
Lubelska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

Powstanie Lubelskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w 1957 roku było związane z wprowa-
dzeniem nowej polityki mieszkaniowej pań-
stwa w latach 1956-1958.

Przyczyną zmiany kursu politycznego w tej 
dziedzinie były słabe efekty, jakie przyniosło 
przekazanie w planie 6-letnim całego budow-
nictwa mieszkaniowego Zakładom Osiedli Ro-
botniczych. Budowane przez ZOR osiedla na 
ogół miały dość wysoki standard, ale (również ze 
względu na historyzujące formy architektonicz-
ne) były drogie, co powodowało, że ilość wznie-
sionych obiektów była zdecydowanie zbyt mała 
w stosunku do potrzeb. Poprawie wydajności bu-
downictwa mieszkaniowego miało służyć przy-
wrócenie możliwości masowej budowy mieszkań 
spółdzielniom, dzięki czemu chciano większą 
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część ciężaru finansowania nowych mieszkań 
przerzucić na obywateli.

LSM była wówczas jedną z najbardziej efek-
tywnych spółdzielni – budowę pierwszego osie-
dla – im. adama Mickiewicza rozpoczęto już  
w 1958 roku, a ukończono w 1966. Szybkości 
działań sprzyjała duża aktywność ówczesnego 
zarządu spółdzielni, pod przewodnictwem pre-
zesa, Stanisława Kukuryki. Spółdzielnia posta-
nowiła sama ze swoich środków uzbroić teren 
przyszłego osiedla, chociaż kompetencje w tym 
względzie przysługiwały Prezydium Miejskiej 
Rady narodowej. Ponieważ Prezydium MRn nie 
posiadało wówczas odpowiednich środków – 
uzbrojenie terenu (a tym samym również budowa 
domów) bez udziału spółdzielni mogło się prze-

ciągnąć o kilka lat. Ustalono, że LSM rozliczy się  
z Prezydium MRn w ten sposób, że wydatki ponie-
sione przez spółdzielnię na uzbrojenie terenu zo-
staną potrącone z należnej MRn zapłaty za działki, 
które MRn przekazywała LSM po wywłaszczeniu 
dotychczasowych właścicieli.

autorem projektu osiedla im. adama Mickiewi-
cza był arch. Feliks haczewski. 

Osiedle bardzo szybko zyskało sobie dobrą opi-
nię mieszkańców Lublina. Osiedle w l. 60. XX w. 
było areną dużej aktywności społecznej mieszkań-
ców, badanej przez socjologów. 

do dziś osiedle im. Michkiewicza jest cenione, 
zwłaszcza ze względu na dobrze zaprojektowaną 
i utrzymaną zieleń w przestrzeniach publicznych 
osiedla.
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