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D o Szczecina przyjechałem 18 lat temu. Trafiłem 
tutaj z niewielkiej miejscowości. Pamiętam jak 

dzisiaj – byłem przerażony wielkością tego miasta. 
Optymizmem nie napawał też jego wygląd: brudno, 
zniszczone kamienice, drogi dziurawe jak ser szwajcar-
ski. Żałuję, że wówczas nie porobiłem zdjęć i nie jestem 
w stanie zestawić z dzisiejszym wyglądem Szczecina. 
Teraz jest to zupełnie inne miasto – choć brakuje mu 
jeszcze do doskonałości naprawdę sporo. A są powody 
do dumy: mamy czołówkę najpiękniejszych budynków 
na świecie - Filharmonię czy Muzeum Przełomów. Są 
biurowce, wokół których tworzy się z premedytacją 
czarny PR i mówi o nich, że czeka ich ta sama przy-
szłość, co większość stadionów olimpijskich - nie będą 
wykorzystywane i popadną w ruinę. Dowodem jest 
profil na facebooku - Szczecin się zmienia, który łączy 
już blisko 25 tysiące osób. Pokazujemy zmiany, jakie 
zachodzą w mieście. Nie zakłamujemy rzeczywistości, 
nie kasujemy komentarzy, chętnie wysłuchujemy 
konstruktywnej krytyki i wdajemy się w kulturalne 
dyskusje. Nie ulegamy prowokacjom.  Zachęcamy Was 
do lektury pierwszego wydania naszego magazynu. 
A w nim przedstawimy Wam wyłącznie merytorycz-
ne informacje. Pomogą nam w tym eksperci, którzy 
w swoich dziedzinach są encyklopediami wiedzy. 
W tym numerze Leszek Herman opowiedział o ta-
jemnicach Placu Zawiszy. Dowiecie się również, gdzie 
w niedalekiej przyszłości powstanie w Szczecinie bu-
dynek marzeń zbudowany przez firmę Calbud oraz co 
tak naprawdę zmieni się na dworcu głównym podczas 
drugiego etapu przebudowy. 
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Tanio nie znaczy dobrze

M ieszkania oraz domy rozchodzą się obecnie 
w błyskawicznym tempie. Bardzo często 

w momencie rozpoczęcia budowy developerzy mają 
sprzedanych większość lokali. Czekamy później na 
odebranie kluczy miesiącami. Gdy już je dostaniemy 
– stajemy przed kolejnym trudnym wyzwaniem – jak 
wykończyć własne cztery kąty? 

– Wszystko oczywiście zależy od upodobań klienta, 
jednak zdecydowana większość kieruje się obecnie 
panującym trendem – przyznaje architekt wnętrz 
Jacek Kokowski z firmy Kokoprojekt. – Wciąż jest 
bardzo modna biel, niemal w każdej części wystroju 
i wykończenia. Stosuje się tutaj dodatki drewniane czy 
kamienne – również w takiej kolorystyce. Dotyczy to 
zarówno niewielkich mieszkań, jak i pokaźniejszych 
powierzchni, np. domów jednorodzinnych. 

Na podłogach najczęściej wybieramy płytki gresowe 
o wykończeniu imitującym drewno, beton czy kamień. 
Decydujemy się też na panele. Najbardziej pożądanym 
kolorem są: biel, szarości, beże i brązy. Drugim, wciąż 
bardzo popularnym rozwiązaniem są panele podłogo-
we. Tutaj należy zwrócić uwagę na klasę ścieralności 
oznaczoną symbolem AC. Im jest wyższa, tym panele 
są bardziej odporne na ewentualne uszkodzenia. W po-
mieszczeniach o dużym natężeniu ruchu warto skorzy-
stać z klasy wyższej niż AC5. W mniej uczęszczanych 
można już wykorzystać AC4. Nie zaleca się stosowania 
paneli podłogowych o niższej klasie ścieralności, mimo 
że bardzo często zachęcają ceną schodzącą nawet 
poniżej 20 złotych za metr kwadratowy. 

– Modne są również deski podłogowe. Jest to już 
droższa wersja, jednak w promocyjnych cenach 

Niemal w każdej dzielnicy bez przerwy powstają nowe mieszkania, na obrzeżach miasta domy. Developerzy dwoją się i troją, by postawić je jak najszybciej 

i idealnie trafić w gusta klientów. Gdy decydujemy się na zakup wymarzonych czterech kątów pojawia się jeszcze jeden problem 

– wykończenie. Jak zrobić by nie tylko było pięknie ale i funkcjonalnie? Okazuje się, że to również kosztowna sprawa. 
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można kupić dobre jakościowo deski w cenie około 
50 złotych za metr kwadratowy. Ważne by podłoga 
pasowała do ścian. Przy dekorowaniu ścian znowu 
mamy sporo rozwiązań do wyboru. Decydujemy się 
na dekoracyjne płyty gipsowe 3D i tapety. Jeden 
z wybranych materiałów stosuje się na wybranej 
ścianie, w najbardziej reprezentacyjnym pomiesz-
czeniu. Pozostałe ściany zazwyczaj są szpachlowane 
i malowane w stonowanej kolorystyce. Powinny 
tworzyć tło dla ściany dekoracyjnej, są zazwyczaj 
białe, w odcieniach szarości, popieli czy beżowe – 
kontynuuje Kokowski. 

Nie kupują w hipermarketach 

Architekt przyznaje, że klienci coraz rzadziej decydują 
się na zakup materiałów wykończeniowych w hi-
permarketach. Zachętą dla nich nie jest już znacznie 
niższa cena. Zdają sobie sprawę z tego, że najczęściej 
powiązana jest ona z jakością oferowanego materiału. 
Szukają w sklepach markowych polskich oraz zagra-
nicznych produktów, korzystają też z hurtowni lub 
zwyczajnie znajdują tam wymarzone materiały, które 
ostatecznie zamawiają w Internecie – jeszcze taniej. 

– Oczywiście nie można powiedzieć, że wszystko to, 
co sprzedawane jest w hipermarkecie jest bardzo 
słabe jakościowe. Nie byłaby to prawda. Łatwo jednak 
rozróżnić już na pierwszy rzut oka, jak panele, płytki 

czy inne rzeczy będą zachowywały się po roku użytko-
wania – przyznaje architekt.

Kuchnia? Na zamówienie 

Niezwykle ważna w każdym mieszkaniu czy domu 
jest wymarzona kuchnia. Nie tylko dlatego, że jest 
ona użytkowana przez wszystkich domowników ale 
również z tego powodu, że to jedno z najczęściej uży-
wanych pomieszczeń. 

– I znowu przywołam hipermarkety. W nich zestaw 
mebli możemy kupić dosłownie za 400-500 złotych. 
Na pierwsze spojrzenie wyglądają ładnie i funkcjonal-
nie. Gdy już dojdzie do ich składania lub poużywamy 
je przez parę miesięcy – mina może nam zrzednąć. 
Drzwiczki się nie domykają, powstają szczeliny, odcho-
dzi okleina. Pojawia się mnóstwo innych problemów. 
Wiedzą o tym doskonale klienci, którzy preferuję 
obecnie meble na zamówienie. Stolarze mają ręce 
pełne roboty. Plusem jest to, że w takim przypadku 
możemy sami zaprojektować to, co chcemy, wybrać 
odpowiedni kolor, zobaczyć z jakiego materiału będzie 
zrobione. Gdy mamy do czynienia z dobrym stolarzem 
– za kwotę od 3 tysięcy złotych w górę możemy mieć 
meble, które posłużą latami i będziemy z nich na-
prawdę zadowoleni. Jaka kolorystyka jest najbardziej 
pożądana? Oczywiście biel, szarości, beże. Tak, jak 
w przypadku pozostałych pomieszczeń. 



