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W okresie II wojny światowej Szczecin 
stanowił jeden z istotniejszych strategicznych 
ośrodków przemysłowych III Rzeszy. Ze wzglę-
du na swoją lokalizację i położenie z dala od 
obu linii frontów, a także znajdujący się w mie-
ście port, zarówno miasto, jak i jego okolice 
stanowiły świetną lokalizację dla wielu istot-
nych zakładów przemysłu zbrojeniowego, sze-
roko rozumianej fabrykacji czy też bojowych 
baz doświadczalnych. Czynniki te stanowiły 
więc istotny aspekt w podjętych przez aliantów 
decyzjach dotyczących wyboru strategicznych 
obszarów Niemiec z przeznaczeniem do ich 
zniszczenia bądź osłabienia. Podjęte działania 
w tym zakresie wdrożono także w przypadku 
Szczecina poprzez zastosowanie metodycznych 
i niezmiernie destrukcyjnych dywanowych na-
lotów bombowych. Wskutek takiego działania 
od 1943 roku zabudowa miasta została poważ-
nie zniszczona, a port wraz z przyległościami, 

w którego obszarze znajdowała się zabudowa 
starego miasta, uległ destrukcji w niemal 70–
80%. Zniszczenia te wraz z powojenną polity-
ką i doktryną dotyczącą odbudowy obszaru 
szczecińskiej starówki sprawiły, iż poza kilko-
ma dominantami obszar historycznej zabudo-
wy bezpowrotnie zniknął z pejzażu miasta. 

Lata 50. ubiegłego wieku przyniosły pierw-
sze zmiany. Po licznych dyskusjach i wizjach 
koncepcyjnych nie zdecydowano się jednak-
że na rekonstrukcję i odbudowę tego obszaru 
miasta w formach historyzujących. Opracowano 
koncepcję nowej zabudowy Starego Miasta 
w Szczecinie, pozostawiając starą siatkę ulic, 
w których obszarze zaprojektowano osiedle 
niskich, trój-, cztero- lub pięciopiętrowych 
bloków krytych spadzistymi dachami. Bez 
zmian pozostał jednak teren bezpośredniego 
podzamcza, którego zabudowa rozpoczęła się 
dopiero w latach 90. tegoż wieku. Powołana 

II wojna światowa doprowadziła do niemal całkowitego zniszczenia starówki Szczecina. 
Rozpoczęta w latach 90. ubiegłego wieku ponowna zabudowa Podzamcza została 
przeprowadzona głównie w nowoczesnym stylu, jednak w przypadku kilku kamienic 
zlokalizowanych w obrębie Rynku Siennego zdecydowano się na rekonstrukcję fasad. 
Kamienica Moninów jest przykładem właśnie takiej realizacji.

Rekonstrukcja fasady 
kamienicy Moninów 
Sentymentalna podróż mineralnych farb KEIM 
w przeszłość szczecińskiej starówki
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została wówczas spółdzielnia pod nazwą 
„Podzamcze”, która miała się zająć poprowa-
dzeniem i zrealizowaniem tejże nowatorskiej 
inwestycji. Rozpoczęty w roku 1994 proces po-
nownej zabudowy Podzamcza (rejon dolnego 
Starego Miasta u podnóża zamku, przy Odrze) 
realizowany był na ogół w nowoczesnym sty-
lu, bez odtwarzania historycznego wyglądu 
kamienic i ich elewacji. Niektóre jednak bu-
dynki wzniesiono wyjątkowo według planów 
odmiennych, przyczyniając się do fragmen-
tarycznej rekonstrukcji historycznych fasad 
w nawiązaniu do ich przedwojennego wyglą-
du. Fragment wyglądu sprzed roku 1939 od-
zyskało kilka kamienic zlokalizowanych w ob-
rębie Rynku Siennego. 

Jednym z ciekawszych przykładów sta-
nowi godna prezentacji rekonstrukcja elewa-
cji frontowej kamienicy odbudowanej przy 
Rynku Siennym 4. Rekonstrukcja dekoracji 
sztukatorskiej jej fasady przyjęła formę styli-
zacji barokowej, nawiązującej w formie do wi-
zerunku znanego z przekazów ikonograficz-
nych sprzed 1945 roku. Okres powstania zaś 
samej kamienicy datuje się na przełom XVII 
i XVIII wieku. Swoją nazwę: Möninsches Haus 
(Dom Moninów), budynek przyjął od nazwi-
ska rodziny właścicieli sklepu kolonialnego 
mieszczącego się w tym budynku na przeło-
mie XIX i XX wieku. Po zakończeniu I wojny 
światowej budynek przeszedł we władanie 
Franza Materna prowadzącego tam od ro-
ku 1919 firmę stolarską. Koncepcja architek-
toniczna omawianego budynku nawiązywa-
ła do stylistyki XVII-wiecznych kamieniczek 
z obszaru Niderlandów. Elewacja frontowa 
kamienicy podzielona pośrednim gzymsem 
koronującym artykułuje fasadę na dwie prze-
strzenie. W dolnej części, ujętej w narożach 
boniowaniem, wysoką sień parteru o asyme-
trycznie umieszczonym portalu zamykają ko-
lejne dwie kondygnacje w układzie 4-osiowym. 
W górnej części wysoki szczyt budynku, uję-
ty przez dwie kondygnacje zdwojonymi pila-
strami, zwieńczony został przerwanym na-
czółkiem ze sterczyną na osi obiektu. Boczne 
partie szczytu podzielone gzymsem na dwie 
kondygnacje ozdobiono dekoracją rzeźbiar-
ską z przewodnim motywem wici akantowej, 
w którą wpleciono luźno osadzone postacie 
uwięzionych amorków. 

