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Opracowanie studialne dla placu Powstańców Warszawy wykonane w 
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   OdNowa:  

plac Powstańców Warszawy 

 

 „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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1. Wprowadzenie  

        Plac Powstańców Warszawy – jeden z ciekawszych placów 

śródmieścia Warszawy, który podczas swojej ponad 200-letniej 

historii przechodził wiele przeobrażeń. Wytyczony w latach 1823–

1826 w obszarze między dzisiejszymi ulicami Szpitalną, 

Sienkiewicza, Moniuszki, Świętokrzyską i Warecką był nazywany 

placem Dzieciątka Jezus, placem Wareckim, placem Napoleona, aż 

wreszcie w 1957 roku otrzymał swoją aktualną nazwę – plac 

Powstańców Warszawy. Był świadkiem wielu ważnych dla historii 

Warszawy wydarzeń. Największe piętno odcisnęło na nim 

Powstanie Warszawskie – to właśnie na tym placu, jeszcze przed 

godziną W rozpoczęły się walki. Chyba każdy warszawiak i 

warszawianka, ale też większość zainteresowanych wojennymi 

losami Warszawy kojarzy obraz Prudentialu trafionego przez 

dwutonowy pocisk moździerzowy. Przed wojną był to piękny, 

wielkomiejski, zielony plac. Niestety po wojnie zieleń w takiej 

formie na plac nie wróciła. Plac stał się betonową patelnią, 

parkingiem, miejscem martwym, co dostrzegają nie tylko 

warszawiacy, ale również przyjezdni.  

       Dlaczego w ramach naszego projektu dyplomowego 

postanowiliśmy się zająć właśnie tym miejscem? Po pierwsze – 

przez jego ciekawą i tragiczną historię, która nadal jest obecna w 

pamięci wielu mieszkańców i mieszkanek Warszawy – ale i dzięki 

m.in. pamięci o Powstaniu Warszawskim – w pamięci Polaków. Po 

drugie – zainteresowała nas kwestia braku koordynacji działań 

prowadzących do stworzenia na placu, w tym jednym z 

ciekawszych i reprezentacyjnych miejsc w śródmieściu Warszawy 

przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, pracowników okolicznych 

instytucji i turystów. Zastanowił nas również projekt Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ściana Wschodnia”, 

którego częścią jest plac. MPZP powstaje od kilku lat, ale wg nas 

fragment dotyczący placu zupełnie nie przystaje do charakteru tego 

miejsca. Zdziwiło nas, że odbyły się konsultacje społeczne – 

wyłożenie planu, z których nie powstał raport, uwagi nie zostały 

opisane, nie odniesiono się do nich. Jednocześnie nadal, na stronie 

miasta st. Warszawy widnieje informacja, że plan ma zostać 

uchwalony w 2018 roku. W końcu zdziwiły nas zupełny chaos 

informacyjny, ale i inwestycyjny panujący na i wokół placu. 

Postanowiliśmy zatem uporządkować wiedzę na temat placu, 

przeprowadzić mini analizę społeczną oraz analizę dokumentów 

dnia codziennego m. in. przekazów medialnych, oficjalnych 

informacji publikowanych na stronach miasta i jednostek miejskich, 

mediów społecznościowych, czy raportów z już przeprowadzonych 

interwencji. Analiza obejmuje również część historyczną i 

gromadzić ma wszelkie informacje dotyczące placu, które mogą 

przydać się do jego projektowania, do innych projektów 

badawczych dotyczących placów Warszawy, do podejmowania 

interwencji infrastrukturalnych i społecznych na placu. Zdajemy 

sobie sprawę, że jest to tylko czubek góry lodowej i mamy nadzieję, 

że ktoś podejmie się przeprowadzić duże badania tego obszaru, bo 

plac Powstańców Warszawy na to zasługuje. Postanowiliśmy też, 

na podstawie zebranego przez nas materiału zaproponować 

możliwą funkcję, którą powinien spełniać plac. Z pewnością nie 

powinien być „Strefą designu”, co zostało zaproponowane w 

projekcie MPZP „Ściana Wschodnia”. Kevin Lynch w książce 

„Obraz miasta” pisał o tym, że jesteśmy częścią miasta – nie tylko 

biernymi obserwatorami. Percepcja miasta nie jest utrwalona – 

składa się z fragmentów, strzępów, odczuć…a obraz miasta jest 

kompozycją tych wszystkich wrażeń. To tłumaczy formę, jaką 

przyjęło nasze opracowanie.  

2. Analizy 

  

A. Analiza historyczno- urbanistyczna - zabudowa przy 

placu Powstańców Warszawy. 

 

Zabudowa istniejąca 

 

a) Narodowy Bank Polski – pl. Powstańców Warszawy 4 

 

       Projekt na obiekt Narodowego Banku Polskiego został 

wyłoniony w konkursie ogłoszonym w lipcu 1947 r., a wiec dwa 

lata po zakończeniu II wojny światowej. Nowy budynek miał stanąć 

na miejscu gmachu Poczty Głównej, autorstwa Antoniego 

Jasińskiego- Jasieńczyka, zniszczonego w czasie działań wojennych. 

Gmach wzniesiony był w latach 1912-1916, a zniszczony w 1944 r. 

 

 

Fot. 1. Widok kompleksu Poczty Polskiej proj. A. Jasińskiego- Jasieńczyka 

 

Fot. 2. Pl. Napoleona przed wojną, z prawej gmach Poczty Polskiej 

    Narodowy Bank Polski w latach powojennych szukał dla siebie 

siedziby. W zamierzeniu tej nowo powołanej instytucji miała ona 

posiadać znacznie szerszy zakres działań, planowano również 

zatrudnienie większej liczby pracowników. Miejsce zostało 

wybrane w nadziei, że tak silny inwestor przyczyni się do 

zagospodarowania serca stolicy. Plac Powstańców Warszawy miał 

się wzbogacić o nowy prestiżowy gmach dla centrali banku, 

zajmujący wschodnią pierzeję placu, sięgający od północy ulicy 

Świętokrzyskiej, od południa ulicy Wareckiej i od wschodu do ulicy 

Kubusia Puchatka. W program konkursu wpisano: duży biurowiec 

dla 3 000 pracowników o gabarycie maksymalnie dziewięciu (w 

głębi parceli) kondygnacji, mieszczący sześć głównych działów: sale 

operacyjne, biura, skarbiec, dział gospodarczy, społeczny oraz 

mieszkania służbowe. 

       Zamknięty konkurs ogłoszony został w lipcu 1947 r. Spośród 12 

zespołów wyróżniono projekty Jerzego Staniszkisa i Marka 



Strona | 3  
 

Leykama. Wygrał projekt Bohdana Pniewskiego — zespół bloków, 

złożony z trzech odrębnych funkcjonalnie części, wydzielonych 

także w bryle budynku. Realizacja projektu na potrzeby 

Narodowego Banku Polskiego od początku przebiegała bardzo 

burzliwie. W połowie 1948 r. rozpoczęła się budowa, już nieco 

zmienionego projektu, bloku socjalnego od strony ul. Kubusia 

Puchatka. W sierpniu 1954 r. budynek na trasie przejażdżki po 

śródmieściu Bieruta z Cyrankiewiczem, gmach został przez nich 

wspólnie określony jako „brzydki”. Plan całości był od tej pory 

wielokrotnie zmieniany. Sam B. Pniewski był absolwentem Wydz. 

Architektury Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1923 r. 

w katedrze projektowania monumentalnego. Przed wojną wykonał 

szereg projektów, od budynków Sądów Grodzkich na Lesznie, 

poprzez przebudowę dla MSZ (pałac Brühla), pawilon polski na 

Wystawie Światowej w Paryżu, szereg kolonii domów 

mieszkalnych, aż po nie zrealizowany, nagrodzony w konkursie 

projekt na Świątynię Opatrzności. W czasie wojny polsko- 

bolszewickiej jako żołnierz I pułku szwoleżerów został ranny, był 

odznaczony Krzyżem Walecznych, a podczas II wojny światowej 

uczestniczył w tajnym nauczaniu i wielu tajnych konkursach, 

organizowanych z myślą o przyszłej odbudowie kraju. 

 

Fot. 3. Bohdan Pniewski w swojej pracowni 

     W okresie powojennym B. Pniewski brał udział w wielu znanych 

i uznanych realizacjach, w tym w przebudowie i rozbudowie 

gmachów Sejmu, Teatru Wielkiego, biurowców dla MON, 

Polskiego Radia, budynku Szkoły Baletowej na Moliera, Domu 

Chłopa, Archiwum Państwowego i wielu innych. Architektowi 

zarzucano dyspozycyjność i uległość wobec władzy, dzięki czemu 

w opinii środowiska kolegów po fachu mógł otrzymywać 

lukratywne zlecenia. Równocześnie, jego tekst krytykujący 

architekturę socrealistyczną był jedną z najlepszych wypowiedzi w 

tamtym czasie. Bohdan Pniewski z czasem wycofał się z 

działalności akademickiej i zawodowej. Zmarł w 1965 roku. 

 

Fot. 4. Makieta projektu B. Pniewskiego z 1952 r. – Muzeum Narodowe w 

Warszawie 

 

Fot. 5. Lata 50-te, po lewej stronie widoczny budynek NBP w trakcie budowy 

       W ramach wymuszonych zmian konieczne było zamknięcie 

dwóch bloków zabudowy, według panujących wówczas poglądów 

ulice musiały być obudowane obrzeżnie. Planowana ilość 

pracowników NBP zmalała do 1 100 osób. Pojawiły się również 

elementy socrealizmu, dekoracje rzeźbiarskie, wykusze. W książce 

Marka Czapelskiego poświęconej Pniewskiemu czytamy: „W 

archiwum jurora, Józefa Sigalina, zachowały się notatki na temat oceny 

projektu NBP. Przy pięciopunktowym zestawie kryteriów projekt uzyskał 

negatywne oceny aż czterokrotnie”. Projekt w efekcie ulegał 

wielokrotnie przeróbkom. Zatwierdzono go wprawdzie w 1952 r., 

ale w dalszym ciągu nie mógł się doczekać ostatecznej realizacji.  

Ostatecznym rezultatem korekt lat pięćdziesiątych była realizacja 

głównego biurowego bloku, według zepsutego i nieakceptowanego 

przez Pniewskiego rozwiązania, na dodatek bez planowanego 

opracowania elewacji. W efekcie strefa wejścia stanowi dziś 

niefunkcjonalną i niedokończoną bryłę dolepioną do całego 

kompleksu. W 1967 r. strefę wejścia ozdobiono mozaiką autorstwa 

Marii Leszczyńskiej. 

 

Fot. 6. Elewacja wejściowa do całego kompleksu od strony ul. Świętokrzyskiej 
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Fot. 7. Widok ściany wejścia głównego od strony dziedzińca  

- mozaika autorstwa Marii Leszczyńskiej 

 

 

Fot. 8. Oryginalny detal wejścia 

       Realizacja według projektu B. Pniewskiego od strony placu 

nigdy nie została ukończona. Poprzestano na wybudowaniu trzech 

kondygnacji piwnic, w tym schronów przeciwatomowych. W latach 

60-tych wybudowano obiekt mieszczący dwie duże sale operacyjne 

(projekt uczennicy B. Pniewskiego: Barbary Dąbskiej- Czerwińskiej i 

jej męża), a następnie ogłoszono konkurs na elewację. Konkurs w 

1976 roku wygrał zespół: artysta Mirosław Duchowski, architekt 

Jerzy Łoziński i konstruktor Eugeniusz Karwatka. Realizację 

ochrzczono mianem „trumniaka”, chociaż według pomysłu 

autorów miała się kojarzyć z otwartym sejfem. Niestety, brak 

środków i dobrych materiałów spowodował, że została wykonana z 

paneli aluminiowych, które z czasem bardzo się zestarzały.  

 

 

Fot. 9. Widok kompleksu od strony placu  

 

 

Fot. 10. Jedna z propozycji modernizacji elewacji autorstwa prof. M. Duchowskiego 

Wewnątrz budynku znajdują się mozaiki zespołu: Ewa Kulesza, 

Wanda Rodowicz i Wanda Skoniecka. 
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Fot. 11-13. Mozaiki autorstwa zespołu: Ewa Kulesza, Wanda Rodowicz i Wanda 

Skoniecka – zdjęcia własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dom Chłopa – pl. Powstańców Warszawy 2 

 

       Kolejny projekt, w którego realizacji uczestniczył Bohdan 

Pniewski wraz z Małgorzatą Handzelewicz-Wacławkową. W 

pomyśle budowy, już w  1946 r., swój udział miała również Joanna 

Chmielewska (pisarka). Lata powstania obiektu: 1957-1962. 

 

       Hotel, którym jest do dziś Dom Chłopa, powstał aby przyciągać 

do stolicy turystów, a przede wszystkim ludność wiejską.  W 

programie były: budowa hotelu nocnego i dziennego -

turystycznego oraz niemal kompletny zestaw pomieszczeń 

usługowych, łącznie z gabinetem lekarskim, co miało zapewnić 

budynkowi prawie całkowitą samowystarczalność w obsłudze 

przyjezdnych. Pomysł budowy Domu Chłopa sięgał 1946 r. Jest to 

budynek z wewnętrznym patio, o rzeźbiarskiej, falistej linii dachu. 

Zwarta, zamknięta bryła Domu Chłopa z wąskimi oknami miała nie 

tylko zapewniać gościom oddzielenie od wielkomiejskiego zgiełku, 

ale też tworzyć powtarzalny, geometryczny rytm. Plastyczna 

koncepcja Pniewskiego zakładała architekturę bogatą i efektowną, 

która miała wywrzeć duże wrażenie na wiejskich przybyszach.  

      Wnętrza miały demonstrować „nowoczesność” przez 

eksperymentalne zestawienie materiałów. Mozaiki w Domu Chłopa 

pokrywające obszar 300m², były prawdopodobnie największe w 

Polsce. Mozaiki na elewacjach wykonał Władysław Zych, natomiast 

na dziedzińcu i we wnętrzach: Hanna i Gabriel Rechowiczowie oraz 

Barbara Pniewska-Krasińska. Złocone mozaiki w portalu 

wejściowym o wysokich walorach artystycznych zostały skute w 

latach 1998- 2002. Hanna i Gabriel Rechowiczowie, to autorzy 

eksperymentalnej techniki tworzenia murali łączącej ceramikę, 

freski i szkło. W 2000 r. wraz z remontem Domu Chłopa skuto część 

mozaik, a fasadę od ulicy Wareckiej zasłonięto w 2003 roku nowym 

skrzydłem Hotelu Gromada. Najbardziej charakterystyczną częścią 

Domu Chłopa jest jego falisty dach swoim kształtem 

przypominający łany zboża. 

Fot. 14. Archiwalne zdjęcie Domu Chłopa bez dobudowanej części. 

 

 
Fot. 15. Widok Domu Chłopa od strony Wareckiej 
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Fot. 16. Hotel Gromada d. Dom Chłopa – obecnie 

 

 

 
Fot. 17. Dom Chłopa i otoczenie od strony ul. Wareckiej 

 

 

 
 

Fot. 18 Elewacja autorstwa B. Pniewskiego i M. Handzelewicz- 

Wacławkowej 

 

 

          

Fot. 19. Pniewski i wnętrze jego pracowni 

c) Prudential- pl. Powstańców Warszawy 9 

        W 1931 roku angielskie towarzystwo ubezpieczeniowe 

"Prudential" rozpoczęło budowę 16-piętrowego wieżowca. Został 

zaprojektowany przez inż. architekta Marcina Weinfelda, zaś 

projektantem fundamentów i żelaznej konstrukcji był prof. Stefan 

Bryła. Budynek zajmował powierzchnię 1918 metrów 

kwadratowych, miał 66 metrów wysokości. Podczas budowy 

zużyto ponad 1500 ton stali, 200 ton cementu i ponad 2 mln cegieł. 

Ówczesny niebotyk zasłonił światło niektórym oknom na 

Moniuszki. Jedna z rodzin zaprotestowała i wysłała rejentalne 

pismo do dyrekcji Prudential, życząc sobie zburzenia gmachu. 

Gmach "Prudentialu" był najwyższym budynkiem Warszawy i 

Polski, dumą warszawiaków i bardzo zmienił wygląd placu, który 

stał się wizytówką Warszawy. Gmach na parterze miał 

pomieszczenia reprezentacyjne Towarzystwa Prudential. Na pięciu 

kolejnych piętrach były biura. Wyższe piętra przeznaczono na 

mieszkania. Na szóstym piętrze znajdowały się niewielkie 

kawalerki a wyżej olbrzymie apartamenty, na każdym piętrze 

jedno. Miały windy prowadziły prosto do przedpokoju. 

 

 

Fot. 20. Prudential w trakcie budowy 
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Fot. 21. Jedno z wnętrz w budynku Prudentialu 

 

Fot. 22. Widok na plac i gmach Prudentialu przed wojną 

 

Fot. 23. Duma Warszawy – okładka jednego z przedwojennych czasopism 

       Budynek był uważany za najnowocześniejszy „drapacz chmur”. 

We wrześniu 1939 roku część kamienic została zbombardowana. 

Budynek Prudentialu płonął. Reszty dopełniło Powstanie 

Warszawskie. 1 sierpnia 1944 roku gmach Prudentialu zdobyli 

powstańcy z batalionu "Kiliński", potem w wieżowiec uderzył 

pocisk z ciężkiego moździerza i strasznie go zniszczył. Budynek był 

ostrzeliwany średnio co 8 minut. Jednak konstrukcja przetrwała. 

Okoliczne kamienice zamieniły się w morze ruin a plac w jeszcze 

jeden cmentarz. Na jeden z niewybuchów natrafiono w czasie 

budowy II linii metra. 