Tyle zapłacimy za metr kwadratowy

Nie ma większego znaczenia czy wykańczamy dom 
czy mieszkanie. Przy szacowaniu kosztów podaje się 
zawsze cenę za metr kwadratowy. 

– Średnio koszt wykończenia metra kwadratowego 
domu czy mieszkania można oszacować na kwotę od 
1000 do 1500zł. W tej cenie uwzględniamy wszystko: 
materiały, wykonawstwo, meble na wymiar – kuchnię 
ze sprzętem AGD, szafy wnękowe. Łatwo więc obli-
czyć, że robiąc mieszkanie o powierzchni 50 metrów 
kwadratowych, przy wykorzystaniu naprawdę dobrej 
jakości materiałów wydamy w granicach 50-75 tysięcy 
złotych – przyznaje Jacek Kokowski. 

Nie oznacza to jednak, że nie da się zrobić tego taniej, 
choć ryzykowniej. Można wówczas zdać się na produk-
ty oferowane w hipermarketach. 

– No i polecam również polowanie na promocje. 
Ciężko trafić, by wszystkie materiały wykończeniowe 
znaleźć w jednym czasie w dobrej cenie. Ale można je 
sukcesywnie kompletować. Gdy poddamy się takiemu 
rozwiązaniu możemy oszczędzić naprawdę sporo 
i skończyć 50-metrowe mieszkanie za 35-40 tysięcy 
złotych przy wykorzystaniu świetnych materiałów – 
podsumowuje architekt. 
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Autor: Andrzej Kus / Foto: Jacek Kokowski
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Niesamowite 
tajemnice 
Placu 
Zawiszy 
Czarnego

Plac Zawiszy Czarnego przed laty miał być wizytówką Szczecina. Niewiele 

osób wie o tym, że ma niesamowicie bogatą historię i kryje wiele tajemnic. 

Opowiedział nam o nich Leszek Herman, pisarz oraz pasjonat tajemnic 

historycznych. 

T o jedna z tych lokalizacji, która od zawsze najbar-
dziej fascynuje mnie w Szczecinie. Mowa o placu 

Zawiszy Czarnego, trochę niespełnionym miejscu 
ale wciąż potencjalnie pięknym – opowiada Leszek 
Herman, szczeciński architekt oraz pasjonat tajemnic 
historycznych. Autor bestsellerów Sedinum oraz La-
tarni Umarłych. – Wiedzie tutaj szeroka ulica 3 Maja. 
Jadą nią tramwaje, które zakręcają pod kątem prostym 
i starym brukiem ulicy Gabriela Narutowicza telepią 
się dalej, wzdłuż neogotyckiego gmachu sądu rejono-
wego. Widok na plac zamykają dwa kioski z kosmety-
kami, słodyczami i prasą, a za nimi parterowy barak, 

w którym usytuowane są hurtownie i przypadkowe 
biura. Gdyby nie one już z tego skrzyżowania widać by-
łoby perspektywę dorzecza Odry, a w tle wzniesienia 
Puszczy Bukowej.

Dzisiaj to miejsce niezauważalne. Czworobok, przy 
którym rosną stare drzewa zabudowany parterowymi, 
krytymi papą barakami z płaskimi dachami, w których 
ulokowane są funkcje, jakie powinny mieścić się na 
obrzeżach miasta, a nie w historycznym centrum.

– Według planów z połowy XIX w. miało to być jednak 
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i tworzyła efektowne ukoronowanie skarpy. Ulica 
Józefa Korzeniowskiego z kolei miała być perspekty-
wicznie zamknięta bocznym szczytem transeptu.

Od strony południowej planowano malownicze schody 
prowadzące znad dzisiejszego dworca - prosto przed 
kościół.

– Kościół nigdy nie powstał ze względu na obniże-
nie rangi nowej dzielnicy. Wkrótce potem powstała 
założona przez Quistorpów spółka Westend, która 
wylobbowała na władzach miasta skupienie się na roz-

jedno z ładniejszych miejsc tej części Szczecina. Dziel-
nica ta to tzw. Nowe Miasto, które zaczęto planować 
w 1845 roku, gdy król Fryderyk Wilhelm IV zgodził się 
łaskawie na powiększenie powierzchni miasta i prze-
sunięcie umocnień twierdzy Szczecin w kierunku po-
łudniowym. Na wytyczonym placu, który do II Wojny 
Światowej nosił nazwę Kirch Platze, planowano usy-
tuować kościół. Miała to być duża świątynia o dwóch 
wieżach zamykająca oś ulicy Narutowicza, a jej absyda 
od strony Odry miała zostać usytuowana na wysokiej 
w tym miejscu jedenastometrowej skarpie, dzięki 
czemu bryła kościoła byłaby widoczna z nabrzeża 



woju Szczecina w kierunku zachodnim. Zapewniło to 
Quistorpom rynek zbytu dla nieruchomości Westen-
du, a Nowe Miasto stało się dzielnicą półprzemysłową 
i biedniejszą – opowiada historyk.

Co by było gdyby…

Leszek Herman przekonuje, że plac wciąż ma poten-
cjał. Okalają go zachowane XIX-wieczne urokliwe 
kamienice i stare drzewa. Do centrum stąd jest 
pozornie niedaleko, ale w tę część miasta mało kto się 
zapuszcza. 

Wed ł ug Leszka Hermana niepozorny dzisiaj plac kryje

w sobie wiele tajemnic. To tutaj, szesnaście metrów

pod ziemią znajduje się schron, którego betonowe

mury mają grubość trzech metrów.
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Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska

– Ulica 3 Maja dla turystów kończy się na Novotelu 
i placu Batorego, który notabene ma niedługo przejść 
remont i zamienić się w urokliwy zielony skwer 
przed neogotyckim gmachem Czerwonego Ratusza. 
Gdyby z placu Zawiszy zniknęły parterowe baraki 
i pojawiło się jakieś efektowne zagospodarowanie 
wykorzystujące bajkowy widok na dorzecze Odry, 
ta część miasta zyskałaby na urodzie a kamienice na 
wartości. Prawdopodobnie przyciągnęłoby to także 
lepsze sklepy i gastronomię, która zawsze wkracza 
tam, gdzie pojawia się atrakcyjne miejsce. Z łatwością 
można sobie wyobrazić ten plac tętniący latem życiem, 

ściągający studentów niedalekich szkół wyższych. Tak 
samo zresztą jak łatwo wyobrazić ulicę Korzeniow-
skiego. Jako piękną aleję, z widokiem na Odrę, łączącą 
dwa efektowne zieleńce – plac Batorego i plac Zawiszy 
Czarnego. Tak zmieniona dzielnica wpłynęłyby także 
na standard samej ulicy 3 Maja, która miałaby szansę 
przekształcić się w modniejsze miejsce, ściągające 
restauracje, sklepy i kawiarnie.

Legenda mówi o tajemniczej linii kolejowej

Według Leszka Hermana niepozorny dzisiaj plac kryje 
w sobie wiele tajemnic. To tutaj, szesnaście metrów 
pod ziemią znajduje się schron, którego betono-
we mury mają grubość trzech metrów. Część tych 
podziemi udostępniona jest do zwiedzania jako trasa 
turystyczna i schron S1 pod Dworcem Głównym, ale 
przebieg pozostałych korytarzy jest nieznany. Z placu 
Zawiszy prowadzi zejście do tych podziemi betonową 
klatką schodową prowadzącą na 16 metrów w głąb 
ziemi. 

