Jubileusz 50lecia Osiedla im. Juliusza Słowackiego
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przy okazji jubileuszu zawsze warto wspo
mnieć o historii, a 50 lat to już historia.
Lublin, mamy rok 1964. Rosnąca w bar
dzo szybkim tempie liczba członków Lubel
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, sporo prze
kraczająca pulę przewidzianą dla Osiedla
im. Adama Mickiewicza, zmusiła ówczesny
Zarząd LSM, z jego prezesem Stanisławem
Kukuryką na czele, do powołania do życia dru
giego osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z kon
cepcją nazewnictwa kolejnych osiedli imio
nami wieszczów narodowych, przyjęło ono
imię Juliusza Słowackiego.
Dokładnie 2 czerwca 1964 r. uroczyście
został wmurowany akt erekcyjny potwierdza
jący rozpoczęcie budowy Osiedla im. Juliu
sza Słowackiego. Wprowadzone w tym czasie
bardzo rygorystyczne, rządowe normatywy
dla budownictwa mieszkaniowego wieloro
dzinnego musiały znaleźć odzwierciedlenie
w projektowaniu osiedla. Dla przykładu, gę
stość zaludnienia z 360 osób/ha wzrosła do
660 osób/ha. Zadania tego podjął się jeden
z najwybitniejszych architektów, twórca tzw.
Linearnego Systemu Ciągłego, Oskar Hansen,
który wraz ze swoją małżonką Zofią zaprojek
towali Osiedle im. Juliusza Słowackiego speł
niając wymagania normatywne w oparciu
o nowatorską koncepcję tzw. formy otwartej.
Jej głównym przesłaniem było zaspokajanie
potrzeb i oczekiwań jednostki.
Budowa osiedla trwała od 1964 do 1970 r.
Generalnie było ono zupełnie inne niż Osie
dle im. Adama Mickiewicza. Za swoją od
mienność i funkcjonalność przestrzeni w po
dziale na mieszkalną, wypoczynkową i usłu
gową zostało uznane za jedną z najbardziej
udanych realizacji mieszkaniowych w 30le
ciu Polski Ludowej. Mimo to budziło wiele
kontrowersji zarówno architektów, jak i dzien
nikarzy. A mieszkańcy? Wielu z nich miesz
ka tu od początku, wrośli w to osiedle, czują
się tu dobrze, utożsamiają się ze swoim miej
scem zamieszkania. Dali temu wyraz w spo
łecznej budowie pomnika patrona swojego
osiedla  Juliusza Słowackiego, który wznie
siony został w 1999 r., w 190 rocznicę Jego
urodzin, z inicjatywy Bolesława Banickiego,

przewodniczącego Rady Osiedla, według pro
jektu artysty rzeźbiarza, także mieszkańca
osiedla, pana Kazimierza Stasza. Na granito
wych płytach wyryte są fragmenty utworu „Te
stament mój” Juliusza Słowackiego, bardzo
znamienne w swoim znaczeniu i przesłaniu.
Plac wokół pomnika to miejsce spotkań i od
poczynku dla wielu mieszkańców i lekcja pol
skiego dla opiekunów pomnika, młodzieży ze
Szkoły Podstawowej nr 3. W 2003 r. na miej
scu Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczę
ła się budowa kościoła parafialnego pw. bł.
Piotra Jerzego Frassatiego. Funkcjonujący już
dziś kościół, mimo że odbiegający architek
tonicznie od stylu osiedla, wpisuje się w to
osiedle, a co najważniejsze w pełni służy jego
mieszkańcom.
Ostatnio Osiedle im. Juliusza Słowac
kiego znowu pojawiło się w mediach, a to za
sprawą młodych architektów, którzy zachwy
cili się spuścizną Oskara Hansena, a zwłasz
cza koncepcją formy otwartej. Organizowane
są tu różne projekty i spotkania w plenerze,
również z czynnym udziałem jego mieszkań
ców. To dowód na to, że mimo upływu lat
mieszkańcy są zaangażowani w życie społecz
ne osiedla. Dają temu wyraz również w ukwie
caniu swoich słynnych balkonów  „jaskół
czych gniazd”, licznie uczestnicząc w organi
zowanym przez Spółdzielnię, corocznym
konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”.
To dodatkowy atut osiedla. Wiele szczegółów
z życia osiedla i jego mieszkańców będzie moż
na dowiedzieć się z „Kroniki Osiedla im. Ju
liusza Słowackiego” opracowanej przez człon
ków Rady Osiedla, dostępnej w Administra
cji osiedla.
Dla przypomnienia, kierownikami osie
dla byli kolejno: Zbigniew Araszkiewicz, Ta
deusz Kliszcz, Stanisław Makuła, a obecnie
Jerzy Wójcicki.
Już w 1966 r. klucze do mieszkań otrzy
mali mieszkańcy bloków przy ul. Balladyny
2, 4, 6, 8 i 12, a w 1970 r. ostatni w kolejce,
mieszkańcy bloku przy ul. Zana 12. Dziś osie
dle liczy 1964 mieszkania, w tym 720 miesz
kań z odrębną własnością i 312 garaży, za
mieszkuje w nim blisko 6 tysięcy osób.
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Zapraszamy

