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W związku z prowadzonymi pracami planistycznymi dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin dla obszaru część VI:

- w obszarze Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz ze strefą ochronną oraz
- w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku wraz z jego projektowanym powiększeniem
Rada Kultury Przestrzeni przekazuje następujące rekomendacje z nadzieją uwzględnienia ich w planach
miejscowych, a takŜe innych działań władz miasta:
1. Proponowaną lokalizację spopielarni zwłok (w pobliŜu przedłuŜenia ul. Grygowej) uznajemy za wysoce
niestosowną.
niestosowną Jej budowa w tym miejscu moŜe emocjonalnie ranić osoby odwiedzające Muzeum
i w międzynarodowej opinii publicznej zaciąŜyć na wizerunku Lublina jako mieście ludzi niskiej kultury,
niewraŜliwych na dziedzictwo historyczne i uczucia bliźnich.
Pobyt w Muzeum budzi u odwiedzających bardzo silne przeŜycia emocjonalne, które powodują zwiększoną
wraŜliwość na symbolikę otoczenia. Zasady empatii i zwykłej roztropności powinny nakazywać nam traktowanie
tych reakcji jako istotnego kryterium zagospodarowania przestrzennego tych okolic. Proponowana lokalizacja
spopielarni znajduje się bliŜej Mauzoleum niŜ brama Muzeum. Odwiedzający Mauzoleum będą mogli ją wskazać,
kierując wzrok dokładnie na wschód. Skojarzenie z tragedią ludzi spalanych w obozowym krematorium będzie
oczywiste i związanego z nim dysonansu nie zmniejszy neutralność formalnych granic stref ochrony tego miejsca
ani obiektywny charakter współczesnych potrzeb związane z pochówkami. Społeczne skojarzenia Majdanka z
obozem koncentracyjnym są tak ugruntowane, Ŝe najlepiej byłoby pomyśleć o usytuowaniu spalarni zwłok w innej
części miasta.
2. Wnioskujemy o zabezpieczenie w planie zagospodarowania strefy ochronnej Muzeum bardziej
izolacyjnej". Strefa ta:
szczegółowych zasad aranŜacji "zieleni izolacyjnej"
− powinna łagodzić krajobrazowy wpływ widoku najbliŜszych zabudowań na wnętrze Muzeum (dla wielu
odwiedzających obecność osiedla w tak bliskim sąsiedztwie byłego obozu koncentracyjnego stanowi niemiły
dysonans); szczególnie zasłaniać widok parkingu przy cmentarzu z Mauzoleum;
− obok pełnienia funkcji izolacyjnej powinna być od strony zabudowań zaaranŜowana w sposób staranny i
przemyślany, stanowiąc godną oprawę Muzeum poprzez kojące oddziaływanie na psychikę, sprzyjanie wyciszeniu
i kontemplacji – działać jako strefa przejściowa między "normalnym Ŝyciem" miasta;
być ukształtowana z uwzględnieniem zapewnienia komunikacji pieszą między uliczkami prostopadłymi do granicy
Muzeum (szczególnie między ul. Kazimierza Dulęby i Alojzego Grochowskiego), aby sąsiedzi nie musieli chodzić
do siebie na około lub wydeptywać ścieŜek w zieleni izolacyjnej.
3. Ponadto zwracamy uwagę, iŜ mieszkańcy rejonu Pomnika Męczeństwa na Majdanku są grupą szczególnie
poszkodowaną z powodu posiadania w środowisku zamieszkania zespołu o tak dramatycznych konotacjach.
W związku z powyŜszym bardzo waŜne jest zapewnienie
zapewnienie im w pobliŜu miejsca zamieszkania wysokiej jakości
przestrzeni rekreacyjnej zlokalizowanej w sposób niezaleŜny od sąsiedztwa PMnM. NaleŜy to wziąć pod uwagę w
działaniach planistycznych i planach rozwojowych miasta. Dobrym rozwiązaniem wydaje nam się
się utworzenie parku
w pobliskim do PMnM fragmencie doliny Czerniejówki. Co naleŜy uczynić jednym z priorytetów w działaniach
miasta.
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