– Schron powstał niewątpliwie przy wykorzystaniu 
dawnych fortyfikacji z czasów twierdzy. Prawdopo-
dobnie tędy wiodły podziemne korytarze aż do Fortu 
Leopolda pod dzisiejszym placem Mickiewicza na 
Wałach Chrobrego. Ich przebieg podobno został znisz-
czony przez prowadzone latami budowy w centrum 
miasta, ale z fragmentów tych podziemi zachowały się 
na przykład lochy, w których niegdyś mieścił się klub 
„Tango”. To tutaj także kryje się tajemniczy tunel ko-
lejowy, sięgający aż do ulicy Potulickiej, który według 
oficjalnej teorii miał służyć do wycofywania składów 
pociągów. Według legend natomiast miał być tajemni-
czą linią kolejową, którą dla swoich potrzeb budowali 
naziści. Zaraz po wojnie istniały także plany, aby pod 
tym placem zbudować, być może przy wykorzystaniu 
dawnego przebiegu tunelu kolejowego, linię miejskiej 
kolejki podziemnej. Zwolennikiem tego projektu był 
Piotr Zaremba. Możliwe zatem, że w owych czasach 
istniały jeszcze jakieś resztki planów owych podziemi, 
a i same podziemia były jeszcze drożne. Nowe Miasto 
kryje wiele tajemnic, ale zdaje się być dzisiaj także 
nietkniętym jeszcze poligonem, z gigantycznym poten-
cjałem miastotwórczym, które czeka na lepsze czasy 
– podsumowuje historyk. 
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Edward Osina: 

Zbudujemy 
budynek marzeń

To będzie szczecińska podróż do wnętrza Ziemi. Pod Posejdonem wywierconych zostanie 48 otworów, każdy o głębokości 300 metrów. 

– Nie wiemy co kryje ziemia, sami jesteśmy tego ciekawi – przyznaje Edward Osina, Prezes firmy Calbud. 

– Posejdon to nasza sztandarowa inwestycja oraz największe wyzwanie w naszej dotychczasowej karierze. 
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B udujecie w Szczecinie gigantyczne centrum ho-
telowo-biurowe Posejdon. To chyba największe 

dotychczasowe wyzwanie?
Firma Calbud istnieje już od 26 lat. Pamiętam, 
jak zaczynaliśmy swoją działalność w 1991 roku. 
Naszym pierwszym zleceniem był montaż sufitów 
podwieszanych w powstającym wówczas budynku 
PAZIM. Teraz jesteśmy współinwestorem oraz mamy 
szansę, by być jednocześnie - jeśli zdecydują tak nasi 
wspólnicy - generalnym wykonawcą historycznej dla 
Szczecina inwestycji. Nie zastanawialiśmy się długo, 
czy podjąć się tego arcytrudnego zadania. Większość 
z nas mieszka bowiem w Szczecinie od lat. Bramę 
Portową mijamy więc niemal każdego dnia. Od dawna 
spoglądaliśmy z wyrzutem na niszczejący budynek, 
mając cichą nadzieję, że w końcu znajdzie się ktoś, kto 
przywróci temu miejscu dawny blask. Posejdon nie 
miał jednak szczęścia do inwestorów. Przyczyn można 
z pewnością upatrywać w postrzeganiu Szczecina, 
który przez wielu jest wciąż zaliczany do grupy miast 
o kiepskich perspektywach, które rozwijają się znacz-
nie wolniej od Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy 
Poznania. Jestem lokalnym patriotą i w związku z tym 
mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Jestem prze-
konany, że realizacja Posejdona tchnie w miasto nową 
energię, i że wspólnie udowodnimy, że w Szczecinie 
i w jego mieszkańcach tkwi ogromny, niewykorzysta-
ny dotychczas potencjał. 

Jak będzie wyglądał nowy Posejdon?
W Posejdonie łączymy stare z nowym - scalamy istnie-
jący budynek dawnego Domu Towarowego z zupełnie 
nową częścią, które wspólnie staną się jedną funkcjo-
nalną całością. Dzięki temu, jako jedyni w Szczecinie 
możemy zaoferować naszym najemcom kondygnacje 
o powierzchni ponad 3,5 tys. m2. Zadbaliśmy przy 
tym, by każda część była odpowiednio doświetlona 
światłem dziennym. Standard wentylacji i klimatyzacji 
daleko wykracza poza obowiązujące obecnie normy, 
a zastosowane technologie pozwalają na uzyskanie 
prestiżowego certyfikatu ekologicznego BREEAM. 
Znaczną część kompleksu zajmą także dwa hotele 
oferujące łącznie 240 pokoi, a na dwóch podziemnych 
kondygnacjach powstanie 300 miejsc dla samocho-
dów oraz 100 miejsc dla rowerów. W obrębie parteru 
znajdzie się z kolei niewielka część handlowo-usłu-
gowa, w tym sklep marki Lidl o powierzchni ok. 2 tys. 
m2, oraz kilka mniejszych lokali przeznaczonych na 
drogerię, aptekę, salon fryzjerski, czy gastronomię.

Nie uważa Pan, że Lidl trochę umniejsza temu pro-
jektowi?
Na samym początku byłem sceptycznie nastawiony do 
tego pomysłu. Jednak dzisiaj z podziwem obserwuję 
rozwój tej sieci w Polsce, a także poza nią, np. w Anglii. 
Mogę zapewnić, że sklep Lidl, który powstanie 
w Posejdonie, będzie znacząco różnił się od tego, co 
możemy zobaczyć dziś w podobnych obiektach tej 
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sieci. Zostanie bowiem stworzony według nowego 
konceptu, wyposażony będzie w specjalne udogod-
nienia dla klientów i pracowników oraz nowoczesne 
rozwiązania ekologiczne. To będzie sklep na miarę 
XXI wieku, dopilnujemy tego. Większość potencjal-
nych najemców, z którymi prowadzimy rozmowy, jest 
bardzo zadowolonych z tego, że będą mieli możliwość 
zrobienia codziennych zakupów na miejscu. Ich zdanie 
jest dla nas bardzo ważne.

Wkomponowaliście w obiekt dwa hotele. Każdy 
z nich będzie przeznaczony dla innej grupy klientów. 
Co ciekawe – jeden z nich jest nowością w Polsce i na 
świecie.
Marriott, który jest największą siecią hotelową na 
świecie, zdecydował się na otworzenie w Posejdonie 
dwóch swoich hoteli. Pierwszym z nich jest hotel 
Moxy, w którym powstanie 121 pokoi. To marka nowej 
generacji, powstała we współpracy Marriotta oraz 
IKEI, skierowana przede wszystkim do pokolenia tzw. 
millenialsów. Łączy w sobie ceny z segmentu ekono-
micznego z nowoczesnym designem, zaawansowanymi 
rozwiązaniami technologicznymi i wielofunkcyjnymi 
strefami publicznymi. Pierwszy hotel Moxy został 
otwarty w 2014 roku przy lotnisku w Mediolanie. 
Obecnie na całym świecie funkcjonuje ich 10, a kil-
kadziesiąt kolejnych jest w trakcie realizacji. Na liście 
miast można zobaczyć m.in. Berlin, Londyn, Wiedeń, 
Frankfurt, Nowy Jork, Waszyngton i wiele innych to-
powych lokalizacji. W tym gronie już wkrótce znajdzie 
się także Szczecin. Drugi hotel – czterogwiazdkowy 
Courtyard by Marriott – jest kierowany przede 
wszystkim do gości biznesowych. Do ich dyspozycji 
oddamy 119 pokoi, w tym wyjątkowo przestronne 
apartamenty o powierzchni ponad 30 m2. Na pierw-
szym piętrze, przy hotelu, powstanie także centrum 
kongresowe z dużą salą konferencyjno-bankietową 
o powierzchni ponad 400 m2, kilkoma mniejszymi 
salami oraz przestronnym foyer, mogącymi pomieścić 
łącznie ponad 800 osób.

