Marcin Skrzypek

Zestawienie użytkowników miejsc objętych opracowaniem
USER – miejska zrównoważona i efektywna rewitalizacja – Analiza użytkowników
Załącznik do opracowania
Wyjaśnienia:
•

Strategicznym celem poniższej specyfikacji użytkowników jest identyfikacja na obecnym etapie USERa grup interesariuszy istotnych dla
stworzenia Lokalnej Grupy Wsparcia (LGW). Celem tym nie jest opisanie wszystkich możliwych interesariuszy danego miejsca. Punktem
wyjścia do analizy było uśrednione przybliżenie tematu dla wszystkich miejsc, po czym dla różnych miejsc i grup zastosowano różną skalę
dokładności, w zależności od rysujących się wyzwań. Można ją zmieniać wraz z rozwojem projektu, dążąc do bardziej szczegółowej i
zindywidualizowanej analizy docelowych miejsc wybranych do projektu.

•

Operacyjnym celem specyfikacji jest pomoc w wyborze najlepszej metody organizacji pracy w LGW wynikającej ze zrozumieniu motywacji
użytkowników różnych miejsc do ewentualnego uczestnictwa w zmianach, ich potrzeb, kolizje z potrzebami innych itd. Dlatego poniższe
tabele zawierają także skrócone diagnozy "używalności" poszczególnych miejsc, tezy do dalszych dociekań oraz propozycje działań kulturalnoartystycznych, które mogą wpłynąć na wizerunek miejsc zaniedbanych lub nie w pełni funkcjonujących.

•

Kategoria "Relacja z miejscem" określa, czy dany interesariusz jest realnym użytkownikiem danego miejsca czy też jego administratorem,
ponieważ administratorzy widzą przestrzeń z innej perspektywy niż jej realni użytkownicy i cechuje ich inna dynamika udziału w LGW.
Należy do nich np. Wydział Ochrony Środowiska i firmy zajmujące się usuwaniem śmieci, Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Straż
Miejska, Policja, Zarząd Dróg i Mostów, poszczególne wydziały Urzędu Miasta w różnych zakresie. Łatwo ich znaleźć i zaprosić (z urzędu),
ale trudniej zidentyfikować obszar zainteresowań, zmotywować np. do pracy twórczej czy inicjowania zmian. W przeciwieństwie do odbiorców
przestrzeni, są oni w stanie przygotowować rzetelne analizy problemów i reagować na konkretne postulaty, ale dopiero jak się pojawią. Takich
różnic jest więcej. Do ich zaznaczenia zastosowano nomenklaturę komputerową - user i admin - gdyż ona dobrze oddaje ich wzajemna relację.
W poniższej specyfikacji położono nacisk na interesariuszy "userów" jako grupy bardziej zróżnicowanej.

•

Kategoria "Stopień aktywności / rodzaj użytkownika" próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki etap rozwoju danego miejsca może być istotny dla
danego interesariusza. W celu odpowiedzi wprowadzono kilka podkategorii różnych użytkowników. Np. realny - to użytkownicy, którzy już
korzystają z miejsca w określony sposób; ukryty - to użytkownicy, którzy zaczną korzystać z danego miejsca, jeżeli jego obecnej funkcji będa
towarzyszyły właściwe rozwiązania przestrzenne (np. na placu, gdzie gromadzą się ludzie ustawi sie ławki); potencjalny - to osoby lub
podmioty, którzy mogą stać się użytkownikami miejsca, jeśli zdefiniuje się lub doprecyzuje się jego przyszłą funkcję; kluczowy - to
użytkownicy, którzy moga mieć największy wpływ na zmianę; krytyczny - to użytkownicy, którzy w sposób decudujący definiują funkcję
danego miejsca itd. Z tego zestawienia wynika, że ci ostatni mogą byc głównymi oponentami proponowanej zmiany; "kapitałem startowym"

