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Portal sedina.pl – lato w pełni 
             
Trwa okres wakacyjny. Redakcja portalu odpoczywa, zbierając siły na 
„powakacyjne” miesiące. Dyskutujemy równocześnie o nowych 
pomysłach oraz cyklach, które pojawią się niebawem na sedina.pl.  

 

 
Zabytki Szczecina – dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

 
W konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
sedina.pl otrzymała wsparcie, które pozwoli rozpocząć prace nad 
kolejnym zakresem haseł w ramach Internetowej Encyklopedii Szczecina.  

Dzięki temu do encyklopedii trafią podstawowe informacje związane z 
listą zabytków znajdujących się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Pozwoli to przygotować szkielet haseł i kategorii, które w 
późniejszym okresie zostaną uzupełnione o szczegółowe dane. 

 
 
„Przemiany Szczecina” – ponad 7300 odsłon! 
 
W lipcu zakończony został projekt związany z portalem sedina.pl, 
realizowany dzięki wsparciu Miasta Szczecin. W jego zakresie 
opublikowaliśmy m.in. sześć nowych „Przemian Szczecina”.  

W ramach cyklu autor wizualizacji –  Arkadiusz Kozaczuk przy użyciu 
nowoczesnych technologii na przedwojenne zdjęcie nakłada współczesny 
widok danego miejsca, dzięki czemu można dokładnie prześledzić i 
zaobserwować jak na tle charakterystycznego obiektu zmieniło się jego 
najbliższe otoczenie.   

Nowa odsłona cyklu wzbudziła duże zainteresowanie zarówno mediów, 
jak i czytelników sedina.pl oraz użytkowników Facebook-a. Świadczą o 
tym bardzo dobre statystyki oglądalności oraz publikacje w prasie. 
Jednym z efektów udostępnienia materiałów są przedruki m.in. w 
Przeglądzie Uniwersyteckim, a także liczne zgłoszenia i zachęcenie do 
wykonania kolejnych przemian.  

Łączna liczna wyświetleń najnowszych sześciu przemian to ponad 7 300 
odsłon w dwa miesiące (stan na 26.07.2012): 

 König Wilhelm Gymnasium/Rektorat US - 2 039 odsłon 

 Gertrudkirche/kościół św. Trójcy - 1 444 odsłon  

KALENDARIUM 
 
31 lipca 1937 

 zgodnie oddano do użytku 
pierwszy odcinek autostrady 
Berlin - Szczecin biegnący z 
Berlina do rejonu Dąbia 

7 sierpnia 1721   

 na dziedzińcu zamkowym 
król pruski Fryderyk Wilhelm 
I odebrał hołd od 
mieszkańców Szczecina  

8 sierpnia 1925   

 zmarł Hugo Karl Heinrich 
Lemcke - szczeciński historyk 
i nauczyciel  

10 sierpnia 1921 

 na Gocławiu (Gotzlow) na 
Zielonym Wzgórzu 
uroczyście otwarto 
mauzoleum poświęcone 
kanclerzowi Ottonowi 
Bismarckowi  

12 sierpnia 1946 

 na Nabrzeżu Huk dokonano 
pierwszego załadunku 330 
ton węgla w polskim 
Szczecinie 
 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/05/31/szczecinskie-przemiany-konig-wilhelm-gymnasiumrektorat-us/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/07/szczecinskie-przemiany-gertrudkirchekosciol-sw-trojcy/?preview=true&preview_id=14380&preview_nonce=50af359c79
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/D%C4%85bie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Hugo_Lemcke
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Hugo_Lemcke
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Goc%C5%82aw
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Zielone_Wzg%C3%B3rze
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wie%C5%BCa_Bismarcka
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wie%C5%BCa_Bismarcka
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wie%C5%BCa_Bismarcka


 Victoria-Kaserne/Wydział Prawa i Administracji US, Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury – 906 odsłon 

 Städtischer Viehhof/dawna rzeźnia miejska - 954 odsłon  

 Linsingenstraße/Potulicka - 1 414 odsłon  

 widok z Rathausterrasse/Nowego Ratusza - 609 odsłon 
 

Galeria wnętrz – statystyki nie kłamią  

Przed wakacjami, dzięki wsparciu Miasta Szczecin, uruchomiona została 
także galeria przedwojennych zdjęć. Znalazło się w niej ponad 300 
nowych fotografii podzielonych na poniżej wymienione kategorie:  

 Zamek Książąt Pomorski i Kościół Zamkowy (3 albumy, 23 pliki) 

 Kościoły, Kaplice, Synagoga (28 albumów, 159 plików) 

 Budowle urzędowe użyteczności publicznej (9 albumów, 23 pliki) 

 Instytucje kulturalne (5 albumów, 28 plików) 

 Szpitale, Domy opieki, Fundacje (7 albumów, 30 plików) 

 Szkoły (3 albumy, 15 plików) 

 Muzea (2 albumy, 31 plików 
 
Podczas prac nad galerią wnętrz pojawiło się wiele nowych materiałów, 
co pozwala zaplanować uruchomienie w roku 2013 kolejnych jej działów 
(Gospody, Hotele, Restauracje, Kawiarnie; Obiekty przemysłowe). 

Ogromne zainteresowanie tematem objawia się w statystykach. 
„Najrzadziej” oglądane obrazy mają aktualnie ponad 300 odsłon – te o 
największej oglądalności ponad 1 500 odsłon.  Warto odnotować, że 
galeria funkcjonuje dopiero około miesiąca, a w ciągu tego okresu łączna 
ilość odsłon wyniosła ponad 25 000. 

Cała galeria sedina.pl (stan z 26.07.2012) składa się z 22 740 plików w     
2 087 albumach i 168 kategoriach z 1 766 komentarzami. Aktualna liczba 
wszystkich wyświetleń wynosi 15 503 840.  

Oficjalne otwarcie galerii wnętrz odbyło się 22 czerwca 2012 podczas 
spotkania organizowanego w pubie Pivaria w ramach cyklu „Przy piwie o 
Szczecinie”.  
 

 
Portal sedina.pl – aktualizacja oprogramowania  

W ramach projektu realizowanego przed wakacjami dzięki wsparciu 
Miasta Szczecin wykonane zostały także prace techniczne związane z 
dostosowaniem portalu do aktualnych potrzeb i wymagań 
internautów.    

Przygotowano również mobilną wersję sedina.pl wraz z galerią, 
przystosowując całość do prezentacji na urządzeniach przenośnych. 
 
 
 

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/19/szczecinskie-przemiany-victoria-kasernewydzial-prawa-i-administracji-us-rejonowy-zarzad-infrastruktury/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/19/szczecinskie-przemiany-victoria-kasernewydzial-prawa-i-administracji-us-rejonowy-zarzad-infrastruktury/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/01/szczecinskie-przemiany-stadtischer-viechhofdawna-rzeznia-miejska/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/07/szczecinskie-przemiany-linsingenstrasepotulicka/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/07/szczecinskie-przemiany-widok-z-rathausterrassenowego-ratusza/
http://sedina.pl/galeria/index.php?cat=218


„Szczecin z minionych lat” – wystawa w CH Galaxy do 10 sierpnia 

Wystawę szczecińskich zdjęć oraz filmów z XIX i XX wieku zatytułowaną 
"Szczecin z minionych lat" można przez cały czas oglądać w Centrum 
Handlowym „Galaxy”. Zbiory będą wyeksponowane do 10 sierpnia. 

Na całość składa się ok. 300 fotografii, które rozmieszczono zarówno na 
parterze, jak i pierwszym piętrze galerii. Oprócz samych zdjęć na dwóch 
monitorach można oglądnąć materiały video przygotowane przez portal 
sedina.pl. Zaprezentowaliśmy m.in. „Szczecińskie Przemiany”, czyli 
animacje autorstwa Airkozaka oraz przedwojenne filmy. 
 

 
 

Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
 

 Czesław Czerniawski – pisarz, publicysta, autor i reżyser słuchowisk 
radiowych 

 Ulica Podgórna – i jej zła sława… 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                              Kim jest Jacek Polaczek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Więcej informacji o Szczecinie, a także na temat projektów 
realizowanych przez sedina.pl znajdziecie Państwo na portalu sedina.pl. 
O wszystkich wydarzeniach będziemy też informować w cyklicznych 
newsletterach. 
 
 
 
 
 
 
 

http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Czes%C5%82aw_Czerniawski&oldid=69135
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Podg%C3%B3rna
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Jacek_Polaczek&oldid=69121


Zachęcamy do kontaktu z nami. 

 

Jan Skolimowski  
jan.skolimowski@sedina.pl  
tel. 693-881-210  
http://sedina.pl  
 

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij maila wpisując w tytule "NIE" na adres 

jan.skolimowski@sedina.pl  
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