
 

  

NEWSLETTER NR 16 19 listopada 2012 roku   

   

sedina.pl wczoraj i dziś – wywiad 

W listopadowym numerze HOT-a znaleźć można wywiad z Redaktorem 
Prowadzącym sedina.pl, który poprzedza krótka informacja o portalu. W 
rozmowie poruszony został m.in. temat zmian, jakie następowały na 
sedina.pl w ciągu ostatnich lat, a także przedstawiono aktualną formułę 
portalu oraz ostatnie nasze projekty. 
 
Materiał przygotowała Michalina Wasilewska. Poniżej prezentujemy pełny 
tekst, który znajduje się w papierowym wydaniu wspomnianego 
magazynu: 
 
– sedina.pl wczoraj i dziś - wywiad 

 
 

  
Portal sedina.pl – nowe opcje na stronie głównej 
 
W ostatnim czasie odświeżyliśmy nieco stronę główną portalu sedina.pl. 
Po prawej stronie na stronie głównej dodaliśmy dwie nowe zakładki 
("guzki"), które ułatwią dotrzeć do galerii i map, znajdujących się w 
naszych zbiorach. 

 

 

Fragmenty przedwojennych filmów z sedina.pl na wyświetlaczach RCJ w 
komunikacji miejskiej  
 
Od września, dzięki uprzejmości Pana Roberta Jaskólskiego oraz firmy RCJ, 
w autobusach komunikacji miejskiej można oglądać materiały o dawnym 
Szczecinie znajdujące się na portalu sedina.pl. 
 

 

 

 

KALENDARIUM 
 
22 listopada 1973 

 zlikwidowanie stanowiska 
przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej i powołanie 
wojewodów 

23 listopada 1931   

 poświęcenie kościoła 
Kreuzkirche przy ulicy 
Królowej Korony Polskiej 

24 listopada 1984  

 w godzinach porannych 
szaleje nad miastem i 
województwem wichura o 
sile wiatru określonej na 11 
stopni w skali Beauforta; 
odnotowano szkody w 
gospodarce komunalnej i 
drzewostanie miasta oraz 
zniszczenia w porcie 

27 listopada 1992  

 na pl. Orła Białego otwarto 
pierwszy w Szczecinie salon 
samochodowy "Polmozbytu" 

28 listopada 1929 

 koniec budowy UFA-Palsat 
(późniejszego Domu 
Towarowego „Posejdon” 
przy al. Niepodległości 
(Paradeplatz 60) 

 

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/11/09/sedina-pl-wczoraj-i-dzis-wywiad/
http://www.rcj.com.pl/
http://www.rcj.com.pl/
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wojewoda_szczeci%C5%84ski
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Rodziny_w_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Kr%C3%B3lowej_Korony_polskiej
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Dom_towarowy_%22Posejdon%22
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Aleja_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci


Od ostatniej niedzieli (18 listopada) na wyświetlaczach pojawiły się 
fragmenty przedwojennych filmów, które zastąpiły „Przemiany”, 
pokazywane dotychczas w autobusach. Poniżej można zobaczyć finalny 
efekt: 
 
–  Dawny Szczecin na wyświetlaczach RCJ 

 

sedina.pl na Facebooku – ponad 3000 „fanów” 
 
Kanał sedina.pl w popularnym serwisie społecznościowym Facebook 
osiągnął liczbę ponad 3 000 sympatyków. 

Profil został założony 6 stycznia 2011 roku. W ciągu niespełna 3 lat 
istnienia udało się nam zgromadzić ponad 3 000 sympatyków. Co warte 
podkreślenia ostatnich 1 000 nowych osób dołączyło do nas w przeciągu 
niecałych 3 miesięcy. 

Profil jest uzupełnieniem informacji, które pojawiają się na portalu. Warto 
jednak zaznaczyć, iż na naszym kanale facebookowym znajdują się także 
wiadomości, których nie ma na sedina.pl. Należą do nich m.in. linki do 
ciekawych artykułów z innych mediów, wybrane zdjęcia bądź inne 
materiały ikonograficzne z galerii, informacje publikowane na 
zaprzyjaźnionych stronach bądź portalach internetowych. 
 