LGW sa użytkownicy realni i kluczowi, natomiast wzbudzenie zainteresowania i zapewnienie konstruktywnego zaangażowania użytkowników
potencjalnych i ukrytych może wymagać większej pracy. Zarówno wobec użytkowników realnych ale anonimowych (przechodnie) lub nie
umiejących opisać swoich potrzeb, a także potencjalnych i ukrytych możmy stosować też pojęcie użytkownika reprezentującego, który jest w
stanie reprezentować ich potrzeby z racji swojej wiedzy, doświadczenia itd. Te rolę mogą pełnić NGOsy, rady dzielnicy lub osiedla, eksperci
różnych dziedzin czy ciała doradcze prezydenta itp.
•

Lista tych określeń jest otwarta, gdyż nigdy nie wiadomo, jaka cecha danego użytkownika okaże się ważna. Ich brzmienie ma charakter
umowny. Np. możemy mówić o użytkownikach "importowanych" (skaterzy korzystający ze skatespotu za Zamkiem, którzy przyjeżdżają z
spoza Lublina) lub o "czarnym koniu" czyli użytkowniku unikalnym czy specyficznym, który nie mieści się w żadnych uniwersalnych ramach.

•

Kategoria "Obszar zainteresowań" obejmuje funkcję, którą dany użytkownik się najbardziej interesuje i/lub związane z nią zagadnienie - może
to być pożądany walor danego miejsca lub też - w przypadku "adminów" - jakas część ich obowiązków lub czynników, które je utrudniają. N..
sprzątanie śmieci przez MPO jest nie tyle funkcją przestrzeni ile zagadnieniem, którym ta firma się zajmuje.

•

Analizując poniższe miejsca, warto pamiętać o funkcjach niejako "rozpuszczonych" w przestrzeni, które mogą, ale nie muszą dotyczyć danej
lokalizacji. W ramach tych funkcji mieszczą się nastepujące kwestie
•

grodzenie placów zabaw dla dzieci - w tym kształcie plac zabaw przestaje "tworzyć miejsce", a raczej staje się barierą z jedną furtką
wejściową

•

psie toalety - nowość, ale będąca jedynym rozwiązaniem konfliktu zwierzęta-piesi-dzieci

•

wygoda pieszych - chodzi o układ alejek i krzywizn zakrętów, które nie wiedzieć czemu zawsze muszą mieć kąty proste

•

stała obecność różnorodnych miejsc do "posiadywania" - jest to wielokrotnie wspomniane, ale nie chodzi tylko o ławki, lecz także o
różne ich formy i układy

•

pokrycie nawierzchni - warto pomyśleć o up-gradowaniu pokrycia do poziomu płyt z naturalnego kamienia

•

estetyka reklam - promocja stylowych szyldów zamiast krzykliwych i plastikowych płacht

•

wygoda dla niepełnosprawnych

•

obecność sztuki w przestrzeni publicznej humanizującej wnętrza i działającej jako punkty orientacyjne

1. PLAC PO FARZE
•
•

Ten plac wymaga remanentu stanu, wliczając w to niezrealizowane plany oraz wyraźnej deklaracji władz, czy ma to być plac "w lepszym
stanie niż był" czy też plac reprezentacyjny - zaskakujący funkcjonalnością, atrakcyjnością, przyjaznością (UWAGA: przyjazność i
reprezentacyjność mogą ze sobą kolidować; z tych dwóch priorytetem powinna być przyjazność).
Przy tej okazji należy podkreślić istotny aspekt przestrzeni całego Starego Miasta: jest ona trudno dostępna dla niepełnosprawnych, przede
wszystkim z powodu trudności w pokonaniu wysokości.

Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

lokale gastronomiczne

x

realny / krytyczny

ogródki gastronomiczne

atrakcyjność - dużo
odwiedzających

lokale handlowe

x

realny

handlowa

atrakcyjność - dużo
odwiedzających

Warsztaty Kultury

x

realny / kluczowy

miejsce imprez

ergonomia, infrastruktura

przechodnie

x

realny

tranzyt

wygoda poruszania się

spacerowicze / rodziny
mieszkańcy

x

realny / kluczowy

spędzanie czasu wolnego

ciekawa oferta spędzania
czasu

turyści / PTTK

x

realny / kluczowy

spędzanie czasu wolnego

atrakcyjność

LROT

x

?

turystyczna

?

gmina

x

realny / kluczowy

promocyjna

wizerunek / atrakcyjność

MKZ

x

realny / kluczowy

edukacyjna

ciekawa ekspozycja
walorów dziedzictwa

Uwagi
kolizja z pieszymi, i
kierowcami oraz MKZ

synergia

Dom Kultury

x

ukryty? / bierny

?

