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Projekt USER – miejska zrównoważona i efektywna rewitalizacja” (Urban Sustainable and Effective Revitalisation)
został zawiązany w ramach programu URBACT II na zaproszenie metropolii Grenoble (Francja) przez miasta:
Malaga (Hiszpania), Pescara (Włochy), Barakaldo (Hiszpania) oraz Lublin (Polska). W fazie przygotowawczej
projektu rozszerzono partnerstwo o kolejne miasta, które zgłosiły chęć uczestnictwa: Kraków (Polska), Ryga (Łotwa), Kopenhaga (Dania), Drezno (Niemcy), Lizbona (Portugalia). Następnie doprecyzowano tematykę USER-a,
nadając mu podtytuł „Zmiany i konflkty w użytkowaniu przestrzeni publicznych”, a uczestnicy podzielili się na
trzy podgrupy tematyczne zajmujące się: przestrzeniami publicznymi na obszarach zdegradowanych, obszarami
poprzemysłowymi i centrami miast historycznych (w tej grupie znalazł się Lublin wraz z Malagą i Rygą). Celem
projektu USER w każdym z miast było wyłonienie kilku miejsc publicznych, które wymagały reorganizacji lub
przeprogramowania, ponieważ ich obecny stan nie był adekwatny do ich miejskiego statusu i potrzeb użytkowników. Zgodnie z metodologią URBACT-u, w każdym mieście zostały zorganizowane tzw. Lokalne Grupy Wsparcia
składające się z interesariuszy wybranych miejsc (mieszkańców, użytkowników, najemców lokali, urzędników
itd.), których zadaniem było wypracowanie dla tych miejsc rekomendacji i scenariuszy zmian (tzw. Lokalnych
Planów Działania) w celu poprawy ich funkcjonowania. W Lublinie wybrano do opracowania w ramach USER-a
place historycznego centrum: Rybny, Łokietka i Kochanowskiego, do których w trakcie realizacji projektu dołączono plac Wolności i ul. Zieloną.
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Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce treść Lokalnego Planu Działania, będącego efektem realizacji projektu „USER – zmiany i konflikty w wykorzystywaniu przestrzeni publicznych”.
Powstały dokument jest odpowiedzią na potrzebę wytyczenia kierunków zmian w obszarze kluczowych przestrzeni publicznych naszego miasta. Miejsca takie jak plac Łokietka, plac Kochanowskiego,
plac Rybny czy plac Wolności, niezwykle ważne dla tożsamości Lublina, dziś już niewystarczająco
spełniają swoje cele ze względu na zmieniające się potrzeby i oczekiwania ich użytkowników, czy
też z powodu naturalnych przeobrażeń miasta. Niektóre, wprowadzone przed laty rozwiązania, dziś
wymagają dostosowania do nowego myślenia o standardach i jakości przestrzeni publicznych.
Przedstawione w dokumencie propozycje zmian są efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu, złożonego z ekspertów i przedstawicieli środowisk zainteresowanych przestrzenią miejską. Wypracowane
rozwiązania z pewnością przyczynią się do przyśpieszenia procesu rewitalizacji Śródmieścia i Starego Miasta, uwzględniając ich bogactwo historyczne i kulturalne, a przede wszystkim – oczekiwania
mieszkańców Lublina. Zachęcam do lektury.
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Samouczek
Jak rozumieć logikę i metodologię projektu USER?
Poniższy tekst przedstawia przebieg projektu USER od akceptacji jego celów
określonych przez liderów, poprzez adaptację obowiązującej w projekcie
metodologii programu URBACT oraz idei projektowania pod potrzeby
użytkowników (users), aż po wdrożenie tych założeń podczas realizacji
projektu (do wyboru miejsc, identyfikacji wyzwań i formułowania rozwiązań).
Tekst opiera się na fragmentach opracowania „USER – miejska zrównoważona
i efektywna rewitalizacja. Analiza użytkowników” i na wstępie „Zrozumieć
podejście USER-a.” opracowania programowego projektu “USER. Changes
and conflicts in using public spaces. Baseline study”.

Założenia projektu – dbałość o przestrzeń publiczną
jako „wspólnotę kontaktu”
Tradycyjnie nowe inwestycje planuje się według wzoru: najpierw budynki, potem
przestrzenie, potem (być może) życie. W nowoczesnym planowaniu ta formuła wymaga
zmiany według następujących pytań: jakie życie chcemy mieć w danym miejscu, jakie
przestrzenie będą do tego potrzebne i wreszcie, jakie umieścić w nich budynki, by
pomagały im lepiej służyć toczącemu się w nich życiu? W skrócie, formuła musi być
następująca: po pierwsze życie, potem przestrzenie a na końcu budynki.
Jan Gehl , “Public Spaces for a Changing Public Life”
Głównym tematem projektu USER była przestrzeń publiczna. Należy ją rozumieć
jako coś więcej niż fizyczna przestrzeń będąca własnością państwa czy gminy według
przepisów prawa. Przestrzeń publiczna to miejsce, które należy do wszystkich, a które
ze społeczno-kulturowego punktu widzenia jest wyrazem „wspólnoty kontaktu”
lokalnej społeczności. Jako przestrzenny symbol społeczności to co „publiczne”
może wyłonić się spontanicznie z naturalnej dynamiki miasta i zachowań ludzi
w miejscach, które nie były pierwotne planowane jako publiczne. Oznacza to,
że o jakości przestrzeni miejskiej świadczy nie tylko jej fizyczna postać, ale także
intensywność i jakość relacji międzyludzkich, których zajście dana przestrzeń
ułatwia. Przestrzeń staje się publiczna, gdy skłania ludzi do wchodzenia w interakcje
i do symbolicznego identyfikowania się z nią.
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Projekt USER próbował odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić miasto lepszym do
życia, biorąc pod uwagę fakt, że współczesne miasto powinno:
• radzić sobie z rosnącą różnorodnością kulturową
• być dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa
• oszczędzać energię
• rozwiązywać problemy społecznego wykluczenia, segregacji i polaryzacji.
Istnieje wiele czynników zmieniających oblicza europejskich miast: nowe układy
urbanistyczne, nowi mieszkańcy, przepływy turystów i przyjezdnych, nowe relacje
społeczne i międzypokoleniowe pojawiające się w dzielnicach i społecznościach itp.
Na skutek tych czynników miejskie przestrzenie publiczne są pod presją różnych
sposobów użytkowania, które nieustannie podważają ideę przestrzeni publicznej
posiadanej przez wszystkich, w której spełnia idea społeczeństwa obywatelskiego.
Stąd też głównym tematem projektu USER stały się zmiany i konflikty w miejskich
przestrzeni publicznych. Można go podzielić na trzy wątki:
Dysfunkcje i konflikty zastosowań przestrzeni publicznej:
• konflikty między obszarami o zastosowaniach mieszkalnych, handlowych
i turystycznych
• konflikty na tle czasowego rozkładu funkcji (życie nocne/życie dzienne),
• różne sposoby przemieszczania się i transportu, relacje między pojazdami
i pieszymi
• międzypokoleniowe konflikty funkcji
• konflikty funkcji związanych z różnorodnością społeczną i napływem
imigrantów
• tymczasowe zastosowania pustych przestrzeni publicznych
• problemy własności: prywatnej, publicznej i hybrydowej
• niejasność funkcji
• użycie przestrzeni publicznych przez bezdomnych i innych wykluczonych
• konflikty i potrzeby genderowe związane z korzystaniem z przestrzeni
publicznej
• interes mieszkańców a nowi mieszkańcy lub nowe funkcje (syndrom NIMBY
– „not in my backyard”)
• inne
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Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej:
• przestrzenie, które wywołują niepokój i strach, miejsca niegościnne
• kwestia oświetlenia przestrzeni publicznych
• relacje między przestrzeniami otwartymi i zamkniętymi, przepływy i przeszkody
komunikacyjne
• przestępczość i przemoc
• nieuprzejme zachowania
• przeszkody w utrzymaniu porządku
• zagrożenia dla kobiet w przestrzeni publicznej
• izolacja i brak funkcji miejskich przestrzeni publicznych
• inne
Zarządzanie przestrzenią publiczną:
• codzienne sprzątanie
• utrzymanie przestrzeni
• gospodarka odpadami
• utrzymanie miejskich mebli
• modernizacja przestrzeni publicznej
• odnowa przestrzeni publicznej
• inne
Zmiany i konflikty funkcji przestrzeni publicznych wyrażają nowe potrzeby ich
użytkowników, którzy w ten sposób kwestionują stare sposoby, w jakich miasto było
zaprojektowane i zarządzane. Dlatego za punktem wyjścia projektu USER obrano
analizę obecnego wykorzystania wybranych przez uczestników projektu przestrzeni
publicznych, występujących w nich konfliktów i kategorie ich użytkowników.
To podejście wiąże się z zaangażowaniem w proces samych mieszkańców jako
podstawowego wymiaru całego procesu, ponieważ ich „wiedza praktyczna” jest
kluczem do zrozumienia obserwowanych braków przestrzeni publicznych. Dlatego
też każde miasto uczestniczące w projekcie USER miało za zadanie zbudować
lokalne partnerstwo ze społecznością użytkowników wybranych miejsc, wspólnie
z nią dokonać ich ewaluacji i wypracować propozycje ich dostosowania do potrzeb
użytkowników, a wypracowane wnioski włączyć do planowania, projektowania
i codziennego utrzymania przestrzeni publicznych. Wymagało to od uczestników
projektu odświeżenia podejścia do spójności między rzeczywistym życiem i przes9

trzeniami publicznymi poprzez pogłębienie znajomości potrzeb różnych grup
użytkowników i lepsze dostosowanie do nich zasad codziennego zarządzania,
konserwacji i projektowania (dizajnu) przestrzeni publicznych.

Design thinking
Tytuł projektu USER nawiązuje do współczesnej filozofii projektowania polegającej
na stawianiu w centrum uwagi potrzeb odbiorców. Takie twórcze myślenie w kategoriach usera-użytkownika określa się ogólnym mianem design thinking, co można
przetłumaczyć jako „myślenie projektowe”. Chodzi o to, aby myśleć jak współczesny
dizajner, którego pracę w zasadzie utożsamia się z empatycznym podejściem do
odbiorcy. Dosłownie design znaczy po polsku „projekt, projektować”, więc teoretycznie nie potrzebujemy zapożyczenia z angielskiego, aby mówić o projektowaniu.
Jednak słowo to weszło do użytku w spolszczonej wersji „dizajn” w nowym znaczeniu.
W skrócie dizajn to projekt zaskakująco dobry i przemyślany, nowatorski, komercyjnie
opłacalny, a więc taki, który dla odbiorcy jest wart swojej ceny. W języku nic nie dzieje
się przypadkiem, więc i to nowe afirmatywne określenie projektowania jest znaczące
– widocznie „stare” projektowanie niosło ze sobą w Polsce zbyt wiele pejoratywnych
skojarzeń, aby unieść współczesny sens zachodniego designu.
Pojęcie dizajnu dotyczy projektowania „pod użytkownika” wszelkich rozwiązań, nie
tylko przedmiotów codziennego użytku, lokomotyw czy transatlantyków (wzornictwo przemysłowe) ale również postaci z kreskówek, wystroju wnętrz, ogrodów,
przestrzeni publicznych czy tak abstrakcyjnych tworów jak architektura informacji
czy polityki publiczne (www.kolab.pl). Design thinking w szczególności dotyczy
projektowania rozwiązań przestrzennych dla mieszkańców, które jest o tyle trudne,
że mają one służyć wielu grupom odbiorców na raz. W takim ogólnym zarysie
projektowanie „pod użytkownika” nie wydaje się specjalnie odkrywcze, jednak po
przejściu na poziom partycypacji społecznej, design thinking w planowaniu przestrzeni okazuje się bardzo pomocnym narzędziem, ponieważ odwołuje się do
konkretnej metodologii dizajnu, która jest obecnie osobną dziedziną wiedzy
podpowiadającą, jak przejść od ogółów przez szczegóły, by w praktyce dojść do
konkretnych rozwiązań. Bez tej wiedzy nie da się realizować europejskich standardów
kooperacji zawartych w założeniach USER-a.
W polskim dizajnie mamy do czynienia z rozwojem „dwóch prędkości”. Obok liderów, którzy reprezentują poziom światowy, są maruderzy tkwiący korzeniami
w XX wieku. W rezultacie pojawia się efekt niespójności wspólnej przestrzeni kulturowej, w której teoretycznie wszyscy mają dostęp do tej samej wiedzy, ale w prak10

