
Każdy, kto bywał w Lublinie, pamięta 
zapewne ciągnącą się przez dekady budo-
wę przy Ogrodzie Saskim i kampusie KUL. 
Straszący szkieletor tak wpisał się w pejzaż 
miasta, że otrzymał nawet od mieszkańców 
przydomek „Teatru w Budowie”. Jego po-
czątki sięgają 1974 roku, kiedy to rozpoczę-
to budowę monumentalnego gmachu ope-
ry. Rozdęta do maksimum skala obiektu była 
przejawem megalomanii ówczesnych PRL-
owskich władz. Gigantyczna inwestycja prze-
kroczyła finansowe możliwości miasta i całe-
go regionu. Dopiero w latach 90. ukończono 
południowe skrzydło kompleksu według pro-
jektu Stanisława Fijałkowskiego, autora m.in. 
projektu Biblioteki Narodowej w Warszawie – 
swoje podwoje otwarły w nim Filharmonia 
Lubelska im. Henryka Wieniawskiego oraz 
Teatr Muzyczny.

Na szczęśliwe ukończenie całego gmachu 
trzeba było poczekać aż do XXI wieku, kiedy 
do Polski napłynął strumień pieniędzy z unij-
nych dotacji. Reaktywacja inwestycji nastąpiła 
w 2008 roku, wówczas ogłoszono konkurs ar-
chitektoniczny na budowę Centrum Spotkania 
Kultur na zrębie szkieletu „Teatru w Budowie”.

Najlepszy projekt nadesłała lubelska pra-
cownia Stelmach i Partnerzy, prowadzona przez 
jednego z największych wizjonerów polskiej 
architektury – Bolesława Stelmacha, autora 
m.in. Centrum Chopinowskiego w Warszawie 
oraz rewitalizacji parku przy dworku Chopina 
w Żelazowej Woli.

Przestrzenny palimpsest

W projekcie CSK architekt z szacunkiem 
podszedł do zachowanej struktury nieukoń-
czonego gmachu. Zamiast wyburzać i budować 

W Lublinie kilka lat temu powstało największe centrum kulturalne we wschodniej 
części Polski. Choć początek historii budowy gmachu Centrum Spotkania Kultur 
sięga lat 70., warto było tyle czekać na finał inwestycji – powstał bowiem wyjątkowo 
spektakularny obiekt. Działa jak przestrzenny palimpsest, oto nowa architektura 
nadpisała z szacunkiem zastaną strukturę. Wiele zewnętrznych murów zachowało swój 
dawny wyraz – ocieplono je jedynie od środka płytami Multipor.
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wszystko od zera, postanowił maksymalnie 
wykorzystać istniejące elementy konstrukcji, 
pochodzące nierzadko z różnych okresów.

– Ślady minionych epok i porzuconych 
rozwiązań budowlanych pojawiły się w trak-
cie projektowania i realizacji CSK, a następ-
nie zostały przyswojone przez programowo-
-przestrzenną strukturę budynku, wpływając 
na rzecz architektoniczną w różny sposób: 
od układu pozostawionej konstrukcji, do-
kumentującej czas jej powstania, po funk-
cje, tekstury czy detale nowo realizowanych 
fragmentów obiektu, pokazujące współ-
czesność* – opisuje ideę projektu architekt 
Bolesław Stelmach.

Jak wyjaśnia dalej projektant: – „Teatr 
w Budowie” stanowi tym samym rodzaj 

przestrzennego zapisu pokrewnego śre-
dniowiecznemu palimpsestowi, w którym 
pod nowymi literami można odczytać śla-
dy, jak zatarte wyrazy, inskrypcje sprzed lat. 
Każdy z opisywanych czasów odcisnął swo-
je piętno w otoczeniu, miejscu, budynku – 
jego strukturze, zdefiniował przestrzenie, 
formy i detale.

Po ponad 40 latach od wbicia pierwszej 
łopaty i po 4 latach właściwej budowy CSK – 
w 2015 roku ukończono ten wielofunkcyjny 
kompleks, który stanowi największy obiekt 
kulturalny w tej części kraju.

