
Awangarda i Tradycja - Architektura u¿ytecznoœci publicznej w Lublinie w okresie II RP

Architektura jest jednym z czynników kszta³tuj¹cych to¿samoœæ i obraz miasta.

 Szczególnym rodzajem budynków œwiadcz¹cych o randze miasta s¹ obiekty

 u¿ytecznoœci publicznej. W miêdzywojennym Lublinie wzniesiono wiele ciekawych 

i interesuj¹cych budynków mieszcz¹cych urzêdy, banki, szko³y, instytucje kultury,
 

itp... S¹ one œwiadectwem awansu Lublina, jako stolicy województwa i rozwijaj¹cego siê

 oœrodka II Rzeczpospolitej. Na ich przyk³adzie mo¿na przeœledziæ ówczesne

 zmieniaj¹ce siê pr¹dy i kierunki stylistyczne architektury lat 20 i 30 – od tradycji do

 nowoczesnoœci. Pocz¹tkowe nawi¹zywanie do to¿samoœciowego stylu

 narodowego i monumentalnego klasycyzmu akademickiego manifestuj¹ce odrodzenie

 polskiej pañstwowoœci  ust¹pi³o z biegiem lat nowej formie w duchu awangardy 

funkcjonalistycznej, która odzwierciedla³a ambicje nowoczesnego miasta.

Opracowanie trasy: Modernizm w Lublinie
Kontakt w sprawie oprowadzania: modernizmwlublinie@gmail.com

Spacer Architektoniczny:
Awangarda i Tradycja – architektura

uzytecznosci publicznej w II RP
w Lublinie 



9
Dom ¯o³nierza
arch. mjr Mieczys³aw Dobrzañski
1924 - 1927
ul. ¯wirki i Wigury 6 
Imponuj¹cy gmach utrzymany w estetyce 
klasycyzmu akademickiego, wzniesiony jako
ho³d dla marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i 
polskiej armii. 
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 Krakowskie Przedmieúcie

Plac Litewski

1
Dom Zwi¹zku Pracy Kulturalnej
arch. Stanis³aw £ukasiewicz
1935 - 1938
ul. Narutowicza 4 
Elegancki gmach zaprojektowany w nurcie 
art deco i wpisany w pozosta³oœci popijarskiego 
klasztoru. Wzniesiony dla szeregu instytucji 
kulturalnych miêdzywojennego Lublina.

2
Poczta Polska
nadbudowa arch. Bohdan Kelles - Krauze, 
przebudowa arch. Jerzy Siennicki
1923 
ul. Krakowskie Przedmieœcie 50 
Gmach poczty g³ównej o dominuj¹cym charakterze 
zyskanym poprzez przebudowê i nadaniu formy 
nawi¹zuj¹cej do stylu narodowego.

3
Bank Ziemi Polskiej
arch. Boles³aw ¯urkowski
1923
ul. Krakowskie Przedmieœcie 39b 
Pierwszy budynek w Lublinie wzniesiony 
z zastosowaniem konstrukcji ¿elbetowych.

4
Bank Gospodarstwa Krajowego
arch. Jerzy Pañkowski, Bohdan Lachert, 
Józef Szanajca
1933 - 1934
ul. Krakowskie Przedmieœcie 64 
Budynek o rytmicznej, zmodernizowanej fasadzie 
odnosz¹cej siê charakterem do klasycyzmu.

5
Bank Rolny
arch. Marian Lalewicz
1934 - 1935
ul. Chopina 6 
Elegancki gmach z reprezentacyjnie wysuniêtym 
ryzalitem zaprojektowany w nurcie 
zmodernizowanego klasycyzmu.

6
Kasa Chorych
arch. Henryk Paprocki
1928 - 1936
ul. Hipoteczna 4 
Wkomponowany w kwarta³ zabudowy, 
imponuj¹cygmach wzniesiony w estetyce 
wczesnomodernistycznej.

7
Izba Skarbowa
arch. NN
1936
ul. S¹dowa 5 
Oszczêdny w wyrazie, pozbawiony 
ornamentyki budynek z zaakcentowanym 
wejœciem i ryzalitem klatki schodowej.

8
Szko³y Powszechne nr 8 i 13
arch. Kazimierz Barszczewski
1938 - 1948
ul. Lipowa 7 
Funkcjonalistyczny gmach szkó³ 
powszechnych, o uskokowej bryle i 
obszernych doœwietleniach korytarzy.

OPRACOWLI: MARCIN SEMANIUK, TOMASZ SMUTEK 
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