
Trasa po wybranych przykladach
architektury Tadeusza

Witkowskiego w Sródmiesciu

Architekt Tadeusz Witkowski – wybrane przyk³ady architektury w Œródmieœciu Lublina

Tadeusz Witkowski (1904 – 1986) by³ niezwykle twórczym architektem zwi¹zanym przez ca³¹ 

swoj¹ pracê zawodow¹ z Lublinem, w którym zaprojektowa³ ponad 50 budynków. 

O wszechstronnoœci i wielkim talencie architekta œwiadczy ró¿norodnoœæ architektury,

 któr¹ tworzy³, zarówno pod wzglêdem funkcji, jak i formy i stylu. Witkowski jest autorem 

m.in. willi, kamienic, szkó³, biurowców, koœcio³ów, obiektów handlowych, gmachów

 uczelnianych, budynków przemys³owych i wielu innych. Na twórczoœæ Witkowskiego 

szczególnie wp³ynê³y podró¿e, które przynios³y zainteresowanie modernizmem 

i rozbudowa³y wiedzê o antyku. Podczas swojej praktyki przysz³o mu projektowaæ 

w zmiennych warunkach spo³eczno – politycznych, czego wynikiem jest z³o¿ony obraz

 dorobku projektowego, SK£ADAJ¥CEGO siÊ z przyk³adów miêdzywojennej nowoczesnoœci,

 historyzuj¹cej doktryny okresu socrealizmu i pe³nego obostrzeñ powojennego

 modernizmu. 

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

Trasa po wybranych przykladach
architektury Tadeusza

Witkowskiego w Sródmiesciu



9
Centrala Zjednoczenia Przemys³u 
Drzewnego
1956
ul. Chopina 4a 
Budynek biurowo-handlowy o dobrze 
dopasowanej skali do s¹siedniej zabudowy, 
stylistyce zmodernizowanego historyzmu 
i obszernych witrynach sklepowych. 
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 Krakowskie Przedmieúcie

Plac Litewski

1
Blok LSS Spo³em
1956 – 1959
Plac Wolnoœci 1
Budynek mieszkalny z lokalami handlowymi 
w parterze. Przyk³ad nowej architektury 
nawi¹zuj¹cej charakterem do zabytkowego 
otoczenia.

2
Bank PKO
1948-1950, 1965-1967
ul. Krakowskie Przedmieœcie 14 
Gmach u¿ytecznoœci publicznej wpisany 
w przestrzeñ historycznej zabudowy 
Krakowskiego Przedmieœcia.

3
Powszechny Dom Towarowy
1959 - 1964
ul. Krakowskie Przedmieœcie 40 
Pierwszy du¿y obiekt handlowy w Lublinie. 
Budynek o nowoczesnej bryle, umiejscowiony 
w sposób pozwalaj¹cy na ekspozycjê s¹siednich 
zabytków.

4
Kamienica
koniec lat 30.
ul. Cicha 8 
Przyk³ad przenikania siê ró¿nych nurtów
architektury miêdzywojennej. Budynek 
przebudowany w okresie powojennym.

5
Willa dr. Chromiñskiego
1933-1935
ul. Ogrodowa 8a 
Modernistyczna willa inspirowana nurtami 
awangardowymi w architekturze.

6
Dom w³asny Tadeusza Witkowskiego
1937 - 1938
ul. Ogrodowa 8b 
Budynek mieszkalny z charakterystycznym, 
skierowanym na po³udnie przeszklonym 
dwukondygnacyjnym wykuszem.

7
Centrala Nasiennictwa
1967
ul. Jasna 6 
Biurowiec o oszczêdnym wyrazie 
architektonicznym - pasmowych oknach 
biegn¹cych przez elewacje budynku.

8
Kamienica braci Rachman
1939
ul. Krótka 4 
Przyk³ad eleganckiej architektury 
mieszkaniowej zaprojektowanej w nurcie 
stylu okrêtowego.

OPRACOWLI: MARCIN SEMANIUK, TOMASZ SMUTEK 
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