
A b s t r a c t
Modernist architecture has grown out of the possibility of 
using new construction materials as well as a widespread 
criticism of historical architectural styles. The development 
of contemporary architecture in Kielce is consonant 
with the development trends in architecture throughout 
Poland and in Europe. In order to characterise the facets 
of contemporary architecture in Kielce, the author of the 
paper has focused on the selection of the most distinctive 
and valuable buildings. The image of Kielce’s contemporary 
architecture presented here evinces its diversity and 
great value. The city’s fabric holds noteworthy objects of 
modernist and postmodernist architecture.

S t r e s z c z e n i e
Architektura modernistyczna wyrosła na gruncie możliwości 
stosowania nowych materiałów konstrukcyjnych i powszech-
nej krytyce stylów historycznych. Rozwój współczesnej ar-
chitektury w Kielcach odpowiada tendencjom rozwojowym  
w architekturze w Polsce i w Europie. Aby scharakteryzo-
wać oblicza architektury współczesnej w Kielcach, autor 
skupił się na wybranych przykładach obiektów najbardziej 
charakterystycznych i wartościowych. Zaprezentowa-
ny obraz architektury współczesnej Kielc świadczy o jej 
zróżnicowaniu i dużych walorach. W tkance miasta znaj-
dują się znaczące obiekty architektury modernistycznej  
i postmodernistycznej.
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