?

zagadką jest znikomy
stopień wykorzystania
placu przez DK

kierowcy

x

realny / krytyczny

parking, tranzyt

drożność ul. Grodzkiej

kolizja z ogródkami i
pieszymi

rowerzyści

x

realny

Janusz Palikot

x

"czarny koń" / bierny ?

•
•
•
•
•
•

tranzyt

drożność ul. Grodzkiej

kolizja głównie z
pieszymi

partotyzm lokalny /
rozpoznawalność
wyborcza

W przypadku tego placu dość łatwo zrobić listę "życzeń i zażaleń": rozpadające się mury, grzązki żwir, brak zieleni, brak ławek, brudna ściana
zaporowa, makieta Fary dostepna tylko z 2 stron itd.
Potencjałem rozwojowym tego miejsca jest
Na tym placu istnieją ważne wspólnoty interesów - np. pieszymi, turystami i gminą - które mogą pomóc w wypracowaniu planu zmian.
Niewykorzystaną przestrzenią placu jest taras widokowy od strony zaułka Władysława Panasa. Ma on kameralny, miejscam intymny
charakter, który mógłby byc magnesem przyciagającym odbiorców.
Miejsca interwencji kulturalno-edukacyjno-artystycznej: wspomniany taras, sam plac jako otwarta "sala wystawowa" i przejście do niego z
placu jako krawędź sprzyjająca ekspozycji (na niej lub zza niej mogłoby byc coś widoczne, co przyciagałoby do tarasu nie tylko jako miejsca
tranzytu ruchu pieszego).
Ciekawą inicjatywą jest ożywianie zaniedbanych fasad archiwalnymi zdjęciami lub światłami - należałoby zidentyfikować podmioty
zainteresowane rozwojem tej formy działań ("U Szewca", inne lokale sąsiadujące z zaniedbanymi miejscami, komórka ds. promocji UM)

Nie w pełni wykorzystane wejście do Domu Kultury

Makieta Fary niedostępna od strony placu oraz
brudny mur zaporowy

2. PLAC RYBNY
Sytuacja tego miejsca jest z jednej strony najbardziej klarowna, a z drugiej strony najbardziej nieokreślona ze wszystkich 10 lokalizacji:
• Klarowność. Plac został „zrewitalizowany” poprzez inwestycję, która nie w pełni zapewniła mu odpowiednie funkcje (brak siedzisk, placu
zabaw, czytelności przestrzennej, zieleni). Jest on obecnie zaniedbany i wymaga klasycznej rewitalizacji łącznie ze zmiana wizerunku jako
„zakazanego miejsca”, ponieważ mógłby nieco odciążyć resztę Starego Miasta.
• Nieokreśloność. Część placu jest w prywatnych rękach i właściciel stara się o jego zabudowę. Dwie kamienice narożne nie posiadają
użytkowników. Gmina nie ma wizji jego funkcji – czy ma podnosić walory mieszkalne Starego Miasta, czy być poszerzeniem przestrzeni
reprezentacyjnej, czy spełniać obie te funkcje naraz? Plac posiada wielki potencjał zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej, ale też w
jego rozwoju przeszkadzają poważne bariery – odcięcie od szlaków pieszych (niedostępność) oraz degradacja wizerunku społecznego.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

Uwagi

Pub „U Fotografa”

x

Realny

Handlowa / gastronomia

Atrakcyjność / rekreacja

Przyszły użytkownik
kamienicy nr 9

x

?

?

?

Przyszły użytkownik
kamienicy nr 12

x

?

?

?

Fundacja „Rozwiń
skrzydła”

x

potencjalny

?

?