tyce część kluczowych podmiotów jej nie rozumie i nie traktuje jako istotnej przy
dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji. Może to prowadzić do nieporozumień w kon-kretnych przypadkach, kiedy oczekiwania odbiorców dotyczą
wyż-szej jakości danego rozwiązania, niż oczekiwania lub proceduralno-technologiczne możliwości jego twórców. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia także
w kształtowaniu przestrzeni miast, czego wynikiem są gorące dyskusje architektów
i urbanistów zmierzające do zmian w polskim prawie (np. poprzez uchwalenie Polskiej
Polityki Architektonicznej), ale także Kongres czy Porozumienie Ruchów Miejskich,
skupiające lokalne inicjatywy mieszkańców oczekujących lepszego planowania miast
od swoich samorządów.
Z tych też względów wdrażanie dorobku USER-a w Lublinie zgodnie z europejską
kulturą dizajnu w projektowaniu przestrzeni publicznych może być wyzwaniem.
Byłoby roztropnie zakładać, że podstawy wiedzy i metodologii USER-a oraz sposób
kształtowania przestrzeni publicznych w Lublinie mogą być ze sobą miejscami
niekompatybilne. Warto uświadomić sobie te różnice, by potem uzgodnić najlepsze
metody ich wyrównywania. Pierwszy krokiem w tym kierunku może być zapoznanie
się z kilkoma dodatkowymi informacjami nt. design thinking z publikacji „Dizajn
w przestrzeni publicznej. Partycypacja” wydanej przez Zamek Cieszyn; s. 13, rozdz.
„Dlaczego dizajn i partycypacja?”:
Projektanci, badając na co dzień, z racji wykonywanego zawodu, potrzeby innych ludzi,
wnoszą we wspólne projekty swoją kreatywność oraz nieszablonowe rozwiązania.
Powtarzając za Timem Brownem, design thinking, czyli inaczej myślenie projektowe,
„to dyscyplina, która korzysta z wrażliwości projektanta i metod dostosowanych
do potrzeb ludzi”. Proces projektowy zawiera bowiem zarówno etap zbierania
informacji jak i proponowania nowych rozwiązań oraz ich ciągłego analizowania i
ulepszania. Współpraca od samego początku z użytkownikami jest najważniejsza.
Proces projektowy powinien odbywać się nie tylko dla ludzi, ale zwłaszcza z nimi.
Dla wyjaśnienia tego mechanizmu niezmiernie pomocny będzie tutaj wykres procesu
projektowego. Wykorzystywanie tych narzędzi pozwala na zminimalizowanie błędów
projektowych. Szczególnie jest to istotne w przestrzeni publicznej, która nie tylko
stanowi dobro wspólne, ale inwestycje w niej realizowane „uszczęśliwiają” nas na
dziesiątki lat. Wsłuchanie się w potrzeby ludzi przynosi zazwyczaj oczekiwane przez
potencjalnych użytkowników efekty. Charles Abrams definiuje partycypację społeczną
w następujący sposób: „lokalna społeczność powinna odgrywać aktywną rolę
w programach i zmianach bezpośrednio jej dotyczących”.
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Wspomniany „wykres procesu projektowego” wg design thinking (po prawej).
Jak widać proces projektowania według tej metody polega na cyklicznym
„rozdymaniu” i konkretyzowaniu zbiorów możliwych rozwiązań – od teorii i
konceptu do praktyki i prototypu. Na powyższym diagramie najpierw widzimy fazę
odkrywania (problemów, zasobów, potrzeb itd.) a potem definiowania wybranego
z tej puli, konkretnego wyzwania czy pomysłu. Następnie znowu pojawia się etap
rozwoju pola możliwości czy zbioru prototypów, które następnie poddaje się
stopniowej selekcji w celu dostarczenia ostatecznego, najlepszego rezultatu. Ten
proces ma następujące cechy charakterystyczne:
• tworzy obszary lub etapy swobodnej aktywności twórczej, w których pojawiają
się nieoczekiwane pomysły (wymaga to czasem wielokrotnego powracania do
tych samych konceptów czy problemów)
• łączy tę aktywność z momentami konkretyzacji proponowanych rozwiązań
zapewniającymi procedurze postęp
• może przebiegać jednocześnie, wielokrotnie, cyklicznie i w różnej skali – tzn.
np. podczas rozwoju prototypu jakiegoś rozwiązania możemy jednocześnie
odkrywać i definiować jego możliwości czy wady, z których następnie
wyciągniemy wnioski.
Analogiczny proces projektowy w praktyce samorządowej (ogólny przykład) ma
bardziej liniowy charakter:
W nim również można wskazać etapy
namysłu i punkty zwrotne, ale mają
one bardziej zamknięty i proceduralny
charakter. Ten proces nie jest nastawiony
na twórczą swobodę, ale raczej na ochronę dyscypliny proceduralnej i skracanie ścieżki decyzyjnej. W tej
procedurze utrudnione jest spełnianie następujących warunków projektowania „pod użytkownika”: badanie
potrzeb ludzi; proponowanie nieszablonowych rozwiązań; zbieranie informacji oraz stałe analizowanie i ulepszanie rozwiązań; współpraca od samego
początku z użytkownikami.
Według autorów cytowanej publikacji „proces projektowy powinien odbywać się
nie tylko dla ludzi, ale zwłaszcza z nimi”, tymczasem procedury urzędowe dążą
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do samowystarczalności projektowania m.in. poprzez
zawężanie udziału „userów” w procesie. Otwarcie
procedury na dyskusje, w której mogą się pojawić jakieś
nieoczekiwane pomysły czy idee bywa utożsamiane z utratą
kontroli nad projektem i nadmiarem (zbędnej) pracy.
Konsultacje są zwykle ostatnim etapem traktowanym jako
formalność mająca usankcjonować już zapadnięte decyzje.
Skutkiem tego w tym sposobie projektowania czasem
bardzo trudno przychodzi redefiniowanie problemów
traktowane jako „kręcenie się w kółko” lub „krytykowanie”
raz powziętych kierunków myślenia. Tymczasem jest
ono konieczne do znajdowania właściwych rozwiązań,
które mogą być zupełnie inne od już przyjętych czy
odgórnie zaproponowanych – taka jest natura innowacji.
Uświadomienie sobie tego wszystkiego było bardzo ważne
w projekcie USER i pozostaje kluczowe dla zaangażowania
do współpracy realnych użytkowników rozwiązań
przestrzennych projektowanych przez Urząd Miasta.
Wracając do porównania liniowej procedury projektowej
i design thinking, warto je odnieść do szerszego kontekstu
procesu projektowego. W tym celu wyobraźmy sobie tzw.
„przestrzeń fazową” projektu, która jest zbiorem wszystkich
możliwych rozwiązań jakiegoś zagadnienia projektowego
i prowadzących do nich scenariuszy postępowania. Wszystkie one zaczynają się od potrzeby nowego rozwiązania,
a kończą na finalnym rezultacie. Scenariusze te tworzą one
coś w rodzaju „wachlarza możliwości” przedstawionego
poniżej w formie czerwonego trójkąta, na którym
zaznaczono jedną liniową „trajektorię” projektową,

najszerszego zakresu możliwości, czyli stosowanie jak
najszerszej sieci. Taką siecią jest polecane design thinking.
Jeśli w „wachlarzu możliwości” umieścimy procedurę design
thinking z charakterystycznymi „rozdęciami”, zauważymy,
że zagarnia ona dużo większe pole możliwości:

Procedura liniowa działa jak reflektor punktowy
umocowany na sztywno, który podświetla bardzo dobrze,
ale tylko wąski obszar widoku. Podczas gdy procedura
design thinking pozwala na „przeczesanie” znacznie
szerszego pola widzenia i wybrania najlepszych rozwiązań
z większej puli wariantów.

W tym postępowaniu mamy ograniczoną kontrolę nad
jakością rozwiązania. W „wachlarzu możliwości” kryją się
bowiem zarówno rozwiązania dobre, złe, jak i najlepsze.
Nie wiemy jednak z góry, jak omijać te złe a wybierać
najlepsze. Przypomina to nieco łowienie ryb na wędkę
– czasem złapie się duża ryba, częściej płotka. Jedynym
narzędziem, które może zwiększyć sukces każdego połowu
jest zastąpienie wędki siecią. W powyższym modelu
sieć oznacza branie pod uwagę na wstępnym etapie jak
13

Użytkownik a projekt – przykłady z życia wzięte
do projektowania. W tym przypadku projektant powinien
przewidzieć tę sytuację, przeprowadzając symulację w wyobraźni. W trudniejszych przypadkach konieczne jest
tworzenie prototypów i testowanie ich w realnych warunkach (fot. Piotr Znamierowski).

[1] Na zdjęciu (al. Spółdzielczości Pracy) widać, że

zachowanie użytkowników jest niezgodne z intencją
projektanta. Piesi i rowerzyści zamieniają się miejscami.
Świadczy to o dysfunkcjonalności projektu, ale także
pokazuje, w jaki sposób nawet bierna obserwacja
zachowania użytkowników pozwala na zdobycie danych

[2] W tej informacji prasowej („Kurier Lubelski” 20.12.12)
chodzi o doposażenie altany w wąwozie Jana Pawła II
w ujęcie prądu. Brak takiego ujęcia jest ewidentnym
błędem projektowym, który wyniknął z braku właściwych
konsultacji z przyszłymi użytkownikami altany. Dla
każdego organizatora imprez plenerowych oczywistością
jest użycie nagłośnienia i oświetlenia, do czego źródła
prądu jest niezbędne. W tym projekcie jest więcej takich
błędów: brak podjazdów na scenę (dla niepełnosprawnych
czy transportu sprzętu), relingów do mocowania świateł
lub scenografii czy fazowany bruk uniemożliwiający jazdę
na rolkach.
[3] Stojak rowerowy opisywany jako „Stojak przyjazny
rowerom – wykonany z gumy gwarantuje, że rower nie
zostanie zarysowany przy parkowaniu. Niewielkie rozmiary pozwalają na montaż także w ograniczonej przestrzeni”
(źródło: „Dizajn w przestrzeni
publicznej. Bezpieczeństwo
– katalog”, wyd. Zamek
Cieszyn). W praktyce jest
to pomysł nieudany. Kilka
takich stojaków zostało zainstalowanych nad Zalewem
i spotkało się z jednoznaczną
krytyką rowerzystów, ponieważ ani ochrona przez zarysowaniem ani niewielkie
rozmiary nie mają znaczenia
przy parkowaniu. Liczy się
możliwość wygodnego przy-
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pięcia ramy roweru do czegoś stabilnego. Typowy przykład
dizajnu pod błędnie odgadnięte potrzeby użytkowników.
Fotografia [4] ukazuje procesję Bożego Ciała na Tatarach
w 2012 roku. Została zrobiona tyłem do ołtarza. Widać,
że ludzie nie zbliżyli się do niego – trawnik okazał się
dla nich niewidzialną barierą, która powstrzymała ich
nawet w tak wyjątkowych okolicznościach. Sąsiednia
fotografia [5] ukazuje sposób korzystania z trawników
w Kopenhadze, Orestad City („Architektura i Biznes”, nr
5/2012). Motywy zachowania Polaków mogą być tu różne:
obawa wdepnięcia w psie odchody, ale także instynktowny
strach przed wpajanym od dziecka zakazem „nie deptać

trawników” i traktowanie ich jako dekoracji. Ten przykład
pokazuje, że nie zawsze użytkownicy są dobrym źródłem
wiedzy o projekcie, gdyż polskiemu „userowi” brak
wielu kluczowych zwyczajów korzystania z przestrzeni
publicznych. Dlatego w planowaniu przestrzeni mówi się
czasem o „projektowaniu dobrych nawyków”. Pomaga
w tym wiedza dobrego projektanta przewyższająca zastane
kompetencje użytkowników.
[6] Plac zabaw w wąwozie Jana Pawła II i toaleta dla psów
w jednym z miast zachodnich. Jest to przykład projektowania złych nawyków. To porównanie można krótko
podsumować tak, że w polskiej przestrzeni publicznej
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dzieci traktuje się tak jak w zachodniej psy. Wąwóz został
stworzony jako przestrzeń z definicji bezpieczna, ale mimo
to zastosowano ogrodzenie separujące dzieci od trawy,
którą z kolei w całości udostępniono właścicielom psów.

[7] Przykład dobrego dizajnu miejskiego ze Szwecji
– siedziska do „posiedzenia” np. dla starszych ludzi
wracających ze sklepu bez instalowania osobnych ławek
(postulat takich urządzeń zgłaszali np. mieszkańcy osiedla
Skarpa).

[8] Deptak w Sanoku. Projekt zagospodarowania ulicy
będący rozsądnym kompromisem funkcjonalności
służących użytkownikom o sprzecznych potrzebach:
restauratorów, pieszych i aut dostawczych. Ogródki nie
zabudowują światła ulicy, a nieznacznie wysunięte markizy
nie zasłaniają widoku

[9] Psia toaleta w Londynie: synergia funkcji czysto użytkowej z krajobrazową.

