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5 listopada 2012 roku

Pokaz projektu Internetowej Encyklopedii Szczecina – pierwszy raz na
prawobrzeżu!
23 listopada (piątek) odbędzie się pierwsza prezentacja projektu
Internetowej Encyklopedii Szczecina na prawobrzeżu. Administrator i
założyciel portalu sedina.pl – Arkadiusz Bis – opowie w Dąbiu o
realizowanej od prawie dwóch lat inicjatywie fundacji.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją multimedialną, w czasie której
prelegent przedstawi dotychczasowe dokonania fundacji sedina.pl,
zaprezentuje Internetową Encyklopedię Szczecina oraz zachęci do
aktywnego włączenia się do samego projektu.
Wydarzenie zatytułowane „Internetowa Encyklopedia Szczecina – klikaj
po wiedzę” rozpocznie się w piątek, 23 listopada, w Klubie Delta przy ulicy
Racławickiej 10 (Dąbie) o godzinie 18.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Internetowa Encyklopedia Szczecina – zbliża się finał tegorocznych prac
Wraz z ostatnim dniem listopada kończymy tegoroczne prace nad
projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina, realizowanym dzięki
wsparciu Miasta Szczecin.
W ramach trzech etapów przedsięwzięcia w przeciągu całego 2012 roku
Internetowa Encyklopedia Szczecina zostanie wzbogacona o ponad 530
nowych haseł, 2100 nowych materiałów ikonograficznych oraz przeszło
1000 nowych dat w kalendarium historycznym.

Portal sedina.pl – kolejna dawka publicystyki
W nawiązaniu do obchodzonego przez nas niedawno Wszystkich Świętych
na łamach portalu sedina.pl opublikowany został artykuł szczecińskiego
przewodnika – Przemka Głowy pt. „Przemijanie ujęte w ramy
modernizmu”.
W tekście poświęcono sporo miejsca Cmentarzowi Centralnemu w
Szczecinie, a zwłaszcza jej modernistycznej części…
W przygotowaniu kolejne materiały publicystyczne.

KALENDARIUM
5 listopada 1966
z udziałem prymasa Stefana
Wyszyńskiego przy kościele
św. Jana odbywają się
główne milenijne
uroczystości kościelne
7 listopada 1899
władze miasta podejmują
decyzję o budowie
Cmentarza Centralnego
(Hauptfriedhof); jego
zaprojektowanie
powierzono Wilhelmowi
Meyer-Schwartau
9 listopada 1938
w "noc kryształową" płonie
szczecińska synagoga,
kaplica cmentarna i siedziba
żydowskich klubów
sportowych - wioślarskiego i
tenisowego
9 listopada 1931
umiera Friedrich Ackermann,
nadburmistrz Szczecina w
latach 1907-1931
13 listopada 2011
Carl Lampert zostaje
ogłoszony błogosławionym
męczennikiem

Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina…
Rachunek sumienia – film fabularny zrealizowany na podstawie
powieści szczecińskiego pisarza, Ryszarda Liskowackiego
Psia Góra – wzgórze na terenie południowej części Starego
Miasta

Nasze zdjęcie…

15 listopada 1970
odsłonięcie tablicy z
inskrypcją poświęconą
Stanisławowi Grońskiemu w
ówczesnym Domu Turysty
przy placu Stefana Batorego
2 (obecnie jest ulokowana
na bocznej ścianie hotelu
„Victoria”)
16 listopada 1935
koniec budowy gmachu
Sparkasse (Miejska Kasa
Oszczędności, obecnie Bank
PKO SA) przy Placu Żołnierza
(Königsplatz 16)
POLECAMY

budynek straży pożarnej przy ulicy Grodzkiej

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.

WOJCIECH GRODECKI
„Szczecińskie katastrofy Wypadki, pożary i inne wydarzenia
1907-1940”
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