Wierzy Pan, że dwa hotele uzupełnią braki miejsc 
w naszym mieście? W ostatnim czasie powstało kilka 
takich obiektów, jednak wciąż jest ich chyba zbyt 
mało.
Analizy szczecińskiego rynku wyraźnie wskazują, że 
wciąż jest na nim miejsce dla kilku hoteli. W naszym 
budynku znajdą się od razu dwa, firmowane przez 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych firm 
tej branży na całym świecie. Oczywiście mam świa-
domość, że w Szczecinie jest planowana budowa kilku 
innych obiektów, ale nie boimy się konkurencji. My 
proponujemy bowiem coś, czego jeszcze w Szczecinie 
nie ma. To przede wszystkim obiekt spełniający naj-
wyższe współczesne standardy, w którym zastosuje-
my najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Duży 
nacisk kładziemy także na energooszczędność budyn-
ku oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Z tego 
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właśnie powodu zdecydowaliśmy się na wciąż rzadko 
stosowane rozwiązanie polegające na pozyskiwaniu 
ciepła i chłodu z wnętrza ziemi. W tym celu wykonamy 
48 odwiertów gruntowych, każdy na głębokość 300 
metrów.

300 metrów? Potwornie głęboko.
Tak, 300 metrów. Przy tego typu rozwiązaniach 
wiercenie na tak dużą głębokość zdarza się niezwykle 
rzadko, dlatego wszystko jest nadzorowane przez 
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu. My podjęliśmy 
to ryzyko i związane z tym koszty. W sumie pionowe 
otwory będą miały łącznie ponad 14 kilometrów, 
a wszystkie ułożone w nich instalacje – ponad 57 
kilometrów. To naprawdę XXI wiek, to kwintesencja 
naszego podejścia do tej inwestycji. 

Stary budynek Posejdona w całości nie zostanie 
rozebrany. Wykorzystacie istniejącą bryłę.
Zniknęła jedynie przybudówka od strony wewnętrz-
nego dziedzińca, która pojawiła się na budynku po 
wojnie. Część prac rozbiórkowych wykonamy również 
w jego wnętrzu. Musimy bowiem odciążyć stropy 
i wzmocnić zabytkową, stalową konstrukcję. Prze-
budowa budynku oraz budowa nowej części zostały 
zaprojektowane i zostaną wykonane tak, aby były 
bezpieczne i funkcjonalne przez kolejne kilkadziesiąt, 
a może nawet kilkaset lat. Budynek DeFaKa został 
oddany do użytku w 1929 roku. W 90. rocznicę 
tego wydarzenia, w 2019 roku, stanie się częścią 
zupełnie innego, na wskroś nowoczesnego obiektu. 
Zachowa przy tym swój dawny charakter, ponieważ 
zamierzamy odtworzyć pierwotny wygląd jego 
frontowej elewacji. Niesamowicie cieszy mnie to, że 
to my prowadzimy tę inwestycję. Szczerze wierzymy, 
że jest ona niezmiernie potrzebna Szczecinowi i jego 
mieszkańcom.

Będzie tutaj pracowało co najmniej 3000 osób. Nie 
boi się pan, że zakorkujecie Szczecin? Już teraz wiele 
osób twierdzi, że są u nas korki. Jeździmy po innych 
miastach i widzimy, że są to oczywiście słowa mocno 
na wyrost. Ale czy się to nie zmieni?
Nie ma na to najmniejszej szansy. Posejdon znajduje 
się przecież w doskonale skomunikowanym miejscu, to 
tutaj krzyżują się główne arterie miasta. W bezpo-
średnim sąsiedztwie budynku znajdują się przystanki 
komunikacji miejskiej, na których zatrzymuje się 
każdego dnia ponad 20 linii autobusowych i tram-
wajowych. W pobliżu znajduje się także dworzec 
kolejowy i autobusowy. Przy Posejdonie mają powstać 
ścieżki rowerowe i stacja roweru miejskiego. Znaczna 
część osób będzie więc mogła dojeżdżać do pracy 
jednośladami. Przygotujemy dla nich całe zaplecze, 
z szatniami, natryskami oraz parkingiem na 100 
rowerów. Na dwóch podziemnych kondygnacjach 
powstanie oczywiście parking z miejscami dla 300 
samochodów. Jestem jednak przekonany, że z każdym 

kolejnym rokiem nasze przyzwyczajenia komunika-
cyjne będą się zmieniać w kierunku, który od dawna 
można zaobserwować w wielu miastach zachodniej 
Europy. W Kopenhadze, którą ostatnio odwiedziliśmy, 
dominują rowerzyści i transport publiczny. Posejdon 
już teraz jest przygotowany na taki scenariusz.

Na co, oprócz parkingu, mogą liczyć również kierow-
cy samochodów?
Chociażby na możliwość ładowania aut elektrycznych, 
które zdobywają coraz większą popularność. Na po-
czątek zamierzamy wyposażyć 12 miejsc postojowych 
w specjalne ładowarki, a kilkanaście kolejnych miejsc 
przygotować na ich montaż, jeżeli będą się cieszyć 



obiekt mieszkalno-usługowy składający się z 59 miesz-
kań i jednego lokalu usługowego na parterze, oraz jed-
nokondygnacyjnego garażu podziemnego. Wszystkie 
lokale znalazły już swoich nabywców. Nas to jednak 
nie zadowala – podczas realizacji inwestycji zależy 
nam również na uporządkowaniu ich najbliższego oto-
czenia. Dlatego w przypadku Mariackiej wymieniliśmy 
w całości chodnik przed budynkiem oraz nawierzch-
nię pieszo-jezdną od strony dziedzińca. Obecnie 
prowadzimy rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Student” – wspólnie planujemy wyremontować i na 
nowo zaaranżować dach należącego do niej garażu 
położonego w centrum kwartału, wprowadzając zieleń 
i elementy małej architektury.
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dużą popularnością. Wiele wskazuje na to, że Posejdon 
będzie liderem pod tym względem w Szczecinie. Wielu 
naszych klientów docenia tego typu rozwiązania, tym 
bardziej, że pozytywnie wpływają na środowisko 
naturalne, w którym wszyscy funkcjonujemy.

Zostawmy już Posejdona. Wykonujecie sporo inwe-
stycji mieszkaniowych. Zawsze staracie się zadbać 
również o ich otoczenie. Wydaje się, że mieszkańcy 
to doceniają.
Zależy nam na tym, by nasze miasto wyglądało i funk-
cjonowało jak najlepiej. Za przykład niech posłuży na-
sza ostatnia inwestycja przy ul. Mariackiej. W miejscu 
po starym, rozpadającym się budynku wybudowaliśmy 
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Posadzicie także duże drzewa?
Stosujemy taką metodę, mimo że się tym rzadko chwa-
limy. Na budowie Osiedla Etiuda przy ulicy Chopina, 
którą obecnie kończymy, posadziliśmy już ponad 85 
drzew. Większość z nich ma ponad 20 lat i wysokość 
6-8 m. Są tam platany, dęby, graby, świerki, sosny i cisy. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią nasze starania. 
Osobiście uważam, że zagospodarowanie tego terenu 
będzie fantastyczne. Oczywiście zdarza się, że jeste-
śmy zmuszeni wyciąć drzewa kolidujące z planowaną 
zabudową, ale zawsze sadzimy coś w zamian, najczę-
ściej w liczbie kilku- lub nawet kilkunastokrotnie więk-
szej. Za przykład niech posłuży inna nasza inwestycja 
– Wiśniowy Sad. Na jej potrzeby usunęliśmy łącznie 

13 drzew, a w zamian posadziliśmy 670 sztuk drzew 
i krzewów. Nikt nas do tego nie zmuszał, taka jest po 
prostu filozofia naszego działania. 

