
            OPIS PROJEKTU NOWEJ PŁYTY POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA                                           

                                              NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE 

 

Projekt wykorzystuje istniejący żelbetowy fundament pod pomnik wykonany w ramach 

przebudowy Placu Litewskiego o wymiarach rzucie 415 x 610 cm symetrycznie w stosunku do 

poprzecznych pasów podziału kompozycyjnego nawierzchni  Placu Litewskiego wykonany  płyt 

ciemnoszarego, drobnoziarnistego granitu strzelińskiego. 

Na fundamencie należy wykonać warstwę spadkową z betony B30 o wysokości 50 cm od strony   

północnej do 15 cm od strony południowej w celu zapewnienia swobodnego spływu wód 

opadowych z powierzchni płyty pomnika. 

Projekt zakłada ułożenie na podkładzie spadkowym ośmiu jednakowych płyt kamiennych o 

wymiarach 162,5 x 227 cm, grubości 20 cm ułożonych na styk i tworzących płaszczyznę o  

wymiarach  650x 454 cm.  Krawędzie płyty pomnika nadwieszone są nad jego cokół i wystają 

każdej strony 10 cm poza jego krawędź. Cokół fundamentu obłożony zostanie polerowanym 

płytami ciemnoszarego, drobnoziarnistego granitu strzelińskiego grubości 4 cm na zaprawie           

klejowej mrozoodpornej. Na styku okładziny cokołu i płyt nawierzchni placu, zgodnie z 

podstawowym projektem zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego zainstalowane zostały 

liniowe oprawy oświetleniowe led tworzące linię świetlna okalającą pomnik pod nawisami płyty. 

Na frontowej krawędzi płyty zgodnie z wytycznymi do projektu umieszczono wykuty w 

kamieniu napis:  PRZECHODNIU , UCHYL CZOŁA KU CZCI  BOHATERA POLEGŁEGO 

ZA POLSKĘ    

Zwieńczenie pomnika stanowi nawiązująca do pierwowzoru z okresu międzywojennego ułożona 

na środku jednolita płyta główna z jasno beżowego ( białego) piaskowca o wymiarach 155 x 220 

cm,  grubości 20 cm z wykutymi na jej frontowej krawędzi datami: 1914 - 1920. Wierzch płyty 

zdobi odlany z brązu relief przedstawiający wojskowego orła wzór z 1919 roku o wymiarach 88 

x 120 cm a pod nim napis z również odlanych z brązu pojedynczych liter wysokości 10 cm 

wypukłymi na  15 mm o treści:  NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI POLEGŁEMU ZA POLSKĘ.  

 

Projekt zakłada wykonanie głównej płyty pomnika z ośmiu gładkich płyt jasno beżowego 

piaskowca z obramieniem w formie prostej kutej bordiury przechodzącej na trzy krawędzie 

boczne. Czwartą krawędź płyty zdobi wspomniany wyżej napis. Płyta pomnika tworzy w 

przestrzeni placu dużą, jednolitą kolorystycznie płaszczyznę z piaskowca kontrastującą z 

granitową nawierzchnia placu i ciemną bryłą sąsiedniego pomnika Marszałka Piłsudskiego. 

 

 

 



Elementem nawiązującym do międzywojennych przekazów jest proponowany żywopłot ze 

strzyżonego cisu składający się z dwóch symetrycznych skrzydeł na istniejącym kwietniku od 

strony północnej, tworzący tło dla prostej formy pomnika. W oryginale przerwę między 

skrzydłami żywopłotu wypełniał cokół pomnika Konstytucji 3-go Maja, który obecnie znalazł 

swoje miejsce w silnie utrwalonej nowej lokalizacji na Placu Litewskim. Pomnik ten w ramach 

dokonanej w latach 80 tych XX wieku renowacji uzupełniony został między innymi 

zwieńczeniem w formie wykutego w kamieniu orła o nie najlepszych proporcjach i powinien 

zostać w ramach obecnie prowadzonych prac zastąpiony odlewem z brązu na podstawie 

zachowanego oryginału rzeźby autorstwa Edwarda Kotyłły. 

 

Ostatnim elementem wzbogacającym strefę pomnikową Placu Litewskiego jest uzupełnienie od 

strony frontowej zaprojektowanych w ramach jego rewitalizacji granitowych zniczy gazowych 

odlanymi z brązu plakietami dobranymi do charakteru i treści poszczególnych pomników. 

Na zniczach przy Pomniku Nieznanego Żołnierza proponuje się umieścić wizerunki Krzyża 

Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych 1920, na zniczach przy Pomniku Marszałka Józefa 

Piłsudskiego odlewy Orła Legionowego i Odznaki I Brygady Legionów, a przy Pomniku 

Konstytucji 3-go Maja awers i rewers pamiątkowego medalu rocznicowego z herbem 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
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