[10] Trawnik w pałacu królewskim w Oslo (po lewej)–
dostępny publicznie. Nie jest strzyżony w całości, bo nie
ma takiej potrzeby. Daje to oszczędności i pozytywny efekt
krajobrazowy.
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[13] Kamienny labirynt z tego samego placu zabaw.
Proste, naturalne i tanie rozwiązanie łączące funkcję
użytkową z krajobrazową. Obserwacja zabaw dzieci
pokazuje, iż często wystarczają im właśnie takie proste

[11] Projekt fontanny „Oko Cadyka” wg projektu Jarosława
Koziary. Propozycja powrotu na stałe do efektu wizualnego
stworzonego instalacją o tym samym tytule w ramach
festiwalu Open City, która spotkała się z niezwykle pozytywnym przyjęciem wśród mieszkańców. Jest to ciekawy
przykład spontanicznej inicjatywy usera-artysty w odpowiedzi na zapotrzebowanie userów będących odbiorcami sztuki. Ten przykład pokazuje, że można być
użytkownikiem nie tylko obiektów fizycznych, ale także
przestrzeni symboli i znaczeń. Projekt czeka na swojego
promotora w procedurze projektowej Podzamcza.

[12] Huśtawki na parkowym placu zabaw w Szwecji.
Pomysł znany i stosowany także w Polsce, ale wyparty przez
komercyjną ofertę placów zabaw z huśtawkami bardziej
kolorowymi, ale mniej wygodnymi i uniwersalnymi.

struktury pobudzające ich wyobraźnię i aktywność
ruchową. Nie można go jednak nazywać „placem
zabaw”, gdyż nie posiada atestów. Mają je tylko urządzenia
z katalogu. Takie naturalne „miejsca zabaw” wydają się
jednak bardziej przemawiać do dziecięcej wyobraźni niż
wymyślone przez dorosłych obiekty z katalogów.
Powyższe przykłady pokazują, że:
• Projektowanie przestrzeni publicznych ma swoją
specyfikę wynikającą z wielości funkcji i użytkowników jednego projektu. Stąd konieczność ich wyważania i synergizowania oraz zapewnienia userom
o rożnorodnych potrzebach wzajemnego kontaktu.
Dzięki niemu mogą uczyć się empatii i wzajemnego
zrozumienia swoich potrzeb, by móc zaakceptować
ograniczenia wynikające z kompromisów
• Nie zawsze coś pomyślanego jako „dizajn” ma sens –
również dizajn może być dobry i zły
• Odkrywcze rozwiązania nie muszą być droższe czy
nowatorskie – czasem rozwiązania tradycyjne i tańsze
są bardziej praktyczne.
Nie istnieje zatem jeden szablon tworzenia dobrego
rozwiązania, który da się powtarzać wszędzie i zawsze.
Stanowi to poważne wyzwanie dla procedur urzędowych.
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Jak wybieraliśmy miejsca do USER-a
Projekt USER nosi podtytuł „Zmiany i konflikty w użytkowaniu przestrzeni
publicznych”, gdyż chodziło o wybór miejsc, w których występują jakieś konflikty
funkcji lub których funkcja z czasem się zmieniła, powodując niedostosowanie
miejsca do nowych potrzeb. Należało brać pod uwagę przestrzenie, które
się przeobrażały lub z których korzysta wiele grup
użytkowników o rozbieżnych oczekiwaniach. Powinny to
być zarazem miejsca istotne dla miejskiego życia.
Naszym pierwszym skojarzeniem była tzn. „linia życia”
z książki Gordona Cullena „Obraz Miasta”, którą może być
główna oś lub linia brzegowa, wzdłuż której koncentruje się
życie miasta lub która je generuje. Drugim skojarzeniem był
„człowiek-miasto”, czyli zarys ludzkiej sylwetki rozpoznany
w planie głównych ulic Lublina i wykorzystany w narracji
Nocy Kultury 2009. Koncepcja ta wydawała się słuszna
merytorycznie i bardzo komunikatywna z punktu widzenia
organizacji Lokalnej Grupy Wsparcia.
Ponieważ oba pomysły pokrywały się w osi Krakowskiego
Przedmieścia, wstępnie sprecyzowaliśmy temat naszego
projektu jako „Poprawa atrakcyjności miejskiego życia
wzdłuż lubelskiej linii życia”. Pojawiły się jednak głosy, że
np. Stare Miasto jest już nawet „zbyt atrakcyjne” np. dla
organizatorów imprez kulturalnych i poruszany był temat
przeniesienia części tego rodzaju aktywności w sąsiednie
przestrzenie. Tych jednak nie ma zbyt wiele. Można
wręcz zauważyć odwrotne zjawisko – miejsca bardzo
ludne i atrakcyjne w Śródmieściu sąsiadują bezpośrednio
z opuszczonymi i zaniedbanymi. Stąd pojawiła się myśl,
aby kluczem wyboru miejsc dla USER-a była potrzeba
rewitalizacji.
Na bazie tej dyskusji powstał nowy sposób identyfikacji
miejsc interesujących z punktu widzenia projektu w formie „radaru”, którego promień ma długość umownie
najatrakcyjniejszej części lubelskiej „linii życia” między
Rynkiem a hotelem Lublinianka. Jeśli atrakcyjność tej
przestrzeni sprawia, że wydają się one bliskie, podnosząc
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atrakcyjność miejsc w podobnej odległości od Rynku moglibyśmy je „zbliżyć” do
centrum i w ten sposób poszerzyć obręb atrakcyjnego Śródmieścia.
Z drugiej strony jednocześnie braliśmy pod uwagę, że „linia życia” Lublina miała być
przedmiotem wielu zmian przestrzennych o dużo większym ciężarze gatunkowym
niż USER, przy czym chodziło zarówno o zmiany w obrębie konkretnych lokalizacji
jak i kierunki przemieszczania się mieszkańców:
a – Plac Teatralny w trakcie projektowania (obecnie
w trakcie budowy)
b – powstająca galeria handlowa Tarasy Zamkowe (j.w.)
c – Plac Litewski w trakcie projektowania wraz z zamknięciem kilku ulic dla ruchu aut
d – planowana przebudowa ronda Lubelskiego Lipca
idąca w kierunku marginalizacji ruchu pieszo-rowerowego, niezgodnym z założeniami polityki transportowej
Śródmieścia
e – zawieszone wówczas w próżni losy Podzamcza –
powiązane z losami rozbudowy okolic dworca PKP i przeniesieniem tam dworca PKS
f – budowa Centrum Kultury z nową przestrzenią od
frontu wraz z odnowionym po sąsiedzku parkiem (projekt
zakończony)
!!! – docelowe rozwiązanie ruchu aut w centrum (powiązane
ze zmianami na Placu Litewskim) i stworzenie nowych
relacji pieszo-rowerowych (kwestia otwarta)
!! – planowana rewitalizacja doliny Bystrzycy jako potencjalnego „przewodu”
witalności między Starym Miastem a terenami leżącymi wzdłuż rzeki: Rusałka, PKP,
stadion, Zalew (kwestia otwarta)
! – połączenie pieszo-rowerowe i bezpośrednie autobusowe Śródmieścia ze
Skansenem i Ogrodem Botanicznym jako strategicznych miejsc spędzania czasu
wolnego w Lublinie (kwestia otwarta)
? – ukształtowanie komunikacji między PKP a Podzamczem w pasie al. Unii
Lubelskiej (kwestia otwarta)
?? – skomunikowanie pieszo-rowerowe Śródmieścia z osiedlami za Bystrzycą
i wzdłuż al. Solidarności (kwestia otwarta)
??? – skomunikowania Śródmieścia z osiedlami w kierunku północnym (kwestia
otwarta)
Do listy miejsc mogących wkrótce ulec znacznym przeobrażeniom należałoby
dziś dodać kwartał z Galerią Centrum (przyszły Pasaż Victoria) i plac między
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ul. Świętoduską i Lubartowską (Alchemia). Jak widać losy witalności lubelskiej
„linii życia” zależały i wciąż zależą od wielu czynników niezależnych od USER-a.
Zadawaliśmy sobie pytanie, jak wobec tych zmian powinien zachować się USER:
• czy potraktować je jako argument za „ucieczką” projektu z tych miejsc oraz
tematów i wybrać raczej lokalizacje neutralne, odizolowane od „wielkich
transformacji”?
• czy też pozostawić projekt w Śródmieściu i potraktować go jako zachętę,
aby metodologia Lokalnych Grup Wsparcia i projektowania pod potrzeby
użytkowników drogą osmozy udzieliła się innym przedsięwzięciom?
Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie i zawęziliśmy
zakres poszukiwań do obszaru zakreślonego promieniem
Rynek-Lublinianka, otrzymaliśmując przedstawiony obok
plan. Widać na nim tylko dwie „wielkie transformacje”
czyli Plac Litewski i Tarasy Zamkowe (c i b)
Czerwone gwiazdki oznaczają obszary potencjalnie
atrakcyjne dla USER-a, ponieważ zwiększenie ich
atrakcyjności mogłoby rozładować witalność Starego
Miasta, a jednocześnie podnieść atrakcyjność całej „linii
życia” jako zaplecza gastronomicznego tych miejsc. Chodzi
tu o: błonia przy Zamku (których projekt został objęty
offsetem inwestycji Tarasów Zamkowych) oraz Rusałkę
– zaniedbany teren zielony w bezpośrednim sąsiedztwie
Deptaka, który doskonale nadaje się na miejsce rekreacji
i imprez masowych; niedawno w drodze partycypacji
„userów” tego miejsca zostały wyłonione możliwe projekty
jego zagospodarowania (www.parki.lublin.pl).
Zaznaczone na planie białe słońce to obszar, w którym działania rewitalizacyjne również byłyby interesujące z punktu widzenia celów USER-a (jest
w nim kilka ciekawych miejsc o potencjale przestrzeni publicznych a także kilka
„przesmyków” do sąsiednich lokalnych ośrodków witalności – teren ten był miejscem
organizacji Nocy Kultury 20014).
Cyframi na planie oznaczono mniejsze przestrzenie, które zostały objęte kolejnym
etapem wyboru miejsc do projektu, czyli dokumentacją fotograficzną, wstępnym
rozpoznaniem krajobrazowym i analizą użytkowników: 1 – Plac po Farze; 2 – Plac
Rybny; 3 – Zaułek Hartwigów; 4 – Rynek; 5 – Plac „u Dominikanów”; 6 – Brama
Krakowska i Plac Łokietka; 7 – Deptak; 8 – Plac Kochanowskiego; 9 – ul. Zielona;
10 – placyk przed Lubelskim Towarzystwem Naukowym.
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W tym obszarze wyróżniliśmy następujące funkcjonalności miejsc:
• przyciąganie użytkowników (atrakcyjność wizerunku miejsca i otoczenia) –
taką rolę spełniają wszelkie miejsca spotkań, gdzie ludzie umawiają się przed
pójściem do kawiarni czy kina
• zatrzymanie użytkowników w danym miejscu i zaangażowanie w jakieś
działaniem (stała oferta funkcjonalna miejsca, imprezy kulturalne) – taką rolę
możne spełniać zarówno miejsce do posiedzenia jak i szlak spacerowy
• tranzytów (ułatwianie komunikacji między innymi miejscami)
• zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców.
Warto w tym miejscu zauważyć, że większość przestrzeni publicznych Śródmieścia
ma dominującą funkcję tranzytową powiązaną z zaspokajaniem potrzeb wszystkich
mieszkańców miasta, co rodzi pytanie jak nawiązać kontakt z tak ogólnie
scharakteryzowanym użytkownikiem. Możliwe metody to ankiety dystrybuowane
wśród osób aktualnie korzystających z danego miejsca oraz odwołanie się do
doświadczenia i empatii ekspertów np. zgromadzonych w Forum Kultury Przestrzeni
lub zewnętrznych.
Większość miejsc wybranych wstępnie do projektu wiele lat temu przeszły „remont
generalny”, przyczyniając się do radykalnej poprawy wizerunku i sposobu użytkowania
Śródmieścia Lublina. W toku tych zmian pojawiły się jednak nowe wyzwania, którym
miejsca te nie są w stanie sprostać w obecnej kondycji. Należą do nich:
• wzrost ruchu pieszego i rowerowego
• spadek atrakcyjności Deptaka na rzecz Starego Miasta
• nadmierna koncentracja witalności na Starym Mieście
• nierównomierna dystrybucja witalności między Linią Życia (oś ul. Grodzka/
Krakowskie Przedmieście) a jej bezpośrednim sąsiedztwem
• rozwój potrzeb turystyczno-rekreacyjnych
• redukcja funkckcji mieszkalnej Śródmieścia.
Następnie podzieliliśmy wstępnie użytkowników tego obszaru na kilka grup
w celu przygotowania się do stworzenia zaangażowanej Lokalnej Grupy Wsparcia
i pozyskania najbardziej miarodajnych danych o ich potrzebach:
• lokalni mieszkańcy – założyliśmy, że w miejscach zaniedbanych mogą oni mieć
problem z wyrażaniem swoich potrzeb wyższych
• użytkownicy na kursie kolizyjnym – np. rowerzyści/piesi czy spacerowicze/
właściciele ogródków piwnych
21

•
•
•

•

•

•

przybysze z innych dzielnic – np. załatwiający w centrum różne sprawy
najemcy lokali – którzy mogą, ale nie muszą być zainteresowani tym, co dzieje
się na placu w ich sąsiedztwie
kluczowi użytkownicy – ci dla których funkcjonalności danego miejsca są
ważnym tematem i którzy chętnie się weń zaangażują – mogą pochodzić
z różnych grup, zależnie od lokalnych uwarunkowań w danym miejscu
użytkownicy „pośredni” – którzy mogą reprezentować społeczne potrzeby wyższe
np. spacerowiczów (np. reprezentowane przez Konserwatora Miejskiego, który
dba o odsłonięcie zabytków Starego Miasta) czy Radę Kultury Przestrzeni (która
może postulować „odkomercjalizowanie” miejsc do siedzenia w przestrzeniach
publicznych czyli ustawienie ławek poza ogródkami)
użytkownicy „zaimportowani” – do nich należą np. skaterzy czy rolkarze,
którzy pojawią się wszędzie tam, gdzie pokryje się przestrzeń publiczną równą
nawierzchnią, ale także turyści zewnętrzni i wewnętrzni (mieszkańcy spędzający
czas wolny w Śródmieściu)
użytkownicy „ukryci” – są to użytkownicy, którzy są niejako „ukryci” w cieniu
dysfunkcji czy też nieatrakcyjności danego miejsca; nie wyobrażają sobie, że
mogłoby ono im do czegoś służyć, ale ujawnią się, gdy pojawią się dyskusje
o planowanych zmianach lub same zmiany wejdą w życie – należy zarezerwować
dla nich możliwość wpływu na kształt projektu pod koniec projektowania, bo
dopiero wtedy mają ochotę wrzucić swoje trzy grosze.

