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Sprawozdanie z Sprawozdanie z Sprawozdanie z Sprawozdanie z drugichdrugichdrugichdrugich    warsztatów dotyczącychwarsztatów dotyczącychwarsztatów dotyczącychwarsztatów dotyczących przyszłości przyszłości przyszłości przyszłości    Parku Ludowego w Lublinie Parku Ludowego w Lublinie Parku Ludowego w Lublinie Parku Ludowego w Lublinie ––––    

„Co dalej z Parkiem Ludowym?”.„Co dalej z Parkiem Ludowym?”.„Co dalej z Parkiem Ludowym?”.„Co dalej z Parkiem Ludowym?”.    

5555    grudniagrudniagrudniagrudnia 2011, poniedziałek, godzina 17:00,  2011, poniedziałek, godzina 17:00,  2011, poniedziałek, godzina 17:00,  2011, poniedziałek, godzina 17:00, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie.Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie.Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie.Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie.    

 

 

Drugie z trzech warsztatów konsultacyjnych odbyły się w dniu 5 grudnia, o godzinie 17.00 w 

Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie, przy Al. Piłsudskiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 

osób. Obecni byli m. im. Pani Małgorzata Matfiejczuk, Pani Jolanta Flor, Pani Anna Załoga – 

przedstawicielki Rady Dzielnicy „Za Cukrownią”, Pan Krzysztof Werner – Rada Dzielnicy 

„Śródmieście”, Pan Paweł Kosior – Forum Rozwoju Lublina, Pani Zofia Polska – Stowarzyszenie 

Obrońców Wąwozów oraz studenci KUL, UP i UMCS. 

Na początku spotkania prof. Dobrosław Bagiński przedstawił niezrealizowaną koncepcję 

„Eksploratorium” w Parku Ludowym. Następnie najwaŜniejszą częścią spotkania była 

zespołowa praca nad wizjami parku i sposobami funkcjonowania tych rozwiązań. Uczestnicy 

spotkania stworzyli zespoły, w których powstały koncepcje zapisane w postaci tekstowej i 

graficznej. Powstało 5 koncepcji przyszłości parku. Spotkania warsztatowe prowadził ekspert 

konsultacji społecznych – Pan Bogusław Hajda. 

 

Zapraszamy na kolejne, ostatnie Zapraszamy na kolejne, ostatnie Zapraszamy na kolejne, ostatnie Zapraszamy na kolejne, ostatnie juŜ juŜ juŜ juŜ spotkanie wspotkanie wspotkanie wspotkanie warsztatowe, które odbędzie sięarsztatowe, które odbędzie sięarsztatowe, które odbędzie sięarsztatowe, które odbędzie się 12 grudnia  12 grudnia  12 grudnia  12 grudnia 

2011 (p2011 (p2011 (p2011 (poniedziałek) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26, na oniedziałek) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26, na oniedziałek) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26, na oniedziałek) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26, na 

którym podejmiemy próbę zebrania pomysłów i sformułowania jednej lub kilku wizji Parku którym podejmiemy próbę zebrania pomysłów i sformułowania jednej lub kilku wizji Parku którym podejmiemy próbę zebrania pomysłów i sformułowania jednej lub kilku wizji Parku którym podejmiemy próbę zebrania pomysłów i sformułowania jednej lub kilku wizji Parku 

LudowegoLudowegoLudowegoLudowego    

 

Przebieg drugiego spotkania warsztatowego: 

 

Na początku spotkania prof. Dobrosław Bagiński przedstawił niezrealizowaną koncepcję 

„Eksploratorium” w Parku Ludowym.  

 

1) Pan profesor Dobrosław Bagiński1) Pan profesor Dobrosław Bagiński1) Pan profesor Dobrosław Bagiński1) Pan profesor Dobrosław Bagiński – Eksploratorium w Parku Ludowym miało funkcjonować 

jako placówka edukacyjna, jako miejsce wzbudzające fascynację, z olbrzymim potencjałem 

naukowym. Miało ono dawać moŜliwości rozwoju dla dzieci, młodzieŜy i całego miasta. 
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Eksploratorium jako baza naukowa mogłoby przyciągać ludzi z całego województwa, 

dawałoby moŜliwość obcowania z nauką, specjalistycznymi instytucjami, uczelniami, 

pasjonatami wiedzy. 

W Eksploratorium uwzględniono cztery moduły zróŜnicowane pod kątem wieku i potrzeb 

uŜytkowników. Pierwszy moduł to przestrzeń dla dzieci najmłodszych, w wieku 

przedszkolnym. Na obszarze tym zaprojektowano 10 – 12 tematycznych, edukacyjnych 

placów zabaw, które pobudzając wyobraźnię, ułatwiały dzieciom zdobycie wiedzy. Drugi 

moduł dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat przedstawiony został w postaci „muzeum”, a więc 

sal do prezentacji interaktywnych, wszelkiego rodzaju urządzeń, które umoŜliwiały 

intuicyjne poznawanie podstawowych praw fizyki. Przestrzeń tak moŜna by zatytułować: „Jak 

to działa?”. Moduł trzeci to forma laboratorium wiedzy, pracowni słuŜących przeprowadzaniu 

doświadczeń. Istotną kwestią byłoby umoŜliwienie kontaktu z wiedzą akademicką, spotkań z 

wykładowcami. Ostatni, czwarty moduł to tak zwana scena prezentacji wiedzy, czyli miejsce 

do organizowania wykładów otwartych z danych dziedzin naukowych. 

