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sedina.pl na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej 
 
Dzięki uprzejmości Pana Roberta Jaskólskiego oraz firmy RCJ od kilku dni 
w autobusach komunikacji miejskiej można oglądać "Przemiany" 
Airkozaka, znane z portalu sedina.pl. 
 
Zaprezentowano dwie animacje: pierwsza przedstawia dawny 
Schinkelplatz, a obecny pl. Kościuszki, druga przedwojenną Barnimstrasse 
(obecną al. Piastów) z I Liceum Ogólnokształcącym 
(dawnym Stadtgymnasium) na głównym planie. 
 
Poniżej można zobaczyć materiał, który aktualnie prezentowany jest na 
wyświetlaczach:  
sedina.pl na wyświetlaczach RCJ 

 
 

  
Poparcie sedina.pl dla Centrum Dialogu „Przełomy” 
 
W ostatnim czasie głośno było wokół powstającego przez cały czas 
Centrum Dialogu „Przełomy”. Wspomniane miejsce ma upamiętniać 
historię naszego miasta od czasów II wojny światowej po kres PRL-u. 
 
Zamieszanie wywołało stanowisko Rady Wojewódzkiej SLD, która 
skrytykowała obecną formułę CDP, domagając się zmian w aktualnym 
składzie zespołu tworzącego projekt (zdaniem partii zbyt jednostronnego 
politycznie). 
 
W odpowiedzi z inicjatywy Agnieszki Dąbrowskiej wysłano do Marszałka 
województwa zachodniopomorskiego list otwarty, pod którym podpisało 
się blisko 60 osób.  
 
Założyciel i administrator portalu sedina.pl – Arkadiusz Bis także podpisał 
się pod wspomnianym pismem, wyrażając swoje poparcie. W liście m.in. 
przypomniano, iż projekt nowego oddziału muzeum powstaje już od 
siedmiu lat, w czasie których organizowano wiele otwartych debat na 
jego temat. Wówczas jednak nikt ze strony SLD nie zgłaszał żadnych 
uwag, aż do momentu, gdy przedstawiony został finalny projekt.  
 
Zgodnie z harmonogramem budowa ekspozycji planowana jest na 
początek 2013 roku. 

 
 

KALENDARIUM 
 
24 września 1946 

 podczas prowadzenia prac 
zabezpieczających na Zamku 
Książąt Pomorskich odkryto 
kryptę z sarkofagami książąt 
pomorskich 

28 września 1898     

 przekazanie do użytku 
nieistniejącej obecnie szkoły 
Schillerschule przy ulicy 
Mazowieckiej 

29 września 1659    

 rozpoczęło się bezskuteczne 
oblężenie „szwedzkiego” 
Szczecina przez żołnierzy 
cesarskich (gen. de Souches) 
i brandenburskich pod 
wodzą hrabiego Dohna 

29 września 1929 

 otwarcie Haus Ponath przy 
ul. Obrońców Stalingradu 
(Bismarckstraße 29), 
późniejszej Kaskady 

30 września 1890 

 poświęcenie kościoła 
Katholische Johanniskirche  
przy ulicy Bogurodzicy 

 

 

 

http://www.rcj.com.pl/
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Stadtgymnasium
http://www.youtube.com/watch?v=pEPen0usvvA&feature=player_embedded
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Zamek_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t_Pomorskich
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Zamek_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t_Pomorskich
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Schillerschule
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Mazowiecka
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kombinat_gastronomiczny_%22Kaskada%22
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Obro%C5%84c%C3%B3w_Stalingradu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kombinat_gastronomiczny_%22Kaskada%22
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Bogurodzicy


sedinal.pl na spotkaniu Niemiecko-Czesko-Polskiej Letniej Szkoły DAAD  

13 września na zaproszenie Niemiecko-Czesko-Polskiej Letniej Szkoły 
DAAD sedina.pl zaprezentowała swoją dotychczasową działalność w 
kontekście głównego tematu spotkania: "Kultura Pamięci w Europie 
Środkowej”. 
 
Dokonania portalu przedstawił jego założyciel i obecny administrator – 
Arkadiusz Bis. Cykl wykładów otworzył Rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego, prof. Edward Włodarczyk, a wśród innych uczestników 
m.in. pojawili się: dr Paweł Migdalski, mgr Maciej Słominski, dr Bogdana 
Kozińska, dr Eryk Krasucki, dr Marcin Stefaniak czy dyrektor MNS – Lech 
Karwowski. 

