
Czy warto zrewitalizować audytorium Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego? 

Tekst powstał na prośbę władz Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i ma na celu 
scharakteryzowanie budynku audytorium Chemii, potrzeb, możliwości i w konsekwencji także 
szans, jakie niesie ze sobą zakładany proces rewitalizacji budynku. 

To frapujące, tytułowe 
pytanie można zadawać sobie, 
patrząc na pusty obecnie 
budynek stojący niedaleko 
nowego gmachu Biblioteki 
Uniwersyteckiej i metaliczno-
szarego wieżowca Wydziału 
Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pierwsze, co 
rzuca się w oczy, to 
niebagatelna i wyrazista bryła, 
reprezentująca coraz rzadziej 
spotykane obecnie dziedzictwo 
polskiego modernizmu lat 60. i 
70. ubiegłego wieku. Patrząc 
jednak wyłącznie na bryłę, łatwo 
byłoby pominąć inne walory 
obiektu, które wynikają nie tylko 
z oryginalnej architektury, ale 
również z interakcji z 
najbliższym otoczeniem oraz z 
położenia w ścisłym centrum 
Wrocławia. Budynek ma bowiem 
szerokie możliwości adaptacji 
zarówno na cele dydaktyczne – 
najbliższe jego przeszłości, jak i 
na inne funkcje, otwierające się 
na całe miasto – poza schemat 
audytorium uniwersyteckiego 
i poza rolę pomnika 
powojennego modernizmu. 

 

Powstanie i architektura 

Obiekt wraz z przyległymi budynkami Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego powstał 
w ogromnej mierze dzięki staraniom profesor Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej (Ryc. 
2), wrocławskiej chemiczki, nazywanej matką wrocławskiej chemii uniwersyteckiej, która 
odpowiadając na palącą potrzebę rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dzięki 
swojej determinacji doprowadziła do wybudowania ówczesnego Instytutu Chemii na pustej 
działce niedaleko Ostrowa Tumskiego. Autorami projektu architektonicznego byli Marian i 

Ryc. 1 Audytorium Wydziału Chemii UWr. Źródło: 
http://bi.gazeta.pl/im/43/54/ef/z15684675Q,Budynek-Audytorium-Wydzialu-
Chemii-Uniwersytetu-Wr.jpg 



Krystyna Barscyi (Ryc. 4), architekci, zwycięzcy w konkursie na koncepcję wrocławskiej 
dzielnicy naukowej z 1964 roku. Projekt zakładał stworzenie m.in. Instytutu Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego w formie, w której widzimy go dziś (Ryc. 5, Ryc. 6, Ryc. 7). 
Warto dodać, że w ramach tego planu i jego rozwinięcia w bliskiej okolicy powstały również 
inne obiekty autorstwa Barskich, np. słynne akademiki Kredka i Ołówek, akademik 
Parawanowiec, wieżowiec Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej (budynek C7) 
czy budynek Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego z siostrzanym audytorium. 
Właśnie dlatego Barscy w znacznej mierze stali się autorami wrocławskiej dzielnicy 
naukowej skupiającej się do dziś wokół tzw. Osi Grunwaldzkiej, która stanowi swoisty zbiór 
architektury modernistycznej i zapis ambitnego planu stawiającego naukę na piedestale 
postępu społecznego. 

Niestety nie wszystkie realizacje pary architektów miały tyle szczęścia, by zachować 
się w niezmienionej formie. Niektóre uległy z czasem nieprzemyślanym „modernizacjom”, 
zacierającym ich pierwotną formę i wartość, jak stało się to np. z budynkami Instytutu 
Matematyki czy wspomnianym wcześniej wieżowcem Wydziału Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej. Zatraciły one znaczną część swojej pierwotnej wartości, umniejszając tym 
samym również harmonię, integralność i spuściznę całego założenia dzielnicy. Tym bardziej 
istotne jest więc zachowanie i pielęgnacja audytorium, które pozostało praktycznie 
niezmienione, będąc nośnikiem właściwych dla swojej epoki treści i jej autentycznym 
świadectwem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3 Widok na audytorium i wieżowiec Instytutu Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Źródło: 
:http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/comment_0bqTXvDRNna0UqQpyVf8bC1
HFXtcbufB.jpg 