Projekt eksploratorium nie został entuzjastycznie przyjęty przez przedstawicieli Urzędu 

Miasta, a jest to pomysł, który bez wątpienia zaciekawi i przyciągnie mieszkańców miasta i 

nie tylko, a dodatkowo będzie w stanie się utrzymać z własnych dochodów. 

 

2) Pan Bogusław Hajda2) Pan Bogusław Hajda2) Pan Bogusław Hajda2) Pan Bogusław Hajda – Opracowanie Pana Bagińskiego jest jedynym tak kompleksowym 

rozpatrzeniem kwestii Parku Ludowego. Przypomnijmy sobie wyznaczone przez nas szanse i 

zagroŜenia dla parku, pomogą one w opracowaniu wstępnych szkiców odnośnie 

zagospodarowania tego obszaru. 

 

3) Pan Bronisław Misztal3) Pan Bronisław Misztal3) Pan Bronisław Misztal3) Pan Bronisław Misztal    – Pomysł „Eksploratorium” proponowany przez profesora 

Bagińskiego jest niezwykle ciekawy, ale nie powinien być on realizowany na terenie parku. 

Park Ludowy powinien pozostać parkiem, kto w ogóle zezwolił na budowę hal wyglądających 

jak bunkry. Przedstawione zagroŜenia odnośnie przyszłości parku są bardzo trafnie 

zdefiniowane. 

 

4) Pan Bogusław Hajda4) Pan Bogusław Hajda4) Pan Bogusław Hajda4) Pan Bogusław Hajda – Przechodząc do kolejnego punktu dzisiejszego spotkania wszyscy 

zgromadzeni podzielili się na grupy, w których opracowali pomysły za sposób 

zagospodarowania parku. 

 

 

 

 

 

 

 

PoniŜej znajdują się opisyPoniŜej znajdują się opisyPoniŜej znajdują się opisyPoniŜej znajdują się opisy koncepcji pr koncepcji pr koncepcji pr koncepcji przygotowanych przez poszczególne grupy:zygotowanych przez poszczególne grupy:zygotowanych przez poszczególne grupy:zygotowanych przez poszczególne grupy:    
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Koncepcja 1Koncepcja 1Koncepcja 1Koncepcja 1 1. Anna Bielak 

2. Ernest Kisiel 

3. Justyna Pomykała 

4. Michał Skałba 

5. Anna Turewicz 

6. Jacek Warda 
    

 

Idea przewodnia to połączenie 

Parku Ludowego z Parkiem 

Rusałka poprzez tereny 

naleŜące do MOSiR, dzięki temu 

Park Ludowy zyska zaplecze 

sportowe i uniknie się 

powtarzania form 

zagospodarowania. Na terenie 

nieuŜywanych stadionów 

moŜna zaprojektować orliki, a 

takŜe miejsce do 

wyprowadzania i tresury psów. 

Zaproponowano umieszczenie 

hotelu z atrium, przy al. 

Piłsudskiego, który 

podkreślałby wejście do Parku 

Ludowego. Główne ciągi 

komunikacyjne zaprojektowane 

na obszarze parku wyznaczyły 

punkt węzłowy, w którym 

zaprojektowano nowoczesny 

budynek z zapleczem 

restauracyjnym, wystawowym 

itp. Ta dominanta 

architektoniczna byłaby 

uniesiona, tak by umoŜliwić 

przejście pod nią, dodatkowe 

podkreślenie oświetleniem i 

elementami wodnymi nada 

miejscu charakter, oŜywi teren 

parku. Ciągi komunikacyjne 

wytyczą równieŜ w parku 

fragmenty o zróŜnicowanej 

formie zagospodarowania: park 

doświadczeń, park otwarty i 

miejsca wystawowe. 
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Koncepcja Koncepcja Koncepcja Koncepcja 2222 1. Michał Cegłowski 

2. Anna Kiszka 

3. Paweł Kosior 

4. Sylwia Lichy 

5. Sylwia Matysek 

6. Maciej Molga 

7. Magdalena Węgrowska 

8. Anna Wróbel 
    

 

Główna oś parku powinna być 

zachowana. Przebieg ciągów 

pieszych przypominałby 

kształtem klucz wiolinowy. 

Komunikacja w parku 

wyznaczyłaby strefy o danym 

zagospodarowaniu: strefę 

dziką, strefę łączącą park z 

obszarami stadionu, strefę 

terenów zielonych. Amfiteatr 

powinien być miejscem 

przyciągającym uŜytkowników 

parku, na przykład poprzez 

wprowadzenie gastronomii. 

Wprowadzenie dachów 

zielonych na halach TL 

zwiększy obszar biologicznie 

czynny i przysłoni 

nieatrakcyjną kubaturę 

budynków. 

Ponad terenem targów 

przebiega kładka 

umoŜliwiająca komunikacje 

pieszą. 
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Koncepcja Koncepcja Koncepcja Koncepcja 3333 1. Jolanta Flor 

2. Małgorzata Matfiejczuk 

3. Zofia Polska 

4. Sylwia Rachańczyk 

5. Izabela Rojek 

6. Agnieszka Rokicka 

7. Krzysztof Werner 

8. Krzysztof Stanisław Werner 

9. Anna Załoga 
    

 

Z racji sentymentu, jaki budzi 

park we wszystkich 

mieszkańcach nie powinno się 

wprowadzać drastycznych 

zmian. Coś całkowicie nowego i 

odmiennego od poprzedniego 

zagospodarowania moŜe nie 

przyjąć się i budzić jeszcze 

większą niechęć do tego 

miejsca. Główna aleja powinna 

zostać łącznikiem pomiędzy 

dworcem PKP, ul. Gazową, 

Trasą Zielona i ul. Muzyczną, 

powinien zostać zachowany 

charakter przestrzenny terenu 

zieleni. W koncepcji 

zaprojektowano łąkę jako 

miejsce do zabaw, 

spontanicznego wypoczynku, 

gry w piłkę i miejsca spotkań. 

Zaproponowano równieŜ 

utworzenie w parku strefy 

dzikiego terenu istniejącego 

bez ingerencji człowieka. W 

sąsiedztwie hal TL wytyczono 

miejsce na ekologiczne targi na 

świeŜym powietrzu. MoŜna 

wykorzystać sąsiedztwo rzeki 

Bystrzycy poprzez 

wprowadzenie przystani 

kajakowej. Zaproponowano 

równieŜ przeprojektowanie 

drogi poŜarowej do hal MTL, 

która będzie mocno ingerować 

w strukturę parku. 
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Koncepcja Koncepcja Koncepcja Koncepcja 4444 1. Katarzyna Bednaruk 

2. Izabela Bielecka 

3. Bartosz Chomiuk 

4. Kamil Dudarew 

5. Milena Jarząbek 

6. Katarzyna Jedlińska 

7. Paulina Juwko 

8. Adam Korczak – Siwicki 
    

9. Wioleta Krysa 

10. Agnieszka Michalczuk 

11. Justyna Paluch 

12. Grzegorz Rybczyński 

13. Agnieszka Siudziak 

14. Ewa Surma 

15. Dominika Szołucha 

16. Damian Widowski 

 

Główną ideą jest pozostawienie 

parku w formie naturalnej, a 

więc o charakterze podmokłym, 

na którego terenie moŜna 

poruszać się na drewnianych 

kładkach. W koncepcji amfiteatr 

jest terenem dzikim, słuŜącym 

do biernego odpoczynku. 

Nawiązując do czasów, gdy w 

parku znajdował się samolot - 

kawiarnia, moŜna uwzględnić w 

projekcie samolot lub statek 

jako miejsce zabaw dla dzieci. 

Na terenie parku 

zaprojektowano ogród 

doświadczeń z elementami 

ogrodu wypoczynkowego. 

Główne wejścia do parku: od 

ulicy Nadłącznej i ulicy 

Muzycznej. W parku powinno 

znaleźć się duŜo miejsc 

otwartych, których uŜytkowanie 

będzie zaleŜne głównie od 

inwencji ludzi, a więc miejsca 

na pikniki, miejsca do gier i 

zabaw. W koncepcji 

odgrodzeniem hal od targów 

jest kanał wodny z ruchomymi 

kładkami. Aby załagodzić formę 

hal moŜna wprowadzić zielone 

dachy i pnącza zasłaniające ich 

kubaturę. 
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Koncepcja Koncepcja Koncepcja Koncepcja 5555 1. Kamil Zwolski 

    

 

Ideą jest zachowanie ciągów 

komunikacyjnych oraz 

rozwinięcie zaplecza 

artystycznego poprzez 

umieszczenie sceny w miejscu 

amfiteatru, a takŜe duŜego 

placu na wszelkiego rodzaju 

imprezy masowe. Odwodnienie 

parku zapewni rów 

melioracyjny połączony z 

Bystrzycą, uatrakcyjniony 

kładkami. Na głównej osi, w 

centralnym miejscu parku 

zaprojektowano budynek 

zapewniający zaplecze 

restauracyjne, przy którym 

pojawią się zbiorniki wodne. 

Przy wejściu do parku od strony 

al. Piłsudskiego zaprojektowano 

plac reprezentacyjny. 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Kusiak 


