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Szanowny Pan
Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do składu sędziowskiego konkursu na opracowanie
projektu

koncepcyjnego

„Projekt

rewitalizacji

obszaru

Podzamcza

w

Lublinie”

osób

reprezentujących Radę Kultury Przestrzeni i zróżnicowane spektrum kompetencji:

−

Ewę Kiptę jako sędzinę (Forum Rewitalizacji, liderka projektu HerO)

−

zespół ekspercki w składzie: Katarzyna Zaleska (RKP, architektka krajobrazu), prof. dr
hab. Marian Harasimiuk (ekspert w dziedzinie uwarunkowań przyrodniczych), Adam Cis
(RKP, Forum Rozwoju Lublina – przedstawiciel NGO zaangażowanego w rozwój
przestrzenny miasta i jego obsługę komunikacyjną), Marcin Skrzypek (RKP, Ośrodek
„Brama Grodzka Teatr NN” - dziedzictwo niematerialne)

Wierzymy, że takie poszerzenie jury wzbogaci kryteria oceny projektów, dając jej bardziej
zintegrowaną, interdyscyplinarną perspektywę i pomoże zarówno w wyborze jak i w późniejszym
wdrożeniu najlepszych pomysłów.
Należy podkreślić, że trzy z wymienionych wyżej osób (E. Kipta, A. Cis i M. Skrzypek) są
uczestnikami 3-letniego projektu europejskiego "Dziedzictwo jako szansa" (HerO - "Heritage as
Opportunity"), w którym uczestniczyło Miasto Lublin. W ramach projektu HerO powstały dwa
bardzo ważne dokumenty, które powinny mieć wpływ na przyszły kształt Podzamcza. Pierwszym
z nich jest Społeczny Wniosek do Planu Podzamcza powstały w konsultacji społecznych będących
precedensem

w

naszym

mieście

(teatrnn.pl/ulublin/node/205).

Drugi

dokument

to

-

konsultowany obecnie - Plan Zintegrowanego Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Lublina,
jako jeden z podstawowych warunków ubiegania się o wpis na listę UNESCO.
Oba te dokumenty nie podpowiadają gotowych rozwiązań czy wskaźników, dlatego istotne jest
włączenie ich w konkurs poprzez twórczą dyskusję, z osobami, które potrafią zagwarantować
zachowanie ich „ducha”, a nie tylko „litery”. Doświadczenie finału konkursu na plac Litewski
pokazuje, że ów „duch” i odpowiednio zrównoważona dyskusja może mieć decydujące znaczenie
dla sukcesu konkursu.
Wierzymy też, że włączenie do konkursu owoców projektu HerO oraz szerszego spojrzenia
reprezentowanego przez architekta krajobrazu i specjalisty ds. uwarunkowań przyrodniczych,
może przynieść miastu wymierny efekt promocyjny, gdyż w ten sposób formalnie i bardzo
konkretnie Miasto Lublin zabierze głos w tworzeniu i realizowaniu europejskiej polityki miejskiej.
Tak jak konsultacje Podzamcza są wymieniane na stronie partycypacjaspoleczna.pl jako „dobra
praktyka”, tak realizacja konkursu na Podzamcze z uwzględnieniem filozofii i dorobku HerO
może przyczynić się do stworzenia rozwiązania dla Podzamcza, które będzie modelowe w skali
Unii Europejskiej.
Z poważaniem.

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP

