
PROJEKTOWANIE ZINTEGROWANE 
 

Prowadzący:  

Renata Jóźwik, Jan Rylke 

Projekty:  

Projekt zagospodarowania obszaru Helenów - Martyna Benes, Katarzyna Nowak Hauzer 

Projekt krajobrazu Helenowa - Aleksandra Bęczkowska, Beata Bojarczuk, Natalia Lipińska 

Projekt zagospodarowania terenu Helenowa – Barbara Glińska, Kinga Kowieska 

Projekt zagospodarowania i rozwoju dzielnicy Helenów – Uliana Havriliv, Ilona Malesa,  

Projekt zagospodarowania dzielnicy Helenów – Joanna Monist, Katarzyna Staniak 

Projekt zagospodarowania terenu w dzielnicy Helenów – Patrycja Pikuła 

Projekt zagospodarowania terenu dzielnicy Helenów – Paweł Więcław, Klaudia Zawadzak 

Lublin posiada stare centrum i położoną na zachód od centrum dzielnicę akademicką. Na północy i na południe od śródmieścia zlokalizowano 
dzielnice mieszkaniowe. Lublin, chociaż jest jedyną metropolią we wschodniej Polsce, to w przeciwieństwie do Rzeszowa i Białegostoku, traci 
liczbę mieszkańców, którzy wyprowadzają się na tereny podmiejskie. Powstrzymanie tego trendu wymaga podniesienia jakości życia w mieście. 
Na zachód od ulicy Głębokiej, w kierunku Nałęczowa rozpościera się teren o nieokreślonym charakterze, pozwalający na wprowadzenie 
elementów podnoszących standard życie zarówno mieszkańców Lublina, jak studentów z dzielnicy akademickiej. Powstaje współcześnie pojęcie 
miasta kreatywnego, jako pożądanego i rozwojowego miejsca zamieszkiwania. 

Obszarem, którym zajęliśmy się w trakcie przedmiotu projektowanie zintegrowane, to teren Lublina leżący pomiędzy alejami: Kraśnicką, 
Warszawską i Tadeusza Mazowieckiego. Są to tereny o zróżnicowanym charakterze z dużym udziałem terenów otwartych. Zadaniem było 
opracowania takiej koncepcji dla tego terenu, który wyraźnie podniesie jakość życia w Lublinie. W tym celu stworzono dla tego obszaru 
następujące projekty: projekt krajobrazu, projekt urbanistycznego, oraz projekty w skali miejsca i w skali człowieka.  

 















































PARK MIEJSKI – FORMA, FUNKCJA, RELACJA Z KRAJOBRAZEM 
  

Prowadzący:  
Kamila Rojek, Jan Rylke 

 
Projekty: 

Projekt parku miejskiego „Nurt” przy Alei Solidarności  - Martyna Benes, Katarzyna Nowak Hauzer 
Projekt parku linearnego przy Alei Solidarności - Aleksandra Bęczkowska, Beata Bojarczuk, Natalia Lipińska 

Projekt koncepcyjny parku miejskiego przy Alei Solidarności – Barbara Glińska, Kinga Kowieska 
Projekt parku miejskiego Dolnej Czechówki – Uliana Havryliv, Ilona Malesa  

Projekt parku miejskiego przy Alei Solidarności - Joanna Monist, Katarzyna Staniak 
Projekt parku miejskiego nad rzeką Czechówką – Paweł Więcław, Klaudia Zawadzak 

Park miejski jest w dalszym ciągu podstawowym elementem systemu zieleni współczesnych miast, chociaż jego funkcja, forma i relacja do 
krajobrazu uległa od końca XX wieku znacznym zmianom. Przy luźnej zabudowie osiedlowej i możliwości korzystania z terenów poza miastem, 
park nie naśladuje już naturalnych krajobrazów, ale przyjmuje formę układów liniowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. Tak na 
podstawie dawnej linii kolejowej powstały parki Promenade Plantee w Paryżu, Am Gleisdreieck w Berlinie, The High Line w Nowym Jorku. W 
Warszawie takim parkiem liniowym są bulwary nad Wisłą. Lublin nie posiada takiego parku, ale przeprowadził w ostatnich latach przez miasto 
drogi szybkiego ruchu, pozostawiając na poboczach tereny nie nadające się do zabudowy, ale pozwalające na tworzenie parkowych układów 
liniowych. W Lublinie jest to teren wzdłuż Czechówki, po południowej stronie Alei Solidarności, pomiędzy ulicami Lubomelską i restauracją 
McDonald’s. Ten teren jest niezwykle istotny w systemie przyrodniczym miasta, ponieważ stanowi główny korytarz ekologiczny dla północnego 
Lublina. Przez stadion Lublinianki jest też połączony z Ogrodem Saskim. Stanowi również teren otwarty wykorzystywany przez mieszkańców 
położonych w pobliżu osiedli wielorodzinnych. Podjęliśmy się stworzyć na tym terenie współczesny park linearny. W projekcie zostały 
uwzględnione następujące elementy: istniejące media, istniejącą roślinność i funkcjonujący układ przyrodniczy. W każdym z projektów została 
określona powierzchnia parku, nazwa i element identyfikacji parku, standardy dostępności, izochrony dojścia potencjalnych interesariuszy i 
świadczenia ekosystemowe (doprowadzenie do gleby wód opadowych, redukcja hałasu, redukcja CO2 i produkcja O2, pochłanianie pyłów, 
redukcja ciepła).  

