
Miasteczko 
Uniwersyteckie cz. I

Dziedzictwo architektoniczne Lublina to nie 
tylko obiekty zabytkowe, ale także interesu-
jące i wartościowe przykłady urbanistyki i ar-
chitektury modernistycznej z II poł. XX wieku 
oraz współczesnej. W najbliższych odcinkach 
naszego cyklu zaprezentujemy Państwu, we 
współpracy z Głównym Archiektem Miasta Lu-
blina, najcenniejsze założenia urbanistyczne  
i budynki z listy tzw. dóbr kultury współczesnej, 
jakie znajdują się na obszarze Lublina. 

Jednym z najbardziej godnych uwagi doku-
mentów okresu powojennego w lubelskiej archi-
tekturze jest zespół Miasteczka Akademickiego.

Lubelskie miasteczko akademickie to zało-
żenie wyjątkowe na tle inwestycji akademickich 
okresu PRL. Zaplanowane pod koniec lat 40-
tych przez Czesława Gawdzika z zespołem, było 
konsekwentnie realizowane przez kolejne dzie-
sięciolecia, pomimo zmian aktualnych trendów 
w architekturze polskiej. 

Na osnowie planu z końca lat 40-tych w ko-
lejnych latach kształtowano rozbudowany zespół 
architektoniczno-urbanistyczny o przemyślanej,  
udanej i do dziś spełniającej swą rolę struktu-
rze. Warte uwagi jest to, iż zespół ten, począt-
kowo planowany jako założenie modernistyczne 
(jako pierwsze wybudowano akademiki A i B,  
wg projektu Krystyny Różyskiej), po 1950 roku 
socrealistyczne (w tym stylu wzniesiono naj-
pierw budynki Fizyki i Chemii, projektu Cz. Gaw-
dzika i T. Witkowskiego), a po 1956 roku był  
w bardzo udany sposób kontynuowany w for-
mach modernistycznych, aktualnych dla euro-
pejskiej i światowej architektury tych lat. Dla-
tego dziś założenie to łączy w sobie znakomitą 
architekturę obu epok powojennej polskiej rze-
czywistości architektonicznej: socrealizmu i ok- OP
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resu przewagi form późnomodernistycznych. 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w prze-

szłości wielokrotnie potrafił podkreślać unikal-
ność i walory swojego założenia urbanistycz-
no-architektonicznego. Szczególnie w latach 
60-tych i 70-tych XX wieku ukazywały się kolejne 
publikacje na temat budynków Uniwersytetu, np. 
„Miasteczko akademickie w Lublinie: historia, 
architektura, ekonomia” Zdzisława Kowalskiego 
z 1972 roku. Obiektom powstającym dla UMCS 
poświęcano uwagę także w licznych publika-
cjach architektonicznych, stanowiły, poza za-
bytkami, jeden z głównych tematów pocztówek 
lubelskich, były także wielokrotnie ukazywane w 
albumach o Lublinie.

Liczne publikacje dają możliwość prześledze-
nia, jak kształtowała się idea zabudowy Mia-
steczka Akademickiego.

LATA BUDOWy POSZCZeGóLNyCh 
OBIeKTóW NA MIASTeCZKU AKADeMICKIM

LOKALIZACjA TeReNU ZAjęTeGO PRZeZ MIASTeCZKO AKADeMICKIe NA TLe ZABUDOWy 
POWSTAłej PRZeD 1939 ROKIeM, NA PODSTAWIe MAPy Z 1928 ROKU

PLAN ZAGOSPODARO-
WANIA CZęśCI DyDAK-
TyCZNej MIASTeCZKA 
AKADeMICKIeGO PO 
KOLejNyCh KOReK-
TACh WRAZ Z OTOCZe-
NIeM, 1951,
ZA: B. GARLIńSKI, 
ArchitekturA 
polskA 1950–1951, 
WARSZAWA 1953.

WIDOK MAKIeTy 
PLANOWANej CZęśCI 
DyDAKTyCZNej 
MIASTeCZKA, 1951, 
ARCh. CZ. GAWDZIK 
I T. WITKOWSKI, 
ZA: B. GARLIńSKI, 
ArchitekturA 
polskA 1950–1951
po prAWej U DOłU: 
MAKIeTA MIASTeCZKA 
Z 1964 ROKU.
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