ANALIZA KRAJOBRAZOWA
relacji
Muzeum Wsi Lubelskiej - przedłuŜenie al. Solidarności
(Opracowali: mgr inŜ. arch. kraj. Agata Kozak, mgr Marcin Skrzypek, LIPIEC 2012)
Fot. 0.
0. - Widok ogólny na analizowany obszar (źródło: materiały prasowe)

Kolizje krajobrazowe
krajobrazowe obecnego projektu - miejsca gdzie w skansenie nie ma "izolacji" widokowej lub
odpowiedniego tła z roślin i gdzie oddziaływanie nowej arterii będzie najsilniejsze
najsilniejsze::
Oś widokowa wzdłuŜ doliny Czechówki na wschód (w kierunku miasta):
1.

Wycinka drzew w pasie drogowym al. Warszawskiej, szczególnie wzdłuŜ ogrodzenia od cerkwi do
tzw. Białej Bramy (FOT
FOT.
FOT.1) - w jej wyniku al. Warszawska straci charakter alei, a skansen straci
naturalne zielone tło widoku na wschód. Tego zagadnienia dotyczy osobne pismo Zespołu ds.
Przyrody przy Prezydencie Miasta Lublin, poparte przez Radę Kultury Przestrzeni.

2.

Rejon węzła al. Warszawska / al. Solidarności (łącznica Ł6) - usunięcie naturalnej bariery ochronnej w
postaci istniejącej tam zieleni i zamknięcie osi widokowej odsłoniętym nasypem z linią ekranów
dźwiękowych (FOT. 2)

Oś widokowa wzdłuŜ doliny Czechówki na PÓŁNOCNY ZACHÓD (w górę doliny):
3.

Odsłonięcie łącznicy w sektorze "Powiśle" - od granicy skansenu z doliną Czechówki do zagrody z
Głodna (kilometraŜ drogi 142+800 do 143+000, FOT. 3).
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•

Usunięcie całej zieleni w rejonie projektowanej drogi - zostanie usunięta cała naturalna bariera
ochronna.

•

Linia ekranów akustycznych z plexi i murów oporowych na całej długości, często znacznie
powyŜej ogrodzenia skansenu - widoczna sztuczna betonowo-plastikowa ściana.

•

Odsłonięte gładkie powierzchnie nasypów.

•

Chodnik zbyt blisko ogrodzenia ze skansenem - brak miejsca na naturalną barierę osłaniającą
(ok. 1,5 - 4 m między granicą skansenu a ciągiem pieszo-rowerowym).

4.

Wypełnienie doliny Czechówki za skansenem nasypem drogowym i wyprostowanie rzeki wraz z
usunięciem wszystkich drzew i krzewów - wszystko to będzie widoczne w tle zabytkowych zagród i
stawu (FOT. 4).

1

FOT. 1 - W wyniku wycinki drzew w pasie drogowym al. Warszawskiej (zdaniem Zespołu ds. Przyrody oraz RKP
moŜliwej do uniknięcia) al. Warszawska straci charakter alei, a skansen straci naturalne zielone tło widoku na
wschód.

MAPA ORIENTACYJNA - Kąty widoku w wizualizacjach (na FOT 2 i FOT 3):
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FOT 2

FOT 3
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FOT. 2 - Sytuacja obecna i po wybudowaniu węzła - zamknięcie osi doliny Czechówki na wschód (w kierunku
miasta).

FOT. 3 - Wizualizacje wpływu odsłonięcie łącznicy w sektorze "Powiśle" - od granicy skansenu z doliną
Czechówki do zagrody z Głodna (po opadnięciu liści lub na wiosnę ingerencja drogi w krajobraz Muzeum
będzie znacznie większa).
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FOT. 4 - Wypełnienie doliny Czechówki za skansenem nasypem drogowym i wyprostowanie rzeki wraz z
usunięciem wszystkich drzew i krzewów stworzy nieprzyjazne, obce tło zabytkowych zagród i stawu.

Diagnoza wpływu obecnego projektu przedłuŜenia al. Solidarności na krajobraz Muzeum Wsi Lubelskiej
O wyjątkowości lubelskiego Muzeum Wsi Lubelskiej decyduje jego unikalny krajobraz będący złoŜeniem kilku
czynników:
•

urozmaicenia rzeźby terenu (połączenie lessowej wierzchowiny i parowów z doliną rzeczną)

•

bliskości miasta a zarazem względnej izolacji Muzeum od przestrzeni zabudowanej

•

wyjątkowej pomysłowości i dbałości o szczegóły wnętrz krajobrazowych Muzeum.

