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zaangażowania w sprawy budynku. 

wyzwanie
dla prOjektantów

Kamienice, których pomieszczenia 
mogą posłużyć projektantom do desi-
gnerskich poszukiwań, już dawno zo-
stały docenione w Europie. Architekt 
wnętrz, Jacek Kokowski, potwierdza: 

- Cenię kamienice za to, że – w zależ-
ności od zasobów finansowych inwe-
stora – można z ich wnętrzami zrobić 
wszystko,  np. zrealizować projekty 
w stylu historycznym.

Lokatorzy chwalą sobie wysokie, 
bo ponad 3-metrowe wnętrza oraz 
ustawne i przestronne pokoje, ponie-
waż mogą pozwolić sobie na nieba-
nalne rozwiązania aranżacyjne, takie 
jak np. antresole. Te urokliwe budyn-
ki projektowano z myślą o wygodzie 
i wrażliwości estetycznej przyszłych 
właścicieli. 

Duże okna wpuszczają wiele słońca, 
a długie zasłony i firanki mogą stać się 
przykuwającymi wzrok elementami 
dekoracyjnymi.  Poza tym w pomiesz-
czeniach kamienic wspaniale prezen-
tują się dzieła sztuki, obrazy i lustra 
w pięknych ramach oraz oczywiście 
antyki. Niektóre z budynków (zwłasz-
cza tych na ul. Mazurskiej i ul. Monte 
Cassino), mają balkony wykonane 
z metalowych barierek, ozdobionych 
artystycznymi zdobieniami i detalami.

ciche dni w kaMienicy

Grube mury, z których znane są ka-
mienice oraz dodatkowo wyciszone 

stropy i sufity, zapewniają mieszkań-
com przyjemną ciszę, przez co można 
być spokojnym o głośnych sąsiadów. 
Dzięki tym potężnym ścianom, latem 
w mieszkaniach panuje miły chłód.

Z myślą o zimowych dniach w od-
nowionych kamienicach można za-
montować nowoczesny kominek. 
Niektórzy nie rezygnują z ciekawego 
elementu aranżacyjnego, jakim jest 
piec kaflowy, który – dzięki kutym, 
mosiężnym drzwiczkom i ozdobnym 
kaflom – sam w sobie stanowi arcy-
dzieło. Jednak dziś, gdy remontu-
je się kamienice, stosuje się raczej 
centralne ogrzewanie. Ma ono – tak 
samo jak ogrzewanie gazowe – swo-
ich zwolenników i przeciwników. No-
woczesne rozwiązania, które często 
wykorzystuje się podczas remontu 
w kamienicach, jak np. podłogowe 
centra grzewcze, dodatkowo obni-
żają koszty ogrzewania. Mieszkanie 
w odnowionych kamienicach może 
się więc opłacać. 

pięknO w dObrej cenie

Od odnowionych kamienic w cen-
trum miasta trudno jest oderwać 
wzrok. Mieszkając w tak niezwykłych 
budynkach, które mają swój urok, 
stajemy się częścią historii miasta 
i jego mieszkańców. A  kończąc mniej 
romantycznie - mieszkania w kamie-
nicach są korzystną inwestycją ze 
względu na dobre ceny za metraż. 

entrum Szczecina, w tym 
plac Grunwaldzki i łączą-
ce się z nim kolejne place 
i ulice, pełne są starych, 

spójnych architektonicznie kamienic. 
Niektóre z nich wciąż jeszcze czekają 
na odrestaurowanie. 

Powodów, by odnawiać zniszczone 
kamienice, jest sporo. Jednym z nich 
jest ich wartość estetyczna. Wyremon-
towane kamienice są po prostu pięk-
ne. Maluje się je na intensywne kolory, 
co ożywia miasto i odnawia się ele-
menty elewacji (takie jak rzeźby, pła-
skorzeźby, gzymsy), które są małymi 
dziełami sztuki. Nowe bramy wejścio-
we (do których bardziej chyba pasuje 
określenie „wrota”), tworzą z całością 
spójną kompozycję.

