
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. iX

We wcześniejszych odcinkach naszego cyklu wspo-
minaliśmy, że w wielu staromiejskich kamienicach 
zachowały się pierwotne drewniane stropy. Przed-
stawiliśmy najlepiej zachowane z nich, w tym stropy, 
których procent oryginalnej substancji zabytkowej 
pozwolił na pełną rekonstrukcję dekoracji malarskiej. 
Przybliżyliśmy także podstawowe pojęcia określające 
elementy konstrukcyjne. Choć większość stropów od-
kryta została w latach 70- i 80-tych XX w., to kolejne są 
nadal odsłaniane podczas badań architektonicznych 
poprzedzających remonty zabytkowych kamienic.

W trakcie badań konserwatorskich prowadzonych 
przez konserwatora Michała Pytkę w kamienicy przy 
ulicy Złotej 5 między innymi odkryty został drewniany 
strop. Kamienica wymieniana jest w XVI-wiecznych źró-
dłach, mogła powstać wcześniej, w XV w. Na przestrze-
ni wieków nie była gruntownie przebudowywana i prze-
kształcana. Ze względu na bardzo zły stan techniczny 
przechodziła w XX w. kolejne remonty, m.in. w latach 
30- i 40-tych według projektu I. Kędzierskiego i H. Za-
morowskiego.

Wspomniany strop znajduje się w jednym z pomiesz-
czeń pierwszego piętra, obecnie nieużytkowanym, 
przygotowywanym do gruntownego remontu. Strop za-
kryty jest podsufitką wykonaną z desek pokrytych tyn-
kiem ułożonym na warstwie trzciny. Odkrywki wykazały 
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także obecność dekoracji malarskiej w pasie 
fryzu biegnącym dookoła pomieszczenia bez-
pośrednio pod stropem. Procent oryginalnej 
substancji zabytkowej wydaje się być dość 
duży, jednak stan zachowania może nie po-
zwolić na pełną konserwację i wtórne użycie 
wszystkich oryginalnych części. 

W przypadku elementów drewnianych 
podstawowym czynnikiem destrukcyjnym 
jest woda. Na skutek działania wilgoci belki 
w omawianym pomieszczeniu uległy odkształ-
ceniu, na odsłoniętych elementach widoczne 
są także liczne pęknięcia. rozwarstwienia 
i rozluźnienia struktury drewna spowodowały 
wnikanie i rozwój grzybów, czego skutkiem są 
kolejne ubytki. Zarówno wspomniane czyn-
niki, jak i działalność owadów spowodowały 
między innymi unieczytelnienie profili belek. 
do przeprowadzenia pełnej analizy, wycią-
gnięcia wniosków konserwatorskich i zapro-
ponowania programu prac konieczne jest 
odsłonięcie całego stropu oraz oczyszczenie 
ścian. elementy konstrukcyjne, których stan 
zachowania pozwoli na ewentualne wtór-
ne użycie, powinny być poddane zabiegom 
konserwatorskim jak najmniej ingerującym 
w strukturę materiałów i nie zmieniającym hi-
storycznej formy estetycznej. 


