
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. Vii

Drewniane stropy stanowią jeden z dość licznie 
i dość dobrze zachowanych elementów wyposażenia 
wnętrz staromiejskich kamienic. Te najciekawsze 
w większości pochodzą z XVII i XVIII wieku. Wyko-
nane zostały z drewnianych belek, podobnie opra-
cowanych pod względem wykorzystanych form rzeź-
biarskich i często polichromowanych. Na przestrzeni 
wieków były wielokrotnie przekształcane i przema-
lowywane. Większość stropów odkrywana i badana 
była podczas prac dokumentacyjnych i konserwator-
skich prowadzonych na Starym Mieście przez lubel-
ski oddział Pracowni Konserwacji Zabytków.

Najbardziej reprezentacyjne stropy znajdują się 
m.in. w kamienicach przy Rynku 7, Rynku 8 i Grodzkiej 
3. Zachowane na nich ślady polichromii pozwoliły na 
odtworzenie podczas prac konserwatorskich pierwot-
nej dekoracji malarskiej, która – jak wykazano pod-
czas sondażowych badań architektonicznych – miała 
swoją kontynuację także w pasach fryzu biegnących 
bezpośrednio pod stropami. 

W kamienicy pod adresem Rynek 7 polichromowa-
ny strop znajduje się w niedostępnym na co dzień re-
prezentacyjnym pomieszczeniu na pierwszym piętrze. 
Bogatą dekorację malarską stanowią motywy roślinne 
skomponowane w sposób podkreślający konstrukcję 
stropu. Składa się on z pułapu, siedmiu profilowanych 
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stROpy w KaMieNicach RyNeK 7 (pO lewej) i RyNeK 8 (pO pRawej)
Poniżej: fRyZ PodStRoPoWy W kamienicy Rynek 8.

belek oraz znajdującego się poniżej, ustawionego prosto-
padle względem nich tzw. siestrzanu. Pasowy ornament 
roślinny z powtarzającym się wzorem znajduje się także 
na obiegającej całe pomieszczenie dekoracji podsufito-
wej (tzw. podsufitce). Według opinii badaczy nie jest jed-
norodny stylistycznie z motywami pojawiającym się na 
stropie, co świadczy o różnym czasie powstania. Zróżni-
cowane chronologiczne są ich zdaniem także poszcze-
gólne elementy konstrukcyjne wykorzystane w stropie. 
jak wcześniej wspomniano mógł on być przekształcany 
podczas wielokrotnych przebudów i remontów kamieni-
cy.

odmienną konstrukcję prezentuje strop w kamienicy 
pod adresem Rynek 8, również znajdujący się w repre-
zentacyjnej sali na pierwszym piętrze. także jest niedo-
stępny dla zwiedzających, gdyż  obecnie to pomieszcze-
nie użytkuje jeden z wydziałów Urzędu miasta. Układ 
belek głównych i mniejszych względem nich poprzeczek 
nawiązuje do form kasetonowych. konstrukcja – ina-
czej niż a to miejsce w Rynku 7 – nie jest dodatkowo 
wsparta na siestrzanie. Wnętrze każdego z „kasetonów” 
wypełniają polichromowane, stylizowane rozety z rzeź-
bionymi środkami. Belki główne pokryte zostały na całej 
długości ornamentem sznurowym. dekorację podsufitki 
tworzy powtarzający się wzór roślinny naśladujący moty-
wy rokokowe przepleciony z motywami antropomorficz-
nymi (ukazujący stylizowane postacie ludzkie). także w 
tym przypadku dekoracja malarska jest ściśle związana 
w wykorzystanymi formami konstrukcyjnymi.