Jeśli remont obejmie także wymia-
nę poręczy i schodów, uszczelnianie 
okien, naprawę podłóg, wzmacnianie 
stropów i – co również się zdarza się 
–  instalację systemu monitoringu na 
klatce schodowej, kamienice stają się 
idealnym miejscem do zamieszkania.

To jednak nie wszystkie ich zalety. 
Dlaczego jeszcze szczecinianie chcą 
mieszkać w kamienicach?

wszędzie bliskO

Kamienice są idealne dla tych, któ-
rzy cenią sobie miejski gwar i bliskość 
centrum. Niedaleko tych starych bu-
dynków tętni bowiem życie kulturalne. 
W pobliżu znajdują się  miejsca nie-
wątpliwie atrakcyjne, takie jak: gale-

rie, sklepy, kina, kawiarnie, księgarnie 
a także park - Jasne Błonia. Pociechy 
mają blisko do swoich szkół, a rodzice 
do urzędów i na pocztę. 

zaprzyjaźnieni
współlOkatOrzy

Zazwyczaj wszyscy mieszkańcy ka-
mienic dobrze się znają. Po pierwsze 
dlatego, że mieszkają w nich od po-
koleń i przyjaźnią się ze sobą. Często 
też jako wspólnota mieszkaniowa 
podejmują inicjatywy związane z bu-
dynkiem i podwórzem, decydując 
np. o wymianie  drzwi czy remoncie 
klatki schodowej. Ten brak anoni-
mowości (co rzadkie u mieszkańców 
blokowisk) motywuje do solidnego 

odnowione kamienice Są cenną ozdobą miaSta nie tylko ze względu na Swoje walory 
hiStoryczne czy eStetyczne. dla niektórych z naS Są także wymarzonym

miejScem do zamieSzkania.

C
anna duda

Serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Kokowskiego ze studia 
KOKOPROJEKT (www.kokowski.com.) za pomoc w realizacji materiału.

przestrOnne
wnętrza z histOrią

przeStronne
wnętrza z historią
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Mieszkanie w kamienicy w Szczecinie



Czy trudno jest zorganizować tego 
typu przedsięwzięcie?

Organizacja wymaga sporo pracy. 
Przygotowania trwają nawet sześć, 
siedem miesięcy. 

Czy macie Państwo jakieś marzenia 
związane z imprezą?

Organizacja kiermaszu to swego ro-
dzaju podróż, podążanie za wciąż od-
dalającym się wyobrażeniem. Mamy 
bardzo ambitne plany. Widzimy przed 
sobą imprezę na skalę europejską 
i myślimy tu nie tylko o części ogrodni-
czej, ale także o bardzo już popularnej 
Wystawie Florystycznej. Chcielibyśmy, 
żeby Wały Chrobrego, przynajmniej 
na trzy majowe dni w roku, zmieniały 
się w wielki, tajemniczy ogród i aby 
było to wydarzenie, o którym będzie 
głośno daleko poza granicami nasze-
go kraju.

Skąd Państwo pochodzicie?
Dorota urodziła się w Szczecinie a ja 

pochodzę z Gryfic, skąd - mając 15 lat 
- wyjechałem do szkoły w Szczecinie. 
Poznaliśmy się w 1986 r., a małżeń-
stwem jesteśmy od 13 lat. 

Czym jeszcze, oprócz organizowa-
nia „Pamiętajcie o ogrodach”, Pań-
stwo się zajmujecie?

Można powiedzieć, że bywamy tak-
że podróżnikami. 

Czym jest dla Państwa podróżowa-
nie?

Dla nas podróż toczy się bez prze-
rwy, nie wiążemy podróżowania wy-
łącznie z przemieszczaniem się, czy 
docieraniem do określonego miejsca. 
Podróż odbywa się wciąż i to jest na-
sza podróż życia. 

Proszę jeszcze opowiedzieć o „Wy-
prawie Śladami Benedykta Polaka”.