Oczywiście, na naszym kanale można także znaleźć informacje i 
wydarzenia z portalu sedina.pl, filmy z sedina.TV, a także hasła z 
Internetowej Encyklopedii Szczecina. 
 
Zachęcamy tych, którzy jeszcze tego nie uczynili do "polubienia" naszego 
profilu w serwisie Facebook. 

 
 
„Szczecin we wtorek” – audycja z okazji 40-lecia „Studia Bałtyk” 
nadawana ze „Szklarni” 
 

„Studio Bałtyk” obchodziło niedawno swoje 40 urodziny. W związku z tym 
przez cały tydzień Radio Szczecin nadawało swój program z pawilonu w 
Alei Kwiatowej. 

Również ostatnia audycja (13 listopada) z cyklu „Szczecin we wtorek”, 
który współtworzy portal sedina.pl, poświęcona została w całości 
wspomnianemu jubileuszowi. Poniżej materiał do odsłuchania: 
 
– Studia Bałtyk - 40 lat (Radio Szczecin) 
 

 
 
 
 

30 listopada 1897     

 odsłonięcie pomnika Carla 
Loewego przed kościołem 
św. Jakuba 

1 grudnia 1794     

 otwarcie Poczty Głównej 
przy ul. Dworcowej (Grüne 
Schanze 20) 

 
POLECAMY 
 

 
WOJCIECH GRODECKI 

„Szczecińskie katastrofy -        
Wypadki, pożary i inne wydarzenia 

1907-1940” 
 

W najbliższy piątek (23 listopada) 
spotkanie z autorem książki! Empik 

(Galeria Kaskada), początek o 
godzinie 17.00. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HnDHoYfKM7U
http://sedina.tv/
http://encyklopedia.szczecin.pl/
http://www.facebook.com/pages/Portal-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Dawnego-Szczecina-sedinapl/120111568059411
http://www.facebook.com/pages/Portal-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Dawnego-Szczecina-sedinapl/120111568059411
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/11/12/13-xi-2012-studio-baltyk-40-lat/
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Carl_Loewe
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Carl_Loewe
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Jakuba
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Jakuba
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Poczta_G%C5%82%C3%B3wna&action=edit&redlink=1
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Dworcowa
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/


Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina także na stronach 
internetowych Gazety Wyborczej 
 
Od końca września w piątkowych wydaniach Gazety Wyborczej 
(„papierowy” magazyn) przeczytać można wybrane fragmenty haseł z 
Internetowej Encyklopedii Szczecina. 
 
Od niedawna wyżej wymienione informacje dostępne są także na 
stronach internetowych wspomnianego tytułu. Poniżej przykładowe dwie 
notki: 
 
– 67 lat temu zamordowano Paula Robiena 
– Rocznia zniszczenia synagogi 

 
 

Pokaz projektu Internetowej Encyklopedii Szczecina w Dąbiu 

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. Więcej informacji na 
stronie organizatora pod TYM linkiem. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!                                                  
  

 
Udział sedina.pl podczas polickiej „gawędy” 
 
Arkadiusz Bis – założyciel i administrator sedina.pl oraz inicjator 
powołania Internetowej Encyklopedii Szczecina będzie jednym z 
prelegentów podczas „gawędy historycznej”, którą zorganizowano w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (ul. Siedlecka 1).  
 
Wydarzenie zatytułowano – „Internet formą popularyzowania historii 
regionalnej”. Początek 28 listopada (środa) o godzinie 17:30. 
 
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.  

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,12866437,Z_Internetowej_Encyklopedii_Szczecina__67_lat_temu.html
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,12826698,Z_Internetowej_Encyklopedii_Szczecina__rocznica_zniszczenia.html
http://klubdelta.pl/index.php?m=program&id=8&subid=367


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. 

 
 

Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
 

 Kolegium Jageteufla – zobacz, czym się zajmowało 

 Gniazdo Orłów – reportaż filmowy poświęcony idei powstania oraz 
budowie Pomnika Czynu Polaków w Szczecinie 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
 

 
Brama Kłodna (niem. Baumtor) - jedna z siedmiu tzw. bram wodnych 

 

 
 
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  

 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kolegium_Jageteufla
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Gniazdo_or%C5%82%C3%B3w
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Bramy_wodne
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl
http://www.sedina.pl/
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl

