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DETERMINANTS OF THE LOCATION AND ARCHITECTURE 
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UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI I ARCHITEKTURY 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH
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A b s t r a c t
The article presents a very modest state of research on the, architecture of the then Presidium of the Provincial National 
Council in Kielce – currently the provincial and marshal's office. The research methodology was adopted to find new 
facts influencing the choice of place and the architectural form of the office. The study covered the period from the 
beginning of the 1950s to the end of the 1970s. An episode of socialist realism was shown, influencing its functionally and 
spatially planned location and the direction of modernism in architecture. Its similarity with the works of Le Corbusier 
was pointed out as a probable inspiration. As a result, a building was constructed that positively entered the postwar 
urban planning of the city. On the other hand, as an element of an unrealized modernist urban vision, it is a warning 
against the desire to irreversibly destroy the historic space of downtown Kielce.
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S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono bardzo skromny stan badań architektury ówczesnego budynku Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach – obecnie Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Przyjęto metodykę badań w celu 
poszukiwań nowych faktów, mających wpływ na wybór miejsca i formę architektoniczną budynku. Badaniem objęto okres 
od początku lat pięćdziesiątych do końca siedemdziesiątych XX wieku. Ukazano wpływ socrealizmu na jego zaplanowaną 
funkcjonalnie i przestrzennie lokalizację oraz kierunku modernizmu na architekturę. Wskazano na dzieła Le Corbusiera 
jako prawdopodobną inspirację. W ich efekcie zrealizowano budynek, który pozytywnie wpisał się na karty powojennej 
urbanistyki miasta. Z drugiej strony, jako element niezrealizowanej modernistycznej wizji urbanistycznej, jest przestrogą 
przed chęcią nieodwracalnego zniszczenia historycznej przestrzeni śródmieścia Kielc.
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