Ryc. 4 Krystyna i Marian Barscy. Źródło: 
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/img/16
15_5073329d4c597-
krystyna_i_marian_barscy.jpg 

Ryc. 2 Profesor Bogusława Jeżowska-
Trzebiatowska. Źródło: 
http://www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl/assets/upl
oads/s467/ea62f-trzebiatowska_www.jpg 



Przyglądając się samej formie budynku nie sposób nie zauważyć, że została 
całkowicie podporządkowana jego podstawowej funkcji. Głównym i dominującym elementem 
bryły jest podniesiony na słupach (zgodnie z Le Corbusierowską zasadą) człon, mieszczący 
sale wykładowe, doskonale widoczny z zewnątrz obiektu. Uniesienie tej części nad ziemię 
można odczytać jako symboliczne wkroczenie, czy może raczej celowe wyniesienie jej, w 
wyższy rejestr znaczeniowy – przestrzeń nieba, utożsamianego z myślą i ideamiii, co tym 
samym uwidacznia szczególną rolę, jaką w odczuciu twórców i im współczesnych miała 
pełnić nauka. Forma – prosta, a jednocześnie wyrazista – jest także odzwierciedleniem 
panującej wówczas zasady twórczej modernizmu/funkcjonalizmu głoszącej, że: forma służy 
funkcji. Nie dziwi więc, że człon spełniający główną funkcję, tj. sale wykładowe, został tak 
wydatnie podkreślony. To uwidocznienie stanowiło jednocześnie osnowę, na której utkano 
resztę obiektu, czyli przeszklony hol świetlny przed salami audytoryjnymi i dolny hol 
szatniowy. 

Warto tutaj wspomnieć, że oba hole połączone są pochylniami, stanowiącymi jeden z 
charakterystycznych motywów modernizmu i nawiązanie do idei Le Corbusiera. Pochylnie są 
jednym z licznych akcentów świadczących o dążeniu projektantów do stworzenia 
architektury wartościowej i jednocześnie odwołującej się do ówczesnej światowej czołówki. 
Dzięki zastosowaniu pochylni (na dzisiejsze czasy byłyby już zbyt strome, jednak ówcześnie 
były zgodne z obowiązującymi zasadami) udało się osiągnąć harmonijne poczucie łączności 
między różnie położonymi w pionie poziomami, otwierając je dla siebie i komunikując przy 
okazji obiekt za pomocą łącznika z głównym budynkiem Instytutu Chemii. 

 

Ryc. 5 Zdjęcie makiety zwycięskiej koncepcji na wrocławską dzielnicę naukową – widok na część Politechniki Wrocławskiej. 
Źródło: http://images48.fotosik.pl/56/514e1321fecfa06c.jpg 

 



 

Ryc. 6 Zdjęcie makiety zwycięskiej koncepcji na wrocławską dzielnicę naukową – widoczne zrealizowane elementy kampusu 
Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytut Chemii z audytorium (środek) i Matematyki (przy moście Grunwaldzkim). Źródło: 
http://dolny-slask.org.pl/foto/5971/5971541.jpg 

 

 

Ryc. 7 Zdjęcie makiety koncepcji na wrocławską dzielnicę naukową od strony Odry. Zrealizowane budynki Instytut Chemii 
widoczne po lewej. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/foto/25/25977.jpg 

 



Warto dodać, że cały obiekt jest zaprojektowany prosto i jasno, z użyciem dużych, 
szerokich przeszkleń, zgodnie z ówczesnymi wytycznymi głoszącymi „czystość formy” i 
starającymi się zapewnić użytkownikom jak najwięcej naturalnego światła i atrakcyjnych 
widoków zewnętrznych. Dzięki temu budynek otwiera się na otoczenie, co jest jednym z jego 
istotniejszych atutów. Widać to najdobitniej w holu szatniowym, który został pomysłowo 
umieszczony w przestrzeni pod salami wykładowymi. Dzięki przeszklonej ścianie i otwarciu 
się na widok rzeki hol nie tylko pełnił funkcję strefy wejściowej, ale i przestrzeni 
wypoczynkowej dla studentów. 