Z roku na rok prowadzicie coraz więcej inwestycji. 
Czego możemy spodziewać się w kolejnych miesią-
cach?
Dalej chcemy tworzyć swoją historię, realizując kolej-
ne ciekawe przedsięwzięcia. Rozpoczynamy właśnie 
budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 
Podgórnej w Szczecinie, w sąsiedztwie Książnicy 
Pomorskiej i Trafostacji Sztuki. Znajdą się w nim 93 
mieszkania i dwa lokale usługowe, oraz podziemny 
parking. Wkrótce wystartujemy z kolejną inwestycją – 
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przy Placu Dziecka, w miejscu po byłej piekarni wybu-
dujemy budynek mieszkalno-usługowy pn. Kamienica 
Nova II. To kontynuacja jednej z naszych najbardziej 
udanych i pozytywnie ocenianych realizacji. W budyn-
ku znajdzie się 118 mieszkań i jeden lokal usługowy, 
a także podziemny garaż. Równolegle przygotowuje-
my kilka kolejnych projektów mieszkaniowych, który-
mi już niebawem będziemy mogli się pochwalić.

A jak podchodzicie do Łasztowni. Chciałby Pan, żeby-
ście wzięli udział w jej zagospodarowywaniu?
Oczywiście, bo to bardzo interesujące miejsce, które 
przy odpowiednim podejściu inwestorów może stać 
się nową wizytówką miasta. Uważam, że każda firma, 

która będzie chciała zainwestować w tym miejscu, 
powinna skonsultować swoje plany z urzędem miasta 
i mieszkańcami. Weźmy przykład z Hamburga i jego 
nowej, portowej dzielnicy Hafen City, która od wielu 
lat jest cierpliwie zagospodarowywana wg jasno 
określonych zasad. Nasza Łasztownia ma gigantyczny 
potencjał. Musimy tylko pamiętać, że nie możemy 
jej zabudować wyłącznie budynkami użyteczności 
publicznej. Żeby to miejsce tętniło życiem przez całą 
dobę należy tam również wprowadzić zabudowę 
mieszkaniową, która jest wyznacznikiem właściwego 
rozwoju każdego miasta. Wszędzie sprawdza się takie 
połączenie, czemu nie miałoby się sprawdzić i u nas?

Podsumowując. Posejdon w 2019 roku będzie waszą 
największą dumą i sztandarowym projektem?
Jesteśmy przekonani, że powstanie Posejdona będzie 
miało znaczący wpływ na gospodarczy i społeczny 
rozwój Szczecina oraz całego regionu. Dlatego, jako 
Szczecinianie, czujemy ogromną odpowiedzialność 
za ten projekt i robimy wszystko, by go zrealizować. 
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tak ogromne-
go przedsięwzięcia same chęci mogą nie wystarczyć. 
Dlatego tak ważna na obecnym etapie jest pomoc 
samorządu. Podobnie jak wsparcie innych instytu-
cji, by wspomnieć chociażby Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, który w ubiegłym roku zade-
klarował udzielenie pożyczek na realizację rozwiązań 
zwiększających efektywność energetyczną budynku. 
Mieszkańców prosimy o kredyt zaufania i wyrozumia-
łość podczas blisko 3-letniego okresu budowy. W za-
mian deklarujemy realizację niebanalnego projektu, 
z którego Szczecin będzie mógł być dumny przez lata. 
Już teraz zapraszam wszystkich na taras widokowy na 
dachu Posejdona, gdzie – mam nadzieję – będziemy 
mogli wspólnie świętować zakończenie inwestycji oraz 
nadejście nowego, 2020 roku. Trzymajcie za nas kciuki!

Analizy szczecińskiego rynku wyraźnie wskazują, że wciąż jest 

na nim miejsce dla kilku hoteli. W naszym budynku znajdą się 

od razu dwa, f irmowane przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

i cenionych firm tej branży na ca ł ym świecie.



Kontrowersyjny 
remont dworca

Pod koniec 2017 roku wystartuje kolejny etap remontu szczecińskiego dworca. Potrwa dwa najbliższe lata. 

– Zamierzamy zmodernizować wiaty, przebudować perony. Powstanie też m.in. łącznik nad peronem 3, 

który połączy starą kładkę z nową – mówią przedstawiciele PKP i obiecują, 
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że nie zniszczą zabytkowych wiat a je wyeksponują. 



Z awsze, gdy wjeżdżamy pociągiem na stację zwra-
camy uwagę na dworzec. Jest to pierwsze wraże-

nie, które ma znaczący wpływ na dalsze postrzeganie 
miasta. Do niedawna nie mieliśmy powodów do dumy. 
Przerażała estetyka, bariery architektoniczne, brud, 
nieprzyjemne zapachy. Dlatego tak bardzo ucieszyła 
wszystkich informacja, że ma się to zmienić. Po dwu-
letnim remoncie otrzymaliśmy zupełnie nowy obiekt. 
Za nami jednak dopiero pierwszy etap. Z utęsknie-
niem czekamy na kolejny, który blask ma przywrócić 
m.in. peronom. Rozpocznie się pod koniec tego roku. 
Już teraz budzi jednak sporo kontrowersji. Pojawiły 
się bowiem sygnały, że zabytkowe wiaty zostaną 
zdemontowane, pocięte i zezłomowane. 

Wyeksponują zabytkowe wiaty

– Dworzec w Szczecinie został zaprojektowany 
zgodnie z wizją architektoniczną, która zakłada, że 
front dworca, w tym peron nr 1, zostaje w architektu-
rze historycznej. Kolejne perony mają być natomiast 
„unowocześniane” – opowiada Zbigniew Wolny z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. – Wiata na peronie nr 1 
nie zostanie wymieniona. Będzie odrestaurowana, 
a do niej dołożymy 3 przęsła z zabytkowej wiaty 
na peronie nr 2. Na peronie nr 3 wiata zostanie 
rozebrana, ponieważ w jej miejsce powstanie łącznik 
między starą a nową kładką, który będzie stanowił 
zadaszenie peronu i zapewni wygodne dojście do 
peronów. Dla zapewnienia jednolitego wyglądu stacji 
konieczne jest wykonanie nowych wiat na pozosta-
łych. Takie rozwiązanie zapewni wyeksponowanie 
z zewnątrz cech historycznych peronów i niektórych 
budynków dworca oraz jednocześnie zapewni maksy-
malne bezpieczeństwo i wygodę podróżnych - w tym 
podróżnych mających trudności z mobilnością.

Wolny jednocześnie obiecuje: po zakończeniu 
wszystkich prac zdemontowane wiaty nie będą 
cięte i złomowane. Mają być zmagazynowane, 
i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, część 
z nich umieszczona będzie w innym miejscu na stacji 
Szczecin Główny.

Co natomiast zmieni się jeszcze po drugim etapie 
i kiedy wystartuje?