Ostatnie jedenaście lat poświęciłem 
badaniu historii fascynującej, średnio-
wiecznej wyprawy polskiego mnicha, 
który w XIII wieku dotarł do wnętrza 
Azji i dokonał tego 24 lata przed tym, 
jak Marco Polo rozpoczął swoją słynną 
podróż do Chin. Były już dwie „Wypra-
wy Śladami Benedykta”, a także repor-
taże w TVP 2. Teraz planujemy trzecią 
podróż, podczas której chcielibyśmy 
spędzić zimę w naszej ukochanej 
Mongolii. 

Jakie miejsca odwiedziliście Pań-
stwo niedawno?

Ostatnio podróżowaliśmy cały mie-
siąc po tureckim Kurdystanie. Była to 
bardzo ciekawa podróż pełna przy-
gód, interesujących spotkań i rejonów 

pamiętających najstarsze cywilizacje.
A lubicie Państwo wracać do Szcze-

cina?
 Oboje bardzo lubimy Szczecin, 

który jest stałym punktem na naszej 
mapie. Po powrocie, czasem po kil-
ku miesiącach, najspieszniej nam 
w Szczecinie do naszego mieszkania 
i do przyjaciół. 

W jakich szczecińskich zakątkach 
można Państwa spotkać?

Bardzo lubimy Lasek Arkoński. 
A w mieście fragmenty śródmieścia, 
widoki z Odry na Wały Chrobrego 
i odwrotnie. Niesamowite wrażenie 
robiły na nas kiedyś nocne rejsy po 
Odrze, wzdłuż pracującej stoczni. 

Wybieracie Państwo gwarne cen-
trum czy spokojne obrzeża?

Lubimy być daleko od zurbanizo-
wanego świata.  Wbrew pozorom jest 
jeszcze sporo takich obszarów, gdzie 
można obcować z dziką przyrodą, nie 
tylko na terenie jakiegoś parku czy 
rezerwatu - tam czujemy się świetnie. 
A ponieważ nie mamy ogrodu ani 
działki, to właśnie są nasze ogrody. 
Niektóre z nich mają setki tysięcy ki-
lometrów kwadratowych i można po 
nich podróżować tygodniami. Co robi 
się w takim ogrodzie?  Nic.  Nie ma 
w nim nic do zrobienia, nic do prze-

sadzenia czy posiania. I właśnie oto 
chodzi, żeby nie pozostawić po sobie 
żadnego śladu.

Często słyszy się opinie, że w Szcze-
cinie ciężko coś zorganizować i za-
chęcić ludzi do uczestnictwa. Państwo 
osiągnęliście swój cel – Wasza impre-
za znana jest w całej Polsce. Mógłby 
Pan podać swój przepis na sukces?

Nie czuję się kimś, kto mógłby da-
wać rady w stylu jak osiągnąć sukces. 
Dla mnie ważna jest przede wszyst-
kim wyobraźnia, bo nie da się zrobić 
czegoś, czego wcześniej nie ma się 
w głowie. Potrzeba też troszkę szczę-
ścia, a reszta to tylko praca. Szczecin 
jest świetnym miejscem dla ludzi 
z wyobraźnią i jest w naszym mieście 
wiele takich osób, które robiąc swoje 
udowadniają, że Szczecin może być 
miastem z charakterem.

Dziękuję za rozmowę
Informacje o XXI Kiermaszu Ogrod-

niczym „Pamiętajcie o ogrodach”, któ-
ry odbędzie się 18-19 września 2010 r. 
oraz kontakt do Doroty i Roberta Szy-
janowskich na stronie www.kiermaszo-
grodniczy.info.

to zajmuje się organizacją 
Kiermaszu Ogrodnicze-
go „Pamiętajcie o ogro-
dach”?

Od samego początku „Pamiętajcie 
o ogrodach” organizujemy wspólnie 
z żoną Dorotą i naszymi przyjaciółmi, 
Ewą i Markiem Majami.

Która edycja imprezy miała miejsce 
w tym roku?