Powyższa analiza skłoniła nas do wybrania trzech placów w roli case study: pl. Rybnego,
pl. Łokietka i pl. Kochanowskiego według następującej uproszczonej diagnozy:
Miejsce

Problem – co robią userzy?

Rybny
Łokietka
Kochanowskiego

omijają to miejsce
przechodzą przez to miejsce
przechodzą lub są obok

Co chcemy zrobić
z userami?
przyciągnąć, zatrzymać
zatrzymać
wpuścić, zatrzymać

Bardziej szczegółowe analizy zawarte są w Lokalnym Planie Działania. Podczas jego
tworzenia okazało się, że kondycję placów Łokietka i Kochanowskiego można by
efektywniej poprawić, gdyby wprowadzać zmiany jednocześnie także na pl. Wolności
i ul. Zielonej tworzących razem tzw. „ring Deptaka”.
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Diagnoza placów
Plac po Farze

Plac po Farze w zasadzie żyje, jest nawet ulubionym miejscem ogólnomiejskich imprez, ale też wygląda pustawo na co dzień.
Prawdopodobnie ma swoich „ukrytych” użytkowników (np. Dom Kultury). Z łatwością też można wskazać sposoby na podniesienie
jego atrakcyjności.

Na Placu brakuje ławek – miejsce nie sprawia wrażenia gościnnego, nie zaprasza do przebywania w nim. Siąść można tutaj
tylko pod warunkiem złożenia zamówienia w lokalu lub na kamieniach.

Te ściany miały być pokryte pnączami. W obecnej postaci – brudne
i poplamione – nie budują dobrego wizerunku miejsca. Dodatkowo
nawierzchnia z grubego żwiru powoduje zapadanie się stóp, tworzenie
kałuż. Murki się kruszą, a planowane nasadzenia drzew nie zostały
zrealizowane.
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Ta przestrzeń ma kameralną atmosferę, ale jest zupełnie niewykorzystywana. Na prowadzących w dół schodach przesiaduje
młodzież, ale brakuje tu ławek czy innych znaków troski, że odpowiedzialny za tę przestrzeń podmiot przypisuje jej jakąś
wartość.

Plac Rybny

Plac Rybny chyba w największym stopniu z prezentowanych tu przestrzeni wymaga tego, co nazywamy rewitalizacją
w kontakcie z lokalnymi userami. Znajduje się on blisko witalnej ul. Grodzkiej, nosi jeszcze ślady remontu, ale ma złą
sławę, budzi poczucie zagrożenia i jest bardzo zaniedbany.
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Nie zbudowano na nim planowanego placu zabaw ani ławek, a jego przestrzeń jest dosć agresywnie podzielona na kilka
osobnych części murkami i różnicami poziomów, które oddzielają trawę od reszty placu.

Z dala trawniki otoczone murkami wyglądają jak „baseny”
niewiadomego przeznaczenia, do których userzy wrzucają śmieci.
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Plac Rybny od strony ul. Lubartowskiej wydaje się ukryty i niedostępny za linią parkujących samochodów. Podobne
wrażenie budzi on od strony Zaułka Hartwigów. Idący z tego kierunku ludzie widzą przede wszystkim piętrzące się murki
i schodki prowadzące nie wiadomo dokąd.

Patrząc od strony ul. Kowalskiej w kierunku pl. Rybnego mamy podobny efekt, jak na pl. po Farze – brakuje sygnalizacji
widokowej, że u szczytu schodów jest coś ciekawego. Szczyt schodów jest doskonałym miejscem na umieszczenie tam rzeźby
spełniającej funkcję wabika, który przyciągałby spacerowicza na górę. Takie drobne szczegóły kreujące wrażenia związane
z danym miejscem są bardzo ważne dla jego wizerunku i atrakcyjności, ponieważ to właśnie dla wrażeń ludzie spacerują.
Projektowanie wrażeń czy przeżyć przestrzennych może być elementem podnoszącym jakość przestrzeni, jej integrację i
przyjazność dla użytkowników. Plac Rybny jest pod tym względem doskonałym poligonem dla sztuki publicznej.
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Warto też zwrócić uwagę na same schody w Zaułku Hartwigów, które z jednej strony oferują miejsce do posiedzenia
na tarasach (gdyby pojawiły się tam ławki), a z drugiej dają możliwość zagospodarowania muru oporowego na galerię
sztuki.

Rynek
Problemem Rynku jest całkowita utrata funkcji rynku jako przestrzeni publicznej. W zasadzie cała jego przestrzeń jest
albo zajęta przez ogródki, albo parkujące auta albo jest przestrzenią współdzieloną przez pieszych i manewrujące auta (nie
można jej więc zaliczyć jako przestrzeni spacerowej, bo nie stwarza warunków do spaceru). Całkowity brak ławek, czyli
głównego sygnału gościnności przestrzeni publicznej.

27

Plac „u Dominikanów”

Plac ten jest na najlepszej drodze do powtórzenia scenariusza pl. Rybnego. Został on utwardzony i ogrodzony, ale nie
ma na nim absolutnie nic ciekawego. Metalowy parkan obniżył jego walory widokowe, odgradzając ludzi od kontaktu
z bezkresem nieba i przestrzeni. Jest on co prawda transparentny patrząc wzdłuż osi prostopadłej, ale blokuje widok dla
patrzących równolegle.

Na placu są ławki, co należy uznać za plus, ale poza
tym mamy jedynie budzącą dyskomfort pustą
połać bruku bez żadnych punktów orientacyjnych.
Z uwagi na obecność ważnych użytkowników
kluczowych (klasztor dominikanów, Teatr Stary
i hotel). Ożywienie tego miejsca może przynieść
ciekawe efekty.
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Brama Krakowska i Plac Łokietka

Brama Krakowska to drugie – po „Baobabie” – najpopularniejsze miejsce umawiania się mieszkańców na wspólne wypady
w miasto. Jej przedpole razem z pl. Łokietka tworzą jedną, rozciętą jezdnią przestrzeń. Panuje tu duży ruch, ale wydaje się
on dobrze ze sobą skorelowany. W ciepłym sezonie pojawiają się stoiska lub wystawy. Niestety, zarówno przed Bramą, jak
i na placu przed Ratuszem brakuje ławek, dlatego przestrzeń ta nie wykorzystuje swojej atrakcyjności dla zatrzymania ludzi.
Przeszkadzają w tym parkujące na placu na dziko auta. Dużym zagrożeniem dla tego miejsca są postulaty zamontowania
na przejściu sygnalizacji świetlnej. Jeśli powodem jest niemożność przejścia ulicy przez pieszych, dużo lepszym
rozwiązaniem byłoby wyniesienie przejścia w formie progu zwalniającego. Jeśli problem mają kierowcy, należy uznać to za
normę, gdyż w centrum priorytet powinni mieć piesi a nie ruch tranzytowy.

Deptak

Deptak jako przestrzeń publiczna ma przede wszystkim
funkcję tranzytową. Funkcja posiadywania została całkowicie
skomercjalizowana. Na zdjęciu widać, z jak przesadną wręcz
troską potraktowano kwestię utrzymania czystości – śmietnik
jest przy każdej lampie zamieniając się w dominujący akcent
wystroju, przy czym każdy z nich ma własny wspornik.
Niestety nie skorzystano z możliwości synergii i zawieszenia
ich na słupach.
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I drugi koniec Deptaka – z kilkoma ławkami zajętymi
przez przechodniów. Klimat tego krańca Deptaka jest
przyjemniejszy, czuje się obecność ludzi i atmosferę
gościnności. To ilustruje, jak łatwo można zmienić wizerunek
miejsca po prostu wyposażając je w odpowiednie „narzędzia”
spędzania wolnego czasu, nawet podstawowe.

Plac Kochanowskiego

Ten plac jest „kieszenią” ruchliwej ul. Narutowicza dlatego nie da się na nim przeprowadzić rewolucji funkcjonalnej.
Warto natomiast zwrócić uwagę na kilka podstawowych błędów jego projektu wynikających raczej z niewłaściwego
stosowania zasad sztuki projektowej niż niewiedzy o potrzebach userów. Na zdjęciach widać, że pomnik Kochanowskiego
stoi na środku skwerku przeciętego alejką. Alejka ta prowadzi od wejścia do szkoły (brak ławek) do ul. Naturowicza,
stanowiąc niewątpliwy skrót dla pieszych. Jednak pomnik stoi „twarzą” do ul. Naturowicza, wzdłuż osi alejki, która łączy
się z wjazdem dla aut.
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Plac sąsiaduje z dziedzińcem przed kościołem, który powinien być jego naturalnym uzupełnieniem, ale jest od niego
odizolowany. Ławki na dziedzińcu stoją tyłem do pomnika, a pomnik stoi przodem do ruchliwej ulicy.
Najwłaściwszym rozwiązaniem w tej sytuacji powinno być zbudowanie alejki łączącej
plac przedkościelny z pomnikiem, odwrócenie pomnika frontem do placu i ustawienie
ławek w taki sposób, aby nie stały tyłem do pomnika.

Na zdjęciu obok widać typowy konflikt funkcji – lub też zmianę funkcji – placu
i chodnika anektowanego przez kierowców na parking.

Ul. Zielona
Ul. Zielona ma obecnie 4 funkcje:
• pieszą
• tranzytową
• parkingową
• dostawczą
Jak widać na zdjęciach większość jej światła jest zajęta przez funkcje parkingową i tranzytową. W zasadzie parkowanie
samochodów nawet utrudnia dostarczanie towarów. Przestrzeń dla pieszych jest dodatkowo zawężona przez antyparkingowe słupki.
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Należałoby się zastanowić, czy ul. Zielona nie powinna
mieć wyłącznie funkcji pieszej i dostawczej, bo stanowi ona
bardzo atrakcyjną przestrzeń wzmacniającą i poszerzającą
funkcję przeładowanego w lecie Deptaka.
Tym bardziej, że na linii ul. Zielonej znajduje się kilka
ciekawych przestrzeni, które z racji jej tranzytowego
charakteru i ciasnej przestrzeni pieszej pozostają na uboczu.
Jednym z takich miejsc jest ten zaniedbany plac częściowo
otoczony przez rudery.
Dalej ul Zielona skręca w Staszica, a za tym zakrętem
znajduje się kolejny plac przed Lubelskim Towarzystwem
Naukowym.
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Geneza zakresu tematycznego projektu
Za obszar roboczy projektu USER na wstępnym etapie obrano tzw. „linię życia”
Lublina (wg nomenklatury Gordona Cullena, „Obraz Miasta”, Lublin 2011,
s. 111) tzn. unikalną dla miasta przestrzeń publiczną, wzdłuż której skupia
się jego życie. W przypadku Lublina jest to ciąg ulic: Grodzka, Krakowskie
Przedmieście, Al. Racławickie wraz z przyległymi placami i przecznicami.
W tej strefie można było oczekiwać wielu niedostosowań i konfliktów funkcjonalnych
będących tematem projektu takich jak: brak miejsc do siedzenia, brak dróg
rowerowych, nieprawidłowo parkujące auta, utrudnienia dla osób mniej sprawnych
ruchowo, niewystarczająca liczba przejść dla pieszych, za wąskie ciągi piesze,
nieatrakcyjność miejsc publicznych do działań kulturalnych czy spędzania wolnego
czasu itp. (zob. też Mapa 3).
Analiza planowanych zmian w tym obszarze i w sieci jego funkcjonalnych powiązań
wykazała jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat ta część Lublina ulegnie znacznej
transformacji na skutek wielu inwestycji (np. pl. Litewski, Tarasy Zamkowe, Pasaż
Victoria, nowe Centrum Kultury, przeniesienie dworca PKS w sąsiedztwo PKP
i związana z tym przebudowa Podzamcza i rejonu dworca PKP – Mapa 2). Procesy
te wykraczały skalą i możliwościami wpływu poza ramy USER-a, a ich skutki były
trudne do przewidzenia, dlatego odrzucono możliwość napisania Lokalnego Planu
Działania dla całej „linii życia”, jako zbyt niestabilnej funkcjonalnie. Warto dodać, że
w wyniku tych zmian może powstać w Lublinie zupełnie nowa „linia życia” łącząca
Podzamcze z terenami dworca multimodalnego PKP-PKS (Mapa 2).
W toku dalszej analizy obszaru roboczego wybrano z niego do projektu trzy place:
Rybny, Łokietka i Kochanowskiego (Mapa 1), kierując się następującymi kryteriami:
• dostosowanie skali tych miejsc do ograniczonych możliwości organizacyjnych
i finansowych projektu
• ograniczenie wpływu ww. inwestycji na ich funkcjonowanie
• lokalizacja na przecięciu się obecnej i hipotetycznej drugiej „linii życia”
• różnorodność występujących w tych miejscach relacji miedzy użytkownikami,
sytuacji, kontekstu, funkcji itd. będących tematem projektu
• reprezentatywność dla wyzwań funkcjonalnych przestrzeni publicznych „linii
życia” dająca możliwość potraktowania tych placów jako studiów przypadku
i wykorzystania rezultatów projektu w innych miejscach.
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Przebieg projektu i ogólne wnioski do LAP-u