– Oprócz nowych peronów 2 i 3 wyregulowane będą 
pobliskie tory. Przebudowana istniejąca kładka dla 
pieszych poprzez wykonanie zadaszenia. Dostanie się 
na perony 1, 2, 3 i 4 ułatwią windy. Zbudowane zosta-
nie też winda z poziomu ulicy Kolumba do poziomu 
kładki. Powstanie łącznik nad peronem nr 3 łączący 
starą kładkę z nową. Uzupełnione zostaną tablice 
pasażerskiej informacji dynamicznej i systemu kame-
rowego. Pojawi się też mała architektura w postaci 
ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych. Prace 
zakończymy w 2019 roku – zapowiada Wolny. 
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Z brzydkiego kaczątka piękny dworzec

– Dzięki gruntownej przebudowie dworzec Szczecin 
Główny w niczym nie przypomina dawnego obiektu: 
niefunkcjonalnego i zaniedbanego. Obecnie jest to no-
woczesny budynek, w którym podróżni oprócz podsta-
wowych funkcji związanych z obsługą pasażerską, mają 
do dyspozycji bogatą ofertę handlowo – usługową. 
Oczywiście, zabytkowe elementy kompleksu dworco-
wego (np. budynek dawnej poczty) zostały zachowane 
i odrestaurowane. Była to jedna z największych inwe-
stycji PKP S.A., a jej całkowity koszt wyniósł ok. 111 
mln zł – opowiada o zakończonym pierwszym etapie 
przebudowy Paulina Jankowska z PKP S.A. 

A zmian rzeczywiście mamy sporo. Zachowano w ca-
łości historyczną bryłę budynku, nowy hol wejściowy 
zlokalizowano w miejscu dawnej parterowej werandy 
wejściowej. W budynku na parterze utworzono amfila-
dowy układ komunikacyjny z okienkami kasowymi i bi-
letomatami. Na piętrze pozostawiono biura i technicz-
ne funkcje obsługi budynku. Zmiany wewnątrz obiektu 
objęły m.in. wymianę monitoringu oraz urządzeń infor-
macji wizualnej i akustycznej. Wymieniono wszystkie 
instalacje. W budynku pojawiły się windy i schody 
ruchome. Z myślą o osobach niewidomych i niedowi-
dzących zamontowane zostały ścieżki prowadzące, 
mapy tyflograficzne oraz oznaczenia w języku Braille’a. 
Pojawiły się także pętle indukcyjne, które umożliwiają 
osobom niedosłyszącym posiadającym aparat, lepszą 
komunikację z pracownikami kas biletowych.

– Wyburzony został budynek położony między dwor-
cem a dawną siedzibą poczty. W jego miejscu powstał 
ogólnodostępny obiekt z poczekalnią i pomieszcze-
niami usługowymi – kontynuuje Jankowska. – Obiekt 
zyskał przestronne, przeszklone i otwarte wnętrza. 
Pojawiła się także poczekalnia dla podróżnych, która 
stanowi punkt widokowy na Bulwar Nadodrzań-
ski. Między budynkami mamy plac z miejscami dla 
rowerów. Zrobiliśmy też nową kładkę, która połączyła 
główną pierzeję miasta i przeorganizowała układ 
komunikacji podróżnych korzystających z dworca, 
poprzez wejście na górny poziom Szczecina. Skrócono 
tym samym odległość pomiędzy wejściem do pociągu 
a wejściem do budynku. Zmodernizowane zostały 
perony 1 i 4 oraz zbudowano nową wiatę. 

Renowacji poddano także elewację budynku dyżurne-
go ruchu i byłej nastawni, a także przebudowano tunel 
osobowy na potrzeby dostępu do schronu „Podziemne 
trasy Szczecina”.

Ponadto w ramach prac powstał plac przydworcowy, 
zlokalizowano go w miejscu pierwotnego, historycz-
nego placu ekspedycyjnego. Prace objęły również 
renowację muru oporowego znajdującego się od 
strony ul. Owocowej.

 – Niespodzianką podczas prac budowlanych było 
odkrycie historycznego stropu w budynku dworco-
wym. Mimo iż był w złym stanie technicznym, udało 
się zachować jego fragment. Obecnie znajduje się 
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Autor: Andrzej Kus / Foto: Damian Róż i materia ł y prasowe

w szklanej gablocie. W holu głównym renowacji pod-
dano mozaikę na ścianie. Aby była ona odpowiednio 
wyeksponowana, została dodatkowo podświetlona – 
podsumowuje Paulina Jankowska. 
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W pogoni za największymi 
miastami

N iewiele osób może zarzucić Szczecinowi, że bra-
kuje u nas biurowców. Panuje wręcz przekonanie, 

że jest ich już za dużo: świecą pustkami i niepotrzebnie 
zajmują powierzchnie, na których by można było 
zbudować zupełnie coś innego. Czy „narzekacze” 
mają rację? Przyjrzyjmy się powierzchni w budynkach 
największych, klasy A.

– W Szczecinie podaż nowoczesnej powierzchni 
biurowej klasy A wynosi ok. 125 tys. metrów kwa-
dratowych. Niewynajętego miejsca mamy zaledwie 
15 procent – przyznaje Patryk Litwiniuk Dyrektor 
Generalny firmy doradczej Litwiniuk Property Sp. 
z o.o., która prowadzi najem powierzchni. – Dla 
porównania: współczynnik niewynajętej powierzchni 
w Warszawie wynosi ok. 11 procent, w Poznaniu ok. 14 
procent, w Łodzi ok. 8, we Wrocławiu 14, w Krakowie 
9, a w Trójmieście 12procent. Szczecin na tle innych 
miast wypada bardzo korzystnie. Szczególnie biorąc 
pod uwagę fakt, że jeszcze kilka lat temu nie było u nas 
dostępnych nowoczesnych powierzchni biurowych 
klasy A. W innych miastach wojewódzkich ten rynek 
natomiast rozwija się od 25 lat. Z naszych analiza wy-
nika, że obecnie już na podstawie oddanych do użytku 
inwestycji biurowych nadal zostanie utrzymany duży 

popyt na powierzchnie biurowe na naszym rynku. 
Rzeczywiście najemcy mają coraz większy wybór 
powierzchni, gdzie mogliby ulokować swoje biura. 
– Brama Portowa – budynki Poczta i Grzybek mają 
łączną powierzchnię niemal 12 tysięcy metrów kwa-
dratowych, Storrady Park Offices 8 tysięcy metrów 
kwadratowych, Baltic Business Park przy ulicy 1 maja 
– kolejnych 20 tysięcy, Lastadia Office 11 tysięcy, 
Oxygen 13 tysięcy, Centrum Biurowe Maris przy placu 
Hołdu Pruskiego 6 tysięcyczy Piastów Office Center 
21 tysięcy metrów kwadratowych. Zostały wszystkie 
wynajęte w ok. 65 – 97 procentach, w zależności od 
budynku – zdradza Litwiniuk. 

Tymczasem pojawiają się już nowe lokalizacje. Jedną 
z nich jest doskonała inwestycja przy ulicy Południo-
wej – Szczecin Business Plaza zaprojektowana przez 
szczecińską firmę IDS Architekci. Będzie to nietypowy 
obiekt. Cztery budynki traktować można bowiem 
jako jeden – połączone zostaną ze sobą kładkami. Pod 
biurami, na poziomie 0, znajdzie się parking na ponad 
200 samochodów. Dopiero na pierwszym poziomie 
zobaczymy coś na styl miejskiego parku. Miejsce 
odpoczynku, z dużą ilością zieleni oraz oczywiście 
powierzchnie biurowe. Trzy budynki będą miały po 

Biurowce w naszym mieście pojawiają się jak grzyby po deszczu. Czy są potrzebne czy może czeka je taka sama przyszłość, 

jak większość stadionów olimpijskich – z powodu braku zainteresowania popadną w ruinę? Sprawdziliśmy i jest spore zaskoczenie. 

By znaleźć odpowiednie miejsce w największych biurowcach trzeba się nieźle namęczyć. 
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powierzchni. Póki co listy intencyjne podpisane są na 
ok. 5 tysięcy metrów. 

Doskonałe tempo prac widzimy przy powstawaniu 
innych, bardzo widowiskowych inwestycji prowadzo-
nych w centrum miasta – na placu budowy budynku 
Black Pearl – w miejscu dawnego Baru Extra przy 
al. Niepodległości, gdzie przede wszystkim będą co 
prawda apartamenty ale wśród nich również 2000 
metrów kwadratowych z przeznaczeniem na biura 
i usługi ale również wyczekiwanej budowie Posejdona 
II na Bramie Portowej. Tam, oprócz m.in. dwóch hoteli 
będzie kolejnych 20 tysięcy metrów kwadratowych 
z przeznaczeniem na biura. Oddanie do użytku plano-
wane jest tutaj na IV kwartał 2019 roku. 

Autor: redakcja / Foto: materia ł y prasowe

1460 metrów kwadratowych, największy będzie 
niemal cztery razy większy o powierzchni 6720 me-
trów kwadratowych. Choć pierwszy etap inwestycji 
wystartował w styczniu…niemal w całości, bo łącznie 
3 tysiące metrów kwadratowych zostało już zarezer-
wowane przez najemców. Są to nie tylko lokalne firmy, 
ale i ogólnopolskie. Koniec budowy pierwszego etapu, 
czyli dwóch mniejszych budynków, zaplanowano na III 
kwartał 2017 roku. 

Kolejną planowaną inwestycją jest kompleks biuro-
wo-usługowo-hotelowy klasy A – Szczecin Odra Park 
zlokalizowany przy ulicy Gdańskiej 40-42 w miejscu 
dawnej Baltony. Teren został już uprzątnięty w 2016 
roku, wtedy również miała ruszyć budowa. Inwestorzy 
zapewniają, że dojdzie do skutku i udostępnią łącznie 
ponad 42 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 
biurowej. Deklarowany termin z pewnością nie jest 
jednak realny, bo według niego I etap inwestycji, tj. od-
danie do użytku budynku biurowego o powierzchni 12 
tysięcy metrów kwadratowych i o połowę mniejszego 
hotelu miałoby zakończyć się w IV kwartale 2017 
roku. Kiedy rozpocznie się inwestycja? Gdy najemcy 
wyrażą zainteresowanie około 8 tysiącami metrów 
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Zmiany, zmiany, zmiany
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C zas na szczecińską Wenecję

Szczecińska Wenecja, mimo że zaniedbana, zachwyca 
i bez wątpienia może być największą atrakcją 
turystyczną miasta. Jej historia sięga początków XIX 
wieku. Wtedy właśnie powstała ulica Kolumba. Po 
obu stronach wybudowane zostały nie tylko budynki 
mieszkalne ale również przemysłowe. Ustawione 
zostały w taki sposób, by wykorzystać idealne po-
łożenia – przy samym korycie Odry.  Umożliwiało to 
transport materiałów właśnie rzeką. Niestety piętno 
na nich odcisnęła II wojna światowa. Naloty alianckie 
doprowadziły do ogromnych zniszczeń, które objęły 
istniejące tam wówczas zakłady przemysłowe. Na-
leży się jednak spodziewać, że w najbliższych latach 
sytuacja mocno się zmieni. W planach „Wenecja” ma 
być rewitalizowana. Pierwsze efekty zobaczymy już 
niebawem.

Teraz idziemy ulicą Kolumba i widzimy numer 79. 
Dawniej należał do 
wytwórni drożdży 
i wódek. Dzisiaj 
rozpadający się 
i zaniedbany. Zostanie 
jednak wreszcie wyre-
montowany. W maju 
rozpoczną się prace 
renowacyjne, potrwa-
ją 3 lata. W 2020 roku 
przeprowadzi się tutaj 
Centrum Systemu In-
formacji Rzecznej oraz 
Urząd Żeglugi Śródlą-
dowej. Pierwszy krok 
więc postawiony… 
teraz efektem domina 
czekamy na remonty 
kolejnych perełek z ogromnym potencjałem. 
 
Nowe życie Łasztowni

Ostatnie lata to całkowita metamorfoza przyszłego 
centrum miasta – wyspy Łasztownia. Pojawiła się 
przy niej piękna marina. Zabytkowy budynek Starej 
Rzeźni został odrestaurowany, a w nim ulokowano re-
staurację, biura, sale konferencyjne czy salę kinową. 
Modernizacja XIX-wiecznego obiektu kosztowała 12 
milionów złotych. Tuż obok mamy kolejne wyremon-
towane budynki z biurami do których prowadzi rów-
nież przygotowana droga. Znajdujące się w pobliżu, 
pochodzące z 1929 dźwigozaury, zostały odrestauro-
wane, pomalowane oraz podświetlone. Trwa również 
remont nabrzeża Starówka oraz kolejnej zaniedbanej 
dotąd kamienicy - a dokładnie tej ulokowanej przy 
ulicy Wendy 8. Swoją siedzibę szykuje Żegluga 
Szczecińska. Budynek jest częścią zabudowy dawnej 
rzeźni miejskiej z początku XX wieku. Planowane 

zakończenie remontu to przełom lipca i sierpnia.
 
Willa z 1880 znowu będzie piękna

Przede wszystkim kojarzony jest przez mieszkańców 
z dawnym budynkiem PSL. Od pewnego czasu willa 
znajdująca się przy ulicy Wyzwolenia ukryta jest 
jednak pod plandekami, choć część elewacji została 
już odsłonięta. Prezentuje się naprawdę doskonale. 
Obiekt pochodzący z 1880 roku został wykupiony 
przez prywatnego inwestora. Widać, że sumiennie 
przykłada się do renowacji. Całkowite efekty na 
zewnątrz mamy zobaczyć za 2-3 miesiące. Wtedy 
rusztowania znikną a prace przeniosą się do środka. 
Tam powstaną natomiast luksusowe apartamenty, 
które gotowe mają być w przyszłym roku. Jednak 
to jeszcze nie koniec planów. Na działce znajdują-
cej się na tyłach powstanie bowiem… 12-piętrowy 
wieżowiec z apartamentami hotelowymi. Inwestor 
prognozuje, że pierwsi goście będą mogli skorzystać 

z pokojów hotelowych 
w 2020 roku. 
Galaxy z kosmiczną 
kopułą

Walka o klienta 
między galeriami 
handlowymi Galaxy 
a Kaskada trwa 
w najlepsze. Nic 
więc dziwnego, że ta 
pierwsza zdecydowa-
ła się na rozbudowę 
i zmianę wizerunku. 
Trwa wymiana elewa-
cji, która ma być teraz 
bardziej ekskluzyw-
na z dominującym 

białym kolorem przeplatanym czarnymi elementami. 
Wszystko ma być podświetlone ledami. Na tyłach 
natomiast powstaje zupełnie nowa część, która 
pomieści kolejne sklepy, klub fitness i następne 
200 miejsc parkingowych. Docelowo do dyspozycji 
klientów będzie 60 tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni handlowej. Liczna sklepów wzrośnie aż 
do 200. Ciekawostką jest gigantyczna kopuła, która 
przykryje atrium nowej, dobudowane części. Będzie 
miała 43 metry średnicy oraz 1700 metrów kwadra-
towych powierzchni. Zakończenie prac zaplanowano 
na jesień 2017 roku. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: materia ł y prasowe
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Szczecin się zmienia 
w internecie

P rofil Szczecin się zmienia skupia już blisko 25 tysią-
ce osób z całego świata. Oczywiście dominującą 

grupą są mieszkańcy naszego miasta oraz… Warszawy. 
To co dzieje się „na naszym podwórku” śledzą również 
osoby przebywające poza granicami Polski, przede 
wszystkim z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii 
i Stanów Zjednoczonych. Dane lokalizacyjne pokazują, 
że są także miłośnicy Szczecina z dalszych zakątków, 
m.in. z: Chin, Nigerii, Argentyny czy Emiratów Arab-
skich.  

