
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. Xiii

W 1954 roku elewacje staromiejskich kamienic 
w Lublinie zyskały przede wszystkim dekoracje wy-
konane w technice sgraffita. Stosowano je wówczas 
powszechnie na terenie całego kraju, podczas odbu-
dowy miast (m.in. Warszawy, Gdańska, Wrocławia), 
zwłaszcza obszarów o historycznej zabudowie, po 
zniszczeniach wojennych. Odrestaurowane kamie-
nice pokrywano często także dekoracjami malarski-
mi. 

Ich autorami byli niekiedy znani polscy malarze, m. in. 
Jacek Sempoliński, Roman Artymowski, Hanna Rudzka-
Cybisowa, Jan Cybis. Można powiedzieć, że było to swego 
rodzaju podtrzymanie „trendu” rozpowszechnionego w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to wy-
konywanie polichromii na ścianach kamienic spopulary-
zowali tacy artyści jak m. in. Zofia Stryjeńska, Stanisław 
Ostrowski, Ludomir Śledziński oraz bracia Pronaszko.
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Polichromia zdobiąca elewację kamienicy przy Ryn-
ku 18 wykonana została w 1954 roku przez Hannę i 
Jana Cybisów. Kamienica datowana jest na XVi wiek. 
na przestrzeni wieków nie ulegała gruntownym prze-
budowom i przekształceniom. Została zniszczona w 
1939 roku podczas bombardowania. Odbudowę pro-
wadzono w latach 1949-1954 według projektu Jana 
Ogórkiewicza. 

wspomniana polichromia znajduje się na wysokości 
pierwszego i drugiego piętra, wypełnia całą przestrzeń 
między oknami. Jest to wielobarwna kompozycja orna-
mentalna, nawiązująca do motywów oraz kolorystyki 
charakterystycznej dla sztuki ludowej. dominują żywe 
barwy – zieleń, czerwień, błękit, dla których kontra-
stowe tło stanowi żółto-brązowa elewacja kamienicy. 
wśród motywów dekoracyjnych pojawiają się elementy 
zoomorficzne (ptaki, ryby) oraz antropomorficzne (put-
ta), wkomponowane w plątaninę stylizowanych wici 
roślinnych, kwiatów, owoców. Ramę tworzą oplatające 
całość wstęgi i kokardy. 

fasada kamienicy uległa częściowemu zniszczeniu 
w latach 60-tych XX wieku. wtedy to osunęła się skar-

pa dobudowana w XVii wieku w celu 
wzmocnienia konstrukcji kamienicy. 
Odkryty został wówczas manierystycz-
ny portal pochodzący z i poł. XVii wieku, 
o którym pisaliśmy szerzej w jednym 
z wcześniejszych odcinków naszego 
cyklu. w latach 70-tych zespół lubel-
skiego oddziału Pracowni Konserwacji 
Zabytków wykonał badania architekto-
niczne fasady. następnie portal oraz 
dekorację malarską poddano pracom 
konserwatorskim i częściowej rekon-
strukcji na podstawie zachowanego 
oryginału. Polichromia została uzupeł-
niona i miejscami przemalowana przez 
wojciecha Matlawskiego. Ostatnie 
prace konserwatorskie przy fasadzie 
kamienicy oraz dekoracji malarskiej 
prowadzone były w 2006 roku. 