Restauracja „Między
słowami”

x

potencjalny

Kontakt z klientami

promocja

Ośrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”

x

Realny

Edukacyjna

Bogactwo lokalnego
dziedzictwa
niematerialnego

Synergia ze
spacerowiczami,
przechodniami, gminą i
MKZ

Jerzy Korszeń, spółka

x

Realny

budowlana

Zajęcie części placu pod

Kolizja z samym

Najemca lokalu,
zainteresowania
publiczne, ale nie
ulokowane w
przestrzeni

Studio 3 Development

budynek mieszkalny lub
hotel

istnieniem placu

Spacerowicze

x

Ukryty

Rekreacja, spędzanie
czasu

Bogactwo oferty
funkcjonalnej

Kolizja z parkingiem

Kierowcy

x

Realny / krytyczny

Parking

Dostępność

Kolizja z
atrakcyjnoością

MPWiK

x

Realny

Fontanna

Kształtowanie wizerunku,
społeczna
odpowiedzialność biznesu

Warsztaty Kultury i
inne podmioty kultury

x

Realny

Organizacja imprez
plenerowych

Społeczna
odpowiedzialność,
poczucie misji

Przechodnie

x

Realny

Tranzyt

Poczucie bezpieczeństwa

Mieszkańcy

x

Realny

Spędzanie czasu

Podstawowa infrastruktura Podstawowe potrzeby

realny

Wielofunkcyjność

Dostosowanie do potrzeb
użytkowników

realny

?

?

Rada Dzielnicy
Anonimowy wystawca
zdjęć w uliczce Ku
Farze

x
x

gmina

x

Ukryty?

?

?

MKZ

x

Realny

Edukacja

Ekspozycja i promocja
dziedzictwa materialnego

•
•
•
•

Możliwa moderacja
między użytkownikami

Kluczową role dla przyszłości placu spełnia rozstrzygnięcie kwestii parkowania na nim aut i przyszłość wykorzystania działki budowalnej.
Drugą co do ważności kwestią jest promocja Zaułku Hartwiga i ul Ku Farze jako tras komunikacyjnych i spacerowych. Wymaga to
podniesienia poczucia bezpieczeństwa i atrakcyjności wizerunku tego szlaku.
To miejsce niewątpliwie cieszy się wielka sympatią opinii publicznej oraz intersariuszy związanych z kultura, co sprzyja jego transformacjom.
Plac ma bardzo bogaty kontekst dziedzictwa niematerialnego: tradycje targu rybnego (i symbolicznej łączności z wodą), sąsiedztwo Zaułka
Hartwigów (odniesienia do wizualnego piękna miasta), a w kamienicy nr 8 urodziła się Janina Porazińska, pisarka i ilustratorka książek dla
dzieci. To sprzyja tworzeniu się synergii (np. „Między Słowami” + książki dla dzieci + plac zabaw), które można wykorzystać do

•

•

przygotowania działań kulturalnych poprawiających wizerunek placu.
Wśród nich można wymienić urządzenie otwartej galerii w Zaułku Hartwigów wraz z ławkami na tarasach (co by wymagało długotrwałego
programu jej działania) oraz ustawienia rzeźby na szczycie schodów, która „zwabiałaby” przechodniów na plac i ocieplała jego wnętrze
(potencjalnym interesariuszem obu tych działań mógłby być Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jako opiekun pamięci o rodzinie
Hartwigów)
Subtelna sztuka mogłaby też ocieplić uliczkę Ku Farze, która jest obecnie malowniczą „szczeliną” między kwartałami kamienic, której
tajemniczość wabi, ale i odstrasza. Przykładem takiego działania są zawieszone w niej ostatnio zdjęcia, która – widziane od ul. Grodzkiej –
sygnalizują, że uliczka nie jest opuszczona, jednak z powodu swoich rozmiarów, wysokości umieszczenia są trudne w odbiorze. Fakt czyjejś
artystycznej aktywności w tym miejscu (być może urzędników ds promocji UM) sygnalizuje, że możliwe jest na tym polu podjęcie owocnej
współpracy od zaraz.

Tak wyglądałby plac po realizacji inwestycji Studia 3 Development. Jak widać zmieniłoby to zupełnie charakter tej przestrzeni, która stałaby się
przedpolem kamienicy.

