
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. Xii

Na elewacjach kamienic położonych po obydwu 
stronach ulicy Grodzkiej podziwiać możemy dekora-
cje sgraffitowe wykonane pierwotnie w 1954 roku. 
Powstały podczas szerzej opisywanej we wcześniej-
szych odcinkach naszego cyklu odnowy lubelskiego 
Starego Miasta, jaka nastąpiła z okazji dziesiątej 
rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej. Jak wspominaliśmy, fasady wielu kamienic 
zostały wówczas odmalowane i pokryte dekoracją 
sgraffitową lub malarską.

W sgraffitach wykonanych na elewacjach kamienic 
przy ulicy Grodzkiej wykorzystane zostały głównie mo-
tywy geometryczne i roślinne. Tworzą kompozycje, któ-
re pokrywają całą powierzchnię poszczególnych kondy-
gnacji. Zarówno na fasadzie kamienicy przy Grodzkiej 
28, jak i Grodzkiej 30, dekoracja sgraffitowa znajduje 
się na wysokości pierwszego i drugiego piętra. W przy-
padku Grodzkiej 28 składa się ze wzoru geometryczne-
go przypominającego plecionkę, złożoną z powtarzają-
cych się oczek w kształcie rombów. Choć dekoracja ta 
pierwotnie wykonana została w latach 50-tych XX wie-
ku, obecnie podziwiać możemy jej rekonstrukcję wyko-
naną podczas prac remontowych i konserwatorskich 
prowadzonych w latach 2005-2006. Z kolei motyw 
dekoracyjny na fasadzie Grodzkiej 30, będący także 
kompozycją geometryczną, przypomina układ komó-
rek budujących tkankę oglądany pod mikroskopem. 
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u Góry: deTale KaMieniCy prZy GrOdZKiej 23
u dOłu pO leWej: KaMieniCa prZy GrOdZKiej 28
u dOłu pO praWej: KaMieniCa prZy GrOdZKiej 36a

dzisiejszy wygląd fasady również jest efektem trwają-
cych obecnie prac remontowych i konserwatorskich. 

 połączenie elementów geometrycznych i roślin-
nych tworzy dekorację najwyższej kondygnacji kamie-
nicy usytuowanej narożnie przy ulicach Grodzkiej i Ko-
walskiej (Grodzka 36 a/Kowalska 17). Budynek został 
odbudowany po zniszczeniach wojennych w 1954 roku 
według projektu jana Ogórkiewicza. Zyskał wówczas m. 
in. dekorację sgraffitową. W trójkątnym szczycie wień-
czącym wschodnią elewację kamienicy, wić roślinna 
tworzy kompozycję oplatającą centralnie umieszczony 
oculus. poniżej, na wysokości drugiego i trzeciego pię-
tra, geometryczne sgraffito pokrywa całą powierzchnię 
elewacji.

 Ciekawie wkomponowane w formę architekto-
niczną budynku sgraffito znajduje się na szczycie ka-
mienicy przy Grodzkiej 23. dekorację umieszczono we 
wnękach utworzonych przez lizeny, podkreślające pio-
nową artykulację elewacji. podobnie jak Grodzka 36a, 
kamienica ta odbudowana została w 1954 roku według 
projektu jana Ogórkiewicza. Wykorzystane w sgrafficie 
elementy roślinne i zwierzęce nawiązują do motywów 
często spotykanych w sztuce ludowej. Odnaleźć może-
my tu stylizowane rośliny polne, kosze, ptaki, owoce. 
W spływach szczytu przedstawiony został zaczerpnięty 
z mitologii greckiej róg obfitości. Wypełniony po brzegi 
bogactwami natury symbol dostatku, dobrobytu, na-
pełniający się wszystkim, czego tylko zapragnie jego 
właściciel...