Ponad cztery tysiące zdjęć, setki dodanych przez mieszkańców Szczecina – ale nie tylko przez nich, bo również przez takie osoby, które mieszkały u nas przed laty. 

Dokładne opisy inwestycji komercyjnych i niekomercyjnych, mnóstwo udostępnień i miliony polubień. Tak w skrócie można opisać to, 

co działo się przez ostatnie trzy lata na profilu facebookowym Szczecin się zmienia.

Autor: redakcja / Foto: materia ł y prasowe

Każdego miesiąca posty ze zdjęciami i filmami docie-
rają nawet do 300 tysięcy osób. Wybraliśmy dla Was 
kilka najpopularniejszych oraz rekordzistę, który w cią-
gu trzech lat istnienia profilu zainteresował największą 
grupę osób. 
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1. Przebudowa Dworca Głównego (rekordzista) 
     Liczba polubień wpisu na facebooku: 2700 
     Zasięg postów 136 tysięcy Internautów 

2. Dom na wodzie, który zacumował w marinie 
     w centrum miasta 
     Liczba polubień wpisu na facebooku: 501 
     Zasięg postów 25 tysięcy Internautów

3. Wizualizacja Hanza Tower i informacja o otrzymaniu 
     kredytu na rozpoczęcie budowy
     Liczba polubień wpisu 703
     Zasięg postów 70 tysięcy Internautów 

4. Podświetlone Dźwigozaury na Łasztowni odsłonięte 
     po remoncie 
     Liczba polubień wpisu 1700 Internautów 
     Zasięg postów 60 tysięcy Internautów 

5. Krokusy na Jasnych Błoniach
     Liczba polubień wpisu 1300 Internautów 
     Zasięg postów 76 tysięcy Internautów

6. Kończący się remont kamienicy przy ulicy Kurkowej
     Liczba polubień posta 284 Internautów
     Zasięg postów 25 tysięcy Internautów

7. Wyremontowany budynek przy Alei Kwiatowej
     Liczba polubień posta 487 Internautów 
     Zasięg postów 27 tysięcy Internautów

8. Filharmonia w barwach Floating Garden
     Liczba polubień posta 1888 Internautów
     Zasięg postów 51 tysięcy Internautów

9. Ulica Kuśnierska po przebudowie 
     Liczba polubień posta 893 
     Zasięg posta 29 tysięcy Internautów
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Tego nie wiesz 
o Szczecinie

Dom Koncertowy, 1932 rok

Zdroje - Finkenwalde Grotto, 1903 rok

Obecnie w naszym mieście mamy dwa budynki zaliczające się do światowej architektonicznej czołówki: filharmonię oraz Muzeum Przełomów. 

Dziesiątki lat temu takich perełek było znacznie więcej. Większość została zniszczona podczas wojny, część popadła w ruinę znacznie 

wcześniej. Do dzisiaj zachowały się jedynie zdjęcia. Dzięki uprzejmości Marka Łuczaka, historyka, pisarza, a jednocześnie prezesa 

Pomorskiego Towarzystwa Historycznego – wracamy do przepięknej historii. 
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Teatr Miejski, 1940 rok

Bezrzecze

N a Gocławiu: W 1907 roku powstał pomysł wybu-
dowania wieży widokowej, poświęconej pamięci 

Otto von Bismarcka, premiera Prus i pierwszego kanc-
lerza Rzeszy po zjednoczeniu Niemiec. W 1908 roku 
powołano „Związek Budowy Pomnika Bismarcka”, 
a rok później zdecydowano o lokalizacji budowy na 
gocławskim wzgórzu Weinberg. Projektem i kierow-

nictwem budowy zajął się wybitny architekt Wilhelm 
Kreis. Wieża, której łączny koszt budowy wyniósł 200 
tysięcy marek, została oficjalnie otwarta dopiero 10 
sierpnia 1921 roku.

W Zdrojach: Oprócz Jeziora Szmaragdowego efektem 
działalności przemysłowej Alberta Eduarda Toepffera 
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Gocław, 1939 rok

było stworzenie innych atrakcji turystycznych. Należy 
do nich grota, zbudowana w 1880 roku na wzór natu-
ralnych jaskiń występujących w górach wapiennych. 
Grota stanowiła reklamówkę fabryki. W ten sposób 
demonstrowano potencjalnym klientom uniwersalność 
zastosowań cementu. Przed grotą wzniesiono też ce-
mentowy łuk, a w 1889 roku kolejny - już cieńszy. Rok 
później ustawiono na nich pawilon muzyczny w stylu 
chińskim.

Na Bezrzeczu: Przy końcu wsi w latach 1875-1880 
radca rządowy Otto Friedrich Gebhard von Ramin 
zbudował pałac Brunn, w miejscu dawnego dworu von 
Raminów. Pałac ze swoimi dwoma wieżami, flankujący-
mi ryzalit ze sterczynami oraz krenelażem nawiązywał 
stylistyką do angielskiego neogotyku. W szczycie 
środkowego ryzalitu umieszczono herb rodziny von 
Ramin- czerwony sierp na srebrnym polu. Na przeło-
mie 1945/1946 roku pałac podpalono, po wojnie przez 
kilka lat stały jeszcze mury obwodowe budowli.

W Centrum: Teatr Miejski mieścił się przy pl. Żołnierza 
13. Zbudowano go w oparciu o środki finansowe 
szczecińskiego kupiectwa w latach 1846-1849, według 
projektu architekta Carla Ferdinanda Langhausa, przez 

mistrza budowlanego Degnera. 21 października 1849 
roku zainaugurowano jego działalność przedstawie-
niami  „Egmont” – z muzyką Ludwika van Beethovena. 
24 kwietnia 1899 roku rozpoczęto przebudowę teatru, 
przebudowując główne wejście od strony zachod-
niej, a tworząc je, wysunięto w kierunku zachodnim  
obszerną halę wejściową z 3 arkadowymi wejściami, 
zwieńczoną w narożnikach dwoma wieżyczkami.

W Centrum: Szczeciński Dom Koncertowy i Sto-
warzyszeniowy - Stettiner Concert - und Verein-
shaus,  zbudowany został w latach 1883-1884 przy ul. 
Małopolskiej 48, przy zbiegu z ul. Matejki. Budynek 
powstał z inicjatywy sławnego organisty- Carla Adolfa 
Lorenza, oraz konsula Heegewaldta. Twórca domu 
koncertowego- architekt Franz Schwechten z Berlina, 
stworzył piękny, neorenesansowy budynek, wzorowa-
ny na rezydencjach Florencji. Budynek został mocno 
uszkodzony podczas II wojny światowej, a jego ruiny 
rozebrano w 1962 roku.

Foto: Pomorskie Towarzystwo Historyczne 