Mapa 1

W pierwszym etapie projektu wyróżniono tzn. obszar problemowy czyli funkcjonalne
otoczenie wybranych placów i dokonano jego analizy, koncentrując się na zastanych
wartościach i problemach związanych z ich funkcjonowaniem (wyłączając kwestię
wpływów ww. nowych inwestycji – Mapa 2). Wypracowane na tym etapie wnioski
stały się punktem wyjścia do sformułowania programów przekształceń samych
placów wraz z ich bliskim otoczeniem, co jest głównym celem LAP-u.
Przeprowadzona analiza wykazała, że na aktywność i harmonijne funkcjonowanie
przestrzeni publicznych w sąsiedztwie wybranych placów mają wpływ bardzo
zróżnicowane czynniki takie jak np. (Mapa 3):
• stan i lokalizacja okolicznych terenów zielonych (np. zaniedbana działka między
ul. Świętoduską i Lubartowską „blokuje” witalność pl. Łokietka od północy
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Mapa 2

•
•

parking na zachodnim końcu Deptaka widokowo i funkcjonalnie zamyka go na
pl. Litewski.
czynniki te mają na place wpływ nie tylko bezpośredni, ale również pośredni
w połączeniu z innymi czynnikami oraz na zasadzie sprzężenia zwrotnego (np.
brak chodnika na ul. Dolnej Marii Panny izoluje pl. Łokietka od terenów Rusałki
tym samym utrudniając jej rewitalizacje, która z kolei mogłaby korzystnie
wpłynąć na funkcjonowanie pl. Łokietka, rozładowując jego aktywność na
pl. Wolności czy Kochanowskiego).

Powyższa diagnoza wykazała zasadność wprowadzenia różnorodnych zmian, które
mogłyby np.:
• zmniejszyć konflikty w obszarze problemowym między pieszymi i rowerzystami
poprzez wyznaczenie opcjonalnych dróg rowerowych pozwalających ominąć
„linię życia” (Mapa 4)
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•

•

udrożnić powiązania piesze w obszarze problemowym i uatrakcyjnić sąsiedztwo
placów (np. przez odnowę lub ochronę terenów zieleni) w celu ożywienia lub
odciążenia wybranych placów (Mapa 5)
ułatwić zarządzenie wybranymi przestrzeniami poprzez zmiany administracyjnoprawne (np. propozycja wyłączenia Deptaka ze statusu drogi publicznej – Mapa 5).

Przede wszystkim dzięki powyższej diagnozie udało się podejść do obszaru
problemowego w sposób systemowy na dwóch poziomach:
• programu działań podejmowanych jednocześnie przez kilka wydziałów Urzędu
Miasta Lublin (ponieważ jakość funkcjonowania przestrzeni publicznych jest
wynikiem złożenia decyzji podejmowanych niezależnie przez kilka wydziałów)
• wyodrębnienia w Śródmieściu pierścienia („ringu”) przestrzeni publicznych
wokół Deptaka (zwanego dalej Ringiem Deptaka), stanowiącego rodzaj
funkcjonalnego zwornika obszaru problemowego (Mapa 5).

Mapa 3
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Mapa 4

Podsumowanie wyników projektu
Analiza funkcjonowania wybranych placów w ich otoczeniu i praca w Lokalnej
Grupie Wsparcia doprowadziły do osiągnięcia dwóch rezultatów:
• wypracowania programu stopniowych zmian tych miejsc w celu dostosowania
ich do potrzeb użytkowników i lepszego zdefiniowania ich roli w przestrzeni
Śródmieścia (regeneracja i rewitalizacja placów)
• zdobycia nowej wiedzy polegającej na identyfikacji strategicznego powiązania
pl. Łokietka i Kochanowskiego z pl. Wolności i ul. Zieloną tworzących „otulinę”
przestrzeni publicznych wokół zamierającego Deptaka (Ring Deptaka – Mapa 5).
W założeniach projektu LAP jest pilotażem inicjującym transformacje w Śródmieściu
Lublina, dlatego wychodzi on od działań w rejonie trzech placów traktowanych
niezależnie w kierunku idei Ringu Deptaka, która stwarza szanse na przygotowanie
kompleksowej i strategicznej inwestycji podnoszącej jakość życia w szerszym
promieniu Śródmieścia i możliwej do sfinansowania ze środków unijnych.
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Cele LAP-u
Pożądane zmiany w miejscach objętych projektem mają różnorodny charakter,
dlatego w niniejszym dokumencie określa się je ogólnym mianem regeneracji
w rozumieniu podniesienia ich funkcjonalności i jakości celem dostosowania do
aktualnych wyzwań. Regeneracja ta obejmuje:
• przywrócenie placom ich tradycyjnej roli jako miejsc spotkań (obecnie tej roli
nie pełnią, ponieważ albo są za mało atrakcyjne, aby pojawiali się na nich ludzie,
albo mają dla nich charakter przelotowy)
• stworzenie placom warunków rozwoju w oparciu o ich cechy endogeniczne
(czyli własny potencjał rozwojowy, który można uaktywnić, np. poprzez
uatrakcyjnienie dojść, zaoferowanie przechodzącym miejsc do siedzenia,
otwarcia przyległych budynków itp)
Mapa 5
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•

•

•

•

•

zatrzymanie procesu ich marginalizacji i zwiększenie ich roli w mieście jako
ważnych przestrzeni publicznych (docelowo chodzi o to, aby mieszkaniec
szukający miejsca do spotkania lub spędzenia czasu wolnego w mieście brał pod
uwagę np. pl. Rybny czy pl. Kochanowskiego)
poprawa panujących na nich warunków mieszkalnych i ekonomicznych (są
one wazne, bo jednym z czynników poprawiających jakość miejsc publicznych
jest funkcja mieszkalna ich otoczenia; dobrej jakości warunki mieszkaniowe
i związana z tym stała obecność osób czujących odpowiedzialność za miejsce
dodatnio wpływa na jego wizerunek, wystrój i utrzymanie)
zaprowadzenie na nich ładu przestrzennego i zapewnienie wysokiego poziomu
estetyki (niektórych zmian potrzebnych dla trwałej poprawy stanu przestrzeni
publicznych nie da się wyprowadzić z ich cech endogenicznych, lecz wymagają
one zewnętrznej interwencji polegającej na zmienia aranżacji i wystroju
placów)
przywrócenie ich historycznych i kulturowych wartości (racją bytu każdego
placu była jakaś jego wartość dla mieszkańców w strukturze miasta, dlatego
przywrócenie jej – w formie aktualnej funkcji lub dziedzictwa kulturowego – jest
bardzo korzystne dla procesu regeneracji)
zwiększenie aktywności ich mieszkańców i innych użytkowników w przestrzeni
publicznej (jak mówi prof. Jan Gehl, „ludzie są tam, gdzie są ludzie”, czyli
obecność ludzi w przestrzeni publicznej przyciąga innych ludzi, tworząc dodatnie
sprzężenie zwrotne zwiększające bezpieczeństwo i atrakcyjność miejsc).

Układ i metodologia LAP-u
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1.

Lokalny Plan Działania projektu USER jest scenariuszem wprowadzania
pożądanych zmian w omawianych przestrzeniach stworzonym wspólnie
i w koalicji z partnerami, których te zmiany dotyczą i rozpisanym na role
poszczególnych partnerów.

2.

LAP wymienia kroki potrzebne do osiągnięcia zmian, z krótkim uzasadnieniem,
dlaczego są potrzebne, opierając się na założeniu, że istnieje konsensus, co do ich
zasadności i kierunku (tzn. LAP nie zawiera wyników badań, diagnoz itd.).

3.

Z uwagi na fakt, że projekt USER ostatecznie zajmuje się pięcioma placami z opcją
połączenia czterech ich w Ring Deptaka, zakłada się, że LAP jest dokumentem
otwartym i elastycznym, a więc, że można do niego dodawać działania,
przeredagowywać je, zmieniać ich kolejność itd. wg potrzeb (np. związanych
z perspektywami na sfinansowanie konkretnych realizacji).

4.

Modułem integrującym LAP są działania zawarte w poniższej Matrycy Zmian dotyczącej wszystkich miejsc USER-a (Tabela 1).

Tabela 1. Matryca Zmian dotyczących wszystkich miejsc USER-a

zmiany organizacyjne
(procedury, reguły itp.)
zmiany fizyczne
(projekty, obiekty itp.)

horyzont
horyzont
krótkoterminowy
długoterminowy
działania
działania
działania
działania
działania budowanie działania
działania
działania
koalicji
działania
działania
działania
działania

Matryca Zmian dzieli działania wedle tego, czy dotyczą one zmian organizacyjnych
(w pracy lub współpracy interesariuszy), czy też wprowadzania konkretnych zmian
w przestrzeni oraz czy zmiany te dają się osiągnąć w krótkim czasie czy też mają
długofalowy charakter.

5.

Głównym celem projektów URBACT, w tym USER-a, jest budowanie koalicji
na rzecz zmian, dlatego w centrum ww. Matrycy umieszczono pole dotyczące
działań społecznych jednoczących interesariuszy wokół wspólnych dążeń. Są
to działania o różnorodnym charakterze (od spotkań roboczych po imprezy
kulturalne w przestrzeni) będące przedłużeniem i poszerzeniem działalności
Lokalnej Grupy Wsparcia.

6.

LAP wymienia poszczególne działania przechodząc od ogółu do szczegółu,
tzn. najpierw działania z Matrycy (odnoszące się do wszystkich miejsc LAP-u
i poukładane wg kategorii fizyczne-organizacyjne, krótko-długoterminowe),
a następnie działania odnoszące się do konkretnych miejsc (wstępnie rozpisane w porządku przyczynowo-skutkowym łączącym zmiany fizyczne z organizacyjnymi, ale bez uwzględniania działań o charakterze ogólnym z Matrycy). Innymi słowy, po przejściu na etap większej szczegółowości LAP USER-a
rozdziela się na Lokalne LAP-y poświęcone poszczególnym miejscom.

7.

Zgodnie z wnioskiem z diagnozy obszaru problemowego dotyczącym
wyodrębnienia w nim Ringu Deptaka, LAP rekomenduje, aby w realizacji swoich
założeń uwzględnić możliwość połączenia początkowych trzech wątków (pl.
Rybnego, Łokietka i Kochanowskiego) w dwa, z których drugi uwzględniałby
także pl. Wolności i ul. Zieloną:
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•
•

pl. Rybnego wraz z jego połączeniami komunikacyjnymi i w powiązaniu ze
Starym Miastem
pl. Łokietka i Kochanowskiego w ramach Ringu Deptaka i jego sąsiedztwa,
a więc traktując te place jako integralną część większej całości funkcjonalnej
o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju Śródmieścia

8.

Ułożenie działań w konkretne algorytmy – czyli sekwencje wg logicznej kolejności – zostanie uszczegółowione na etapie konsultacji LAP-u z interesariuszami
a następnie zweryfikowane bezpośrednio przed wdrażaniem konkretnych zmian.

9.

