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„Poruszające się elementy miasta, a szczególnie ludzie i ich działania są równie ważne, jak jego części 
nieruchome i materialne. Nie jesteśmy tylko obserwatorami tego spektaklu, ale sami jesteśmy jego 
częścią, dzieląc scenę z innymi uczestnikami. Najczęściej nasza percepcja miasta nie jest utrwalona, ale 
raczej częściowa, fragmentaryczna, pomieszana z innymi wrażeniami. Niemal każdy zmysł jest 
uruchomiony, a obraz jest kompozycją wszystkich odczuć”.

Kevin Lynch, Obraz miasta, tłum:T.Jeleński, Kraków 2011, Wyd.Archivolta/
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„DESIGN” – obszar planu znajdujący się w części centralnej planu (pomiędzy 
ul. Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi), któremu przypisano zagospo-
darowanie preferujące działania w sferze szeroko pojętego projektowania 
(projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, sztuka użytkowa, ręko-
dzielnictwo itd.) 

projekt MPZP Ściana Wschodnia



cel pracy

uporządkowanie wiedzy na temat placu oraz wszystkich podejmowanych na tym obszarze interwencji

przygotowanie materiału mogącego być wkładem w projekt Fundacji Bęc Zmiana i Futuwawy “Place Warszawy”

zaproponowanie wzoru analizy/badania obszaru pod planowane interwencje (MPZP, Studium, inwestycje…)

przygotowanie opracowania możliwego do wykorzystania przez m.st.Warszawa do wykorzystania 

 podczas konkursu architektonicznego dla placu Powstańców Warszawy

warsztat SARP…? Może kiedyś weźmiemy w nim udział
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analiza historyczna i dokumentów dnia codziennego

historyczna, funkcjonalna, urbanistyczna, komunikacyjna, krajobrazowa, zieleni

obiektów szpecących i obiektów z potencjałem

podejmowanych interwencji

mediów społecznościowych i materiałów dot. konsultacji

przekazów medialnych (kontrowersje wokół placu)



badania społeczne 

ankiety i obserwacja



warsztat wewnętrzny

wypracowanie wniosków I rekomendacji



fanpage na Facebooku



opracowanie studialne

wypracowanie wniosków I rekomendacji



załączniki

spis zabytków

spis stron internetowych

ankiety

interesariusze placu

opracowania gra�czne + mapy: osie i dominanty, śródmieście, zieleń, komunikacja



źródła danych

projekt MPZP Ściana Wschodnia

mapy z Urzędu m.st.Warszawy

opracowania historyczne (historia placu)

materiały z konsultacji społecznych Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

 we współpracy ze stowarzyszeniem Z Siedzibą w Warszawie

artykuły prasowe oraz w portalach internetowych

media społecznościowe

zdjęcia archiwalne i współczesne (robione przez grupę)

własne opracowania – ankiety, analizy, obserwacje



wnioski i wytyczne

podniesienie rangi architektury wokół placu

ograniczenie lub wyelminowanie funkcji parkingowej i komunikacyjnej

rozszerzenie infrastruktury  rowerowej

wzmocnienie funkcji gastronomicznej

nie forsowanie funkcji usługowej (w parterach)

rozwijanie funkcji kulturalnej i  edukacyjnej

$$



wnioski i wytyczne

wprowadzenie zieleni nawiązującej do historycznych planów placu Powstańców Warszawy

wprowadzenie wody

wprowadzenie elementów małej architektury – lepsze wykorzystanie tarasów oraz schodów

lepsze wyeksponowanie pomników

wzbogacenie przestrzeni placu poprzez wprowadzenie trwałej, lub czasowej instalacji artystycznej

likwidacja chaosu organizacyjnego
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ocena rzeczywistości: co wyszło/co nie wyszło?

Co po zakończeniu projektu? 

Kontynuacja? 

Place Warszawy /Futuwawa/; konkurs architektoniczny na PPW (informacja od miasta), …warsztat SARP w przyszłości?



Iwona Chrapkowska-Wielgomas

koordynacja pracy grupy

analiza mediów społecznościowych

podejmowane interwencje i kontrowersje wokół placu

wnioski i wytyczne

zdjęcia

współprowadzenie fanpage’a odnowa



Barbara Kozłowska

 analiza historyczna 

analiza funkcjonalna

wnioski i wytyczne

edycja i redakcja opracowania

kontakt z SARP 

współprowadzenie fanpage’a odnowa





Rafał Pągowski

analiza urbanistyczna

analiza komunikacyjna

wnioski i wytyczne

współpraca przy opracowaniu gra�cznym

zdjęcia



Dominika Trybe

analiza zieleni 

analiza widokowa

opracowanie gra�czne (logo, strona, materiaływyjściowe)

wnioski i wytyczne







Tomasz Grzesiek

analiza funkcjonalna – zagospodarowanie placu

analiza społeczna – pomoc w tworzeniu I promowaniu ankiet

analiza mediów

wnioski i wytyczne

stworzenie fanpage’a odnowa



Agnieszka Majcher-Teleon

analiza społeczna :

  badania środowiskowe (obserwacja), 

 stworzenie ankiet, 

 przygotowanie oraz analiza wyników ankiet

wnioski i wytyczne



Badania środowiskowe 

trajektorie ruchu pieszego i miejsca zatrzymań  miejsca problematyczne



Badania ankietowe - mapa mentalna

obiekty na placu Powstańców Warszawy skojarzenia



jaki ma być nowy plac?  w świetle ankiety

Plac jako miejsce odpoczynku wśród dobrze urządzonej zieleni i spotkań z przyjaciółmi i znajomymi, wspierane funkcją gastronomiczną. 

Plac jako miejsce kontemplacji architektury i odniesień do historycznego znaczenia i symboliki zawartej w nazwie placu. 

Plac nie kojarzy się warszawiakom z miejscem dobrym na zakupy bądź aktywność �zyczną oraz – interesujące – miejscem na randkę.

Duże różnice w odpowiedziach na pytanie na ile ten plac powinien mieć charakter reprezentacyjny, a na ile codzienny.

Brak sprecyzowanych oczekiwań, czy ma to być miejsce eleganckie czy naturalne, ciche czy gwarne, kolorowe czy nie. 

Zgoda, że miejsce powinno zaskakiwać, nawiązywać do historii oraz stać się wizytówką Warszawy. 

jaki ma być nowy plac?  w świetle ankiety

Plac jako miejsce odpoczynku wśród dobrze urządzonej zieleni i spotkań z przyjaciółmi i znajomymi, wspierane funkcją gastronomiczną. 

Plac jako miejsce kontemplacji architektury i odniesień do historycznego znaczenia i symboliki zawartej w nazwie placu. 

Plac nie kojarzy się warszawiakom z miejscem dobrym na zakupy bądź aktywność �zyczną oraz – interesujące – miejscem na randkę.

Duże różnice w odpowiedziach na pytanie na ile ten plac powinien mieć charakter reprezentacyjny, a na ile codzienny.

Brak sprecyzowanych oczekiwań, czy ma to być miejsce eleganckie czy naturalne, ciche czy gwarne, kolorowe czy nie. 

Zgoda, że miejsce powinno zaskakiwać, nawiązywać do historii oraz stać się wizytówką Warszawy. 



Dziękujemy !