 















OGRODY TYMCZASOWE I DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE 
Prowadzący:  

Natalia Kot, Jan Rylke 
Projekty:  

Ogrody tymczasowe na terenie miasta Siemiatycze – Martyna Benes 
Ogrody tymczasowe - Aleksandra Bęczkowska 

Ogrody tymczasowe „Motyle” - Beata Bojarczuk 
Ogrody tymczasowe – Barbara Glińska 
Ogrody tymczasowe - Uliana Havryliv 
Ogrody tymczasowe - Kinga Kowieska 
Ogród tymczasowy - Natalia Lipińska 

Ogrody tymczasowe inspirowane klimatem polskiej wsi we współczesności - Ilona Malesa  
Ogrody tymczasowe - Joanna Monist 

Ogrody tymczasowe – Katarzyna Nowak Hauzer 
Ogrody tymczasowe - Katarzyna Staniak 

Ogrody tymczasowe – Paweł Piotr Więcław 
Ogrody tymczasowe – Klaudia Zawadzak 

Ogrody tymczasowe i dekoracje okolicznościowe towarzyszą nam w życiu codziennym, tworząc nasze bezpośrednie otoczenie oceniane w kategoriach 
piękna. Powinny być tanie, wygodne w montażu i demontażu, nadające się do wielokrotnego wykorzystania i recyklingu. Wykonano po cztery projekty o 
takim charakterze: Pierwszy z projektów, to tymczasowy ogród (także społeczny, tematyczny i pokazowy). Cechuje go kompozycja zamknięta, ogród jest 
niezwiązany z gruntem w sposób trwały, elementy tworzące ogród są możliwe do wykorzystania w innym obiekcie. Drugi z projektów, to land art. lub 
instalacja w przestrzeni publicznej. Specyfika takiego obiektu, to kompozycja kontekstualna, nawiązująca do otoczenia, ważny jest wybór miejsca i społeczna 
interakcja takiego rozwiązania. Trzeci z projektów, to dekoracja okolicznościowa w przestrzeni publicznej lub prywatnej. Dla takiej realizacji konieczny jest 
wywiad środowiskowy, wybór miejsca i określenie szacunkowych kosztów dekoracji. Czwarty projekt, to sezonowa restauracja, kawiarnia lub bar. W tym 
wypadku, obok wyboru miejsca i wywiadu środowiskowego, niezbędne było określenie powierzchni i wykorzystanie istniejących elementów. Projekt był 
odniesiony do konkretnego miejsca i oparty na wytycznych inwestorskich oraz uwzględniający możliwości i zasoby wykonawcze.  
Studenci w swoich pracach wykorzystali różne pomysły. Swoje inspiracje czerpali z motywów roślinnych: roślinność leśna, zioła – mirt (biblijny symbol 
pokoju) oraz młode pędy wierzbowe – wiklina, motywów zwierzęcych: ptak – sokół, motyl, pszczoła (plaster miodu), żywiołów: woda oraz ogień (lampion), 
jak również odwołali się do genius loci polskiej wsi czy bajkowego i fantastycznego świata Timiego Burtona. Do wykonania swoich projektów sięgali przede 
wszystkim po materiały oraz rzeczy pochodzące z recyklingu, dając im tym samym „drugie życie”. 
Pomimo szerokiej różnorodności prac podstawowym celem wszystkich projektów było zwrócenie uwagi na globalny problem gospodarki odpadami. Z 
drugiej strony zaś, skłonienie odbiorców do refleksji nad otaczającym nas światem – tym który nam umyka w codziennym życiu oraz tym, który pamiętamy 
już tylko z dziecinnych lat. 
 

