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USER – Changes and conflicts in using public spaces

Samouczek
Celem niniejszego opracowania jest sprecyzowanie priorytetów projektu USER w Lublinie,
zdefiniowanie związanych z nimi problemów do rozwiązania i przygotowanie stosownej
metodologii. Opracowanie zestawia ze sobą:
• założenia projektu wspólne dla wszystkich uczestników;
• założenia projektu przyjęte dla Lublina;
• lokalny kontekst przestrzenno-społeczny istotny dla projektu;
• wiedzę zewnętrzną związaną z tematyką projektu.
Zawartością opracowania są wnioski wyciągnięte z tego zestawienia.
Wstęp do metodologii – design thinking
Słowo USER, czyli „użytkownik”, ma we współczesnym świecie bardzo bogate konotacje, które
prowadzą do nowatorskich wniosków z punktu widzenia polskiej praktyki planowania
przestrzennego. Dlatego warto się zatrzymać na tym pojęciu i w skrócie przedstawić, z czym ono
się obecnie wiąże w Europie i innych krajach wysoko rozwiniętych.
Tytuł projektu stawia w centrum uwagi potrzeby ludzi korzystających z konkretnych rozwiązań
przestrzeni publicznej a więc wspólnej wielu grupom odbiorców, za której trwałe ukształtowanie
ponosi odpowiedzialność samorząd. W sensie ogólnym nie wydaje się to specjalnie odkrywcze.
Jednak współcześnie nie da się zatrzymać na ogólnym sensie tego założenia, ponieważ
odwołuje się ono do konkretnej metodologii dizajnu, która jest obecnie osobną dziedziną
wiedzy podpowiadającą, jak przekładać ogóły na szczegóły w praktyce. 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).
Myślenie w tych kategoriach określa się ogólnym mianem design thinking, co tłumaczy się różnie,
np. „myślenie projektowe” czy „myślenie rozwiązaniami”. W sumie chodzi o to, aby myśleć „jak
projektant”, jak współczesny projektant. 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, szczegółowo 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
nowe, pozytywistyczne sensy zachodniego designu.
Dizajn w III RP znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju. Z drugiej strony pojawia się coraz
więcej wydarzeń i podmiotów zajmujących się jego szerzeniem. W 2001 roku pojawiło się w
sprzedaży pierwsze profesjonalne pismo na ten tema – kwartalnik „2+3d grafika plus produkt”
(www.2plus3d.pl). W 2005 roku powstał Zamek Cieszyn, ośrodek działający na rzecz rozwoju
polskiego wzornictwa (www.zamekcieszyn.pl). Coraz więcej firm wpisuje w biznesplany koszty
zaprojektowania wyglądu i funkcjonalności swoich produktów. Dizajn stał się popularnych
tematem rozmów konsumentów i tygodników opinii. Dizajnem zaczynają się chwalić miasta
organizując poświęcone mu imprezy reklamowane w całej Polsce (Wrocław, Łódź). Pojawiają się

pierwsze świadome inwestycje samorządów w profesjonalne systemy nawigacyjne w
przestrzeniach publicznych (np. Warszawa, Bielsko-Biała, Olsztyn, lotnisko w Katowicach) czy w
katalogi mebli miejskich (Wrocław). Mamy też pierwszą serię bardzo dobrych książek o dizajnie
dla dzieci: o architekturze domu, wzornictwie i modzie
(www.wydawnictwodwiesiostry.pl/seria_seria.html). Z drugiej jednak strony można powiedzieć, że
myślenie w kategoriach dizajnu dopiero raczkuje, bo polska kultura projektowa nie dotyczy jeszcze
szerszych kręgów branżowych i społecznych. Tematyka przemysłów kreatywnych, do których
należy projektowanie czy pożytków tzw. „klasy kreatywnej” jest nowością. Nie istnieje też polska
polityka wzornictwa.
Mamy więc tu do czynienia z rozwojem „dwóch prędkości”. Dizajn nie istnieje bez inwestorów –
prywatnych lub publicznych – a wśród nich obok grupy liderów, którzy reprezentują poziom
światowy, mamy maruderów tkwiących korzeniami jeszcze w XX wieku. Rezultatem tego
rozwarstwienia jest efekt niespójności wspólnej przestrzeni kulturowej, w której teoretycznie
wszyscy mają dostęp do tej samej wiedzy, ale w praktyce część kluczowych podmiotów jej nie
rozumie i nie traktuje jako istotnej przy dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji. W
praktyce może to prowadzić do nieporozumień, kiedy oczekiwania odbiorców dotyczą wyższej
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 polskiego
prawodawstwa (np. uchwalenia Polskiej Polityki Architektonicznej), ale także tzw. Kongres
Ruchów Miejskich (www.kongresruchowmiejskich.pl), skupiający lokalne inicjatywy mieszkańców
oczekujących lepszego planowania miast od swoich samorządów.
Z tego krótkiego wprowadzenia wynika, że realizacja USERa w Lublinie zgodnie z europejską
kulturą dizajnu w projektowaniu przestrzeni publicznych może być wyzwaniem. Byłoby roztropnie
zakładać, że podstawy wiedzy i metodologii USERa oraz sposób kształtowania przestrzeni
publicznych w Lublinie mogą być ze sobą miejscami niekompatybilne. Uświadomienie sobie
tych różnic warto potraktować jako jedno z ważniejszych działań w projekcie, by potem ustalić
najlepsze metody ich wyrównywania. W tym celu warto zapoznać 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.