Wszystko to sprawia, Ŝe odwiedzający skansen, nie opuszczając Lublina moŜe przenieść się w świat znanego
z kart "Chłopów" Władysława Reymonta. O tym, Ŝe ma on wielką wartość dla społeczeństwa świadczy fakt, jak
wielu mieszkańców przenosi się za miasto lub kupuje wiejskie siedliska w celach rekreacyjnych. Dlatego teŜ
lubelski skansen decyduje o przyjazności oferty przestrzennej miasta i jej edukacyjnych walorach dla
młodego pokolenia.
Projektowane przedłuŜenie al. Solidarności w obecnym kształcie spowoduje agresywną ingerencję
infrastruktury drogowej w samo serce Muzeum, redukując znaczną część obiektu do roli przydroŜnej
"dekoracji" przypominającej karczmy w stylu "chłopskie jadło". Powodem kolizji krajobrazowych będzie:
•

dysonans widokowy między krajobrazem wiejskim, organicznym, o charakterze naturalnym z
wieloma powierzchniami o zróŜnicowanej, organicznej fakturze, a "masywnym" krajobrazem
"technologicznym" opartym na powtarzalnym rytmie latarń, ekranów, barierek oraz gładkimi
powierzchniami nasypów i betonowych ścian zaporowych

•

ciągły ruch samochodów

Spowoduje to:
•

degradację widoku ze skarpy doliny - z wielu miejsc istotnych dla obecnego wyglądu skansenu

•

klaustrofobiczne wraŜenie otoczenia dna doliny przez intensywny ruch samochodowy

•

zdeprecjonowanie efektów kształtowania krajobrazu na skarpie, dla którego tłem będzie widok trasy
szybkiego ruchu.

Tym samym lubelski skansen prawdopodobnie przestanie dostarczać gościom przeŜyć "przeniesienia się w
inny świat" dzięki charakterowi sielskiej enklawy w zurbanizowanym otoczeniu. Znacznie zredukuje się
moŜliwość obcowania z wiejskim krajobrazem z bliska i z daleka, w pionie i poziomie dzięki rozległemu
widokowi na dolinę Czechówki i stawy. Zniknie teŜ unikalny efekt "serca skansenu" w naturalnej osłonie
doliny rzecznej. Nie da się całkowicie zniwelować negatywnego wpływu łącznicy na krajobraz skansenu,
dlatego naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zrobić to tam, gdzie się da.
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Propozycje rozwiązań
rozwiązań - wizualne "wyciszenie" ingerencji w krajobraz skansenu
Rada Kultury Przestrzeni rekomenduje, aby:
•

przeanalizować wspólnie z pracownikami skansenu moŜliwości dozwolonych przepisami korekt
obecnego projektu w celu zminimalizowania nieodwracalnych zmian na niekorzyść - moŜe to
dotyczyć np. wyboru dizajnu latań i barier oraz ekranów dźwiękowych, które da się obsadzić
pnączami a takŜe rezygnację z wycinki części drzew i krzewów

•

miasto Lublin zamówiło dodatkowy projekt "wyciszenia" wizualnego łącznicy, jako uzupełnienie
obecnej dokumentacji, przy czym powinien on być sporządzony w ścisłej twórczej współpracy z
pracownikami Muzeum i przewidywać publiczne prezentacje wizualizacji

•

miasto Lublin (w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim) zabezpieczyło środki na realizację tego
projektu obejmujące zarówno działania w pasie drogowym jak i na terenie skansenu (w tym wymianę
ogrodzenia od strony ciągu pieszo-rowerowego).

Docelowo działania te mogą obejmować:
•

pozostawienie części obecnej roślinności, która będzie naturalną „zieloną barierą”

•

nasadzenia zieleni wysokiej w skansenie i poza

•

nasadzenia pnączy, zieleni niskiej i średniej na skarpach, w pasach zieleni miedzy jezdniami lub
między drogą a chodnikiem oraz miedzy chodnikiem a ogrodzeniem skansenu

•

nasadzenia pnączy wzdłuŜ murów oporowych i ekranów dźwiękowych

KaŜde wzbogacenie faktury płaszczyzn nasypu i infrastruktury drogowej (FOT. 5) oraz wszelkie jej
nieregularności oraz odstępstwa od rozwiązań typowych a wykorzystujące technologie tradycyjne
charakterystyczne dla krajobrazu wsi (FOT. 6) spowodują "zmiękczenie" masywu łącznicy i jej subiektywne
wtopienie w krajobraz skansenu.
FOT 5 - Skarpa północnej części doliny na terenie skansenu - przykład zróŜnicowania faktury murawy
nadającej zboczu dziki, naturalny charakter.
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FOT 6 – Budynek gospodarczy wśród zabudowań okolic skansenu z charakterystycznych dla Lubelszczyzny
kamieni wapiennych nadających ścianom regionalny, wiejski charakter. Elementy takiego pokrycia mogłyby
pomóc w "schowaniu" łącznicy.

Opracowali:
mgr inŜ. arch. kraj. Agata Kozak
mgr Marcin Skrzypek
LUBLIN, LIPIEC 2012

6

