INFORMACJA PRASOWA | Szczecin, 06.11.2017

GDZIE ONI DZISIAJ SĄ? POSEJDON SZUKA DAWNYCH PRACOWNIKÓW
W trakcie wyburzania ściany w szczecińskim POSEJDONIE odkryto autografy pracowników dawnego domu
towarowego z ostatniego dnia jego funkcjonowania. Teraz POSEJDON chce do nich dotrzeć i się z nimi spotkać. Prosi
internautów o pomoc.
– Stanęliśmy jak wryci, gdy zobaczyliśmy podpisy pracowników dawnej Galerii Centrum złożone w dniu, gdy ich dom
towarowym został zamknięty – mówi Mieszko Czarnecki, menedżer ds. komercjalizacji POSEJDONA. – To było trochę,
jak wyciągnięcie listu z oblepionej glonami starej butelki.
Na parterze dawnego domu towarowego, gdzie po przebudowie powstanie POSEJDON – kompleks biurowo-usługowohotelowy, pracownicy inwestora znaleźli ścianę pokrytą podpisami pracowników ówczesnej Galerii Centrum z dnia, gdy
ich miejsce pracy było zamykane. Na tynku znalazły się autografy pracowników stoisk odzieżowych, księgarni, sklepu
muzycznego z początku stycznia 2009 roku. Anonimowe, bo zawierające wyłącznie imiona czy inicjały.
- POSEJDON pod nazwą DeFaKa i UFA-Palast został oddany do użytku jeszcze w 1929 roku i już wtedy był jednym z
największych w Europie kin i domów towarowych. Przez 80 lat swojego funkcjonowania dużo przeżył – niszczyły go
bombardowania, pożary. Zmieniał swój wygląd kolejnymi przebudowami. Nie zmieniał jednak charakteru – zawsze był
najważniejszym obiektem szczecińskiego śródmieścia. W 2009 roku został definitywnie zamknięty – opowiada Czarnecki.
– Jednocześnie nie ma szczecinianki czy szczecinianina mających dziś co najmniej 20-30 lat, którzy nie mieliby jakichś
wspomnień związanych z Posejdonem. Jedni kupowali tu ślubne garnitury, inni sukienki czy buty na studniówkę. Ja
kupiłem tu swoją pierwszą płytę Pearl Jamu – singiel „Dissident”.
Ściana na parterze musi zostać przebudowana a autografy pracowników Galerii Centrum znikną. Jednak inwestor
udokumentował je. Jednocześnie chce spotkać się z dziś jeszcze anonimowymi osobami. Za pośrednictwem fanpage’a
na Facebooku poprosił internautów, by pomogli się odnaleźć ostatnich pracowników szczecińskiej Galerii Centrum. Apel
w tej sprawie opublikowany na Facebooku na stronie: www.facebook.com/posejdoncenter
- Na pewno chcemy się z nimi zobaczyć. Okazji będzie wiele, ale zależy nam spotkać tych, którzy współtworzyli
POSEJDONA, którego dziś rozbudowujemy – kończy Mieszko Czarnecki.
--POSEJDON powstał w 1929 roku jako połączone z domem towarowym DeFaKa kino UFA-Palast na ponad 1100 widzów.
Zbombardowany w 1944 roku został odbudowany na początku lat 50-tych. Od tego czasu nosił nazwę POSEJDON i
należał do sieci Domów Towarowych Centrum. W 2009 roku Galeria Centrum w POSEJDONIE została ostatecznie
zamknięta. W 2016 roku nowy właściciel zdecydował o rozbudowie kompleksu. Szacowany na ponad 220 milionów
złotych nowy POSEJDON jest już wynajęty w ponad 50%. Jesienią 2019 roku swoich pierwszych gości i klientów przyjmie
centrum kongresowe, ponad 250 pokojów Courtyard**** Marriott i Moxy*** i aleja handlowa. Łącznie cały kompleks
liczy prawie 50 000 mkw. powierzchni, z czego hotele i biura to ponad 30 000 mkw. Część handlowa zajmie ponad 3 000
mkw, a parking będzie mógł przyjąć 300 samochodów i 150 rowerów.
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