www.zamekcieszyn.pl/baza_w_file
s/135592098563katalog_partycypacja_www.pdf

Wspomniany „wykres procesu projektowego” wg design thinking:

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
tym diagramie najpierw następuje faza odkrywania (problemów, zasobów, potrzeb itd.) a potem
definiowanie 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 one 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 ciągłe 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 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. Skutkiem tego w tej procedurze czasem bardzo trudno przychodzi
redefiniowanie problemów traktowane jako „kręcenie się w kółko” lub „krytykowanie” decyzji.
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 jest bardzo ważne, jeśli chcemy w USERze zaangażować
do współpracy realnych użytkowników projektowanych przez Urząd Miasta rozwiązań
przestrzennych.
Wracając do porównania projektowania wg design thinking i procedury liniowej, warto je odnieść
do szerszego kontekstu procesu projektowego. W tym celu wyobraźmy sobie tzw. „przestrzeń
fazową” projektu, która jest zbiorem wszystkich możliwych scenariuszy postępowania, które
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 kilka „trajektorii” projektowych danego rozwiązania, które – w
zależności od kierunku założonego na wstępie i jego ewentualnych zmian w punktach zwrotnych –
kończą się na różnych produktach finalnych, lepszych lub gorszych.
Bowiem w „wachlarzu możliwości” kryją
się zarówno rozwiązania dobre, złe jak i
najlepsze. Nie wiemy z góry, jak omijać te
złe a wybierać najlepsze. Przypomina to
nieco łowienie ryb siecią. W zasadzie
jedynym narzędziem, które może w tym
pomóc jest branie pod uwagę jak
najszerszego zakresu możliwości, czyli
stosowanie jak najszerszej sieci. W tym
porównaniu procedury liniowe okazują się
dość nieefektywne:

Jeśli teraz w takim samym „wachlarzu możliwości” umieścimy procedurę design thinking z
charakterystycznymi „rozdęciami”, zauważymy, że wykorzystuje 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”
dużo szerszego pola widzenia.

Użytkownik a projekt – przykłady z życia wzięte
Na tym 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 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 realnym kontekście.
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.
Stojak rowerowy opisany jako „Stojak przyjazny rowerom –
wykonany z gumy gwarantuje, że rower nie zostanie
zarysowany przy parkowaniu. Niewielkie rozmiary pozwalają
na montaż także w ograniczonej przestrzeni”. W praktyce jest
to projekt zupełnie 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 przypięcia ramy
roweru do czegoś stabilnego. Typowy przykład dizajnu pod
błędnie odgadnięte potrzeby użytkowników.
Źródło: „Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeństwo –
katalog”, wyd. Zamek Cieszyn,
www.zamekcieszyn.pl/baza_w_files/135592076581katalog_dizajn_w_przestrzeni_publicznej.pdf

Pierwsza fotografia 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 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 psią kupę 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 nawyków. Dlatego też w planowaniu przestrzeni mówi się czasem o „projektowaniu
dobrych nawyków”. Pomaga w tym wiedza dobrego projektanta przewyższająca zastane
kompetencje użytkowników.

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 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, która z kolei w całości udostępniono właścicielom psów.
Przykład dobrego dizajnu miejskiego ze Szwecji –
siedziska po „posiedzenia” np. dla starszych ludzi
wracających ze sklepu bez instalowania osobnych
ławek (postulat takich urządzeń zgłaszali
mieszkańcy osiedla Skarpa).

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 markizy nie zasłaniają widoku.

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

Trawnik w pałacu królewskim w Oslo – dostępny
publicznie. Nie jest strzyżony w całości, bo nie
ma takiej potrzeby. Daje to oszczędności i
pozytywny efekt krajobrazowy.

Projekt fontanny „Oko Cadyka” wg projektu
Jarosława Koziary. Propozycja stworzenia na stałe
efektu wykreowanego w ramach festiwalu Open
City w formie podobnej instalacji, ale o
tymczasowym charakterze, która spotkała się z
niezwykle pozytywnych przyjęciem wśród
mieszkańców. Jest to ciekawy przykład
spontanicznej inicjatywy „usera”
reprezentującego sztukę w odpowiedzi na
zapotrzebowanie innych „userów”. Projekt czeka
na swojego promotora w procedurze projektowej
Podzamcza.

Huśtawki na parkowym placu zabaw w Szwecji.
Pomysł znany i stosowany także w Polsce, ale
wyparty przez komercyjna ofertę placów zabaw z
huśtawkami bardziej kolorowymi, ale mniej
wygodnymi i bezpiecznymi (często niestabilnymi
i dostosowanymi do wąskiej grupy wiekowej).
Przy okazji warto zauważyć, że nawierzchnia nie
jest sztuczna lecz z gruboziarnistego piasku.

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 struktury pobudzające ich
wyobraźnię i aktywność ruchową.

Powyższe przykłady pokazują, że:
• projektowanie przestrzeni publicznych ma swoją własną specyfikę wynikającą z wielości
funkcji i użytkowników jednego projektu; stąd konieczność ich wyważania i synergizowania
oraz zapewnienia „userom” wzajemnego kontaktu, aby w drodze dialogu uczyli się empatii i
wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb, by móc zaakceptować ograniczenia wynikające z
koniecznego kompromisu
• 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.
To pokazuje, że nie istnieje jeden szablon tworzenia dobrego rozwiązania, który da się powtarzać
wszędzie i zawsze. Stanowi to poważne wyzwanie dla procedur urzędowych.
O co chodzi w projekcie - ze wstępu do opisu USERa
Poniższy tekst jest roboczym tłumaczeniem motta USRa oraz wstępu „1.1. Zrozumieć podejście
USERa.” do opracowania programowego „USER. Changes and conflicts in using public spaces.
Baseline study”. Jest on rodzajem manifestu projektu, do którego należy odnosić jego realizację w
Lublinie. Wyznacza on ramy problemowe projektu i pomaga identyfikować potencjalne miejsca,
którymi warto się zająć w projekcie oraz ich użytkowników.
Tradycyjnie nowe inwestycje były zaplanowane według wzoru: najpierw budynki, potem
przestrzenie, potem (być może) życie. W planowaniu dzisiejszym, ta formuła musi być
odwrócona według następujących pytań: jakie życie chcemy mięć w danym miejscu, jakie
przestrzenie będą do tego potrzebne i wreszcie, jak umieścić na tym obszarze budynki, by
wspierały te przestrzenie i życie w nich? W skrócie, formuła musi być następująca: po
pierwsze życie, potem przestrzenie, a na końcu budynki
Przestrzenie publiczne dla zmiany publicznego życia.

profesor Jan Gehl, Dr.Litt
Niniejszy wstęp jest w jakimś sensie "prezentacją" głównych założeń przyjętych w projekcie
USER. Skupia się on na przestrzeni publicznej. 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 społecznokulturowego 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
przestrzeń ułatwia; jej potencjał skłaniania grup i osób do wchodzenia w interakcje oraz jej
zdolność do budowania symbolicznej tożsamości jej użytkowników.
Początkowe założenia USERa są jak uczynić miasto lepszym do życia, biorąc pod uwagę
fakt, że współczesne miasto powinno:
• radzić sobie z rosnącą różnorodność kulturową
• być dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa
• oszczędzać energię
• zmierzyć się z problemami społęcznego wykluczenia, segregacji i polaryzacji.
Nowe układy urbanistyczne, pojawienie się nowych mieszkańców, odwiedzających i turystów,
nowych społecznych i pokoleniowych relacji w dzielnicach i społecznościach, różnice i
podobieństwa w użytkowaniu różnych przestrzeni miejskich - wszystko są to aktualne
zjawiska zmieniające oblicza europejskich miast.
Dlatego też miejskie przestrzenie publiczne są przedmiotem różnych zastosowań pod presją
ciągłych zmian i ryzyka konfliktów, które podważają ideę przestrzeni publicznej posiadanej
przez wszystkich, w której spełnia idea społeczeństwa obywatelskiego.
„Zmiany i konflikty w miejskich przestrzeni publicznych” to główny temat, na którym
koncentruje się USER i można go podzielić na trzy wątki:
1. Dysfunkcje i konflikty zastosowań przestrzeni publicznej
2. Przestrzenie publiczne niebezpieczne lub pozbawione zabezpieczeń
3. Zarządzanie przestrzenią publiczną
Ad 1. Dysfunkcje i konflikty zastosowań przestrzeni publicznej
Jakie zmiany, dysfunkcje i konfliktów w miejskich przestrzeniach publicznych powinny być
brane pod uwagę?
• 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 Vs nowi mieszkańcy lub nowe funkcje, NIMBYism
• Inne ...
Ad 2. Przestrzenie publiczne niebezpieczne lub pozbawione zabezpieczeń
Z czym kojarzy się nam brak bezpieczeńtwa 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 ...
Ad 3. Zarządzanie przestrzenią publiczną
Jakie kwestie zarządzania należy poruszyć?
• Codzienne sprzątanie
• Utrzymanie przestrzeni
• Gospodarka odpadami
• Utrzymanie miejskich mebli
• Modernizacja przestrzeni publicznej
• Odnowa przestrzeni publicznej
• Inne ...
USER koncentruje na powyższych punktach i chce eksperymentować w ich ramach.
Rdzeniem USERa jest założenie, że dizajn miejskich przestrzeni publicznych i główne cele
planowania miejskiego są podważane przez gwałtowne zmiany funkcji przestrzeni miejskich.
Nowe trendy w sposobach używania przestrzeni publicznych, nowe potrzeby ich
użytkowników, zwiększające się dysfunkcje i konfliktów w ich zastosowania itp., kwestionują
stare sposoby, w jakich miasto było "produkowane", zaprojektowane i zarządzane.
Wszyscy partnerzy zaangażowani w USERa będa analizować oraz interpretować główne
wyzwania dotyczących konfliktów, zmian i ewolucji przestrzeni publicznych w ich miastach.
Będą analizować ich obecne wykorzystanie, rodzaju wystepujących w nich konfliktów i
kategorie ich użytkowników.
To podejście wymaga zaangażowania w proces samych użytkowników zaangażowania jako
podstawowego wymiaru całego procesu, ponieważ ich "wiedza praktyczna" stanowi jeden z
głównych wkładów do zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są przestrzenie i jakie
konflikty mają we nich miejsce. Dlatego też każde miasto uczestniczące w USERze zbuduje
lokalne
partnerstwo ze "społecznością użytkowników" oraz programu badań w celu oceny
zastosowań i propozycji poprawy wykorzystania miejsc oraz włączy te wnioski do codziennej
pracy utrzymania, projektowania i planowania przestrzeni publicznych.
Cykl ten wymaga nowego i odnowionego podejścia do zapewnienia spójności między
rzeczywistym życiem i przestrzeniami publicznymi poprzez praktyczną znajomość różnych
użytkowników, zasad codziennego zarządzania, konserwacji i projektowania (dizajnu)
przestrzeni publicznych.
By powiązać konkretne propozycje poprawy zastosowania przestrzeni publicznych z
ogólnymi zasadmi polityki i ram instytucjonalnych, USER bierze też pod uwagę następujące
czynniki:
• Własność przestrzeni publicznych (publiczne, prywatne, pół-publicznych) [...]
• Miejskie polityki planistyczne wpływające na stan przestrzeni publicznych [...]
• Zarządzanie metropolitalne [...]
• Aspekty finansowe (inwestycje, odnowienie i koszty utrzymania) [...]
• Planowanie urbanisttyczne a przestrzenie publiczne

Project for Public Spaces - przykład inspiracji z USA
Poniższy tekst stanowi robocze tłumaczenie jednej z sekcji rozdziału „1.2. Existent knowledge,
findings and practices across Europe and beyond” opracowania programowego „USER. Changes
and conflicts in using public spaces. Baseline study”. Sygnalizuje on obecność rozległych pokładów
wiedzy nt. współczesnych sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznych, które USER
powinien pomóc przyswoić w Lublinie jako „mieście inspiracji” a więc otwartego na inspiracje z
zewnątrz. W szczególności wiedzę tę można użyć w charakterze narzędziowym w działaniach z
konkretnymi miejscami. W tym też celu należałoby przetłumaczyć ww. opracowanie na j. polski w
całości.

