
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. iii

Galeriami sztuki bądź rzeźby na wolnym powietrzu 
zwykło nazywać się zabytkowe cmentarze. To samo 
określenie nasuwa się także w odniesieniu do ozdob-
nych, często bardzo rozbudowanych detali architek-
tonicznych, które można podziwiać na elewacjach 
zabytkowych kamienic. W Lublinie, na staromiej-
skim Rynku szczególnie bogatą i ciekawą dekoracją 
oraz wystrojem wnętrza wyróżnia się kamienica pod 
numerem 12, nazywana od nazwiska jednego z ro-
dów właścicieli kamienicą Konopniców.

Kamienica została wzniesiona w pocz. XVI wieku, 
w późniejszym czasie nie ulegała gruntownym przebu-
dowom i przekształceniom. W I poł. XIX wieku, na sku-
tek złego stanu zachowania zburzono ostatnią kondy-
gnację oraz wieńczącą ją attykę. Zostały odbudowane 
w 1938 roku według projektu lubelskiego architekta 
Czesława Dorii-Dernałowicza, a następnie przekształ-
cone w latach 50-tych według projektu Jana Gontar-
czyka, podczas prac remontowych obejmujących ada-
ptację wnętrza kamienicy na przedszkole, które mieści 
się tu do dnia dzisiejszego.

Wykonana z wapienia pińczowskiego manierystycz-
na dekoracja elewacji datowana jest na przełom XVI 
i XVII wieku, kiedy właścicielami obiektu byli Sebastian 
i Katarzyna z Kretków Konopnicowie. Ich domniemane 
portrety znajdują się w medalionach zdobiących nad-
proża okien na pierwszym piętrze. Wśród motywów 
dekoracyjnych tworzących rozbudowane rzeźbiarsko 
ramy otworów okiennych pierwszego i drugiego pię-

Op
r.

 B
Iu

rO
 M

KZ
/t

eK
St

 K
. C

Ze
rl

un
CZ

aK
Ie

W
IC

Zf
Ot

. K
. C

Ze
rl

un
CZ

aK
Ie

W
IC

Z,
 M

. t
rZ

eW
IK

KaMIenICa KOnOpnICóW (ryneK 12), 
u Góry ZBlIżenIe herM MIęDZy OKnaMI I pIętra.

tra dominują hermy, maszkarony, put-
ta oraz rozety wkomponowane w opra-
wę utworzoną przez sieć ornamentów 
okuciowych i stylizowanych kartuszy. 
formy użyte w dekoracji kamienicy 
Konopniców mają korzenie głównie w 
sztuce niderlandzkiej, w szczególno-
ści w niezwykle popularnym w owym 
okresie wzorniku hansa Vredemana de 
Vries oraz w stylistyce stosowanej wów-
czas przez warsztaty pińczowskie, po-
zostając epod wpływem Santi Guccie-
go. nawiązanie do tych form widoczne 
jest także w kształcie grzebienia attyki. 
Wyraźne są jednak różnice stylistyczne 
w opracowaniu parteru i pierwsze-
go oraz drugiego piętra i nadbudowa-
nej później ostatniej kondygnacji wraz 
z wieńczącą ją attyką.

elewacja kamienicy Konopniców dzi-
siejszy wygląd zawdzięcza pracom kon-
serwatorskim przeprowadzonym w la-
tach 2003-2004 według projektu Jacka 
Cieplińskiego. Wykonane wówczas ba-
dania warstw malarskich pozwoliły na 
przywrócenie historycznej kolorystyki 
elewacji, a także dekoracji sgrafittowej 
w parterze i na attyce. przeprowadzono 
także gruntowne prace oczyszczające, 
wzmacniające i uzupełniające detal ar-
chitektoniczny oraz wymieniono stolar-
kę okienną. prace nagrodzone zostały 
„laurem Konserwatorskim”.  