Brama Rybna z widocznymi w głębi fotografiami
"ocieplającymi" uliczkę.

Szczyt schodów, gdzie mogłaby staną rzeźba pełniąca
funkcje "latarni morskiej" dla pieszych.

Miejsce urodzenia Janiny Porazińskiej.

Zaułek Hartwigów, gdzie można by było zorganizować
otwartą galerię na ścianach zaporowych.

3. RYNEK
Sytuacja na Rynku jest apogeum tego co się dzieje w relacjach gastronomia-piesi-pojazdy na pl. Po Farze i całym Starym Mieście. Między Grodzką,
Rybna i Olejna często tworzą się wręcz korki. W tym miejscu organizuje się też wiele imprez (z czego wynikają konflikty z mieszkańcami), ale to
akurat nie wydaje się nieść potencjału zmiany dla samego miejsa, poza postulatem MKZ rozładowania tego tłoku czyli przeniesienia witalności w
inne miejsca w sąsiedztwie. Poniżej - tabela skrócona do tego kluczowego zagadnienia.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

lokale gastronomiczne

x

Realny / krytyczny

Ogródki gastronomiczne

Atrakcyjność - dużo
odwiedzających

piesi / spacerowicze

x

Realny / kluczowy

Tranzyt, spędzanie czasu
wolnego

Atrakcyjność, bogata
oferta

samochody

x

Realny / krytyczny

Parking, dojazd, tranzyt

Drożność, dostępność

•
•

Uwagi

W tym obszarze brakuje ławek. W ciepłym sezonie cała funkcja przebywania na Rynku nie związana z przemieszczaniem się jest
skomercjalizowana. Warto byłoby znaleźć dla nich miejsca zarówno w sezonie jak i po sezonie, kiedy wolnej przestrzeni przybywa.
Istotnym zagadnieniem dla Rynku jest dystrybucja informacji - o miejscowych stałych atrakcjach (gdzie pójść) jak i wydarzeniach (kiedy
przyjść), które bywają reklamowane w sposób nieestetyczny.

4. PLAC „U DOMINIKANÓW”
Sytuacja tego placu przypomina nieco sytuacje placu Rybnego w tym względzie, że został on zrewitalizowany „inwestycyjnie”, czyli odnowiono go,
ale bez wzbogacenia funkcji, a nawet z ich uszczupleniem poprzez zamontowanie ogrodzenia zmniejszającego walory widokowe.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Dominikanie

x

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

Strategiczny

?

?

Lokalni mieszkańcy

x

Realny

?

?

Spacerowicze

x

Ukryty

Spędzanie czasu wolnego

Oferta przestrzenna

Organizatorzy imprez

x

Realny

Imprezy plenerowe

Dedykowany im zestaw
funkcjonalności

Teatr Stary

x

Potencjalny

?

?

Hotel ul. Jezuicka 21

x

Potencjalny

Rekreacyjna

Atrakcyjność

Uwagi

Ogrodzenie placu jest
im na rękę –
możliwość biletowania.

Wyjątkowość sytuacji tego placu polega na tym, że jest on w posiadaniu podmiotu zainteresowanego jego wykorzystaniem. Niestety, prawdopodobnie
Dominikanie w najbliższej przyszłości nie będą w stanie wygospodarować środków na jego rozwój. Możliwe, że ten plac osiągnął stan constans na
wiele lat, kiedy to jego funkcjonalność musi się sprawdzić w praktyce.

5. BRAMA KRAKOWSKA
6. PLAC ŁOKIETKA
Są to dwie połączone przestrzenie o podobnych funkcjach i podobnych brakach. Obie są przechodnie i miejscami ekspozycji różnych treści (od
bilbordów po stoiska, standy i manifestacje), z tą różnicą, że Brama Krakowska służy dodatkowo jako miejsce spotkań (umawiania się). W obu
brakuje ławek, a pl. Łokietka bywa zajmowany przez nielegalnie parkujące auta.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

Uwagi

Przechodnie

x

Realny

Tranzytowa

Drożność

Kolizja z ruchem aut
na Krókieskiej

Rowerzyści

x

Realny

Tranzytowa

Drożność

Kolizja z pieszymi,
formalny zakaz ruchu
rowerów

Spacerowicze

x

Realny / ukryty

Punkt zborny, przebywanie Brak elementarnej
infrastruktury
umożliwiającej
przedłużanie pobytu

Kolizja z ruchem
samochodowym (hałas)

Grupy nacisku, artyści,
„ogłoszeniodawcy”

x

Realny

Kontakt z odbiorcami

Maksymalizacja środków
kontaktu

To miejsce czasami
staje się zbyt
„krzykliwe”

Kierowcy

x

Realny

Parkowanie

Nielegalne zajmowanie
przestrzeni

Realny / bierny

Reprezentacyjna

Obwieszanie Ratusza
Brak uwag
płachtami ogłoszeniowymi

Gmina

x

Rada Dzielnicy

x

?

Wielofunkcyjność

Godzenie potrzeb

MKZ

x

Realny

Edukacyjna

Estetyka i ekspansywność
reklam

Możliwość nieudanych
pomysłów (montaż
świateł na przejściu)

Wydaje się, że to miejsce osiągnęło stabilny stan, w którym trudno o radykalne zmiany, chyba że będą to plany zamknięcia ul. Królewskiej
proponowane przez Studium Komunikacji. Niewątpliwie przydałaby się korekta funkcjonalności dla spacerowiczów. Zdarzają się natomiast konflikty
interesów między różnymi uczestnikami ruchu oraz w przestrzeni wizualnej i akustycznej wykorzystywanej jako kanały komunikacji z
przechodniami. Być może przydałaby się w tej lokalizacji jakaś interwencja miejscotwórcza (np. fontanna, rzeźba, inna struktura przestrzenna), która
uspokoiłaby te przestrzeń i przesądziła o jej charakterze, zwiększając jednocześnie reprezentacyjny charakter przedpola Ratusza.
7. DEPTAK
Od strony funkcjonalnej to miejsce bardzo przypomina Rynek z trzema różnicami: nie ma tu aut, ma ono charakter przelotowy i nie jest tak modne jak
Stare Miasto. Ponadto zostało zdominowane przez ogródki gastronomiczne, które „zaekranowały” pierzeje wraz z ich sklepami. Komercyjna
witalność tego miejsca w połączeniu ze zgodą na anektowanie przez nią przestrzeni publicznej spowodowała z czasem skutek odwrotny do
zamierzonego – Deptak się „dławi”.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Zagadnienie

Uwagi

wynajmujący lokale

x

realny

zysk

spadek zysku

lokale handlowe

x

realny

dostęp do klientów

"ekranowanie" gastronomią kolizja z ogródkami

lokale gastronomiczne

x

realny / krytyczny

dostęp do klientów

maks. pow. ogródków

piesi

x

realny

drożność

tłok

rowerzyści

x

realny

drożność

tłok

kolizja

gmina

x

realny / kluczowy

?

?

pogodzenie interesów

MKZ

x

realny

edukacyjna

dbałość o dziedzictwo

zaniedbanie
materialne i wizualne

Konflikt jego funkcji jest rozpoznany i podlega osobnej debacie. W zasadzie trudno wskazać w nim jakieś nowe pola zmian bez radykalnych decyzji
co do jego przyszłych funkcji, które powinny być zredefiniowane – czym ma być Deptak w przyszłej strukturze Śródmieścia? To zaś zależy od
statusu ul. Zielonej (czy przejmie na siebie część komunikacji pieszej) oraz od tego jak na zmianę witalności w Centrum wpłynie realizacja nowego
pl. Litewskiego i galerii Tarasy Zamkowe, a także ew. realizacja pasażu Victoria. Być może należałoby wyznaczyć na nim mini-placyki w miejscach
dochodzenia przecznic, by złagodzić jego przelotowy charakter. Nadzieję na konstruktywną dyskusję budzi fakt, że spadają zyski z najmu. Być może
USER mógłby stć się moderatorem nowej wizji tego miejsca na poziomie tworzenia koncepcji w formie publicznej „burzy mózgów”? Problemem
może być zrozumienie, że zyski może powiększyć zmniejszenie monopolu funkcjonalnego Deptaka.