Szczególnie ciekawie przedstawia się w związku z tym także taras przed budynkiem, 
który przywodzi na myśl styl Riwiery. Skojarzenie z nadmorskim kurortem jest ponadto 
wzmocnione bliskością Odry, nadając mu charakter przestrzeni świetnie dostosowanej do 
wypoczynku na świeżym powietrzu. W połączeniu z układem wnętrz stanowi wręcz 
zaproszenie do zagospodarowania tej przestrzeni jako zewnętrznego ogródka restauracji 
bądź kawiarni (Ryc. 8, Ryc. 9, Ryc. 10). 

 

Ryc. 8 Potencjał tarasu przed obiektem jako przestrzeni wypoczynku potwierdził się m.in. podczas warsztatów OSSA, Wrocław 
2013. Źródło: https://reachtywacja.files.wordpress.com/2014/03/1022_ossawroclaw2013_028.jpg 

 



 

Ryc. 9 Dzięki organizacji warsztatów w dawnym holu szatniowym widać również, jak ciekawą funkcję mogłoby przyjąć to 
miejsce. Wizja tej przestrzeni wypełnionej ludźmi siedzącymi przy stolikach inspiruje do stworzenia w nim miejsca relaksu i 
integracji, zgodnie z hasłem przewodnim „miasta spotkań”. Źródło: 
https://reachtywacja.files.wordpress.com/2014/03/1021_ossawroclaw2013_010.jpg 

Pisząc o architekturze audytorium, nie sposób nie wspomnieć o wysmakowanych 
detalach, które zdobią budynek, często opierając się na współgraniu statyki i dynamiki. 
Przykładowo, dynamiczny, naprzemienny podział pól okiennych kontrastuje z prostotą 
okładziny budynku (notabene nowoczesnego w owych czasach aluminium), która posiada 
jednostajną, choć urozmaiconą karbowaniem fakturę. Natomiast łagodnie otwierający się 
schodami taras jest wyłożony posadzką z oryginalnie, niemal chaotycznie ułożonych płyt 
kamiennych, która wypełnia jego prostokątny obrys.  

W całym obiekcie zastosowano przyjazne i naturalne materiały zgodnie z 
modernistyczną zasadą „wierności materiałom”. Wnętrza to głównie współgranie ciepłego 
drewna, ozdobnego kamienia i koniecznego momentami surowego metalu – stali lub 
aluminium, które tworzą swoistą i unikatową dla epoki harmonię. Wszystkie te detale: od 
układu kamieni na posadzkach po poręcze zostały z pietyzmem zaprojektowane przez 
Barskich. Warto też podkreślić ich troskę o jak najwyższą jakość widoczną w każdym 
szczególe – przykładowo – posadzki w holu łączącym obiekt z głównym korpusem Instytutu 
Chemii wyłożone są marmurowymi płytami – rzadkość w czasach, gdy cięcia finansowe i 
niedobory stanowiły niemal codzienność. 

Szczególnie interesującym detalem jest znacznych rozmiarów trójkątna, betonowa 
misa stojąca na tarasie, mająca odbierać wodospadowo spadającą do niej wodę pochodzącą 
z dachu audytorium, z asymetrycznie umieszczonego nad nią, kubistycznego rzygacza (Ryc. 
1). Niezwykłym zabiegiem jest także łagodnie i miarowo opadający układ schodów 
prowadzących od misy do poziomu gruntu, zawierający po środku kolejną pochylnię, tym 



razem jednak wyłożoną kamieniami i nieprzeznaczoną do użytkowania, gdyż po przelaniu 
się wody z misy tworzyłaby ona kaskadę podczas deszczowych dni – być może razem z 
rzygaczem i misą jest to dalekie echo górskich potoków i malowniczych wodospadów. 

Wnętrza sal wykładowych są zachowane równie dobrze, jak cały budynek i zawierają 
unikatową już dzisiaj oryginalną materię dizajnerską z lat 60.‒70., łącząc projektowane na 
miarę siedziska (tzw. straponteny) i pulpity z wydatną, regularną strukturą paneli 
podwieszonych pod sufitem głównej sali. Obie sale posiadają ponadto bardzo dobrą 
akustykę, stosowną do ich podstawowej funkcji (Ryc. 12, Ryc. 13). 