Matryca Zmian zawiera działania odnoszące się do wszystkich miejsc USER-a,
ale może być też użyta do uszczegółowienia Lokalnych LAP-ów, co znalazło
odzwierciedlenie w zarekomendowaniu przez niniejszy dokument systemu tzw.
Małych i Dużych LAP-ów dla poszczególnych miejsc.

10. System ten polega na dwuetapowym wprowadzaniu zmian. Mały LAP obejmuje
zmiany krótkoterminowe i częściowo odwracalne, zmierzają do stworzenia
tymczasowego „prototypu” docelowego placu. Prototyp obejmuje zmiany
krótkoterminowe o pilotażowym charakterze i, jeśli to możliwe, w kilku
wariantach. Ma on być przetestowany przez użytkowników, aby z jednej strony
dostarczyć wniosków dla docelowego Dużego LAP-u (zmiany długoterminowe
i trwałe), a z drugiej oswoić użytkowników z planowanymi zmianami. Na
przykład Mały LAP dla pl. Kochanowskiego obejmuje działania niskobudżetowe,
krótkoterminowe i niekoniecznie trwałe, które mają tymczasowo zmienić
i poszerzyć ofertę funkcjonalną placu, aby stworzyć wspomniany prototyp
przyszłego miejsca i wypróbować jego nowe możliwości. Na tym etapie Duży
LAP jest z konieczności niekompletny o wnioski wynikające z przetestowania
prototypu. Dopiero po podsumowaniu realizacji Małego LAP-u możliwe jest
pełne zaplanowanie Dużego LAP-u przygotowującego trwałej i docelowej zmiany.
Podejście to zostało opracowane podczas trwania projektu dla pl. Rybnego
i zostanie najbardziej szczegółowo opisane poniżej właśnie dla tego placu.
11. W LAP-ach dla poszczególnych miejsc wyróżniono tzw. krytyczne
uwarunkowania, czyli strategiczne kierunki działań lub działania, które muszą
być zrealizowane w pierwszej kolejności, aby kolejne miały sens.
12. Ostatecznie wdrażanie LAP-u może odbywać się dwoma drogami.
• Metodycznie – jeśli pojawi się realna możliwość całościowego sfinansowania
działań dla danego placu lub placów, należy uaktualnić i powiązać
odpowiednie Lokalne LAP-y, dobierając do nich pasujące działania ogólne
z Matrycy
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•

Organicznie – wykorzystywać okazje sprzyjające do realizacji wybranych
działań z Matrycy lub Lokalnego LAP-u i kapitalizować ich rezultaty
(pomagać w ich synergizacji), w celu osiągnięcia efektu kumulacji małych
kroków (przykładem takiej okazji jest propozycja firmy sprzedającej
rośliny wysunięta po happeningu „Pierwszy krok” w ramach wizyty Jana
Gehla, dotycząca możliwości wypożyczenia swoich donic z drzewami do
ustawienia przed Ratuszem na cały sezon 2015).

13. Ostatecznie LAP USER-a można przedstawić w formie poniższego schematu:

Tabela 2. Schemat podziału działań w ramach LAP-u na mniejsze moduły
Działania wspólne dla wszystkich miejsc według Matrycy Zmian do indywidualnego uwzględnienia i uwypuklenia
osobno w szczególnych kontekstach Lokalnych LAP-ów
Lokalny LAP dla
pl. Rybnego

Lokalny LAP dla
pl. Łokietka

Lokalny LAP dla
pl. Kochanowskiego

Mały LAP

Mały LAP

Mały LAP

Duży LAP

Duży LAP

Duży LAP

Lokalne LAP-y dla
pl. Wolności i ul. Zielonej
do wariantu Ring Deptaka

Zielona

Mały LAP

Duży LAP

Wolności

Mały LAP

Duży LAP

Działania z Matrycy Zmian – wszystkie miejsca
Zmiany organizacyjne krótkoterminowe:
• Powołanie w Urzędzie Miasta Lublin Grupy Koordynacyjnej
odpowiedzialnej za realizację LAP-u; mogącej przejąć dorobek USER-a
i kontynuować jego dzieło w formie podobnej jak Lokalna Grupa
Wsparcia (z udziałem użytkowników), ale z silniejszym umocowaniem
w procesach realizacyjnych prowadzonych przez urząd
• Stworzenie programu zarządzania przestrzeniami publicznymi rozstrzygającego
istniejące wątpliwości i nieścisłości (nt. osób i komórek odpowiedzialnych
za poszczególne funkcjonalności i cechy przestrzeni publicznych, zakresu
odpowiedzialności, obiegu dokumentów itp.) wraz z dostosowaniem
odpowiednich regulaminów do tego programu
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•

•

•

Uzgodnienie propozycji i stworzenie projektu korekt polityki parkingowej wg
wniosków z USER-a (np. likwidacja miejsc parkingowych na pl. Rybnym i ul.
Zielonej – Mapa 6 i 10)
Odpowiedź na pytania: czy zmiana statusu działek na terenach LAP (np.
obecnie będących drogami publicznymi, np. Deptak; zob. Mapa 5) może
pomóc w zarządzaniu przestrzeniami publicznymi (analiza SWOT)? Jaki status
prawny jest najlepszy do kreowania zrównoważonych przestrzeni publicznych
(odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy)?
Opracowanie programu lub procedur współpracy z „animatorami miejsc”, czyli
osobami z sąsiedztwa, które mogą pełnić rolę lokalnych liderów, pomagających
w kontaktach urząd-mieszkańcy, aby zwiększać wymianę informacji między
użytkownikami i zarządzającymi przestrzenią publiczną.

Zmiany organizacyjne długoterminowe:
• Zmiana umowy parkingowej z uwzględnieniem podniesienia jakości przestrzeni
publicznych wraz z jej uelastycznieniem (najpóźniej po jej wygaśnięciu
w 2016).
• Docelowo utworzenie biura „managera Śródmieścia” zajmującego się m.in.
przestrzeniami publicznymi, także w relacji do potrzeb ich interesariuszy
instytucjonalnych i biznesowych.
• Wypracowanie programu pod roboczym tytułem „Mieszkaj w Centrum”
nastawionego na stworzenie atrakcyjnych warunków stałego zamieszkania
w Śródmieściu.
Zmiany fizyczne krótkoterminowe:
• Zaprojektowanie komplementarnych funkcji poszczególnych miejsc LAP-u w ramach lub oprócz ich tradycyjnej funkcji jako miejsca spotkań – do czego ma służyć
przede wszystkim np. pl. Łokietka czy pl. Kochanowskiego, wokół jakich funkcji
ma się kształtować ich wizerunek (np. pl. Łokietka jako miejsce spotkań i wystaw
oraz „przestrzeń obywatelska” dla dialogu władze-mieszkańcy; pl. Kochanowskiego
jako dziedziniec przed budynkami użyteczności publicznej, głownie dla gmachu
UMCS)
• Instalacja progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych w krytycznych miejscach (np. przed wyjściem z Wydziału Pedagogiki i Psychologii
UMCS na pl. Kochanowskiego – Mapa 8)
• Humanizacja miejsc LAP-u ruchomą aranżacją (ławki, donice z roślinami, inne
elementy małej architektury) zmienną wariantowo wraz z programem obserwacji
skutków ich funkcjonowania i wyciąganiem wniosków do trwałych projektów
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•

•

docelowych (zob. Mapy dla poszczególnych placów)
Pozyskanie finansowania ze źródeł europejskich umożliwiającego
wypracowanie projektów lub koncepcji zagospodarowania placów z partnerami
zagranicznymi
Przygotowanie procedury projektowej zapewniającej wysoką jakość rozwiązań
przestrzennych dla ludzi dzięki wykorzystaniu doświadczenia innych miast oraz
zasad Design Thinking i Human Centred Design (np. współpraca z Centrum
Designu w Cieszynie), według których odpowiednią jakość projektów zapewnia
udział w procesie projektowania samych użytkowników. W procedurze tej należy
uwzględnić takie elementy jak: ewentualność przeprowadzenia konkursów,
redagowanie SIWZ-ów, tworzenie wytycznych do projektów itp. oraz odpowiedzieć
na pytanie w jakiej kolejności powinno się ustawić te kroki, aby zmaksymalizować
efekt jakościowy. Zakłada się, że zmiany fizyczne w miejscach LAP-u (meble
miejskie, mała architektura itp.) powinny przekraczać dotychczasowe standardy
jakościowe, aby zaskakiwały użytkowników wygodą, estetyką, jakością itp. Na
przykład siedziska nie powinny być płaskie lecz wgłębione (czego nie udało się
zrealizować na pl. Rybnym).

Zmiany fizyczne długoterminowe:
• Stworzenie systemu wysokiej jakości przestrzeni publicznych wokół Deptaka
(Ring Deptaka) wraz z koncepcją dalszych powiązaniami komunikacyjnymi
(np. do przyszłego Parku Rusałka – Mapa 5
• Etapowa wymiana nawierzchni w Śródmieściu na chodniki z twardego
naturalnego kamienia ze szczególnym uwzględnieniem gładkich ciągów na
Starym Mieście
• Spisanie rekomendacji do koncepcji przyszłego zagospodarowania poszczególnych placów jako wskazówek dla ich projektantów (chodzi tu zarówno
o wnioski z wdrażania Małych LAP-ów jak i bardziej szczegółowe wskazówki
dot. np. stylistyki ławek, wgłębień siedzisk itp.).
Budowanie koalicji (ewentualne narzędzia pracy Grupy Koordynacyjnej LAP-u lub
Managera Śródmieścia):
• Włączenie do rozwoju i realizacji LAP-u Lubelskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej jako operatora strategii rozwoju ruchu turystycznego i reprezentanta interesów turystów będących ważną grupą użytkowników
przestrzeni publicznych Lublina
• Włączenie do rozwoju i realizacji LAP-u przedstawicieli zespołu ds. polityki
parkingowej, lokalnego kuratora, MOPR-u, Zarządu Nieruchomości Miej45
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•
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skich i Policji, a także innych środowisk związanych z inicjatywami mieszkańców
takich jak Porozumienie Rowerowe, Pieszy Lublin, projekt „Miasto dla ludzi.
Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” czy „Po prostu sprzątamy. Społeczność
ludzi sprzątających po swoim psie”
Powiązanie rozwoju i realizacji LAP-u z innymi działaniami lub planami Urzędu
Miasta takimi jak: 700-lecie miasta, oznakowanie miejskich hot-spotów (w
ramach projektu EUniverCities), udoskonalenie systemu informacji miejskiej,
program rewitalizacji i inne
Uruchomienie „kalendarza” zajmowania placów na działania kulturalne i inne
(wystawy, handel, itp.)
Stworzenie rekomendacji i programu dla działań kulturalnych na obszarze LAP-u
wspierających jego realizację w tym – jeśli to możliwe – wraz z dedykowanym
mu wsparciem finansowym w ramach priorytetów różnych wydziałów (np. może
to być dotacja celowa Wydziału Kultury realizująca zapisy Strategii Rozwoju
Kultury dotyczące udostępniania miejsc na działania kulturalne lub osobna
ścieżka grantowa dla NGOsów)
Dedykowanie miejscom LAP-u specjalnych działań w ramach Nocy Kultury,
Jarmarku Jagiellońskiego, Karnawału Sztukmistrzów czy Open City
Uruchomienie i promocja „skrzynki uwag” dot. obszaru zainteresowań LAP-u
dla jego użytkowników (w formie elektronicznej lub dyżurów pracownika
Urzędu Miasta Lublin)
Budowanie „małych Lokalnych Grup Wsparcia” dot. poszczególnych miejsc,
tworzonych przez reprezentantów: właścicieli nieruchomości, najemców,
mieszkańców (stali i okresowi), uczestników ruchu tranzytowego, pracowników,
uczniów, studentów. Liderami tych grup pomagającymi członkom w staniu
się bardziej świadomymi użytkownikami przestrzeni mogą być „mieszkańcy
kwalifikowani” czyli osoby już doświadczone i uwrażliwione na interes wspólny
Badania obecnych proporcji różnych grup użytkowników Śródmieścia
i próba określenia widełek pożądanych proporcji zapewniających Śródmieściu
żywotność w celu oszacowania docelowych wskaźników. Punktem odniesienia
mogą być doświadczenia innych miast
Program wsparcia ośrodków inicjatywy lokalnej: wzmożenie kontaktów z liderami i Radami Dzielnic nt. ich włączenia się w realizację LAP-u (np. przez
Budżet Obywatelski)
Wykorzystanie działań zaangażowanych w USER-a studentów architektury
krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL i UMCS do komunikacji nt. LAP-u
(ulotki, zapowiedzi medialne, konferencja prasowa, także „uliczne warsztaty”
dla przechodniów na wydruku planu danego placu itd.).