W dniach 8-9 maja na Wałach Chro-
brego odbył się XX Kiermasz Ogrod-
niczy.

Jak pan ocenia szczeciński Kier-
masz Ogrodniczy w porównaniu 
z innymi, podobnymi przedsięwzię-
ciami?

Obecnie jest on jedną z najważ-
niejszych imprez tego typu w Polsce. 
Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród 
biorących w nim udział wystawców 
przyjeżdżających z całego kraju i nie-
wątpliwie jest pozytywną wizytówką 
Szczecina, promującą go jako piękne 
miasto, w którym odbywają się impre-
zy na wysokim poziomie. Od kilku lat w 
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cyklu „Pamiętajcie o ogrodach” orga-
nizujemy również Wystawy Florystycz-
ne i Ogólnopolskie Konkursy Flory-
styczne, które spotykają się z wielkim 
zainteresowaniem, a w których biorą 
udział sławy polskiej florystyki i jurorzy 
o statusie międzynarodowym. 

Czy dużo mieszkańców naszego 
miasta uczestniczy w wydarzeniu?

Kiermasze stały się tradycyjną 
i oczekiwaną imprezą miejską. Od-
wiedzają je liczne rzesze Szczecinian 
i mieszkańców okolicznych miejsco-
wości.

Co można było podziwiać pod-
czas tegorocznej odsłony Kiermaszu 
Ogrodniczego?

Na Kiermaszu i towarzyszącej mu 
Wystawie Florystycznej jak co roku 
można było zobaczyć rośliny dosłow-
nie z całego świata i poczuć jak pach-
ną kwiaty kwitnące w lasach ama-
zońskich, jak wygląda trawa rosnąca 
na  argentyńskiej Pampie albo  kupić 
a potem posadzić w swoim ogrodzie 
drzewko figowe, cytrynę lub poma-
rańczę. Różnorodność roślin była nie-
spotykana.

Co jeszcze można było zobaczyć?
Właściwie wszystko, czego potrze-

buje właściciel ogrodu czy działki, jak 
nawozy, altany, maszyny i narzędzia 
ogrodnicze. 

Czy oprócz florystów i ogrodników 
byli także inni wystawcy?

Na Kiermaszu wystawiają się firmy, 
które zajmują się projektowaniem 
i tworzeniem ogrodów od podstaw. 
Można było otrzymać fachową po-
radę, a nawet zbadać odczyn ziemi 
z własnego ogrodu.

Skąd pomysł przeprowadzenia ta-
kiej imprezy w Szczecinie?

To, że organizujemy Kiermasz 
Ogrodniczy na Wałach Chrobrego, to 
czysty przypadek. Imprezę wymyślił 
nasz kolega, Grzegorz Wawrzyniak - 
znany szczeciński ogrodnik. Nazwę 
„Pamiętajcie o ogrodach” wzięliśmy 
z tekstu piosenki Jonasza Kofty. 

Jak wspomina Pan początki KO?
Teraz, po dziesięciu latach od 

pierwszego Kiermaszu, kiedy impre-
za bardzo się rozrosła, śmiejemy się 
z tych pierwszych razów, kiedy wy-
stawiało się kilkunastu ogrodników. 
Obecnie przestajemy się mieścić na 
Wałach Chrobrego i niektórym fir-
mom musimy odmawiać z powodu 
braku miejsc.

pan robert SzyjanowSki opowiedział nam nie tylko o 
kiermaSzu ogrodniczym „pamiętajcie o ogrodach”, 

ale także o Swoich planach i  paSji, jaką jeSt
podróżowanie oraz  miejScach w Szczecinie,

do których lubi wracać.

K

Pamiętajcie
o ogrodach

anna duda

Kiermasz Ogrodniczy Pamietajcie o ogrodach jest jedną z najpopularniejszych 
imprez w naszym miescie, odwiedzaną przez tlumy Szczecinian.

Praca Piotra Salachny z Wystawy w 2009 r.Fo
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Wystawa Florystyczna na Walach Chrobrego


