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Socrealistyczne gmachy dydaktyczne
Najstarsze obiekty dydaktyczne w zespo-

le Miasteczka Akademickiego utrzymane są  
w konwencji architektury socrealistycznej. Pu-
blikowane na początku lat 50-tych XX wieku 
rysunki wskazywały, iż planowano wówczas 
uczynienie z Placu Marii Curie-Sklodowskiej 
jednolitego, monumentalnego założenia.

Budynek przeznaczony pierwotnie dla Ma-
tematyki i Fizyki Tadeusz Witkowski i Czesław 
Gawdzik zaprojektowali początkowo w stylu ar-
chitektury funkcjonalistycznej. Projekt powstał 
w 1948 roku. Po przyjęciu w 1949 roku w Pol-
sce socrealizmu jako obowiązującego stylu, 
nadano temu budynkowi socrealistyczny detal 
architektoniczny, inspirowany formami archi-
tektury renesansowej i klasycystycznej. Jednak 
wprowadzone zmiany były powierzchowne i do-
tyczyły tylko zewnętrznej architektury gmachu,  
a dowodem na wcześniejszy, modernistyczny 
sposób projektowania, pozostało wnętrze bu-
dynku – jego układ przestrzenny, z obszernym 
hallem i dwiema niesymetrycznymi klatkami 
schodowymi oraz wystrój tych wnętrz, z charak-
terystycznymi lastrykowymi wykończeniami po-
sadzek i słupów w hallu. Niestety wnętrze hallu 
zostało niedawno zniekształcone, poprzez wy-
dzielenie ścianą otwartej pierwotnie na hall klat-
ki schodowej. 

Dwa socrealistyczne budynki Fizyki i Chemii 
tzw. Małej (zrealizowany w latach 1949-1954), 
budowany, stanowiące jednolitą stylistycznie 
pierzeję wschodnią Placu Marii Curie-Skłodow-
skiej, zachowały w znacznym stopniu oryginalne 
bryły, pierwotny wygląd elewacji oraz detal archi-
tektoniczny, w tym także kamieniarskie obramie-
nia portali i tradycyjne, barwione w masie tynki  OP
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z okresu budowy 
obu gmachów. Pier-
wotnie wolnostoją-
ce, od budowy nowej 
siedziby Informaty-
ki, są obecnie połą-
czone ze sobą. 

W stylistyce soc- 
realistycznej wybu-
dowano także dwa 
obiekty dydaktyczne dla Wydziału rolnego i We-
terynaryjnego uMCS, które w 1955 roku, wraz 
z Wydziałem zootechnicznym wydzielono i utwo-
rzono z nich Wyższą Szkołę rolniczą. obecnie 
są to budynki Collegium Veterinarium przy ul. 

akademickiej i agro-
nomii. Oba wzniesio-
no na zbliżonych pla-
nach. Zastosowano w 
nich też analogiczny 
detal elewacji.

PoNiżeJ z PraWeJ: PLaN zaGoS- 
PodaroWaNia CzęśCi dydak-
TyCzNeJ MiaSTeCzka akade-
MiCkieGo, 1951, zazNaCzoNe 
BudyNki zreaLizoWaNe Jako 
SoCreaLiSTyCzNe oraz PLaNo-
WaNa GłoWNa oś założeNia, 
za: B. GarLińSki, ArchitekturA 
polskA 1950–1951.

PLaNoWaNy , NiezreaLizoWaNy 
PorTyk koLuMNoWy BudyNku 
aGroNoMii, kTóry Miał STaNo-
Wić zaMkNięCie oSi koMPozy-
CyJNeJ założeNia, 1951, arCh. 
Cz. GaWdzik i T. WiTkoWSki, 
za: B. GarLińSki, ArchitekturA 
polskA 1950–1951, WarSzaWa 
1953.

Widok Na WSChodNią PierzeJę PLaCu M. Curie-SkLodoWSkieJ WG ProJekTóW z 1951 r. za: B. GarLińSki, ArchitekturA polskA 1950–1951, WarSzaWa 1953. 

WNęTrze haLLu 
BudyNku Fizyki,
za: h. GaWareCki, 
Cz. GaWdzik, lublin. 
krAjobrAz i Architek-
turA, WarSzaWa 1964

Po LeWeJ: PorTaL 
Wydziału CheMii uMCS, 
arCh. Cz. GaWdzik 
i T. WiTkoWSki, 
1949-1954

z PraWeJ: CoLLeGiuM 
VeTeriNariuM uNiWerSy-
TeTu PrzyrodNiCzeGo, 
arCh. Cz. GaWdzik 
i T. WiTkoWSki, 1951 
(ProJekT), 1954-1957 
(reaLizaCJa).