 
 
sedina.pl dołączyła do społeczności „Moja Łasztownia” 
 
Fundacja sedina.pl dołączyła niedawno do grona społeczności „Moja 
Łasztownia”. Inicjatorem projektu jest Pani Laura Hołowacz, dyrektor 
spółki CSL, zajmującej się spedycją morską. 
 
Głównym celem osób i podmiotów skupionych wokół przedsięwzięcia jest 
ponowne zagospodarowanie oraz ożywienie Łasztowni, w tym terenu po 
dawnej rzeźni miejskiej. CSL, jako pierwsza, kupiła jeden z budynków 
wspomnianego kompleksu – dawną oborę dla bydła. Obiekt po 
gruntownej modernizacji będzie pełnił w przyszłości nie tylko funkcje 
biurowe, ale także społeczno-kulturalne (przeznaczono na to całą dolną 
część budynku). 
 
Pozostałe obiekty dawnej rzeźni, należące obecnie do Portu Rybackiego 
Gryf czekają ciągle na nowych właścicieli. W celu zachęcenia 
przedsiębiorców do zainwestowania w pozostałe budynki na 30 września 
zaplanowano spotkanie, podczas którego zaprezentowany zostanie cały 
kompleks. 
 
Podczas wydarzenia sedina.pl zaprezentuje projekt Internetowej 
Encyklopedii Szczecina, a także przedstawi przedwojenne zdjęcia oraz 
animację dawnej rzeźni. 

 
 
Pokaz Internetowej Encyklopedii Szczecina podczas Festiwalu Nauki 
 

Od 22 września trwa XII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Fundacja 
sedina.pl także włączyła się do wspomnianego powyżej wydarzenia. 
 
Arkadiusz Bis – założyciel Internetowej Encyklopedii Szczecina w 
najbliższy czwartek (27 września) przedstawi projekt IES w Książnicy 
Pomorskiej. 
 
 
 

 6 października 1958 

 zmarł Wacław Piotrowski, 
skrzypek, doktor 
muzykologii, pedagog, 
animator życia muzycznego 
Szczecina, pionier Szczecina 
(ur. 1876) 

6 października 1945 

 rozpoczęto wydawanie  
"Kuriera Szczecińskiego" 
 
 

POLECAMY 
 

 
MAREK ŁUCZAK 

„Klęskowo, Kijewo” 
  (drugie wydanie) 

 

 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wac%C5%82aw_Piotrowski
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1876
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kurier_Szczeci%C5%84ski
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/08/30/marek-luczak-kleskowo-kijewo-drugie-wydanie/


 
Prezentację zatytułowano „Internetowa Encyklopedia Szczecina – klikaj 
po wiedzę”. Początek o godzinie 17.00 w Czytelni Pomorzoznawczej    
przy ulicy Podgórnej 15/16. 
 
Serdecznie zapraszamy! 
 
 
Trwa realizacja III etapu prac nad Internetową Encyklopedią Szczecina 
                                                  
1 września rozpoczęliśmy ostatni w tym roku kalendarzowym, III etap 
prac nad projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina, realizowanym 
dzięki wsparciu Miasta Szczecin. 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy Internetowa Encyklopedia Szczecina 
zostanie wzbogacona o ponad 100 nowych haseł oraz ponad 500 nowych 
materiałów ikonograficznych. 

W ramach tej części projektu zorganizowanych zostanie także 6 
warsztatów w szczecińskich szkołach, zatytułowanych „Encyklopedia nie 
jest nudna”. 

 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 

 
 Studencki Teatr Polityczny – zobacz, kiedy funkcjonował i gdzie się 

mieścił… 

 Cmentarz przy ul. Włókienniczej – dawne miejsce pochówków w 
Żydowcach 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 

 
szkic obozowy Heleny Kurcyusz                                                              

(dziecko z Białorusi – Majdanek 1943) 
 

 
 
 
 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Studencki_Teatr_Polityczny
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Cmentarz_przy_ul._W%C5%82%C3%B3kienniczej
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Helena_Kurcyusz


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. 
 
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  

 

mailto:jan.skolimowski@sedina.pl
http://www.sedina.pl/
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl

