ROK JANA GEHLA W LUBLINIE
2014

Rok Jana Gehla to społeczna inicjatywa środowiska promującego kulturę przestrzeni w Lublinie.
Profesor Jan Gehl reprezentuje i wciela w życie wizję miasta, w którą wierzymy – „miasta dla ludzi”

i projektowania zorientowanego na człowieka. Wraz z zespołem tworzy on na całym świecie
przestrzenie zrównoważone, w których daje się pogodzić interesy różnych użytkowników:

pieszych, kierowców, rowerzystów; osób, które gdzieś się spieszą i tych, co chcą posiedzieć
i porozmawiać. Ogłosiliśmy Rok Jana Gehla, by oprzeć rozwój miasta o te wartości, by zaszczepić

w Lublinie myślenie zrównoważone, międzysektorowe, empatyczne, synergiczne, partycypacyjne
i prorozwojowe a także zgodne z najlepszą współczesną wiedzą o jakości funkcjonowania miast.
Ta wiedza opiera się na doświadczeniu wieków. Dobre miasto jest wciąż miejscem spotkań

i spacerów, gościnnym, przyjaznym różnym użytkownikom, ułatwiającym życie, zachęcającym do
przebywania i korzystania z przestrzeni. Wizja ta doskonale współbrzmi z nowoczesnymi
potrzebami życia obywatelskiego, uczestnictwa w kulturze, troski o zdrowie i dobrą kondycję.

Nabiera ona szczególnego znaczenia w obecnej chwili, gdy rozwój przestaje być mierzony
kilometrami nowych ulic.

Wszystko to pasuje do Lublina – miasta w „ludzkiej skali”, zielonego, studenckiego, z pięknymi
widokami i historycznym centrum. Dzięki „myśleniu Gehlem” możemy wszystkie te atuty ustrzec
przed zmarnowaniem i w pełni wykorzystać.

Centralnym punktem Roku będzie wizyta Jana Gehla w Lublinie w dniach 22-24 października 2014
na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin i społecznej koalicji dla kultury przestrzeni w Lublinie.

Zorganizowane zostaną m.in. warsztaty dla urzędników połączone z wizją lokalną miasta oraz
otwarty wykład Profesora, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
Dorobkiem Roku Jana Gehla i jego przedłużeniem jest projekt "Miasto dla ludzi. Lubelskie
standardy infrastruktury pieszej” dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

z Funduszy EOG, który zakończy się w kwietniu 2016. Projekt ten zmierza do wypracowania
i opisania przez mieszkańców wspólnie z władzami miasta najlepszych rozwiązań projektowo-

planistycznych dla osób poruszających się po mieście z umowną prędkością < 6 km/h.

W rezultacie powstaną rekomendacje, które pozwolą na wprowadzenie „standardów pieszych”
– dokumentu służącego za pomoc w planowaniu lepszych rozwiązań dla użytkowników
przestrzeni publicznych. Chcemy, aby w sprawach dotyczących pieszych mieszkańcy znaleźli
wspólny język z urzędnikami i władzami miasta.

W Rok Jana Gehla włączyli się organizatorzy kilku innych autonomicznych wydarzeń o charakterze
edukacyjnym i społecznym, skupionych wokół tematyki kształtowania „miasta dla ludzi”:
LubDesign!, Mała Akademia Dizajnu, Efemeryczna Przestrzeń Miasta, edukacyjne projekty
Porozumienia Rowerowego, inicjatywa Pieszy Lublin i inne. Rok Jana Gehla to także okazja, by

zabierać głos w ważnych, toczących się w mieście przemianach przestrzennych takich jak
Podzamcze, Al. Racławickie, rejon PKP.
Rok jest inicjatywą otwartą. Jeśli tylko podzielacie nasze spojrzenie, zapraszamy wszystkich

– gdziekolwiek macie swoją małą ojczyznę – do wsparcia tej inicjatywy i włączania się w nią
z własnymi pomysłami i działaniami. Prosimy o kontakt, ustalimy szczegóły.
Wydarzenia śledzić można na blogu roku: http://rokjanagehla.ulublin.eu
oraz na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/JanGehlLublin
Grupa założycielska:
Marcin Skrzypek – marcin@tnn.lublin.pl, 603-714-532 – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Jan Kamiński – jan.t.kaminski@gmail.com, 698-869-440 – Przewodniczący Rady Kultury
Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Architektura Krajobrazu KUL

Marta Kurowska – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wieniawa, prezeska fundacja tu obok
Michał Przepiórka - Oficer Rowerowy, Urząd Miasta Lublin

Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Lublin
Organizatorzy:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" / fundacja tu obok / Rada Kultury Przestrzeni przy
Prezydencie Miasta Lublin / Pieszy Lublin / Instytut Architektury Krajobrazu KUL
Partnerzy (lista otwarta):
Urząd Miasta Lublin / Forum Kultury Przestrzeni / Forum Rozwoju Lublina / Stowarzyszenie
Architektury Krajobrazu / Porozumienie Rowerowe / Warsztaty Kultury / Lubelska Okręgowa Izba

Architektów RP / Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Lublin / Forum Rewitalizacji / Dom
Kultury Skarpa / Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Lublin / Lubelskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych w Lublinie
Kontakt:
fkp.lublin@gmail.com

