
Sztuka w przestrzeni 
publicznej LSM

Zachowane na osiedlach Lubelskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej rzeźby oraz mozaiki, 
wykonywane w II poł. lat 70-tych XX wieku, 
stanowią do dziś o wyjątkowym podejsciu tej 
spółdzielni i współpracujących z nią osób do 
kształtowania przestrzeni miasta. 

W życiu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w latach 60-80-tych XX w. istotną rolę odgrywała 
praca kulturalna i oświatowa. Działające w każ-
dym z osiedli domy kultury inicjowały i animowa-
ly przedsiewziecia artystyczne także o wymiarze 
wyjatkowym w skali całej Polski. 

Należały do nich zainaugurowane w1976 roku 
Lubelskie Spotkania Plastyczne. Artyści biorący 
udział w Spotkaniach wzbogacili przestrzeń osie-
dli LSM o dziela sztuki wpsółczesnej: rzeźby. mo-
zaiki, malowidła ścienne. Inicjatorem Spotkań 
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był Marian Bogusz. Brali  
w nich udział m.in. tacy ar-
tyści, jak: rzeźbiarze Bar-
bara Zbrożyna (tworząca 
swoistą ”galerię” rzeźby na 
osiedlu Piastowskim) i Jan 
Ziemski (rzeźba na osie-
dlu Sienkiewicza). Inicjator 
Spotkań – Marian Bogusz 
oraz Ireneusz Wydrzyński 
wykonali malowidła i mo-
zaiki w przejściach długich 
bloków na osiedlu Słowac-
kiego przy ul. Balladyny.

Na osiedlu Piastow-
skiego, wokół przestrznei 
publicznej, przeznaczonej dla pieszych, 
znajdującej się w centrum osiedla, umiesz-
czono duży zespół ponad 50 rzeźb wy-
konanych przez artystów rzeźbiarzy: Bar-

barę Zbrożynę, 
Jadwigę Janus, 
Michała Lesz-
czyńskiego. Rzeź-
by inspirowane 
były historią Pol-
ski w czasach pa-
nowania dynas- 
tii Piastów – co 
stanowiło odnie-
sienie do nazwy 
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osiedla. Oparto je na rysunkach dzieci.
Liczne, zachowane do dziś, charak-

terystyczne obiekty: rzeźby, malowidła  
i mozaiki, stanowią swoistą galerię sztu-
ki wspólczesnej i wyróżniają 
osiedle LSM na tle ogólnopol-
skim. Powołana w 2010 roku 
przez Prezydenta Miasta Lub-
lin Komisja ds. opracowania li-
sty dóbr kultury współczesnej, 
złożona z ekspertów: urba-
nistów, architektów i history-
ków sztuki – określiła wartość 
osiedli LSM jako zdecydowa-
nie ponadregionalną, w ska-
li ogólnopolskiej. Decydują  
o skali tej wartości nie tylko 
kwestie znakomitej urbanisty-
ki, nazwiska czołowych twór-
ców powojennnej architektury 

(jak Oskar hansen) i znacznej ilości zieleni, 
ale także rozrzucone na obszarze LSM obiek-
ty artystyczne, w istotny sposób stanowiące  
o tożsamości tego miejsca.