Projekt for Public Spaces (PPS) z siedzibą w Nowym Jorku, jest organizacją non-profit
zajmującą się planowaniem, projektowaniem i edukacją mającą na celu pomoc ludziom w
stworzeniu i utrzymaniu przestrzeni publicznych budujących lepsze społeczności. Ich
nowatorskie podejście „Placemaking” pomaga obywatelom w przekształcaniu ich przestrzeni
publicznych w miejsca ważne, które podkreślają lokalne zasobów, sprzyjają odnowie i służą
wspólnych potrzebom.
PPS została założona w 1975 roku jako przedłużenie pracy William (Holly) Whyte, autora
„The Social Life of Small Urban Spaces”. Od tamtej pory organizacja zrealizowała projekty w
ponad 2500 wspólnotach 40 krajów i wszystkich 50 stanach USA. W swojej działalności
nakierowanej na rozwój lokalnych społęczności poprzez tworzenie udanych przestrzeni
publicznych PPS współpracuje z organizacjami publicznymi i prywatnymi, federalnymi,
stanowymi, miejskimi,dzielnicowymi oraz z biznesem.
Oprócz wiodących projektów w naszych dziewięciu obszarów programowych, PPS zajmuje
się szkoleniem ponad 10.000 osób rocznie i dociera do szerszego kręgu odbiorców za
pośrednictwem naszych stron internetowych i publikacji. PPS stał się uznanym
międzynarodowo centrum zasobów, narzędzi i inspiracji na temat „Placemaking”.
Co decyduje o sukcesie miejsca?
Najlepsze przestrzeni publiczne to takie, gdzie odbywają się publiczne uroczystości, gdzie
odbywa się wymiana społeczna i ekonomiczna, gdzie można natknąć się na znajomych i
gdzie mieszają się różne kultury. Można je odnaleźć jako frontowe „ganki” instytucji
publicznych - bibliotek, domów kultury, szkół, gdzie nawiązujemy relacje ze sobą i z
władzami. Dobrze działająca przestrzeń jest sceną życia publicznego.
Dlaczego jedne miejsca są udane a inne nie?
Oceniając tysiące publicznych przestrzeni na całym świecie, PPS stwierdził, że te udane
mają cztery podstawowe cechy:
• są one dostępne
• ludzie angażują się w nich w różne działania
• są wygodne i mają pozytywny image
• są miejscami „towarzyskimi” – tam ludzie spotykają się ze sobą, zabierają swoich
znajomych
PPS opracował poniższy „diagram miejsca” jako narzędzie, aby pomóc w ocenie miejsc:

[czynniki mierzalne, niematerialne oraz kluczowe atrybuty]
Tworzenie wspaniałych przestrzeni społecznych
Efektywne przestrzenie publiczne są bardzo trudne do osiągnięcia, gdyż ich złożoność jest
rzadko rozumiana. Jak to powiedział William (Holly) Whyte: "Bardzo trudno jest
zaprojektować przestrzeń, która nie przyciągnie ludzi. Zaskakujące, jak często się to udaje”
Wspólnota jest ekspertem
Ważny punkt wyjścia do tworzenia koncepcji dla każdej przestrzeni publicznej jest
identyfikacja talentów i potencjału możliwości w ramach danej wspólnoty. W każdej
społeczności są ludzie, którzy mogą dostarczyć perspektywy historycznej, wglądu w
funkcjonowanie danego obszaru i zrozumienia krytycznych problemów, które mają
znaczenie dla lokalnych mieszkańców. Nacisk na te informacje na początku procesu pozwala
na stworzenie poczucia wspólnoty w ramach projektu, co może być bardzo korzystne
zarówno dla projektu, ewentualnego sponsora jak i społeczności.
Twórz miejsce, nie projekt
Jeśli chcesz stworzyć miejsce, sam projekt (dizajn) nie wystarczy. Aby zmienić przestrzenie
pół-żywe w prawdziwie żywe miejsca, trzeba wprowadzić takie fizyczne elementy, które
stworzą wrażenie, że ludzie są tam mile widziani i poczują się komfortowo (siedzenia i
ciekawy krajobraz), a także poprzez odpowiednim zarządzaniem ruchem pieszym i
opracowanie udanych relacji między handlem i aktywnością w przestrzeni publicznej. Celem
jest stworzenie miejsca, które posiada silne poczucie wspólnoty i przyjemny image, miłe
otoczenie, oraz rodzaje działalności i funkcji, których razem tworzą coś więcej niż sumę
składników. Łatwo to powiedzieć, ale trudno osiągnąć.