 





























REWITALIZACJA KRAJOBRAZOWA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH 
Prowadząca:  

Renata Jóźwik 
Projekty:  

Ilona Malesa i Uliana Havryliv, 
Joanna Monist i Katarzyna Staniak 

Martyna Benes i Katarzyna Nowak-Hauser 
Klaudia Zawadzak i Paweł Więcław 

Patrycja Pikuła 
Natalia Lipińska, Beata Bojarczuk i Aleksandra Bęczkowska 

Barbara Glińska i Kinga Kowieska 

Koncepcja rewitalizacji ulicy Sowińskiego w Lublinie jako przestrzeń międzysąsiedzkiej 

Krajobraz jest wynikiem ciągłej interakcji między czynnikami naturalnymi i działalnością człowieka, który kształtuje kolejne terytoria, ale 
wiąże się również z całym zestawem: praktyk, działań, wartości i reprezentacji społecznych. Uwzględnienie krajobrazów w planowaniu 
zagospodarowania przestrzennego wymaga zrozumienia ich struktur, uchwycenia ich ewolucji i związanych z nimi wartości.  
Ulica Sowińskiego jest miejscem rozpatrywanym w różnych kontekstach – funkcji, zadań komunikacyjnych, infrastrukturalnych, 
przestrzeni publicznej i wreszcie jako krajobraz danego miejsca. Powinien być tożsamy, spójny, harmonijny z otoczeniem. Jest to także 
przestrzeń „międzysąsiedzka”, przestrzeń codzienna. 
Przed wykonaniem projektu wymagana była analiza krajobrazu (wartości wizualnych, percepcji – opracowanie własnej metody), 
identyfikacja jednostek krajobrazowych na poziomie „mikro-miejsca”.  
W efekcie powstały projekty uniwersalne – adaptujące ulicę jako przestrzeń publiczną, ale pojawiły się także rozwiązania półprywatne – 
lokalne. Było to zadanie trudne, bowiem w większości uzyskane projekty zakładają poważne zmiany przestrzenne, które w rzeczywistości 
byłyby nierealne w realizacji a czasami skutkujące gentryfikacją, jednak  w każdej propozycji  pojawia się aspekt społeczny (miejsca 
wspólne) i to jest ich duża wartość.  
 

















PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE 
Prowadzący: 

Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski 
 

Projekty:  

Martyna Benes i Katarzyna Nowak Hauser; 
 Aleksandra Bęczkowska, Beata Bojarczuk, Natalia Lipińska;  

Ilona Malesa, Uliana Havryliv;  
Patrycja Pikuła, Katarzyna Staniak;  

Barbara Glińska, Kinga Kowieska;  Klaudia Zawadzak, Paweł Więcław, Joanna Monist 

Koncepcja rewaloryzacji ogrodu przy Dworze Bielskich w Lublinie 

Ważnym aspektem kształtowania krajobrazu współczesnych miast jest ochrona krajobrazu kulturowego. Historyczny krajobraz Lublina i jego 
przedmieść ukształtował się w dużej mierze pod wpływem renesansowego toposu miejsca pięknego, harmonijnego i atrakcyjnie usytuowanego 
(locus amoenus). Zjawisku temu sprzyjała malownicza rzeźba terenu, obejmująca pagórkowaty krajobraz porozcinany głębokimi jarami i dolinami 
rzek: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. Wznoszące się nad dolinami, korony wysokich skarp stanowiły naturalne, atrakcyjne miejsce 
posadowienia wielu wysokiej rangi obiektów: kościołów, klasztorów, pałaców i dworów szlacheckich. Lokalizacja taka zapewniała nie tylko 
malownicze widoki, ale także odpowiednią ekspozycję obiektu w panoramie miasta.  

Jednym z tego typu obiektów jest staropolski dwór posadowiony na szczycie południowego skłonu skarpy doliny Czechówki. Obiekt ten, wraz 
zabudowaniami folwarcznymi, wzniesiony został w XVII w. przez rodzinę Gorajskich, w późniejszym okresie stał się własnością  Bielskich                   
a następnie Chrzanowskich. Dziś teren otaczający dwór stanowi zaledwie wycinek dawnego folwarku „Bielszczyzna”.   

Opracowanie koncepcji rewaloryzacji poprzedzone zostało studiami kameralnymi obejmującymi analizy: archiwaliów, struktury własności 
gruntów, układu kompozycyjnego i funkcjonalno-przestrzennego.  Przeprowadzono także badania terenowe uwzględniające roślinność istniejącą     
i stopień zachowania substancji zabytkowej.  

Efektem przeprowadzonych badań są projekty rewaloryzacji  ogrodu dworskiego, które z uwagi na obecny stan zagospodarowania i pełnione 
funkcje wymagały przewidzenia także działań adaptacyjnych. Główną ideą projektu było przywrócenie barkowego charakteru ogrodu, poprzez 
kreację nowego ogrodu kwaterowego w miejscu istniejącego tu niegdyś ogrodu. Rekompozycji wymagał także układ komunikacyjny. Zachowanie 
odpowiedniej równowagi, pomiędzy wymogami konserwatorskimi a współczesnymi potrzebami okazało się dużym wyzwaniem projektowym.  


























