
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. Xi

22 lipca 1954 roku miały się odbywać w Lubli-
nie uroczystości związane z dziesiątą rocznicą po-
wstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Z tej 
okazji, w styczniu 1954 roku, Prezydium Rady Mini-
strów podjęło decyzję o uporządkowaniu i odbudo-
wie Starego Miasta po zniszczeniach wojennych. 
Planowane prace nie miały ograniczać się jedynie 
do robót budowlanych i  remontowych. Ich głów-
nym celem było „przywrócenie pełnych walorów 
historycznych i artystycznych zabytkowej dzielni-
cy Lublina” (P. Majewski, Ideologia i konserwacja. 
Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socre-
alizmu). Środki finansowe przyznane wówczas mia-
stu na te szeroko zakrojone prace konserwatorskie 
pozwoliły na odnowę zarówno kamienic usytuowa-
nych przy Rynku, jak i m.in. ciągu ulic Grodzkiej, 
Bramowej, Złotej oraz Zamku i Bramy Krakowskiej.

Podczas prowadzonych prac wielu obiektom starano 
się przywrócić pierwotną formę architektoniczną oraz 
elementy detalu architektonicznego. Część projektów 
była przełożeniem różnego rodzaju zachowanych ma-
teriałów i dokumentacji historycznych. Część natomiast 
wykreowana została na nowo, ale ze świadomością ko-
nieczności wkomponowania w zachowaną oryginalną 
tkankę historyczną. Poszczególne kamienice zyskały 
wówczas m. in. attyki oraz dekorację plastyczną ele-
wacji. Fasady zostały odmalowane i pokryte dekoracją 
sgraffittową lub malarską. OP
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POniżej: KaMieni-
ca rynek 19
PO lewej: 
sgraFFitO Z KO-
chanowskim 
z kamienicy 
ryneK 19, 
PO Prawej: de-
tal sgraFFita Z 
dOMu ryneK 11

sgraffitta w postaci scen figuralnych, przedstawień 
portretowych lub ornamentów roślinnych bądź geome-
trycznych pojawiły się na elewacjach około trzydziestu 
staromiejskich kamienic. ich autorami byli m.in. stani-
sław szczepański, Henryk Zwolakiewicz, jarosław Łu-
kawski, eugeniusz Pol. dwaj ostatni wykonali dekora-
cję sgraffittową na elewacji kamienicy przy rynku 14. 
Kompozycja jest dwudzielna, na wysokości pierwszego 
piętra przedstawiona została scena gaszenia pożaru. 
trudno określić czy jest to nawiązanie do konkretnego 
wydarzenia historycznego, czy tez uogólniona scena 
pokazująca życie codzienne renesansowego miasta. 
na wysokości drugiego piętra natomiast dekoracja na-
śladuje kamienne boniowanie oraz płyciny wypełnione 
panopliami (ornamentem składającym się z elemen-
tów uzbrojenia) w przestrzeniach pod oknami. wcze-
śniej na elewacji rynku 14 znajdowało się sgraffitto 
z lat 30-tych XX w. przedstawiające św. jerzego 

dekoracja sgraffittowa na elewacji kamienicy przy 
rynku 19 związana jest z postacią jana Kochanow-
skiego. Pod każdym z ośmiu okien przedstawione zo-
stały sceny z życia poety, odbywające się w różnych 
miejscach, m.in. Czarnolesie, Królewcu, Padwie, lubli-
nie. na osi kamienicy, na wysokości pierwszego piętra 
znajduje się pełno postaciowy portret Kochanowskie-
go. tłem kompozycji jest dekoracja przypominająca 
strop kasetonowy, sprawiająca dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej kolorystyki warstw tynków wrażenie form 
przestrzennych.

dekoracja fasady kamienicy przy rynku 10 także 
związana jest z poetą doby renesansu – andrzejem 
Fryczem Modrzewskim. Medalion z jego portretem 
oraz postaci symboliczne towarzyszące poecie znajdu-
ją się między pierwszym, a drugim piętrem. sgraffitto 

skomponowane z połączonych motywów roślinnych i zwierzęcych pokrywa przestrzenie między oknami. Zos-
tało tak wpasowane, aby podkreślić pionową artykulację elewacji. dekorację plastyczną uzupełnia fragment 
„O naprawie rzeczpospolitej”: 

A iżby wojny wieść nigdy nie było potrzeba,
przeto pokój najwiedzej ile bądź ze wszystkimi
ludźmi postronnymi ma być zachowan.


