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rzeMiOsłO czy sztuka?

Przy odnawianiu antyków dosko-
nały efekt daje tylko praca dobrego 
rzemieślnika. Jednak każdy mebel 
poddany renowacji może wymagać 
innych zabiegów. 

- Więcej wysiłku renowator włoży 
w odnawianie antyków z bardziej szla-
chetnymi fornirami (np. mahoniowym 
lub orzechowym), niż w przypadku 
fornirów dębowych – mówi pan Da-
riusz Szeliga.

Niektóre z czynności renowacyjnych 
mogą wymagać już czegoś więcej 
niż tylko znajomości podstawowych 
technik. Tak się dzieje np. w sytuacji 
dorabiania brakującej rzeźby lub jej 
fragmentu. Czy odnawianie antyków 
może zatem być sztuką? 

–  Wykonanie renowacji nawet bar-
dzo zniszczonego mebla nie musi 
wykraczać poza zwykłe rzemiosło – 
twierdzi nasz rozmówca – Sztuką jest 
posiąść wszystkie tajniki renowacji, 
aby móc odnowić każdy mebel. Sztu-
ką samą w sobie jest też umiejętność 
położenia politury na wysoki połysk 
z użyciem starych technik (pumeks, 
oliwka).

Jest to jedno z najtrudniejszych 
działań renowacyjnych. Wymaga 
skupienia i czasu – czasami renowa-
cja mebla i położenie politury mogą 
trwać nawet do 60 dni. W przypadku 
antyków o skomplikowanej konstruk-

cji – jeszcze dłużej.  

cena za
przywrócenie blasku 

Koszty renowacji mebli zależą od 
trudności prac wykonywanych przy 
ich odnawianiu. Te z kolei związane są 
z kilkoma czynnikami. Zazwyczaj antyki 
pokrywa się politurą na wysoki połysk, 
czyli szlachetnym zabezpieczeniem 
typowym dla epoki, w której powstał 
mebel. Czasem jednak możliwe są 
odstępstwa:

- W przypadku blatów mebli (np. 
biurek, kredensów) pokrytych  prost-
szym w odnawianiu fornirem dębo-
wym, które mają być po renowacji 
używane, proponujemy ich właścicie-
lom zastosowanie współczesnego 
środka do ochrony mebli, czyli lakieru, 
bo jest on odporny na wodę i deter-
genty – wyjaśnia pan Dariusz.

Ile więc zapłacimy za rutynowe od-
nowienie prostej, dębowej komody 
o wysokości ok. 1 metra i szerokości 
1,5 metra? Jeśli nie była mocno uszko-
dzona – około 600-800 zł. 

Czy to wysoka cena? Zależy, jaką 
wartość ma dla nas mebel. 

Meble – paMiątki pO bliskich

Dlaczego ludzie oddają meble 
do renowacji? Z kilku powodów. Po 
pierwsze, antyki mają swój czar i du-
szę. W końcu widziały niemało, prze-
trwały epoki, a to dodaje im niezwy-
kłości. Sprawiają, że wnętrze nabiera 
charakteru. Ludzie nie poprzestają 
na jednym, odnowionym meblu – za-
czynają kompletować dodatki. Pan 
Dariusz Szeliga opowiada, że klienci 
często wracają do jego sklepów chcąc 
kupić pasujące do mebli bibeloty: 
świeczniki, ramki, barometry. 

- Ostatnio wielu, zwłaszcza młodych 
ludzi, kupuje u nas zegary - sprzeda-
liśmy ich już ok. 100 sztuk - właśnie 
dlatego, że przypominają im te, które 
w domu mieli ich pradziadkowie lub 
dziadkowie.

