
Modernistyczne  
mozaiki

W l. 60-tych i 70-tych XX w. częstym elemen-
tem dekoracyjnym budynków użyteczności pu-
blicznej (ale także niektorych osiedli mieszka-
niowych) były mozaiki wykonywane ze szkła 
lub ceramiki.

Mozaiki te pojawiają się w Lublinie w pocz. 
l. 50-tych - w zespole zabudowy mieszkaniowej 
ZOR Zachód, pryz Al. Racławickich. Zachowała 
siętam do dziś interesująca mozaika o moty-
wach abstrakcyjnych w fontannie na dziedzińcu 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Zapewne  
w podobnym okresie powstała mozaika z hasłami 
socjalistycznymi, odkryta niedawno w budynku 
obecnego rektoratu Uniwersytetu Medycznego 
- dawnym Komitecie Wojewódzkiem PZRP przy  
Al. Racławickich, ukończonym w 1952 roku.

W końcu lat 60-tych XX w. powstały dwie mo-
zaiki na budynku Wydziału Chemii UMCS przy 
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 3. Mozaiki te o ab-
strakcyjnych, geometrycznych motywach i inten-
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sywnej kolorystyce znakomicie współgrały 
z architektur budynku. niestety, w trakcie 
termomodernizacji buydnku w 2008 roku 
zniszczono mozaikę na zewnątrz gmachu, 
w jego południowej elewacji.

W latach 70-tych XX w. powstały w Lub- 
linie dwa interesujące, spójne zespoły 
mozaik. W przejściach bloków na osiedlu  
im. Słowackiego umieszczono zespół mo-
zaik o żywej kolorystyce, głównie abstrak-
cyjnych (które wraz z rzeźbami z osiedli 
LSM omowimy w kolejnym oddcinku). 

W licznych lubelskich budynkach uży-
teczności publicznej, powstał wówczas ze-
spół interesujących mozaik wykonanych  
z elementów ceramicznych i kamieni, utrzy-
manych w kolorystyce szarości i brązu, na-
wiązujących w kompozycjach do przedsta-
wień antycznych, z greckiego malarstwa 
wazowego, ale także abstrakcyjnych. naj-
więcej mozaik z tego zespołu zachowało 
się na terenie UMCS, w budynku Rektora-
tu i Wydziału Prawa. Kolejne znajdują się 

MOZAIKA W hALLU WydZIAłU CheMII UMCS, L. 60-te XX W. 

MOZAIKI W PRZejśCIU MIędZy BUdynKAMI WydZIAłU eKOnOMICZnegO I WydZIAłU PRAWA UMCS.

nIeIStnIejąCA (ZnISZCZOnA W 2008 R.) MOZAIKA nA 
POłUdnIOWej eLeWACjI WydZIAłU CheMII UMCS, fOtOgRAfIA Z 2007 ROKU.

MOZAIKA W hALLU WydZIAłU PRAWA UMCS.

MOZAIKA W hALLU dAWnegO KOMItetU WOjeWódZ-
KIegO PZPR, OB. ReKtORAt UnIWeRSytetU MedyCZ-
negO, OdKRytA W 2013 ROKU POdCZAS ReMOntU. 

na dworcu PKS oraz, niestety poważnie 
zniszczone, w hallu szpitala klinicznego 
przy ul. jaczewskiego. 

Mozaiki te stanowią ciekawy i atrak-
cyny estetycznie, niewątpliwie wart za-
chowania, element krajobrazu Lublina, 
w szczególności dzielnicy uniwersytec-
kiej.


