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Chatka Żaka
Budynek „Chatki Żaka”, dawnego Domu 

Usługowego Studenta, wzniesiony w latach 
1962–1965 według projektu arch. Krystyny 
Różyskiej-Tołłoczko, mimo negatywnych prze-
kształceń, jakie przeszedł podczas remontu  
w ostatnich latach, jest bez wątpienia wciąż 
jednym z najciekawszych obiektów powsta-
łych w okresie powojennym w Lublinie.

„Chatka Żaka” została skomponowany z trzech 
zasadniczych części, współtworzących jednolitą 
bryłę. Licząc od wschodu są to: wysunięte w stro-
nę ulicy Radziszewskiego skrzydło mieszczące 
salę widowiskową, prostopadłościenny korpus, 
łączący salę widowiskową ze skrzydłem stołów-
ki, wysuniętym w stronę południową.

Skrzydło pierwotnie mieszczące stołówkę zo-
stało przekryte dachem złożonym z szesnastu 
łupinowych przekryć na planie trójkątów, wspar-
tych na słupach. Od strony zachodniej ściana 
stołówki była pierwotnie w całości (oprócz obra-
mienia wejścia) przeszklona, zapewniając widok 
na park akademicki. 

Korpus główny budynku zlokalizowano na 
spadku terenu w kierunku południowym, dzięki 
czemu od strony południowej ukształtowano pod-
jazd do kondygnacji 
poniżej parteru, słu-
żący funkcjom tech-
nicznym i obsłudze 
budynku.

W układzie funk-
cjonalnym budynku 
w zasadniczy spo-
sób rozdzielono po- OP
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U GÓRY: fRAGMENT ELEWACJI 
ZAChOdNIEJ, Od STRONY PAR-
KU, L. 60-TE XX W.

PO LEWEJ: ELEWACJA PÓłNOC-
NA SKRZYdłA Z TEATREM AKA-
dEMICKIM, fOT. Z POCZTÓW-
KI WYd. RUCh, KONIEC LAT 
60-TYCh XX W.

mieszczenia służące do obsługi od powierzchni 
obsługiwanych. 

Od strony frontowej budynku, północnej, (od 
strony ulicy Radziszewskiego) oraz od strony za-
chodniej skupiono główne wejścia do budynku  
i pomieszczenia ogólnodostępne: obszerny hall, 
z przeszkloną ścianą północną, otwartą widoko-
wo na skwer przed budynkiem, stołówkę oraz 
salę widowiskową. Na poziomie parteru budynku 
pomieszczenia służące obsłudze: kuchnie przy 
stołówce, szatnie i toalety etc. w korpusie środ-
kowym budynku, rozmieszczono od południa, od 
strony podjazdu. Piętra korpusu zajęły pomiesz-
czenia użytkowe, przeznaczone dla działających 
tu artystów i animatorów. W zasadniczym kształ-
cie układ ten pozostał do dziś bez większych 
zmian, istotną modyfikacją jest zrealizowane 
podczas niedawnego remontu wprowadzenie 
w bryłę dawnej stołówki dwóch kondygnacji po-
mieszczeń użytkowych.

Budynek otrzymał starannie opracowane 
elewacje, o których charakterze decydowało 
zwłaszcza użycie detalu; charakterystycznych 
również dla pozostałych obiektów na obszarze 
miasteczka UMCS, projektowanych przez Kry-
stynę Różyską-Tołłoczko (starsze akademiki) 
– okładzin przyziemi elewacji budynku, o uroz-
maiconej fakturze naśladującej kamień lub  
z charakterystycznym pionowym żłobkowaniem. 
Jest to zarówno nawiązanie do wernakularnych, 
regionalnych wątków w architekturze, jak też 
wpływ modernistycznej architektury lat 30. XX w.,  

wykorzystującej kontrasty 
kamienia i tynku w kompo-
zycji elewacji oraz kontra-
sty dużych przeszklonych 
powierzchni (elewacja sto-
łówki) z pełnymi ścianami. 
Niestety, podczas remon-
tu w l. 2011-2012 nie od-
tworzono precyzyjnie tych 
elementów. 

Równie istotne dla wy- 
razu artystycznego budyn-
ku jest użycie elementów 
dekoracyjnych, zaprojek-
towanych w duchu sztuki 
ab-strakcyjnej lat 50. i 60. XX w.: zwłasz-
cza malarska kompozycja geometryczna 
na zewnętrznej ścianie sali widowiskowej 

(od strony ulicy Radziszewskiego), wraz z rzędem prętów przed nią, 
rzeźbiarsko traktowane podpory przy zachodniej elewacji i prefabryko-
wane ażurowe elementy betonowe osłaniające wejścia.

horyzontalny układ bryły budynku został umiejętnie zrównoważo-
ny wprowadzeniem elementów wertykalnych, takich jak skierowane 
do góry, zaostrzone zakończenie łupinowego dachu ponad głównym 
wejściem do budynku, wraz z „przebitą” przez ten dach iglicą (ucięta  
w 2007 roku).

ChATKA ŻAKA, WIdOK fASA-
dY (Z LEWEJ) I RZUT.
ZA: Z. KOWALSKI, Miastecz-
ko akadeMickie w LubLi-
nie, LUBLIN 1972.