Poza tym sporo osób przynosi me-
ble do renowacji z sentymentu i tęsk-
noty, np. za bliską im osobą. Czasem 
niestety te meble są tak uszkodzone, 
że namawiam ich posiadaczy na kup-
no podobnych, już odnowionych, bo 
to będzie mniej kosztować. Zdarza 
się jednak, że niektórzy nalegają na 

naprawę, właśnie dlatego, że stół czy 
komoda przypomina im dzieciństwo, 
wakacje u babci, młodość, rodziców. 

Właściciele antyków cenią je także 
za wytrzymałość. Skoro te meble prze-
trwały wieki, wystarczy je podrepero-
wać, a będą służyć nie tylko im, ale 
i kolejnym pokoleniom. 

Ważnym powodem, dla którego 
chcemy mieć w domu antyki, jest pra-
gnienie posiadania czegoś innego niż 
mają sąsiedzi lub co można dostać 
w sklepach meblowych.

Moda na antyki, a więc też na ich 
odnawianie – wróciła. 

- Mój zespół ma ręce pełne roboty. 
Nic dziwnego - już od kilku lat mamy 
renesans na dbanie o spuściznę po 
przodkach – mówi pan Dariusz.

To tendencja, która ma miejsce 
w całej Polsce. Sytuacja wygląda jed-
nak specyficznie w Szczecinie i regio-
nie. 

- Tutaj tylko nieliczni chcą ponosić 
koszty takiej renowacji – wyjaśnia pan 
Dariusz. 

Duże zainteresowanie odnawianiem 
mebli wykazują nasi sąsiedzi, Niemcy.

na ratunek MeblOM z duszą

Gdy posiadamy piękne, ale stare 
i zniszczone antyki, które mają dla nas 
ogromną wartość sentymentalną albo 
chcemy, aby stały się częścią wystroju 
naszego mieszkania, nie ryzykujmy na-
praw na własny rachunek – oddajmy je 
w ręce fachowców. Odnawianie mebli 
to proces złożony i skomplikowany. 
Warto jednak poczekać a zyskamy 
niezwykły, wartościowy mebel, który 
opowiada historię jego poprzednich 
właścicieli, twórców i epoki, w której 
powstał.

Szczecinie jest 
wiele firm, któ-
re zajmują się 

nie tylko samą renowacją mebli, ale 
też tapicerowaniem, naprawą, stolar-
stwem artystycznym itd. Jednak gdy 
posiadamy prawdziwe okazy meblar-
skie, czyli antyki, które były kiedyś 
pokryte politurą na wysoki połysk (na-
turalnym, stosowanym kiedyś lakie-
rem), nie mamy zbyt dużego wyboru 
– w naszym mieście jest obecnie tylko 
kilku fachowców, którzy specjalizują 
się w przywracaniu dawnej świetności 
meblom tego typu.

renOwacja Ma wiele iMiOn

Renowacją nazwiemy wszystkie pra-
ce przywracające świetność antykom. 
To ostatnie pojęcie wymaga jednak 

wyjaśnienia. Jak powiedział nam Da-
riusz Szeliga, właściciel firmy ECOM, 
specjalizującej się w renowacji anty-
ków: 

- Niektórzy z renowatorów za an-
tyki uważają tylko te meble, których 
powstanie można datować do końca 
XIX w. Zaś według ogólnej nomenkla-
tury, wszystkie meble powstające do II 
Wojny Światowej są antykami.

Renowację mebli można podzie-
lić na kilka rodzajów. Ze względu na 
zakres prac wyróżniamy renowację 
częściową i gruntowną. Przywracanie 
pierwotnego stanu meblom może 
wiązać się czasami tylko z jedną, a nie-
kiedy z kilkoma czynnościami. Stan 
mebla i przeprowadzane przy nim 
zabiegi zależą od jego wieku, stopnia 
uszkodzenia, rodzaju materiału, z któ-
rego jest wykonany i typu warstwy ze-

wnętrznej, która kiedyś go pokrywała 
(tzw. forniru).

dlaczegO Meble niszczeją?

