
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



amienica przy ul. Wojcie-
cha 1 w Szczecinie zbudo-
wana została na początku 
XX wieku dla Alberta Net-

za, właściciela Cesarsko-Królewskiej 
Firmy Spedycyjnej z Berlina. Może-
my znaleźć informacje, iż powstała 
w 1902r., inne źródła wskazują na rok 
1904. Wtedy to właśnie w Szczecinie 
rozwinął się styl secesyjny, odzwier-
ciedlony w architekturze, zdobnictwie 
i wzornictwie.

ach, secesja!

Powtarzając za Wilfriedem Kochem, 
secesję cechują:

• Nowa estetyka
• Faliście płynne i miękkie linie
• Organiczne formy roślinne (rośli-

ny wodne, magnolie, lilie)
• Stylizowane formy zwierzęce (pta-

ki – orzeł, żuraw czy łabędź, owady)
• Plastyczne dekoracje fasad.

architektura i styl
 
Wyjątkową kamienicę Nr 1 przy ul. 

Wojciecha zaprojektował Friedrich 
Liebergessel, twórca ówcześnie zna-
ny w Szczecinie. Projektując wzór ele-
wacji zastosował połączenie dwóch 
nurtów secesyjnych: geometryczne-
go z roślinno – figuralnym, dzięki cze-
mu w fasadzie pojawia się przebogaty 
repertuar wzorów. Oznacza to, iż mo-
tywy geometryczne, takie jak faliste 
linie przeplatają się z elementami ro-
ślinnymi jak pnącza, liście i kwiaty oraz 
zwierzęcymi jak przepiękne orły nad 
bramą, ważki czy pszczoły. Całość na-
biera idealnej harmonii dzięki popro-
wadzonej przez fasadę, dekoracyjnej 
linii zwieńczającej okna. Zaś same 
okna też bez wątpienia są dziełem 
sztuki. Dodatkowo subtelna kolorysty-
ka nadaje bryle lekkości i powabu.

spOtkajMy się przy
fOntannie
 
Przejście na dziedziniec jest rów-

nie bogato ozdobione jak fasada. 
Dbałość o detal w zamiarze odtwo-
rzenia zabytkowych sztukaterii jest 
godna podziwu. Wąską bramą do-
staniemy się na podwórze – zadbane, 
odremontowane, gdzie miło byłoby 
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Secesyjna
kamienica

w Szczecinie

jeSt jak zagubiona perełka, wchodząc na jej dziedziniec 
można znaleźć Się w innym świecie, nie trzeba Się zbytnio 

Starać by ulec jej urokowi.
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zobaczyć galerię czy antykwariat. 
Otóż niespodzianka - w tej kamieni-
cy właśnie je znajdziemy. Natomiast 
centralnym punktem podwórza jest 
zabytkowa fontanna.

Sama struktura budynku, bryła, 
wielkość okien, rozkład pomieszczeń 
wskazują na neogotyckie naleciało-
ści, jednak zabudowa parteru i wej-
ście zdają się prezentować secesję 
w całej okazałości.

Przed wojną w kamienicy miesz-
kała elita społeczności szczecińskiej: 
prawnicy, lekarze, dyrektorzy. Obec-
nie odbywają się tam cyklicznie 
imprezy kulturalne i wystawy tema-
tyczne. Dzięki nim przeszłość i teraź-
niejszość idą tu ze sobą w parze.

daj się OczarOwać
 
Można się spierać czy opisywana 

kamienica jest przykładem stylu se-

cesyjnego w architekturze czy jedynie 
zdobnictwa właściwemu temu stylowi, 
jednak najważniejsze dla mieszkań-
ców naszego miasta są doznania es-
tetyczne. Nie odczujemy tu przesytu 
właściwego barokowi, nie spotkamy 
strzelistości gotyku. W zamian za to 
możemy obcować ze stylem przyja-
znym dla oka, delikatnym i harmo-
nijnym. Wielkie znaczenie ma zapał 
konserwatorów i historyków, którzy 
są bezkompromisowi w poszukiwaniu 
i dokumentowaniu tego i innych za-
bytków Szczecina.

Ze względu na umiejscowienie 
w uczęszczanym punkcie miasta owa 
niezwykła kamienica może cieszyć 
swoim widokiem wielu szczecinian. 
Warto odkrywać i podziwiać kamie-
nice naszego miasta, by doceniać 
i wydobywać ich wyjątkowy potencjał 
oraz znaleźć inspirację do własnych 
działań.

Monika szyszłowska