USER w Lublinie – wstęp do selekcji miejsc
Niniejsza część podsumowuje część powyższą w kontekście przestrzeni Lublina i dyskusji zespołu
projektowego o wyborze z konkretnych miejsc, którymi warto się zająć w ramach projektu.
Projekt USER nosi podtytuł “Changes and conflicts in using public spaces”, z czego wynika, że
podstawowym kryterium selekcji miejsc do projektu powinny być takie, o których wiemy, że
występują w nich jakieś konflikty funkcji lub że ich funkcja z czasem się zmieniła i okazało się, że
nie są one do niej dostosowane.
Idąc tym tropem, wybrano jako temat
wiodący tzw. „linię życia” miasta (wg
nomenklatury Grodona Cullena) czyli
główną oś lub linię styku, wzdłuż której
koncentruje się życie lub która generuje
witalność miasta. W przypadku Lublina
jest to oś Krakowskiego Przedmieścia z
przyległościami, które razem tworzą
zarys postaci ludzkiej. Jest to założenie
słuszne metodologicznie i bardzo
komunikatywne, a dodatkowo
wykorzystujące stworzony wcześniej
koncept „człowiek w mieście, miasto w
człowieku” wykorzystany jako leitmotiv
jednej z „Nocy Kultury”
Dodatkowo sprecyzowano o jaką zmianę chcielibyśmy wygenerować w ww. obszarze: “Improving
of attractiveness of city life line”. Pojawiły się jednak głosy, że np. Stare Miasto jest już faktycznie
„zbyt atrakcyjne” dla organizatorów imprez kulturalnych i poruszany był temat przeniesienia części
tego rodzaju aktywności w sąsiednie przestrzenie, których jednak nie ma zbyt wiele. Można wręcz
zauważyć wręcz odwrotne zjawisko – miejsca bardzo ludne i atrakcyjne sąsiadują w Śródmieściu z
opuszczonymi i zaniedbanymi. Stąd pojawiła się myśl, aby kluczem wyboru miejsc dla USERa była
potrzeba rewitalizacji.
Na bazie tej dyskusji powstał nowy
sposób identyfikacji miejsc
interesujących z punktu widzenia
projektu w formie „radaru”, którego
promień ma długość najatrakcyjniejszej
części lubelskiej „linii życia” między
Rynkiem a hotelem Lublinianka. Jeśli
atrakcyjność tej przestrzeni sprawia, że
wydają się one bliskie, podnosząc
atrakcyjność miejsc w podobnej
odległości od Rynku moglibyśmy je
„zbliżyć” do centrum i w ten sposób
poszerzyć obręb atrakcyjnego
Śródmieścia.

Rozważając, w jaki sposób projekt USER może pomóc w podnoszeniu atrakcyjności lubelskiej
„linii życia”, należy wziąć pod uwagę, że jest ona obecnie przedmiotem wielu zmian
przestrzennych o dużo większym ciężarze gatunkowym niż USER, przy czym chodzi zarówno o
zmiany miejsc jak i kierunki przemieszczania się mieszkańców (kolejność wg aktualności zmian):

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

a – Plac Teatralny w trakcie projektowania – proces o charakterze interwencyjnym z
udziałem Rady Kultury Przestrzeni
b – powstająca galeria handlowa Tarasy Zamkowe, która radykalnie zmieni sytuację w
centrum, a szczególnie na Podzamczu
c – Plac Litewski w trakcie projektowania; jego nowy wygląd będzie powiązany z
zamknięciem kilku ulic dla ruchu aut
d – planowana przebudowa ronda Lubelskiego Lipca idąca w kierunku niezgodnym
marginalizacji ruchu pieszo-rowerowego, niezgodnym z założeniami polityki transportowej
Śródmieścia
e – zawieszone w próżni losy Podzamcza – powiązane z losami rozbudowy okolic dworca
PKP i przeniesieniem tam dworca PKS
f – kończąca się budowa Centrum Kultury z nową przestrzenią od frontu wraz z
odnowionym po sąsiedzku parkiem (w którym można wskazać kilka niedoróbek jak np.
betonowe postumenty na rzeźby, które nie mają żadnego odbiorcy-opiekuna)
!!! – kwestia rozwiązania ruchu aut w centrum (powiązana z Placem Litewskim) i
stworzenia nowych relacji pieszo-rowerowych
!! – kwestia planowanej rewitalizacji doliny Bystrzycy: potencjalny „przewód” witalności
między Starym Miastem a terenami leżącymi wzdłuż rzeki (Rusałka, PKP, stadion, Zalew...)
! – otwarta kwestia połączenia pieszo-rowerowego Śródmieścia ze Skansenem i Ogrodem
Botanicznym.
? – kwestia ukształtowania przepływu między PKP a Podzamczem, w pasie al. Unii
Lubelskiej
?? – kwestia skomunikowania pieszo-rowerowego Śródmieścia z osiedlami za Bystrzycą i
wzdłuż al. Solidarności
??? – kwestia skomunikowania Śródmieścia z osiedlami w kierunku północnym

Jak widać losy witalności lubelskiej „linii życia” zależą od wielu czynników niezależnych od
USERa. Można zadać sobie pytanie, jak wobec tych zmian powinien zachować się USER:
• czy potraktować je jako argument za „ucieczką” projektu z tych miejsc i tematów i wybrać
raczej lokalizacje neutralne, odizolowane od „wielkich transformacji”
• czy też potraktować je jako zachętę, aby metodologia Lokalnych Grup Wsparcia i
projektowania pod potrzeby użytkowników została importowana przez te przedsięwzięcia,
by podnieść jakość ich rezultatów (mogłoby to być możliwe np. z Placem Teatralnym).
Działaniem, które też należałoby wymienić w tym kontekście jest zbieżna z celami USERa kwestia
regulacji przestrzeni ogródków gastronomicznych w obszarze ochrony konserwatorskiej.
Zoomując ewentualny zakres USERa do obszaru zakreślonego promieniem Rynek-Lublinianka,
otrzymujemy niniejszy plan. Widać na nim tylko dwie „wielkie transformacje” czyli Plac Litewski i
Tarasy Zamkowe (a i b)