Odbudowa kamienicy wykonana została 
w latach 2002–09 zgodnie z pierwotnymi za-
łożeniami odbudowy tej partii szczecińskiego 
Podzamcza, a bezpośrednia rekonstrukcja ele-
wacji frontowej, zamykająca w roku 2009 ca-
łość prac, wykonana i poprowadzona została 
na podstawie projektu i nadzoru autorskiego 
architekt Tatiany Balcerzak z biura projekto-
wego Studio A4 ze Szczecina. Główne wytycz-
ne przyświecające tworzeniu tego projektu 

opracowane zostały na podstawie bardzo ogól-
nych materiałów ikonograficznych, głównie 
rycin i fotografii archiwalnej, które to wraz 
z zaproponowanym projektem oraz wytycz-
nymi technologicznymi samych wykonawców 
określiły ramy inwestycyjne całej kompozycji. 
Odtworzeniem dekoracji sztukatorskiej fasa-
dy podjął się zespół rzemieślniczo-konser-
watorski szczecińskich firm: ALABASTER – 
Sztukatorstwo reprezentowany przez Miłosza 
Ciesielskiego oraz MASZKARON – reprezento-
wany przez Pawła Mazura. Sama realizacja te-
go zlecenia nie była łatwym przedsięwzięciem. 
Zakres technologiczny prac obejmował całe 
spektrum zabiegów w szerokiej palecie prac 
sztukatorskich. Na jednym obiekcie i na dość 
niedużej płaszczyźnie znalazły się bowiem de-
koracje architektoniczne wykonane w różnych 
technikach tego rzemiosła. Poza pracami wy-
konanymi w technice ciągnionej (jak gzym-
sy i opaski okienne) czy modelarsko-odlew-
niczej (jak głowice pilastrów), najtrudniejsze 
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było wykonanie dekoracji sporej powierzch-
ni uszaków zlokalizowanych po obu stronach 
górnej części fasady. Dekoracje sztukatorskie 
wykonywane były tam z narzutu, a ich opraco-
wanie artystyczne następowało in situ, a więc 
bezpośrednio na elewacji tuż, po narzuce-
niu samej zaprawy, w procesie jej schnięcia. 
Technika ta wymaga sporego doświadczenia, 

zdolności manualnych i pewnego warsztatu 
w opanowaniu rzemiosła. 

Ostatnim, ale jakże istotnym aspektem 
wykonanych prac, było opracowanie kolory-
styczne elewacji frontowych. Po licznych na-
mysłach inwestora i zespołu wykonawczego 
opracowanie malatury wykonane zostało z za-
stosowaniem farb i produktów malarskich marki 
KEIM. Artykulacja kolorystyczna uwzględniała 
zastosowanie dwóch barw, akcentując w ten 
sposób powierzchnię tła (kolor ciemniejszy) 
oraz detalu architektonicznego (kolor jaśniej-
szy). Po naniesieniu gruntów malarskich, wy-
korzystując produkt KEIM Spezial-Fixativ w ce-
lu zapewnienia skutecznej przyczepności, po 
upływie 24 godzin rozpoczęto zasadniczy pro-
ces malowania. Wybranym produktem malar-
skim została gotowa do zastosowania hydro-
fobowa elewacyjna farba krzemianowa KEIM 
Granital. Nanoszenie pierwszej warstwy malar-
skiej wykonane zostało z zastosowaniem pro-
duktu rozcieńczalnego KEIM Spezial-Fixativ 
w stosunku 1:10. Po upływie doby i zakoń-
czonym procesie jakże istotnego dla trwało-
ści farby wstępnego krzemianowania nanie-
siona została druga, docelowa i samodzielna 
już warstwa tej farby. 

Wybór farby KEIM Granital nie był oczy-
wiście dziełem przypadku. Ta czysto krzemia-
nowa farba elewacyjna o matowej mineralnej 
powłoce przeznaczona jest stricte na podło-
ża mineralne, z których to właśnie wykona-
na została elewacja frontowa rekonstruowanej 
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kamienicy. Farba ta dzięki swoim właściwo-
ściom nadaje się zarówno do renowacji starej 
substancji, jak i nowo wykonywanych obiek-
tów. Zawiera nieorganiczne pigmenty całko-
wicie odporne na światło i zabezpiecza pod-
łoże mineralne przed działaniem czynników 
atmosferycznych, a w szczególności przed 
kwaśnymi deszczami. Mimo upływu 12 lat od 
zakończenia prac malarskich frontowa partia 
obiektu nadal zachwyca niezmiennym kolory-
tem i trwałością zastosowanych powłok malar-
skich, co także już w aspekcie referencyjnym 
potwierdza słuszność dokonanego wyboru. 

Podsumowując, w perspektywie czasu 
aranżacja architektoniczna Rynku Siennego 

wraz z fragmentarycznie zrekonstruowaną 
w duchu historycznym częścią Starego Miasta 
nadała Starówce choć w części klimat daw-
nego historycznego Szczecina, a opracowany 
dzięki zastosowaniu marki KEIM koloryt m.in. 
elewacji frontowej kamienicy Moninów przy-
czynił się niewątpliwie do popularyzacji tego 
miejsca zarówno wśród mieszkańców miasta, 
jak i odwiedzających je turystów. 

mgr Miłosz Piotr Ciesielski
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