Projekt: Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie
Realizator: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
Realizowany przez lubelski oddział SAK projekt konsultacji dotyczy wypracowania przez mieszkańców
Lublina pomysłów na zagospodarowanie dwóch przestrzeni parkowych w centrum miasta – Parku
Rusałka i Parku Ludowego.
Działania w ramach projektu rozpoczęły się w kwietniu 2011 r. od prac nad projektem Rusałki.
Otworzyło je spotkanie informacyjne z mieszkańcami Śródmieścia w dniu 6.04.2011 r., które służyło
zebraniu pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni parku, zmapowaniu związanych z nią
problemów i zrekrutowanie grupy osób chcących zaangażować się w proces budowy społecznej
koncepcji zmian na tym obszarze. Kolejnym etapem działań, wymyślonym przez samych mieszkańców
w trakcie pierwszego spotkania, był piknik „Wiosenne porządki w Parku Rusałka”, który odegrał
przede wszystkim rolę promocyjno-integracyjną: ponad 80 uczestników pomagało uporządkować
teren parku, a przy okazji wzięło udział rozmowach przy parkowej makiecie.
Kluczowym etapem prac był czerwcowy cykl 3 warsztatów wzorowanych na metodzie Charette z
udziałem mieszkańców Śródmieścia i innych części Lublina, ekspertów architektów i urbanistów oraz
przedstawicieli lokalnych instytucji, przedsiębiorców i władz miasta. Grupa ponad 30 osób trwale
zaangażowanych w spotkania, w efekcie długich dyskusji i pracy z mapami i makietą, wypracowała
wspólną ogólną wizję parku, która zakłada, że pozostanie on „terenem otwartym o charakterze łąki
miejskiej z rozległą ekspozycją panoramy Starego Miasta i skupiskami niskiej, nieprzesłaniającej
widoków, roślinności”. Wizji towarzyszyły dwa różniące się nieco od siebie propozycje projektowe
dotyczące zagospodarowania – intensywna i ekstensywna.
W oparciu o rezultaty warsztatów studenci architektury krajobrazu KUL przygotowali dwa projekty
graficzne, które zaprezentowano w lipcu na wystawie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury oraz w
formie wirtualnej wystawy na stronie www.parki.lublin.pl. Zorganizowano wokół nich otwartą
dyskusję i umożliwiono zgłaszanie uwag do projektów za pośrednictwem strony internetowej. Na tej
podstawie w październiku przygotowano ostateczny Społeczny Projekt Parku Rusałka, pod którym
zbierano głosy poparcia i który przekazano oficjalnie władzom miasta na spotkaniu z Prezydentem
Lublina w dniu 2.11.2011 r. Prezydent zadeklarował podjęcie przez miasto działań na rzecz realizacji
Parku Rusałka z wykorzystaniem Społecznego Projektu, a organizatorzy procesu konsultacyjnego
zobowiązali się do monitorowania dalszych losów parku i udziału w ewentualnych przyszłych
działaniach wokół jego zagospodarowania jako partnerzy społeczni.
Tym samym zakończyła się część projektu poświęcona Parkowi Rusałka. Od listopada analogiczne
działania zostaną podjęte w celu wypracowania społecznej koncepcji zmian na obszarze Parku
Ludowego. Najnowsze informacje o realizowanych działaniach można znaleźć na aktualizowanej na
bieżąco stronie projektu: parki.lublin.pl.