8. PLAC KOCHANOWSKIEGO
Ten plac został źle zaprojektowany poprzez: odseparowanie dziedzińca przed kościołem od "wzgórka pomnikowego" oraz zwócenie pomnika do
jezdni i przejścia dla pieszych (zbyt duża odległość i rozproszenie zbliżających się z tego kierunku, aby zwracali uwage na pomnik) i wyznaczenie
alejki dla pieszych od wzjazdu dla aut, co powoduje, że kierowcy traktują ja jako miejsce parkingowe.
Nazwa użytkownika
kierowcy

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika
x

realni

Obszar zainteresowań
Funkcja
parking

Zagadnienie
nielegalne zajmowanie
alejki prowadzącej do
pomnika

piesi

x

potencjalni

tranzyt

drożność

studenci / Wydz.
Pedagogiki UMCS

x

potencjalni

"posiedzenie"

niegościnność miejsca

wychodzący z kościoła
/ Kościół pw. NMP

x

potencjalni

"posiedzenie"

niegościnność miejsca
jako całości

spacerowicze

x

potencjalni

"posiedzenie"

niegościnność miejsca
jako całości

Przedszkole nr 4

x

potencjalni

?

?

potencjalni

ekspozycja pomnika

niewystarczająca
ekspozycja

potencjalni
opiekunowie pomnika
J. Kochanowskiego

x

Uwagi

kolizja

z ta funkcja kliduje
zachowanie kierowców

Miejsce to nie niesie ze soba wielkiego potencjału rozwojowego i nie kreuje żadnego krytycznego problemu poza kolizja auta-piesi-pomnik. Nieiwle
więc dowiemy się o nim od samych uzytkowników. Jednak można by je w stosunkowo prosty sposób ulepszyć poprzez nowy projekt.

9. UL. ZIELONA
Sytuacja ul. Zielonej jest dość jasna: stanowi ona typowe zaplecze Deptaka i jest na niej jak to na typowym "zapleczu": zaniedbanie, bałagan, tłok.
Mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym "salonem" miasta, z ul. Zieloną sąsiaduje zrujnowany pałac Potockich, zaniedbany skwer z ruderami i odrapane
fasady. Usytuowanie tej uliczka sugeruje, że mogłaby spełniać dużo ważniejszą rolę, gdyby zdeterminowano jej funkcję pieszą jako dominującą.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

wynajmujący lokale

x

potencjalny /
kluczowi

najemcy

x

realny / potencjalny / serwis / dostęp do
kluczowi
klinetów

"alternatywny" deptak

kierowcy parkujący

x

realny / krytyczny

parkowanie

dostępność parkowania

kierowcy dostawcy

x

realny

pobyt czasowy

dostepność pierzeji

piesi

x

realny / potencjalny

drożność, gościnność

uliczka jest wyjątkowo
anty-piesza

kierowcy tranzytowi

x

realny

drożność

drożność

realny

?

?

gmina / ZDiM

x

zysk

Zagadnienie

Uwagi

"alternatywny" deptak

kolizja parkujących z
pozostałymi

Ul. Zielona wraz z placem przy LTN (poniżej), sięgaczem Staszica do Deptaka, skwerem i strefią parkingową (przede wszystkim przy Klinice i
Wydziale Stomatologii) stanowi dość przejrzystą układankę. Gdyby:
• skierować parkujących w inne miejsce (parkingi za skwerem przy Stomatologii?)
• zachować prawo do tranzytu i czasowego dowozu (krótki postój w określonychgodzinach)
• zlikwidować różnice poziomów jezdnia-chodnik i słupki antyparkingowe i ustawić znak D-40 "strefa zamieszkana"
Udałoby się stworzyc "alternatywny deptak", który mógłby przejąć częśc funkcji handlowych czy gastronomicznych Deptaka głównego, a być może
też wzmocniło funkcję mieszkalną. Współgrałoby też z ożywienie skweru przed LTN oraz nadało sens zagospodarowaniu skweru za budynkami
Zielona 5. Skwer ten składa się z dwóch działek z których ta sąsiadująca z ulica jest prywatna, a pozostała gminna, ale pełni ona rolę "dziedzińca"
kwartału Zielna 5, więc ma charakter przestrzeni półprywatnej. USER może działać na rzecz rehabilitacji tej przestrzeni, ale bez zmian na samej ul.
Zielonej niewiele to pomoże. Nalezy pamiętać, że umiejscowienie tam placu zabaw wg obowiazującego zwyczaju jego ogradzania nie spowoduje w
pełni spoedziewanego efektu "upublicznienia" miejsca.

