
Joanna Wasilewska w swojej koncepcji , chciata wyekspono- Agnieszka Dziechciaruk podkresia, ze projekt nowego 
wac wielokuiturowosc Lublina. S t ^ d pojawit s i ^ deptak, Podzamcza zaktada stworzenie potrzebnych w t y m miejscu 
z gory przypominajqcy ksztattem menor^ zadbanych terenow zielonych i tarasow widokowych 

Nowe koncepcj e to ukton w strong bogatej historii miasta 

Jak studenci widz£|, 
nowe Podzamcze 

Wizje zawodowcow w poniedziafek nonaLec 
i.lec@kurierlubelski.pl 

- To byl najwazniejszy projekt 
wtym semestrze, poswi^cilismy 
mu cale serce. Wiemy, ze nie 
wszystkim moze si? spodobac, 
ale nasz^ intencj^ bylo stworze
nie obiektow nowoczesnych i ta-
kich, ktore nawiqzuj^ do historii 
miasta - wyjasnia Agnieszka 
Dziechciaruk, studentka III roku 
Architektury i Urbanistyki Poli-
techniki Lubelskiej. 

Studenci opowiadali wczoraj 
o swoich projektach przebu-
dowy Podzamcza, ktorych wy-
staw? mozna ogl^dac do 19 l u -
tego w Lubelskim Osrodku In-
formacji Turystycznej i Kultu-
ralnej przy ul. Jezuickiej. 

Przez ponad pi f c miesi^cy 
zacy pracowali nad koncep-

cjami, czytali ksi^zki poswi?-
cone historii Lublina i ogl^dali 
stare fotografie przedstawiaj^ce 
centrum miasta. 

- Duzo pracy wymagalo wy-
konanie elewacji budynkow, tak 
aby mialy swoj charakter. Wiele 
z nich nawi^zuje do atmosfery 
Starego Miasta. Odtworzylismy 
fundamenty synagogi, powstalo 
Muzeum Trzech Kultur. Pusz-
czenie alei Tysi^clecia tunelem 
sprawilo, ze uzyskalismy prze-
strzen, cich^ i spokojn^. Powstaly 
dzi^ki temu dwa place. Skarpa 
pod Zamkiem uzyskaia nowy 
wymiar i stworzylismy tam sie-
dziskai seen? do organizaqi wy-
darzehkulturalnych-opisywaity 
SW0J4 koncepcj? Joanna Wasi
lewska i Magdalena Makaruk. 

Studenci przyznaj^, ze spore 
kontrowersje wzbudzila zapro-

• 3 0 stycznia ratusz ogto-
si iaureatow konkursu 
na rewitalizacjQ 3 5 ha tere
now Podzamcza. 
Konkurs ma charakter kon-
cepcyjny. Wizje zmian zosta-

uwzgl^dnione w zapisach 
miejscowego planu zagospo-
darowania tego terenu. 
Akces do konkursu zgiosito 
126 architektow, prace 

jektowana przez nich galeria 
wystawowa, ktora stan?la 
w miejscu obecnego bazaru. -
To nie jestkolejna, zwykia gale
ria handlowa. Miejsce to mialo 
bye przyjazne turystom i oso-
bom, ktore b?d^c w podrozy. 

w wyznaczonym terminie 
ztozyto 45. Zwyci^zca dosta-
nie 120 tys. z\. Nagroda za II 
miejsce wynosi 80 tys. zl , 
a za III - 40 tys. ziotych. 
Prace konkursowe b^dq pre-
zentowane na wystawie 
w Trybunale Koronnym. 
BQdzie je mozna oglqdac 
przez dwa tygodnie (godz. 
10-14). yaxa 

m i ^ b y gdzie odpocz^c, czeka-
j^cnakolejnepol^czenie. Stara-
lismy si? z jednej strony odtwo-
rzyc klimat miasta i wprowadzic 
zarazem nowe zycie w ten teren 

przyznaje Agnieszka 
Dziechciaruk. 