XVI edycja konkursów na
„Najlepiej zarządzane osiedle” i „Najpiękniej ukwiecony balkon”

W roku 2014 zanotowaliśmy XVI
edycję konkursów na „Najlepiej zarzą
dzane osiedle” i na „Najpiękniej ukwie
cony balkon” w Lubelskiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej. Można by rzec, że
to już tradycja, ale zawsze budzi emo
cje i wiąże nadzieje. Patronat nad obu
konkursami niepodzielnie sprawowa
ły Rada Nadzorcza i Zarząd Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. O wzno
wieniu konkursów i zaproszeniu do
ukwiecania balkonów informowali
śmy mieszkańców LSM w czerwco
wym „Informatorze” 91/2014.
Wypada tu wspomnieć, że po
ogłoszeniu wznowienia konkursów
w administracjach osiedli dało się za
uważyć pewnego rodzaju współzawod
nictwo. Już od maja, poza codzienny
mi pracami porządkowymi na osie
dlach, odświeżane były altany
śmietnikowe, naprawiano ławki par
kowe, malowano oznakowanie par
kingów, uzupełniano kosze na śmie
ci, czyszczono alejki pieszojezdne
i wejścia do budynków, koszono traw
niki, uzupełniano oświetlenie itp.
Wszystkim tym pracom towarzyszyły
emocje i myśl o zdobyciu Pucharu Pre
zesa dla najlepiej zarządzanego osiedla.
Komisja Konkursowa powoła

na zarządzeniem wewnętrznym Pre
zesa działała w oparciu o ustalony har
monogram przeglądów zarówno osie
dli, jak i ukwieconych balkonów.
Podczas pełnionych obowiązków człon
kowie Komisji Konkursowej wyłonili
laureatów. Jeżeli chodzi o wybór
ukwieconych balkonów, tych najpięk
niejszych z najładniejszych, to była to
rzecz trudna, wymagająca trzymania
się ściśle ustalonych kryteriów.
Oficjalne ogłoszenie wyników
będzie miało miejsce podczas Uroczy
stej Gali, która odbędzie się 13 listo
pada 2014 r. o godz. 17.00 w Domu
Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda
4a. Wszyscy tegoroczni laureaci otrzy
mają stosowne zaproszenia na tę uro
czystość. Po wręczeniu nagród i dy
plomów oraz po oficjalnych przemó
wieniach dopełnieniem uroczystości
będzie część artystyczna jako specjal
ne podziękowanie dla wszystkich lau
reatów, zaproszonych gości oraz sym
patyków DK i LSM.
Uroczystej Gali będzie towarzy
szyć, jak w roku poprzednim, wysta
wa fotograficzna nagrodzonych bal
konów.
Halina Ochalska
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W części artystycznej WIELKA NIESPODZIANKA
Uroczystość odbędzie się
w czwartek 13 listopada 2014 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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