Gmach jest olbrzymi, mieści salę operowo-
-teatralną z widownią na prawie tysiąc miejsc. 
Do tego powstały: sala kinowa dla 119 wi-
dzów, sala kameralna dla przeszło 200 osób 

W wysokim foyer CSK 
wyeksponowano surowe 
ściany dawnego  
„Teatru w Budowie”.  
Foto: dzięki uprzejmości 
Stelmach i Partnerzy 
Biuro Architektoniczne
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oraz sale wielofunkcyjna i baletowa do prób 
teatru tańca i baletu.

Monumentalny obiekt jest surowy w wy-
razie, co również nawiązuje charakterem do 
dawnego „Teatru w Budowie” – dominuje 
nieotynkowany beton, odsłonięta cegła oraz 
szkło. Zresztą surowy beton to już znak roz-
poznawczy architektury wychodzącej spod 
ręki Bolesława Stelmacha. Różne faktury be-
tonu zastosował w pawilonie stanowiącym 
rozbudowę gmachu Sejmu RP czy w zespole 
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
Szorstkość i przemysłowy charakter CSK ocie-
pla zieleń – zwłaszcza rozległy ogród na da-
chu, który porasta bujna roślinność łąkowa.

Rozbudowana jest symbolika gmachu. 
Od frontu kamienna posadzka placu podno-
si się aż na wysokość piętra, tworząc rodzaj 
sztucznych wzgórz. Nad nimi pasy z mlecz-
nego szkła budują enigmatyczną fasadę, któ-
ra skrywa gigantyczny, multimedialny ekran, 
wyświetlający napisy i grafiki reklamujące wy-
darzania kulturalne. Nie są krzykliwe, bo ma-
towe szkło je dostatecznie zmiękcza. Według 
architekta sztuczne wzniesienia to „kurhany 
Gutenberga”, symbolizują przeszłość. Szklana 
elewacja to z kolei teraźniejszość. A ogrody da-
chowe to znak przyszłości i tego, że cywiliza-
cji zacznie zwracać się ku naturze.

Multipor w CSK

Podczas budowy Centrum Spotkania 
Kultur remontem objęto również istniejące 
skrzydło z filharmonią i teatrem. Choć ukoń-
czono je niecałe dwie dekady temu, już nie 
spełniało obecnych wymagań termicznych. 
Ściany zewnętrzne tej części kompleksu mają 

kamienną okładzinę lub eksponują surową 
cegłę, dlatego aby nie naruszyć pierwotnego 
wyglądu, postanowiono ocieplić je od środ-
ka. Zastosowano mineralne płyty Multipor – 
jeden z nielicznych materiałów na rynku, któ-
ry można bezpiecznie stosować jako izolację 
termiczną od wewnątrz.

Za wyborem systemu Multipor przema-
wiały unikatowe właściwości mineralnych płyt. 
Działają one trochę jak gruby, spieniony tynk 
wapienny, który kilkukrotnie podnosi izola-
cyjność termiczną przegrody.

Pełna paroprzepuszczalność warstwy ter-
moizolacji ma kluczowe znaczenie dla mikro-
klimatu wnętrz i bezpieczeństwa użytkowni-
ków. Płyty Multipor nie stanowią bariery dla 
pary wodnej, która może wydostać się swo-
bodnie na zewnątrz obiektu. System umożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie ceglanych czy ka-
miennych murów, chroniąc ocieplane wnętrza 
przed ryzkiem rozwoju grzybów czy pleśni.

Multipor działa jak regulator wilgotności 
w pomieszczeniach – zimą para wodna wni-
ka w strukturę paroprzepuszczalnej warstwy 
izolacji termicznej. Wewnątrz płyt dochodzi 
wówczas do wykroplenia. Dzięki dużej poro-
watości zachowana jest wysoka izolacyjność 
termiczna ocieplenia, a oryginalna konstruk-
cja jest w pełni chroniona. Latem wilgoć zgro-
madzona wewnątrz płyt Multipor w naturalny 
sposób wysycha.

