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Wizję rozbudowy miasta Lubli
na na terenach byłych Rur Jezuickich,
Bonifraterskich, Świętoduskich czy
Pobrygidkowskich, jaką na początku
lat 50. XX w. opracowała Miejska Pra
cownia Urbanistyczna Urzędu Mia
sta Lublin, pod kierownictwem ar
chitekta Romualda Dylewskiego, tak
naprawdę zapoczątkowała i wprowa
dziła w życie Lubelska Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Dziś tereny te to tęt
niąca życiem aglomeracja licznych
osiedli mieszkaniowych skupionych
wokół centrum Lublina, z towarzy
szącą im rozbudowaną infrastruktu
rą techniczną i społeczną.

Za datę powstania Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej uznajemy
dzień 25 kwietnia 1957 r., kiedy to
podczas Walnego Zgromadzenia
Członków Założycieli Spółdzielni zo
stała powołana do życia i przyjęła na
zwę własną. Daty 19572017 mówią
same za siebie, to już 60 lat istnienia
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkanio
wej. Swoją historią i znaczącym do
robkiem wpisuje się w jubileusz 700
lecia Lublina, przypadający również
w 2017 r.

Każdy z tych jubileuszy jest na
swój sposób i ważny, i piękny. Po
wstanie i rozwój Lubelskiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej, pierwszej tak du
żej i wzorcowej spółdzielni mieszka
niowej w Lublinie, miało i ma
niewątpliwie wpływ na rangę i zna
czenie miasta, zarówno w tamtym
czasie, jak i obecnie. Miasto Lublin
sukcesywnie rozwija się i pięknieje,
w czym dorównuje mu Lubelska Spół
dzielnia Mieszkaniowa. Nie są jej ob
ce ani rozwój i doskonalenie, ani po

mnażanie majątku. Czyni to w zgo
dzie z duchem czasu i technologiami.

Przy każdym jubileuszu chętnie
wracamy do wspomnień, przypomi
namy wydarzenia, które zapadły głę
boko w naszą pamięć, przeglądamy
fotografie, które zapisały aktualne
miejsca i okoliczności i zatrzymały je
w czasie, w którym były sporządza
ne. Temu służyć ma ten konkurs fo
tograficzny pt. „LSM – ja tu miesz
kam”, skierowany do mieszkańców
naszej Spółdzielni, właśnie na oko
liczność jubileuszu 60lecia. Zapro
ponowaliśmy mieszkańcom, aby spoj
rzeli na swoją Spółdzielnię, na miej
sce swojego zamieszkania okiem
obiektywu aparatu fotograficznego,
zapisując na kliszy fotograficznej te
miejsca, które ich najbardziej urze
kają i fascynują, z którymi utożsamia
ją się, które zawsze będą kojarzyć się
ze Spółdzielnią i do których podczas
kolejnych jubileuszy będziemy z cie
kawością wracać.

Do konkursu pt. „LSM – ja tu
mieszkam” zgłoszonych zostało po
nad 400 zdjęć przedstawiających róż
ne miejsca i obiekty osiedli naszej
Spółdzielni oraz obiekty z nami są
siadujące. Finałem konkursu jest wy
stawa nagrodzonych i wyróżnionych
fotografii. Komisja Konkursowa wy
brała na wystawę fotograficzną tego
konkursu 80 fotografii. Będziemy mo
gli je oglądać i podziwiać podczas
trwania wystawy w Domu Kultury
LSM przy ul. K. Wallenroda 4a.

Halina Ochalska
Inicjatorka Konkursu Fotograficznego

Wernisaż wystawy odbędzie się
we wtorek 18 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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60 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Finał Konkursu fotograficznego pt. „LSM – ja tu mieszkam”
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