
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. Viii

Drewniane stropy o najbardziej rozbudowanej 
konstrukcji oraz dekoracji malarskiej znajdowały się 
– i częściowo nadal znajdują – w kamienicach zlo-
kalizowanych przy Rynku, w reprezentacyjnych po-
mieszczeniach na wysokości pierwszego piętra. Moż-
na przypuszczać, że większość z nich zdobiona była 
polichromią bądź tzw. kołtrynami (malowanymi lub 
drukowanymi okleinami wykonanymi z m.in. papieru, 
tkanin bawełnianych, lnianych). Nie wszystkie deko-
racje zachowały się w tak dobrym stanie i w tak dużym 
stopniu, jak w przypadku stropów omówionych w po-
przednim odcinku naszego cyklu (w kamieniach Ry-
nek 7 i 8), co nie pozwoliło na odtworzenie ich pełne-
go programu i wykonanie ewentualnej rekonstrukcji.

Jeden z najlepiej zachowanych in situ stropów znaj-
duje się w kamienicy pod adresem Rynek 6. Datowany 
jest na I poł. XVII w., przy czym nie wszystkie elementy 
konstrukcyjne pochodzą z tego samego okresu. Wspie-
rający strop siestrzan zakrył znajdujące się na belkach 
rytowane rozety, co pozwala przypuszczać, że został 
umieszczony później w celu wzmocnienia konstrukcji. 
Pomocna w określeniu czasu powstania jest wyryta na 
siestrzanie data 1639. Zarówno siestrzan, jak i belki 
oraz poprzeczki są profilowane. Dokładana dokumen-
tacja graficzna z rozrysowanymi profilami i rekonstruk-
cjami stropów także pozostałych pomieszczeń w oma-
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stROPy W KaMIenIcach RyneK 12 (POWyżej I DOMInIKańsKa 5 (PO PRaWej)
POnIżej: stROP W KaMIenIcy RyneK 6.

wianej kamienicy oraz zestawienie z innymi 
obiektami starego Miasta, wykonana została 
pod kierunkiem Marka stasiaka podczas ba-
dań architektonicznych prowadzonych przez 
zespół Pracowni Badań architektoniczno-
Konserwatorskich PKZ. Dokumentacja do-
stępna jest w archiwum Wojewódzkiego urzę-
du Ochrony Zabytków. 

Rytowane rozety – w przypadku omawia-
nego wyżej Rynku 6 zakryte wtórnie elemen-
tem wzmacniającym konstrukcję – to jeden 
z najczęściej spotykanych motywów dekora-
cyjnych na belkach stropowych. umieszczano 
je przede wszystkim na belkach biegnących 
przez środek pomieszczenia. Możemy ten 
sposób dekoracji odnaleźć m.in. w kamie-
niach przy Dominikańskiej 5 i Rynku 12. 

Rozety wraz z profilami belek tworzą de-
korację rzeźbiarską, która zachowała się 
jako jedyny element zdobiący stropy w trzech 
wspomnianych kamienicach. Odkrycie poli-
chromowanych fryzów biegnących bezpośred-
nio pod linią stropów pozwala przypuszczać, 
że także na nich znajdowały się dekoracje 
malarskie bądź okleinowe. Podsufitowe ma-
lowidła ścienne w większości przypadków 
powstawały później i swoją formą naśladowa-
ły oraz kontynuowały motywy wykorzystane 
w dekoracji stropów. najciekawsze detale po-
lichromii w kolejnym odcinku naszego cyklu. 