Trejaże z płyt Ytong

Elewacje gmachu CSK mają rytmiczne, pio-
nowe pasy – od frontu ze szkła, z kolei długie 
boczne ściany tworzy niekończąca się seria be-
tonowych trejaży. Ażurowe fasady wychodzą 

Monumentalne, ażurowe 
trejaże tworzą rytmiczne 
fasady Centrum 
Spotkania Kultur. Choć 
od strony wschodniej 
i zachodniej wyglądają 
na masywny żelbet, 
to wykonano je z lekkich, 
prefabrykowanych płyt 
zbrojonych Ytong
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daleko poza obrys obiektu, przez co zdaje się 
on nie mieć końca. To symboliczne nawiązanie 
do nieukończonej przez lata budowy, a także 
budowanie wrażenia nieskończoności odpo-
wiedniego dla obiektu kultury i sztuki (dzie-
dziny te nie znają przecież granic). Jak opisuje 
sam architekt: – „Teatr w Budowie” to nigdy 
niedokończony, zawsze in statu nascendi – 
w trakcie stawania się, stały podmiot w nie-
ustannym procesie.

Rozciągnięcie bryły w przestrzeni, zatar-
cie granicy pomiędzy architekturą i otocze-
niem wymagały niestandardowych rozwiązań. 
Taki efekt udało się uzyskać przede wszyst-
kim dzięki elewacjom obleczonym w eterycz-
ne pasy trejaży, które dodatkowo nadają fasa-
dom trójwymiarowości.

– Początkowo architekt planował wyko-
nanie trejaży w całości z surowego betonu 
architektonicznego. Jednak obliczenia sta-
tyczne wykazały, że mocowanie ciężkich ele-
mentów do istniejącej konstrukcji byłoby dla 
niej zbyt dużym obciążeniem. Wykonawca 
szukał więc materiału, który dałby podobny 
wyraz plastyczny, a przy tym byłby znacznie 
lżejszy. Wybór padł na nasze płyty zbrojone 
Ytong – mówi Wojciech Rogala, product ma-
nager Xella Polska.

Betonowe trejaże opakowują budynek 
po jego dwóch dłuższych bokach – ujednoli-
cają wygląd fasady wschodniej i zachodniej. 
Mocowane punktowo i odsunięte od właści-
wych murów, przesłaniają różnego rodzaju 
otwory, okna, patia, jakby na budynek narzuco-
no ażurowy woal. Jednocześnie pionowe żalu-
zje pełnią funkcję łamaczy światła – zacieniają 
przeszklenia i chronią je przed przegrzaniem.

Najniższa część trejaży – ta, z którą bez-
pośredni kontakt mają przechodnie – wykona-
na jest z betonu architektonicznego. Powyżej 
zastosowano płyty zbrojone Ytong o grubości 
25 cm i szerokości 30 cm. Zbliżony do kwa-
dratu przekrój oraz otynkowanie na szaro 
sprawiły, że nie sposób odróżnić płyty od żel-
betowych, dolnych partii. Zastosowanie tech-
nologii Ytong, czyli lekkiego zbrojonego beto-
nu komórkowego zamiast ciężkiego żelbetu, 
pozwoliło trzykrotnie zmniejszyć wagę trejaży. 
Dzięki temu nie trzeba było wzmacniać kon-
strukcji budynku, co ostatecznie przełożyło 
się na znacznie niższy koszt budowy Centrum.

W lubelskim Centrum Spotkania Kultur 
udało się zrealizować niezwykłą wizję archi-
tektów – harmonijnego połączenia starej ku-
batury z nowymi, zaawansowanymi rozwiąza-
niami architektonicznymi i funkcjonalnymi. 
W obu przypadkach ważną rolę odegrał beton 
komórkowy – jego najlżejsza odmiana w po-
staci płyt Multipor przysłużyła się do ocieple-
nia kamiennych i ceglanych elewacji dawnego 
„Teatru w Budowie”. Z kolei prefabrykowany 
beton komórkowy w formie płyt zbrojonych 
Ytong stworzył jedyne w swoim rodzaju mo-
numentalne i ażurowe fasady.

Tomasz Malkowski, Xella Polska

Fotografie: Tomasz Meuś © Xella Polska 
oraz dzięki uprzejmości Stelmach i Partnerzy 

Biuro Architektoniczne

* Wszystkie wypowiedzi architekta Bolesława 
Stelmacha pochodzą z jego książki „Dziennik 
Podróży” opisującej proces projektowy i bu-
dowę CSK w Lublinie.

Istniejące mury 
Centrum Spotkania 
Kultur – z wartościową 
kamienną bądź ceglaną 
okładziną – ocieplono 
od środka 
płytami Multipor
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