 

Możliwości wykorzystania i adaptacji 

Obiekt posiada niezwykły potencjał do tego, by stać się ciekawym miejscem ogniskowym nie 
tylko w skali Wrocławia. Dzięki wyrazistej i wyrafinowanej formie, przy odpowiednim 
zagospodarowaniu i promocji, może stać się wyjątkowym punktem także w skali 
ponadlokalnej, gdyż na skutek wyburzeń wielu znakomitych przykładów architektury z okresu 
PRL-u, jak np. warszawskiego Supersamu czy brutalistycznego, katowickiego Dworca 
Głównego, ilość monumentów epoki modernizmu w Polsce (i nie tylko) niepokojąco się 
kurczy. Zrewitalizowanie obiektu i wpisanie go w szerszy kontekst odnowionej, naukowej 
dzielnicy Wrocławia mogą sprawić, że miasto stanie się pod tym względem rozpoznawalne 
także w skali europejskiej.  

 

Ryc. 10 Jedna ze zwycięskich koncepcji na adaptację budynku autorstwa Justyny Brząkały, Aleksandra Chamielca, Aleksandry 
Czupkiewicz, Pawła Floryna, zakładająca wykorzystanie holu szatniowego jako lokalu gastronomicznego/kawiarni. Źródło: 
https://czupkiewicz.wordpress.com/2014/05/13/zelig-chemistry-auditorium/ 



 

Ryc. 11 Druga ze zwycięskich prac autorstwa Marty Michalak, Blanki Omari, Małgorzaty Orłowskiej, Darii Sochy ilustrująca 
potencjał placu przed budynkiem i możliwości powiększenia obiektu. Źródło: https://reachtywacja.wordpress.com/nowe-
audytorium-uniwersytetu-wrclawskiego/ 

Szerokie możliwości adaptacji zarówno budynku audytorium, jak i placu przed nim 
zaproponowano podczas studenckiego konkursu architektonicznego zorganizowanego w 
2013 roku przy okazji warsztatów architektonicznych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Studentów Architektury (OSSA), Samorząd Studencki Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej i Jednostkę Architektury – fundację pod patronatem arch. Jadwigi 
Grabowskiejiii. Uwidoczniły się wówczas możliwości adaptacji wnętrza jako kawiarni (Ryc. 
10), jak również placu przy budynku. Przykładowo, w jednej z dwóch zwycięskich koncepcji 
zaproponowano wgłębienie się w grunt przed budynkiem, co jednocześnie zwiększyłoby 
powierzchnię użytkową obiektu i stworzyło intrygującą przestrzeń publiczną na przedpolu 
(Ryc. 11), dostępną i łączącą się z rewitalizowanymi teraz bulwarami odrzańskimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryc. 12 Źródło: https://reachtywacja.files.wordpress.com/2014/03/1020_ossawroclaw2013_076.jpg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 13 Wnętrze dawnej Dużej Sali Wykładowej z zachowanym oryginalnym wyposażeniem z lat 60.‒70. Źródło: 
https://reachtywacja.files.wordpress.com/2014/03/ach_zwiedzanie1.jpg 

Podsumowanie 

Budynek audytorium Chemii ma znaczny potencjał głównie jako miejsce organizacji 
wydarzeń społecznych o rozmaitym charakterze. Będąc ciągle jeszcze autentycznym 
elementem szerszego założenia, do tego jednym z jego cenniejszych fragmentów, daje duże 
możliwości miastu i uczelni, które mogą skorzystać na odpowiednim podkreśleniu jego 
znaczenia i walorów. Wszystkie możliwości prowadzą do użytkowania go jako jednego z 
centrów wrocławskiej dzielnicy naukowej, które dzięki położeniu w sercu miasta i bardzo 
dobrej komunikacji ma możliwość otwarcia się również szerzej na użytkowników 
ogólnomiejskich, służąc np. jako główne centrum wykładów i prezentacji z okazji 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki bądź pełniąc przez resztę roku rolę ośrodka konferencyjno-
naukowo-społecznego. Odpowiednie zagospodarowanie obiektu otworzyłoby nowy rozdział 
w historii budynku, w którym optymalnie wykorzystano by jego mocne strony. Wydaje się 
więc, że warto zrewitalizować audytorium Wydziału Chemii, czego można sobie i obiektowi 
tylko z nadzieją życzyć. 

oprac. mgr inż. arch. Adrian Mermer 

Autor jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Architektury Pplitechniki Wrocławskiej 

                                                
i Krzysztof Ziental, Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej 

ii http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Wertykalika.pdf. 

iii https://reachtywacja.wordpress.com/organizatorzy/. 


