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Szanowny Panie Prezydencie,
w nawiązaniu do pisma z dnia 6 listopada 2014 z uwagami Rady Kultury
Przestrzeni do projektu miejscowego planu zagospodarowania Podzamcza, chcielibyśmy
zawrzeć osobno w niniejszym piśmie zintegrowany i skrócony opis czterech wybranych
elementów alternatywnej – znacznie lepszej i o kilkanaście milionów tańszej – wizji
nowego Podzamcza. Proponujemy potraktować je jako twórczy wstęp do dalszych prac
nad planem Podzamcza. Oto ona:
Uspokojenie ruchu na al. 10001000-lecia i stopniowa zamiana jej w aleję śródmiejską.
Na Podzamczu to uspokojenie może mieć formę zmniejszenia liczby pasów al. 1000lecia, ugięcia jej, zwiększenia liczby przejść czy poszerzenia przejścia głównego aż do
stworzenia rozwiązania typu „shared space” przy sprzyjających okolicznościach. Już dziś
przy istniejącej regulacji świateł, poszerzenie przejść lub ich zwielokrotnienie nie
spowodowałoby trudności ruch samochodów, a znacząco polepszyłoby przyjazność
Podzamcza dla pieszych. Na poniższych fotografiach rozwiązanie z Rygi, gdzie zamiast
bezpośredniego wlotu ruchu do starego miasta, wstawiono ok. 40-metrowe pasy
funkcjonujące bez świateł.
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Budowa półtunelu przykrytego płytą likwiduje jedno przejście dla pieszych, które już dziś
jest transparentne dla ruchu aut, kosztem kilkunastu milionów złotych i zmuszania ludzi
do wchodzenia na pierwsze piętro. Ten bilans może świadczyć o niegospodarnym
podejściu do budżetu miasta. Tymczasem, jak pokazują doświadczenia kierowców z
pierwszego tygodnia po otwarciu obwodnicy, czas przejazdu Sławinek-Felin w porannym
szczycie skrócił się o ponad połowę (zrównując się z czasem przejazdu obwodnicą), co
oznacza, że ruch zmalał znacznie bardziej niż prognozowane 20%. Uspokojenie ruchu na
Podzamczu jest więc bardziej możliwe niż zakładano. Teraz częściowo wróci on w
stopniu takim, w jakim utrzymywanie wysokiej przelotowości tranzytu przez środek
miasta zmniejszy konkurencyjność połączenia obwodnicowego.
Budowa nowego Placu Zamkowego jako placu miejskiego w jakości highhigh-end będącego
wizytówką miasta.
Uniemożliwienie wjazdu aut na Plac Zamkowy poprzez przeniesienie ich na inny poziom
jest rozwiązaniem przypominającym strzelanie do muchy z armaty. Naszym zdaniem
projekt przebudowy Placu Zamkowego należy realizować niezależnie. Warto porównać
korzyść z przeznaczenia tej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców i wizerunku Lublina
do obecnej korzyści z jej funkcjonowania w roli parkingu dla 200-300 samochodów.
Funkcję parkingową można przenieść w rejony Targu pod Zamkiem, z uczytelnieniem
powiązań pieszych ze Starym Miastem oraz budową stacji rowerowej (rower jako środek
komunikacji parking-Stare Miasto). Natomiast Placu Zamkowego nie da się przenieść
nigdzie indziej, tym bardziej, że przestrzeni publicznych w mieście mamy jak na
lekarstwo.
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Stworzenie bezpośrednich odniesień do przestrzeni przedwojennego
przedwojennego Lublina. Żywym i
niepodrabialnym walorem lubelskiego Podzamcza jest jego przeszłość jako dzielnicy
żydowskiej. To dziedzictwo jest jednym z magnesów Lublina i tej okolicy. Na pewno roli
tej nie spełnią kolejne sklepy, których po zbudowaniu Tarasów Zamkowych, Pasażu
Wiktoria i Alchemii będzie w śródmieściu aż nadto. Kontakt z dziedzictwem jest możliwy
tylko wtedy, gdy maksymalnie zachowa się jego autentyczność. Nie jest zatem obojętne
dla doświadczania przeszłości Podzamcza, czy o jego nowej ulicy będzie można
powiedzieć, że np. „właśnie tędy przebiegała ul. Szeroka” czy też że nowy pasaż „prawie”
do niej nawiązuje, „ale tak na prawdę” była ona w innym miejscu.
Dla ilustracji prezentujemy makietę z konsultacji „Jakie Podzamcze?” w ramach
europejskiego

projektu

„Dziedzictwo

jako

szansa”.

Oprócz

propozycji

„wyspy”

uspokajającej ruch na al. 1000-lecia widać na niej:
- jak mogłaby wyglądać urbanistyka tego miejsca na przedwojennych kwartałach
- jak można jednocześnie uspokoić ruch na al. 1000-lecia i nawiązać do jego przeszłości
zmieniając nawierzchnię jezdni po śladach przedwojennych ulic
- można nawiązać do Czechówki pozostawiając jej ślad wolny od zabudowy

Zadbanie o „piątą elewację” nowego Podzamcza czyli aranżację dachów.
Nazywanie dachów „piątą elewacja” chyba nigdzie nie pasuje bardziej niż do lubelskiego
Podzamcza. Dachy przyszłych zabudowań tego terenu będą widoczne ze strategicznych
dla wizerunku miasta kierunków takich jak Wzgórze Zamkowe, wzgórze Starego Miasta,
Czwartek, Wieża Trynitarska, Donżon, Tarasy Zamkowe. Dachy te będą widoczne z góry,
ale także staną się pierwszym planem lub tłem widoków na Zamek, Cerkiew i kościół św.
Mikołaja. To, co będzie na tych dachach zadecyduje o wizerunku całego Podzamcza i
sukcesie inwestycji.
Dla ilustracji przedstawiamy przedwojenną i współczesną panoramę Podzamcza z
Czwartku oraz widok na Tarasy Zamkowe, które dzięki aranżacji zielonego dachu
zminimalizowały destrukcyjny wpływ tej inwestycji na widok z Donżonu, a nawet
wprowadziły doń pewne walory:
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Z poważaniem
Opracował:
Marcin Skrzypek

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP
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