Uwagi:
• Więcej zmian fizycznych jest wymienionych poniżej w planach dla poszczególnych miejsc.
• LAP nie opisuje docelowej struktury organizacyjnej uwzględniającej wymienione wyżej funkcje (np. Grupy Koordynacyjny, „animatorów miejsc” itp.),
ponieważ to zagadnienie możne być rozstrzygnięte dopiero po wyborze
najlepszych rozwiązań.

Ustawienie ławek na Deptaku sąsiadującym z pl. Łokietka jako niezamierzony przykład,
do czego może się przydać stosowanie dwuetapowego systemu Małego LAP-u i Dużego
LAP-u. Mały LAP służy jako prototyp, który można przetestować w praktyce i od razu
dokonać autokorekty ewentualnych niefunkcjonalnych rozwiązań, by nie weszły one do
finalnego planu. Jedno z takich rozwiązań widać na powyższym zdjęciu. Wszystkie
nowe ławki ustawiono na Deptaku po słonecznej stronie, co w upalną pogodę czyni
je bezużytecznymi, natomiast brak miejsc do siedzenia w cieniu. Zatem lokalizacja
ławek została zaplanowana bez właściwego rozeznania potrzeb użytkowników w tym
konkretnym miejscu. Takie błędy mają prawo się zdarzać, ale powinna istnieć droga
ich szybkiego naprawiania, żeby złe rozwiązana się nie utrwalały.
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Plac Rybny
Obecnie plac służy głównie jako parking oraz miejsce tranzytowe dla samochodów
i pieszych. Jego funkcja jako miejsca spotkań czy wypoczynku ma znaczenie
marginalne. W znacznej części plac nie jest w ogóle używany, a nawet jest omijany
jako miejsce niegościnne. Celem proponowanych zmian jest stworzenie tu miejsca
spotkań przede wszystkim dla mieszkańców (w tym rodzin) i innych lokalnych
użytkowników z możliwością organizacji imprez kulturalnych czy wykorzystania
w ruchu turystycznym jako „kieszeń” ul. Grodzkiej a w przyszłości część większego
kompleksu funkcjonalnego od ul. Świętoduskiej do nowego Podzamcza. Poprawa
żywotności pl. Rybnego może też stworzyć nowe miejsca pracy związane z usługami
i handlem w okolicznych kamienicach.
Krytyczne uwarunkowania dla zmian na pl. Rybnym (Mapa 6):
• wypracowanie wspólnej koncepcji z właścicielem prywatnej części placu
• zmniejszenie izolacji placu poprzez uatrakcyjnienie dojść lub oferty na miejscu
(infrastruktura trwała lub wydarzenia)
• likwidacja lub znaczne ograniczenie parkowania na placu i ul. Rybnej (pojazdy na
ul. Rybnej blokują obecnie możliwości wykorzystania parterów kilku kamienic)
Do stworzenia Małego LAP-u dla pl. Rybnego można wykorzystać sąsiedztwo wielu
interesariuszy przylegających do niego (np. hotel i pub) lub troszczących się o jego los
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i działających w dziedzinie animacji kulturalno-społecznej (np. Warsztaty Kultury,
Teatr Stary). Może on dla nich stać się polem interakcji z lokalną społecznością
lub innych działań już teraz lub po wprowadzeniu zmian wyposażenia, aranżacji
itp. Obecnie pl. Rybny jest zaniedbany i aktywny na poziomie „wegetatywnym”,
więc nie wiadomo jak zacznie funkcjonować po ożywieniu. Do sprawdzenia tego
przydatne byłoby opracowanie i wdrożenie Małego LAP-u w roli pilotażowego
etapu rozwoju placu. Taki pilotaż pozwoliłby wprowadzić na plac nowe, ożywiające
go rozwiązania, by przetestować, jak plac działa, kiedy żyje, a następnie na tej
podstawie zaplanować działania trwałe, czyli koncepcję Dużego LAP-u. Mogłoby
to nastąpić w międzyczasie np. rocznego funkcjonowania pilotażu i ostatecznie
po jego końcowej ewaluacji. Możliwy jest też scenariusz stopniowej kumulacji
drobnych zmian w ramach realizacji Małego LAP-u, które zmienią charakter placu
w taki sposób, trudny dziś do przewidzenia sposób, że Duży LAP będzie już
niepotrzebny.
Propozycje elementów Małego LAP-u dla pl. Rybnego:
• uatrakcyjnienie wyglądu ul. Ku Farze poprzez odnowę elewacji
stojących przy nie kamienic (Mapa 6) lub umieszczenie w niej elementu
przyciągającego uwagę przechodniów z ul. Grodzkiej w kierunku
pl. Rybnego (zrealizowane częściowo poprzez zawieszenie zdjęć, ale
w niedoskonały sposób: zdjęcia są źle widoczne pod ostrym kątem i blikują, inne
pomysły w trakcie realizacji przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych)
• instalacja siedzisk (zrealizowane, ale w niedoskonały sposób: siedziska są
płaskie)
• instalacja koszy, monitoringu (zrealizowane przez Radę Dzielnicy) i latarń
(w planach Rady Dzielnicy)
• instalacja drobnych urządzeń zabawowych dla dzieci (np. tablice do rysowania),
zdjęć w oknach opuszczonych kamienic (jak przy pl. Farnym) czy trwałych
obiektów rzucających cień i chroniących przed deszczem
• tymczasowa instalacja obiektu sztuki publicznej stającego się osobliwością
zmieniającą wizerunek placu
• lokalizacja większej liczby ławek
• wzbogacenie funkcjonalnej oferty Zaułka Hartwigów poprzez dodanie ławek na
tarasach oraz innych funkcji takich jak zewnętrzna galeria fotografii czy studio
fotograficzne w lokalu przylegającym do Zaułka (pomysł w trakcie realizacji
przez Warsztaty Kultury, Mapa 6)
• zintegrowanie przestrzenno-funkcjonalne placu z kawiarnią, zapleczem kamienic
przy ul. Grodzkiej itp. pełniącymi rolę katalizatorów jego żywotności (Mapa 6)
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Mapa 6

•
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instalacja źródła lub źródeł prądu (do organizacji imprez kulturalnych)
upiększenie placu poprzez prace ogrodnicze z sąsiadami
montaż tymczasowej wieży widokowej lub urządzenie bulodromu (placyku do
gry w bule) w prywatnej części placu
wprowadzenie na plac nowej stałej oferty typu targ staroci, kino letnie itp.
instalacja na ul. Rybnej świecących elementów (np. lampiony-ryby) kierujących
przechodniów na pl. Rybny (w powiązaniu ze stworzeniem na placu czegoś
nowego godnego uwagi przechodniów).

Propozycje elementów Dużego LAP-u dla pl. Rybnego możliwe do określenia na dziś,
ale wymagające weryfikacji podczas trwania realizacji Małego LAP-u:
• integracja przestrzenna placu poprzez ograniczenie lub likwidację parkingu i/lub
przebudowę lub przearanżowanie placu, w tym likwidacja barierowego działania
ostro zaznaczonej różnicy poziomów (Mapa 6)
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trwałe uczytelnienie i uatrakcyjnienie dojść do placu (Mapa 6)
budowa fontanny lub innego obiektu redefiniującego przestrzeń placu
docelowe podniesienie jakości zagospodarowania placu przez aranżację zieleni,
miejsca rekreacyjnego lub lokalizację obiektu sztuki publicznej (Mapa 6)
zagospodarowanie uliczki „przymurnej” (tyły kamienic przy ul. Grodzkiej) np.
poprzez zieleń pnącą
nasadzenie dwóch dużych drzew (wykonane ze środków Rady Dzielnicy
Stare Miasto; posadzono na ocembrowanych klombach dwie wierzby zgodnie
z wcześniejszym stanem placu)
stworzenie dokumentu analogicznego do LAP-u dla Starego Miasta.
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Plac Łokietka
Obecnie plac służy głównie jako przestrzeń tranzytowa dla pieszych, samochodów
i rowerzystów, parking oraz miejsce organizacji wystaw, targów i demonstracji. Poza
schodami Ratusza, nie ma tu żadnych miejsc do siedzenia. Celem proponowanych
zmian jest uczynienie go miejscem bardziej gościnnym i umożliwiającym dłuższe
przebywanie poprzez aranżację zieleni, miejsc do siedzenia oraz stworzenie warunków dla lepszej organizacji wydarzeń czasowych. W przyszłości może być to miejsce
ściśle powiązane funkcjonalnie z pl. Wolności i ul. Zieloną, wchodząc w skład Ringu
Deptaka.
Krytyczne uwarunkowania dla zmian na pl. Łokietka:
• lokalizacja dużej liczby ławek i ruchomej zieleni (Mapa 7)
• regulacja zasad zajmowania placu przez wystawy, stoiska, dzieła sztuki itp.
Propozycje elementów Małego LAP-u dla pl. Łokietka:
• stworzenie kilku wariantów aranżacji placu przez ruchomą zieleń i ławki
• stworzenie „zielonych azyli” w wybranych przestrzeniach np. na wzór ulicznych
„stref życia (Life Zones) w koncepcji zagospodarowania Market Street w San
Francisco autorstwa Gehl Architects; ich elementem mogą być np. miniatury
zabytków.
• instalacja tymczasowego „landmarku” w neutralnej formie (aby sama forma nie
budziła dyskusji, docelowo może to być np. dzieło sztuki lub instalacja świetlna)
pełniącego rolę zwornika kompozycji przestrzennej placu.
52

•
•

likwidacja słupa ogłoszeniowego jako elementu dominującego w południowej
części placu (Mapa 7)
skorzystanie z oferty lokalnego sprzedawcy roślin, który zaproponował ustawienie swoich donic z drzewami przed Ratuszem na sezon 2015

Propozycje elementów Dużego LAP-u dla pl. Łokietka możliwe do określenia na
dziś, ale wymagające weryfikacji podczas realizacji Małego LAP-u:
• nowa aranżacja placu z zastosowaniem ławek i zieleni
• wybór docelowego landmarku na poziomie małej architektury na osi Bramy
Krakowskiej (Mapa 7)
• wizualno-funkcjonalna integracja placu kompensująca jego podzielenie jezdnią
(np. likwidacja krawężników, umieszczenie po obu stronach tych samych elementów wystroju itp. – Mapa 7)

Mapa 7
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•
•
„Strefa życia” (Life Zone) w koncepcji rewitalizacji Market Street w San
Francisco autorstwa Gehl Architects.
Widoczne rośliny w donicach i ławki ustawione w przemyślany sposób
tworzący kameralne zaułki.

„Strefa życie” (poniżej) w kontekście
przekroju ulicy (Gehl Architects).
Widoczna zasada stosowania pasa
rowerowego jako „bufora” między
jezdnią a pasem ruchu pieszych.
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wymiana nawierzchni na równiejszą i szlachetniejszą (w ramach szerszych zmian
na Deptaku)
regulacja estetyki szyldów i reklam na okolicznych kamienicach oraz w przestrzeni placu (Mapa 7)
reorganizacja miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Plac Kochanowskiego
Obecnie plac jest używany głównie jako dojazd do parkingu, parking i dojście do
szkoły. W zasadzie nie pełni funkcji placu a jedynie otoczenia pomnika. Celem proponowanych zmian jest zmiana jego funkcji na dziedziniec okolicznych budynków
użyteczności publicznej (uczelnia, szkoła, kościół, teatr) poprzez poprawę jego
atrakcyjności dla spotkań i wypoczynku. W przyszłości może być to miejsce ściśle
powiązane z Deptakiem i pl. Wolności, wchodząc w skład Ringu Deptaka.
Krytyczne uwarunkowania dla zmian na pl. Kochanowskiego:
• otwarcie drzwi gmachu Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS na plac –
oparcie funkcji placu na roli nowego „dziedzińca” gmachu (Mapa 8).
Propozycje elementów Małego LAP-u dla pl. Kochanowskiego:
• obsianie trawą miejsc obecnie jej pozbawionych
• likwidacja zbędnych ogrodzeń
• podświetlenie pomnika Jana Kochanowskiego
• montaż stojaków rowerowych przed wejściem do Szkoła Podstawowa Sióstr
Urszulanek UR (w trakcie realizacji, na wniosek szkoły)
• poprawa kondycji drzew (obcięcie zbędnych odrostów i uschłych konarów)
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zmiana organizacji ruchu na placu: ograniczenie lub likwidacja parkingu (np. słupki lub stojaki na rowery uniemożliwiające parkowanie w miejscach niedozwolonych), reorganizacja nawrotu samochodów dojeżdżających do szkoły (obecnie
koliduje on z wjazdem na parking) i stworzenie jednokierunkowego ruchu dla aut
parkujących na gmachem UMCS (wyjazd po drugiej stronie budynku)
stworzenie przejścia od drzwi UMCS do pomnika Kochanowskiego (wraz
z progiem zwalniającym w formie wyniesienia tego przejścia na przecięciu
z uliczką – Mapa 8)
tymczasowe wydobycie (np. światłem) zaniedbanego potencjału placu (pomnik
grunwaldzki, zakamarki) a także samego placu (np. iluminacje w ramach Działań Efemerycznych)
stworzenie tymczasowej i wariantowej aranżacji placu poprzez lokalizację ruchomych ławek, stałych ławek wokół drzew, palet do siedzenia i pulpitów itd.
z uwzględnieniem nowej propozycji stworzenia mini-dziedzińca przez wejściem

•

do przedszkola z atrakcyjnym elementem punktowym (np. fontanna, roślina) nie konkurującego z pomnikiem
stworzenie dla placu nowej oferty kulturalnej skłaniającej przechodniów do jego odwiedzania (np. wystawa lub edukacyjno-ruchowe obiekty dla dzieci)

Propozycje elementów Dużego LAP-u dla pl. Kochanowskiego możliwe do określenia na dziś, ale wymagające weryfikacji podczas realizacji Dużego LAP-u:
• zintegrowanie placu z dziedzińcem przed kościołem pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (nową alejką) oraz z szerokim
chodnikiem przed Teatrem Osterwy (podobnymi elementami aranżacji, likwidacją krawężników, słupków z łańcuchami itp. – Mapa 8)
• zintegrowanie placu z wejściem do budynku Psychologii i Pedagogiki UMCS: alejka do pomnika i docelowa likwidacja miejsc parkingowych (Mapa 8)
• stworzenie nowej aranżacji placu z uwzględnieniem wniosków z realizacji Małego LAP-u
Wizja lokalna pl. Kochanowskiego podczas „Działań Efemerycznych” w 2013
roku (po lewej). Rozmowa
z przedstawicielem uczelni nt. możliwości otwarcia
drzwi budyn-ku Wydziału
Pedagogiki i Psychologii
UMCS na plac.