Na meble działa przede wszystkim 
upływ czasu. Często jednak oddajemy 
antyki do renowacji dlatego, że znisz-
czyły je szkodniki. Walka o odzyskanie 
dawnego wyglądu mebla, który za-
atakowały, jest bardzo trudna, czasem 
- bezskuteczna. 

Inną przyczyną niszczenia mebli jest 
ścieranie się politury, którą były pier-
wotnie pokryte. Nie wszyscy posiada-
cze antyków wiedzą, że tej powłoki nie 
można czyścić typowymi, współcze-
snymi środkami. Na dodatek najwięk-
szym wrogiem politury jest… woda, 
od której trudno jest w zamieszkałym 
domu uchronić meble.

co robić, gdy doStaliśmy piękny, ale zniSzczony orzechowy kredenS albo
na targu Staroci znaleźliśmy paSujące idealnie do naSzego wnętrza,

acz wySłużone krzeSła? nic proStSzego –  oddajmy je do renowacji.
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czyli na
ratunek
meblom,
które mają duszę

renowacja,

Podziękowania dla pana Dariusza Szeligi z firmy ECOM, który wziął aktywny udział w opracowywaniu artykułu. (ul. Rydla 50, Szczecin, www.
antyki-ecom.pl).

anna duda
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salony połączone z kuchnią powoli 
przemija, jako mankament są trakto-
wane salony, gdzie na jednej ze ścian 
znajduje się aneks kuchenny. 

Dla klienta biura nieruchomości 
bardzo ważna jest okolica, w której 
dana nieruchomość się znajduje. 
Przede wszystkim, gdy chodzi o kup-
no domu, jest to czynnik często de-
cydujący. Wnętrza domów i miesz-
kań także mają swoje znaczenie - im 
świeższe, tym większa szansa na zain-
teresowanie potencjalnego klienta. 

Osobną jest kwestia podziału 
na działki budowlane i rolnicze. Tę 
pierwszą kategorię Tomasz Filipkow-
ski dzieli na dwie grupy. Pierwsza to 
działki gotowe pod zabudowę, a więc 
posiadające stosowne przeznaczenie 
w planie, uzbrojenie i drogę dojaz-
dową. Druga natomiast to tzw. „te-
reny przyszłościowe”, a więc nie po-
siadające parametrów, cechujących 

pierwszą grupę. Tą kategorią działek 
zainteresowani są przede wszystkim 
drobni inwestorzy. Natomiast działki 
rolnicze cieszą się zainteresowaniem 
klientów, których stać na perspekty-
wiczne myślenie - muszą się oni bo-
wiem liczyć z tym, że zakup ziemi za-
czyna przynosić realne zyski dopiero 
po kilku latach. Jednak szczecińskie 
biura nieruchomości w większości 

nie zajmują się terenami rolniczymi. 

sprzedać pOkój
we własnyM Mieszkaniu? 

Firma Pomorze Nieruchomości 
dysponuje bazą ponad pięciu tysię-
cy ofert. – Każdego dnia maklerzy 
wprowadzają kolejne 
10 - 20 ofert - dodaje 
pan Filipkowski - Dys-
ponujemy ofertami 
zarówno luksusowych 
domów za kilkana-
ście milionów złotych, 
zamków i pałaców, jak 
i wielkich hal przemy-
słowych, czy wielkich 
areałów rolnych. Wie-
le z nich to naprawdę 
niespotykane i cieka-
we nieruchomości. 

W biurze nieru-

chomości rzadko można spotkać się 
z niestandardową, oryginalną propo-
zycją klienta. Jednak takie sytuacje się 
zdarzają. Także i w firmie Tomasza Fi-
lipkowskiego, o czym opowiada sam 
pan Tomasz 

- Zdarzyło mi się kiedyś, że pewien 
klient chciał sprzedać pokój w swoim 
mieszkaniu. Kiedy indziej właściciele, 
wynajmujący dom, zażądali oddania 

połowy jabłek zebranych z jabłonki 
pod domem. 