Czerwone gwiazdki oznaczają obszary nadające się do objęcia przez USERa ponieważ
zwiększenie ich atrakcyjności mogłoby „rozładować” imprezową witalność „linii życia”, a
jednocześnie podnieść jej atrakcyjność jako zaplecza gastronomicznego tych miejsc. Chodzi tu o:
• błonia przy Zamku (w jakiejś mierze objęte offsetem inwestycji Tarasów Zamkowych – tzn.
Immofinance, inwestor galerii, zobowiązał się pokryć koszty projektu nowej aranżacji błoni
i też w jakiejś mierze jego realizacji)
• 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.
Zaznaczone na planie białe słoneczko to obszar, w którym działania rewitalizacujne miałaby
również pozytywny wpływ na cele USERa i jego rezultaty dla Lublina (jest w nim kilka ciekawych
miejsc o potencjale przestrzeni publicznych a także kilka „przesmyków” do sąsiednich lokalnych
ośrodków witalności).
Cyframi na planie oznaczono miejsca, które zostały objęte poniższą dokumentacją fotograficzną: 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.

Zanim przejdziemy do prezentacji tych miejsc warto podsumować dotychczasowe rozważania w
formie kluczowych pytań i zagadnień, na które należałoby zwrócić uwagę przed ostatecznym
wyborem miejsc dla USERa i metodologii postępowania z nimi:
1.
Jakie zmiany lub konflikty funkcji widzimy na powyższym obszarze, którymi należałoby się zająć
w ramach projektu?
Możliwości:
• zmiany funkcji miejsc planowane przez inwestorów publicznych tworzących nowe (lub
jakościowo nowe) przestrzenie publiczne (np. Plac Teatralny, błonia przy Zamku) – w
ramach tego działania warto rozważyć wydzielenie w większych inwestycjach mniejszych
obszarów problemowych do konsultacji z „userami” na poziomie np. układu alejek, mebli
miejskich itd. (np. Plac Litewski)
• konflikty funkcji komercyjnych, rekreacyjnych i komunikacyjnych (np. kwestia
ekspansywności ogródków gastronomicznych i priorytetów ruchu pieszych, rowerów i aut)
• Dostosowanie Śródmieścia do potrzeb nipełnosprawnych, rodzin z dziećmi, właścicieli
psów i innych grup o specyficznych potrzebach
• inne, wg klucza USERa: Dysfunkcje i konflikty zastosowań przestrzeni publicznej /
Przestrzenie publiczne niebezpieczne lub pozbawione zabezpieczeń / Zarządzanie
przestrzenią publiczną
2.
Co jest głównym problemem Śródmieścia:
• jego zbyt niska atrakcyjność – wówczas chodziłoby o udoskonalenie wybranych funkcji
• jego zbyt duża witalność – wówczas chodziłoby o jej rozśrodkowanie na sąsiednie obszary
poprzez podniesienie ich atrakcyjności
• zaniedbanie niektórych miejsc w Śródmieściu – wówczas chodziłoby o ich rewitalizację
(która podniosłaby atrakcyjność Śródmieścia i jednocześnie ewentualnie pomogłaby w
lepszej dystrybucji witalności)
• inne
Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że rewitalizacja jest procesem dążącym do trwałych rezultatów i nie
polega na tymczasowym zwróceniu uwagi na jakieś miejsce czy jego ożywienie przez np. jakieś
działanie kulturalno-artystyczne – takie działanie może wspomóc ów proces, ale go nie zastąpi.
3.
Jakie funkcje wyróżniamy w przestrzeniach publicznych na tym obszarze:
• przyciągnięcie użytkowników (atrakcyjność image'u i otoczenia) -= taką rolę spełniają
wszelkie miejsca spotkań, gdzie ludzie umawiają się przed pójściem do kawiarni czy kina
• zatrzymanie ich 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 ciągnący się przez pół miasta (vide trasa wzdłuż
Bystrzycy)
• funkcja tranzytowa (ułatwianie komunikacji między innymi miejscami)
• zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców
• inne
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.