Pomnik na pl. Kochanowskiego wygląda najbardziej reprezentacyjnie (między dwoma
drzewami) od strony dziedzińca przed kościołem, od którego jest jednak odseparowany
(poniżej).

„Działania Efemeryczne” (powyżej) studentów
architektury krajobrazu KUL, pomagające wyobrazić sobie, jak plac mógłby się zmienić,
gdyby udostępniono mieszkańcom przestrzeń
pod drzewami do celów wypoczynkowych.

Przytulny, ale zupełnie niewykorzystany i zaniedbany
(brak trawy) zaułek pl. Kochanowskiego (po prawej).
Ta ławka mogłaby stać w
cieniu drzewa, a kosz na
śmiecie mógłby mniej rzucać się w oczy.
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Plac Wolności
Obecnie plac służy głównie jako miejsce tranzytowe dla ruchu samochodowego,
rowerowego i pieszego oraz jako parking dla samochodów i rowerów. Celem proponowanych zmian jest uczynienie go miejscem bardziej gościnnym dla dłuższego przebywania jako łącznik między Deptakiem a ul. Narutowicza i Bernardyńską
(a w przyszłości między Śródmieściem a Parkiem Rusałka). W przyszłości może być
to miejsce ściśle powiązane z pl. Łokietka i pl. Kochanowskiego, wchodząc w skład
Ringu Deptaka.
Krytyczne uwarunkowania dla zmian na pl. Wolności:
• humanizacja jego północnej części.
Propozycje elementów Małego LAP-u dla pl. Wolności:
• budowa stacji rowerowej (w trakcie); sugerowana lokalizacja: wzdłuż Pałacu
Parysów przy ul. Bernardyńskiej, zamiast miejsc parkingowych (patrz kolejny
punkt) lub ul. Przechodnia. Ewentualny montaż stacji na pl. Wolności utrudni
tam ruch pieszych i zdominuje to miejsce.,
• likwidacja miejsc parkingowych na łączniku: plac – Bernardyńska/Kozia,
• wymiana siedzisk przy fontannie na wygodniejsze
• lokalizacja ławek wzdłuż elewacji kamienicy (Mapa 9)
• odsunięcie miejsc parkingowych od ławek w południowej części placu (Mapa 9)
58

•

•
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lokalizacja ławek i ruchomej zieleni w kilku wariantach m.in. w celu urozmaicenia funkcji pierzei, ocienienia placu i odizolowania go od ruchu samochodowego (donice z roślinami mogą zastąpić słupki z łańcuchami)
urozmaicenie stylistyczne markiz nad oknami wystawowymi
aranżacja psiej toalety (żywopłot, żwirek) w rozwidleniu: plac – ul Bernardyńska
(Mapa 9)

Propozycje elementów Dużego LAP-u dla pl. Wolności możliwe do określenia na
dziś, ale wymagające weryfikacji podczas realizacji Małego LAP-u:
• integracja wizualna i funkcjonalna obu części placu za pomocą podobnego wystroju, elementów małej architektury, likwidację krawężników i słupków itp.
(Mapa 9)
• ograniczenie możliwości parkowania na ul. Wróblewskiego w celu lepszego połączenia placu z Deptakiem dla ruchu pieszego

Mapa 9
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budowa chodnika na ul. Dolnej Marii Panny z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się (np. siedziska do przysiadywania, poręcze – Mapa 9)
docelowe przearanżowanie placu z uwzględnieniem jego ocienienia (za pomocą dużych drzew lub rozpinanych dachów), ożywienia pierzei, lokalizacji zieleni
i ławek wraz ewentualnością zmiany dizajnu fontanny,
wymiana nawierzchni w ramach szerszych zmian,
powiązanie rowerowe z Bystrzycą przez Park Rusałka

Fragment ul. Bernardyńskiej łączący pl. Wolności z ul. Kozią, a przez nią z pl. Łokietka. Samochody parkujące w świetle
chodnika wschodniej części placu i wzdłuż ściany Pałacu Parysów blokują ruch pieszo-rowerowy w tej relacji i zasłaniają
widok przejścia. Przyczynia się to do funkcjonalnej i widokowej izolacji placu od sąsiednich przestrzeni. Pojazdy parkujące
wzdłuż Pałacu mogłaby zastąpić stacja roweru miejskiego, pomagając w ożywienia tego skraju placu.
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Ulica Zielona
Obecnie ul. Zielona funkcjonuje głównie jako parking oraz tranzytowy przelot dla
samochodów. Ruch pieszy jest w niej bardziej intensywny niż ruch samochodowy,
ale przestrzennie został on zmarginalizowany i napotyka na wiele utrudnień. Cele
proponowanych zmian jest rzeczywista priorytetyzacja ruchu pieszego (zgodnie
ze znakiem D-40 „strefa zamieszkana”) dla ożywienia handlu, poprawy warunków
mieszkalnych w Śródmieściu, poprawy kondycji Deptaka i zapewnienia lepszego
połączenia między Starym Miastem a pl. Litewskim oraz zachodnimi kwartałami
ul. Świętoduskiej. W przyszłości ulica ta może być ściśle powiązana z pl. Litweskim
i pl. Łokietka, wchodząc w skład Ringu Deptaka.
Krytyczne uwarunkowania dla zmian na ul. Zielonej
• likwidacja stałych miejsc parkingowych (Mapa 10)
• przygotowanie koncepcji wraz z właścicielami i najemcami przyległych kamienic i lokali w tym z właścicielem działki przylegającej do ul. Zielonej
Propozycje elementów Małego LAP-u dla ul. Zielonej:
• likwidacja słupków po prawej stronie ulicy w miejscach, gdzie są one niepotrzebne (a tylko utrudniają ruch pieszych), bo i tak nikt nie będzie tam parkował, gdyż zablokowałby jezdnię (Mapa 10)
• umożliwienie kontra-ruchu rowerów (Mapa 10)
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poszerzenie stref parkowania tylko dla dostawców kosztem parkingu stałego
czasowe zawieszenie możliwości parkowania (np. na czas weekendów) lub inne
podobne rozwiązania zamieniające okresowo ulice w deptak (co nie koliduje
z umową parkingową, ponieważ w weekendy i tak nie są pobierane opłaty za
parkowanie)
wzmożenie kontroli Straży Miejskiej samochodów parkujących nielegalnie
ograniczenie parkowania na ul. Staszica między Deptakiem i ul. Zieloną
uzgodnienie z najemcami lokali oraz zainteresowanymi podmiotami programu
działań kulturalnych programu wykorzystania ul. Zielonej jako przestrzeni publicznej (wystawianie stolików przed lokalami, tymczasowe upiększanie ulicy).
stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na jednym z terenów zieleni przylegających do ul. Zielonej: pl. o. Krąpca, dziedziniec przy Zielonej 5 (prywatna działka
22/15) lub ogród przy kościele pw. św. Jozafata (Mapa 10)

•

otwarcie stałego przejścia Zielona-Deptak (Mapa 10)

Propozycje elementów Dużego LAP-u dla ul. Zielonej możliwe do określenia na dziś,
ale wymagające weryfikacji podczas realizacji Małego LAP-u:
• wyrównanie i ujednolicenie powierzchni ulicy (likwidacja podziału na chodnik
i jezdnię)
• uwzględnienie w MPZP dla Śródmieścia wymogu zachowania widoku na wieżę
kościoła pw. św. Jozefata wzdłuż osi ulicy od strony zachodniej
• zamiana ul. Zielonej w deptak (usunięcie ruchu samochodowego) lub przestrzeń
typu woonerf lub „shared space”
• udrożnienie i uczytelnienie na stałe połączeń komunikacyjnych z sąsiedztwem
(np. parkingiem przy Instytucie Stomatologii i ciągami pieszymi przylegającymi
do niego oraz z Deptakiem)
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Malaga.
Plac zabaw w parkowym
pasie zieleni między Passeo Parque i alei Canóvas
del Castillo pozbawiony
zbędnych tu ogrodzeń, ponieważ otaczająca go
przestrzeń jest już sama
w sobie bezpieczna. Nasuwa się skojarzenie z ogrodzonym placem zabaw
w Ogrodzie Saskim i wieloma podobnymi miejscami.

Malaga.
Ciekawy sposób na upamiętnienie
ważnych wydarzeń – reliefy pierwszych
stron gazet wpasowane w chodnik.

Stare miasto w Maladze to prawdziwy festiwal posadzek.
Wszystkie są wypolerowane i zakonserwowane. Efekt ten jest
rezultatem wieloletnich działań i byłby trudno do powtórzenia
w innych miastach. Podobny efekt można jednak osiągnąć
innymi metodami – wystarczyłoby zróżnicować projekty nawierzchni dla różnych miejsc i wykonać ją z materiałów naturalnych lub wytworzonych ale szlachetnych, unikając rowków
i nierówności. Projektami zamiast inżynierów mogą się zająć
dizajnerzy.

Ryga.
Plac przed supermarketem i głównym
dworcem kolejowym. Najprostsze
środki: rozpinane zadaszenie, ławki
wokół donic z drzewkami i standy na
wystawy.
Lizbona.
Ogród de São Pedro de Alcântara. Może kojarzyć się z placem przy Teatrze Andersena. W odróżnieniu od niego nie jest
otoczony parkanem (parkan jest na niższym tarasie nad murem
oporowym) i posiada zaaranżowane centralne miejsce w formie fontanny. Taki punkt, który niekoniecznie musi być fontanną, zawsze podnosi rangę miejsca.

Ryga.
Sposób na tymczasowe zagospodarowanie placu: donice
z drzewkami otoczone siedziskami.

Corralone (powyżej) to rodzaj tradycyjnego patio-podwórka
dzielonego przez sąsiadów z kamienicy jako wspólna przestrzeń prywatna. W Maladze przygotowano długofalowy
program ożywiania corralones w budynkach socjalnych jako
element rewitalizacji życia sąsiedzkiego (m.in. poprzez organizację konkursu na najładniej urządzone patio), który przyniósł
świetne rezultaty. W corralone jest miejsce na wiszącą dżunglę, fontannę, dekoracyjną ścianę a także obrazy świętych i
lokalnych bohaterów. Zielona wyspa z roślin doniczkowych
może ożywić najbardziej nudny i zaniedbany dziedziniec.
Nasuwają się skojarzenia z lubelskimi podwórkami, a także
twórczym potencjałem naszych architektów zieleni.

Malaga.
Podczas kiedy w Polsce panuje moda na tzw. fontanny multimedialne ze strumieniami wody sterowanymi elektronicznie
w rytm muzyki i dodatkowo podświetlonymi, zjawiskowe fontanny Malagi, odziedziczone jeszcze po kulturze arabskiej,
zachwycają prostotą i subtelnością. Wystarczy misa z umieszczoną poniżej niecką lub korytkiem, do których ściekają małe
strumyczki, aby stworzyć kojącą nerwy akustyczną rzeźbę. Jeśli
takie miejsce dodatkowo otoczyć zielenią, fontanna może być
nawet miniaturowa, ale jej urok będzie promieniował na całe
otoczenie.

Malaga.
Rzeźby pełniąca funkcję landmarków na skrzyżowaniach pieszych uliczek starego miasta. Nie tylko są one przestrzennymi
„zwornikami” tych mini-placyków, ale też pomagają się nie zgubić w labiryncie uliczek.
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