Choć kryzys jest odczuwalny na 
szczecińskim rynku nieruchomości, 
to jednak firmy, które w tej branży 
funkcjonują od wielu lat, radzą so-
bie z podobnymi trudnościami. A to 
głównie dzięki stałym klientom. Po-

morze Nieruchomości to firma ze 
sporym stażem. Funkcjonuje na ryn-
ku szczecińskim nieprzerwanie od 
1992 r. i nie wygląda na to, by miała 
poddać się skutkom kryzysu. Pewną 
receptą na trudną sytuację są po-
szukiwania klientów zagranicznych. 
Jest to wyjście efektywne zwłaszcza 
na rynku szczecińskim, funkcjonują-
cym tak blisko rynków niemieckich. 
Klienci zza zachodniej granicy są więc 
skutecznym lekiem na skutki kryzysu, 
odczuwalne wśród szczecińskich biur 
nieruchomości.

Szczecin na mapie Polski okazuje się 
być jednym z najbardziej odpornych 
na kryzys miast. Przynajmniej w sferze 
rynku nieruchomości.
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chomości są zwolnione z egzaminu. 
W efekcie w dwuletnim okresie liczba 
pośredników zwiększyła się trzykrot-
nie. Podmiotów na rynku przybywa, 
co sprzyja rozdrobnieniu. Utrudnia 
zarazem profesjonalizację branży. 
Ilość niekoniecznie przechodzi w ja-
kość. Usługi w zakresie pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami oferuje 
coraz więcej firm, mających niewiele 
z tą branżą wspólnego, a zajmujących 
się księgowością, zarządzaniem czy 
reklamą. – Jeżeli ktoś chce prowadzić 
profesjonalne biuro nieruchomości, 
składające się z kilku oddziałów, to 
dla niego jest to raczej słabo opła-
calny biznes - stwierdza Tomasz Fi-
lipkowski. Dodaje jednak - Dla tych, 
którym przy okazji rozliczenia rocz-

nego klienta, uda się sprzedać jakieś 
mieszkanie, nieruchomości  są ko-
rzystnym interesem.

  
Małe Mieszkania
na nOwych Osiedlach

Kryzys nie złamał szczecińskiego 
rynku nieruchomości. Pewien ślad 
jednak zostawił, ale raczej kształtując 
konkretne tendencje wśród klien-
tów. Największą popularnością cie-
szą się małe mieszkania na nowych 
osiedlach Szczecina. Jeśli chodzi 
o ich wyposażenie, balkony i tarasy, 
ogródki i garaże są to coraz częściej 
poszukiwane przez klientów biur nie-
ruchomości udogodnienia. Jak za-
znacza Tomasz Filipkowski - Moda na 

ryzys nie ominął polskich, 
w tym także i szczeciń-
skich biur nieruchomości, 
szerokim łukiem. W tym 

ciężkim dla gospodarki okresie nie 
jest łatwo zdobyć kredyt. To z kolei 
powoduje, że wiele szczecińskich 
biur nieruchomości zostało zamknię-
tych. Walka o rynek jest w tej branży 
obecnie walką o przetrwanie. O bla-
skach i cieniach szczecińskiego ryn-
ku nieruchomości opowiedział nam 
ekspert - szef biura Pomorze Nieru-
chomości, Tomasz Filipkowski. 

pOśrednicy bez egzaMinu

Od dwóch lat osoby, ubiegają-
ce się o licencję pośrednika nieru-

SzczecińSki rynek nieruchomości prezentuje Szeroką,
intereSującą paletę ofert. co nie zmienia faktu, że podlega 
on takim Samym prawom ekonomicznym jak rynki w innych 

polSkich miaStach. 
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Maciej pieczyński

w Szczecinie
Tomasz Filipkowski -
Pomorze Nieruchomości