10. PLACYK PRZED LUBELSKIM TOWARZYSTWEM NAUKOWYM (LTN)
Ten placyk jest objęty projektem pl. Litewskiego. Są pomysły, aby "poświęcić" go nauce, czyli np. ustawić tam jakieś urządzenia wzbudzające
zainteresowanie nauką czy nawiązujące do sąsiedztwa uczelni.
Nazwa użytkownika

Relacja z miejscem Stopień aktywności /
„user” „admin” rodzaj użytkownika

Obszar zainteresowań
Funkcja

Uwagi

LTN

x

ukryty / bierny

pacjenci oczekujący na
przyjęcie z pobliskich
przychodni

x

ukryty

rodziny

x

potencjalny

spędzanie czasu wolnego

Atrakcyjność dla dzieci

przechodnie

x

realny

tranzyt pieszy

łatwość przejścia ergonomia układu alejek i
zakrętów

mieszkańcy

x

realny

posiedzenie

Atrakcyjność / rekreacja

UMCS, KUL

x

potencjalny

wizerunkowa

sąsiedzwto UMCS oraz
parton placu o. Krąpiec

możliwość
rozbieżności wizji
wynikająca z innej
interpretacji inspiracji
niematerialnym
kontekstem placu

kluczowy

wizja i wola polityczna

współpraca z architektem

Ten plac jest objęty
projektem pl. brak
zdecydowanej wizji

gmina Lublin + MKZ

x

reprezentacyjna i
imprezowa

Zagadnienie

możliwość wykorzystania Aspiracje LTN
układu amfiteatralnego
nieznane, trudno
określić potencjał
zaktywizowania LTN
jako uzytkownika
placu
Atrakcyjność / rekreacja

możliwa synergia

tego miejsca
Jacek Warda - WSOI,
Poznawalnia,
KLANZA
•
•
•
•

x

"czarny koń"

edukacyjna / wizerunkowa zaprojektowanie
dla miasta
urządzenia placu

synergia ze wszystkimi
interesariuszami

Dla tego placu wszystko zależy od projektu pl. Litewskiego czyli tego, czy udałoby się wprowadzić USERa do konsultacji koncepcji
architekta. Wymagana zgoda prez. Kalinowskiego. Istotne jest jaką funkcję dla placu wybierze gmina. Potrzeba pilna współpraca
międzysektorowa w UM.
Witalnośc placu zależy od przyszłych losów ul. Zielonej - jeśli udałoby się tam zrobić priorytet ruchu pieszorowerowego (wraz ze zmianą
nawierzchni, likwidacją słupków itd.). byłby on naturalnyą "bramą" pl. Litewskiego od tej strony
Amfiteatralny układ dziedzińca przed drzwiamu pałacu można wykorzystać jako widownię - wówczas można zastanowić się nad
udogodnieniami dla organizacji projekcji czy występów.
Ze względu na dobrze rozpoznany przez MKZ naukowy kontekst niematerialnego kontekstu placu warto wziąc pod uwagę zaproszenie do
współrpacy jacka Wardy, który ma bogate doświadczenie w wypracowaniu pomysłów związanych z "zabawą wiedzą" w przestrzeni
publicznej. Poniżej kilka przykładów takich instalacji z parku w Karlstad (Szwecja):

Dzwony rurowe - drganie słupa
powietrza
Rozmowa przez rurę prędkość dźwięku

Krzywe lustra - zjawiska
optyczne

Wirująca tarcza - optyczne złudzenie
tunelu