4.
Jak zdefiniujemy użytkowników miejsc w celu stworzenia zaangażowanej Grupy Wsparcia i
pozyskania najbardziej miarodajnych danych o ich potrzebach? Rodzaje „userów”, których można
brać pod uwagę:
• lokalni mieszkańcy – tu jednak warto zauważyć, że w miejscach zaniedbanych nie będą oni
w stanie wyrazić swoich potrzeb wyższych
• użytkownicy na kursie kolizyjnym (np. rowerzyści-piesi czy spacerowicze-właściciele
gastronomii)
• 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
• użytkownicy „pośredni” – którzy mogą reprezentować społeczne potrzeby wyższe np.
spacerowiczów (reprezentowane przez konserwatora, 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
• użytkownicy „ukryci” – są to użytkownicy, którzy niejako „kryją się” 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
• inni
Zajęcie się każdym konkretnym miejscem będzie wymagało osobnego namysłu nad powyższymi
punktami. Analiza poniższych miejsc może stanowić otwarcie tego namysłu.
1. 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, co jest wbrew zasadzie „Placemaking” – miejsce nie sprawia wrażenia
gościnnego, nie zaprasza do przebywania w nim. Siąść można tutaj tylko pod warunkiem złożenia
zamówienia w lokalu.
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.
Plac nie posiada wyraźnie
zaznaczonego „wyjścia” ani
kryjącego się za nim tarasu
widokowego.

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.

2. 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
całkowicie zaniedbany.

Nie zbudowano na nim planowanego placu zabaw ani ławek, a jego przestrzeń jest podzielona na
kilka osobnych części dość agresywnie 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.

Plac Rybny od strony ul. Lubartowskiej wydaje się ukryty i niedostępny za linia 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 Placu Rybnego mamy podobny efekt, jak na Placu po
Farze – brakuje sygnalizacji widokowej, że u szczytu schodów jest coś ciekawego, intrygującego.
Szczyt schodów jest doskonałym miejscem na umieszczenie tam rzeźby spełniającej funkcję
„telegrafu optycznego”, który przyciągałby spacerowicza na górę. Takie drobne szczegóły
dotyczące 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.
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 mozliwość
zagospodarownia muru oporowego na galerię sztuki.

3. RYNEK

Problemem Rynku jest całkowita utrata funkcji rynku czy przestrzeni publicznej. W zasadzie cała
jego przestrzeń jest albo zajęta przez ogórki, 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.
4. PLAC „U DOMINIKANÓW”

Plac ten jest na najlepszej drodze do powtórzenia scenariusza Placu Rybnego. Został on utwardzony
i ogrodzony, ale nie ma na ni absolutnie nic ciekawego. Metalowy parkan obniżył jego walory
widokowe, odgradzając ludzi o 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.

6. 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 Placem 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 do
zatrzymania ludzi. Przeszkadzają w tym parkujące na Placu na dziko auta. Dużym zagrożeniem dla
tego miejsca są postulaty rady dzielnicy 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.
7. DEPTAK
Deptak jako przestrzeń publiczna ma przede
wszystkim funkcję tranzytową. Funkcja
posiadywania tu została całkowicie
skomercjalizowana. Na zdjęciu widać, z jak
przesadną wręcz troską potraktowano kwestię
utrzymania czystości – smietnik jest przy
każdej lamie zamieniając się w dominujący
akcent wystroju, przy czym każdy z nich ma
własny wspornik. Niestety nie skorystano z
możliwości synergii i zawieszenia ich na
słupach.
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.

8. 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 ze niewłaściwego stosowania zasad sztuki niż niewiedzy o potrzebach
„userów”. Na zdjęciach widać, że pomnik Kochanowskiego stoi na środku skwerku przeciętego
alejką. Alejka ta prowadzi od wejścia do biblioteki (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.

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 tez zmianę funkcji – placu i chodnika
anektowanego przez kierowców na parking.
Można mieć nadzieję, że ta sytuacja, dzięki
stworzeniu płatnej strefy i wzmożeniu kontroli,
należy już do przeszłości.

9. 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 anyparkingowe słupki.
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.
10. PLACYK PRZED LTN

Plac ten stanowi naturalne przedłużenie ul. Zielonej, ale odseparowany jest od niej łukiem zakrętu i
przecznicą Deptaka.
Placyk ten ma wyjątkowo ciekawy amfiteatralny
układ, który zupełnie nie jest wykorzystywany.
Amfiteatralna skarpa stanowi miejsce ekspozycji
rachitycznej zieleni. Brak ławek. Wrażenie pustki i
zapomnienia w samym centrum.

Na dojściu z Placu Litewskiego do placyku
widoczny przedept. Jest to typowy skrót drogi
pieszej, który jednak w kontekście USERa można
uznać za ślad woli użytkowników, aby przeznaczone
dla nich alejki nie krzyżowały się pod kątem
prostym. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego
uzasadnienia, aby nie przebiegały tak, jak pieszym
jest najwygodniej, a nie tak, jak układ alejek
najlepiej wygląda z lotu ptaka na desce kreślarskiej.
O uniknięcie okazji do przedeptów należy się starać
w układzie alejek sąsiedniego Placu Litewskiego.

