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Na skraju Parku Żeromskiego stoi mały, tajemniczy domek. Mało kto zna jego historię, za to coraz
więcej osób przekracza jego progi, by wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych - zobacz film!
Domek swoją nazwę zawdzięcza historii miejsca, na którym stoi. Na terenie obecnego Parku
Żeromskiego znajdował się dawniej cmentarz Hugenotów.
W 1721 roku ówczesny król pruski, Fryderyk Wilhelm, zezwolił grupie Francuzów na założenie w
Szczecinie kolonii francuskiej. Otrzymała ona pewne przywileje, w tym pozwolenie na zorganizowanie
własnej gminy kościelnej. Hugenoci mogli również budować domy i zakładać manufaktury. Król
zachęcał wręcz do rozwijania handlu i usług.
W 1722 roku zarząd kolonii francuskiej zwrócił się do króla Prus o przyznanie terenu na cmentarz
francuskiego kościoła reformowanego przy dawnej Franzoesische Strasse, dzisiejszej ulicy Storrady.
Na cmentarzu dokonywano pochówków Francuzów, którzy w większości byli słynnymi mieszkańcami
Szczecina. W 1928 roku zmodernizowano cmentarz, wybudowano kaplicę i dom ogrodnika - zarządcy.
Cmentarz istniał do 1945 roku, zniszczony został podczas bombardowań alianckich. Poważnym
uszkodzeniom uległa kaplica cmentarna i nie zdołano już jej uratować przed wandalami. Zachował się
jedynie drewniany domek.
Po wojnie teren dawnego cmentarza został uprzątnięty i włączony do Parku Żeromskiego, a budynek
przeznaczono na mieszkania. W tym też okresie przyjęła się zwyczajowa nazwa budynku – Domek
Grabarza. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się pod koniec lat 90-tych.
W 2002 roku budynkiem zaopiekowało się Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia
Społeczno-Kulturalnego Szczecina Klub Storrady, wybierając go na swoją siedzibę. Budynek wymagał
podjęcia natychmiastowych działań remontowych - wymieniono przeciekający dach, wstawiono
brakującą stolarkę okienną i drzwiową, założono ogrzewanie. Dzięki staraniom Klubu Storrady, w 2007
roku Domek Grabarza został wpisany do rejestru zabytków.
Działania remontowe przebiegały równolegle do działań kulturalnych. W Klubie Storrady od wielu lat
realizowane są projekty i działania kulturalne i animacyjne: wystawy, wernisaże, koncerty, pokazy
filmów, warsztaty, spotkania literackie, projekty rezydencjalne. Stowarzyszenie w swojej działalności
wspiera również inne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i indywidualnych artystów,
umożliwiając im realizację swoich projektów.
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