 

Fot. 24. Słynny moment wybuchu pocisku z moździerza w 1944 

W 1946 roku Jerzy Waldorff pisał: 

„Plac Warecki nie żyje.(...) Jest taka cisza, że słychać świergot wróbli spod 

Zachęty, odbijający się piskliwym echem wśród ruin, i tylko, gdy zawieje, 

cisza poczyna klekotać i dzwonić zwisającymi płachtami blachy, żyłami 

wyprutych ze ścian rynien i obsypującym się gruzem.(...) 

Siedzę na bloku betonowym, rzuconym skądś, jakimś wybuchem na 

miejsce, gdzie dawniej był skwer przed pocztą, i wypoczywam. Nie bardzo 

wiem, dlaczego tu przyszedłem, jak i nie bardzo wiem, dlaczego w ogóle 

pozostałem w Warszawie zamiast przenieść się do jakiegoś innego, jeszcze 

istniejącego miasta.(...) 

Na wprost siebie mam gmach Prudentialu, a właściwie tylko jego 

żelazobetonowy szkielet, który oparł się koncentrycznemu natarciu 

pocisków. Jest lekko przechylony w prawo, pokryty skośnymi torami bomb, 

sczerniały jak osmalony kikut trupi, wysterczający z ziemi ku niebu. Nad 

jego lewym portalem ocalał fragment wypukłorzeźby: nagi kowal z ręką z 

młotem wzniesioną nad głową, kujący sierp.  

Spoza osmalonych ścian wychylają głowy drzewa z ogrodu kawiarni "U 

Aktorek", łączącego się z ogrodem "Batavii" w zielone wnętrze bloku ongiś 

domów, zamkniętego Świętokrzyską, Szkolną, Kredytową i Mazowiecką. 

Wygląd ogrodów mało się na oko zmienił: drzewa pokryły rany liśćmi, a 

trawniki są nawet bardziej soczyste, niźli były przed rokiem i tylko równa 

ich dawniej powierzchnia pomarszczyła się szeregami nagrobków. W 

najlepszych czasach powodzenia kawiarnie nie miały tylu żywych 

klientów, ilu teraz maja tych zmarłych.(...) 

Zwalisko gmachu poczty swymi ostrymi, poskręcanymi konwulsyjnie 

kształtami odzwierciedla jeszcze niedawne pasje walki”.  

      Po wojnie w latach 1953 - 1955 odbudowano, a raczej 

przebudowano gmach Prudentialu w duchu realnego socjalizmu. 

Dobudowano zniszczone 4 piętra do wysokości 17 kondygnacji. 

Projekt jego odbudowy opracował ponownie Marcin Weinfeld. 

Zmieniono jednak jego elewację, przeznaczenie i nazwę. Prudential 

stał się hotelem Warszawa z około 150 pokojami. W 2003 roku 
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ostatecznie przestał funkcjonować - standard hotelu był zbyt niski 

jak na warunki warszawskie. Gmach od wielu lat jest 

remontowany, po przebudowie będzie przywrócony wygląd 

przedwojenny. 

 

Fot. 25. Zdj. Henry N. Cobb, Prudential w 1947 r. 

 

Fot. 26. Widoczny plac, bud. Prudentialu,  na pierwszym planie fragment 

zniszczonego gmachu poczty – 1946 r. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Budynek TVP – pl. Powstańców Warszawy 7 

 

     Jeden z niewielu budynków jakie pozostały po wojnie 

odbudowane. Był to pierwotnie budynek Banku Pierwszego 

Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, a jego 

autorami byli: Franciszek Lilpop, Karol Jankowski. Budowa: lata 

1912-14. Co roku z okazji rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, ktoś, anonimowo umieszcza na schodach 

kserokopię dramatycznego zdjęcia przedstawiającego powstańca, 

który poległ w tym właśnie miejscu. 

Odbudowa: nadbudowany i przebudowany w latach 1947-49.  Od 

1949 siedziba Telewizji Polskiej. 

 
 

Fot. 27. Od prawej strony widoczny Prudential, dalej budynki: TVP, UOKiK, na 

dole Dom Chłopa. Zdjęcie pochodzi z początku lat 60-tych, nie ma jeszcze bloku 

NBP od strony placu. 

 

 

 
 

Fot. 28. Budynek TVP obecnie 
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e) Budynek UOKiK oraz Komisji Nadzoru Finansowego pl. 

Powstańców Warszawy 1-5 

 

     W 1950 roku został oddany do użytku biurowiec Centrali 

Handlowej Materiałów Budowlanych. Został wyniesiony ponad 

poziom ulicy na nasypie z gruzu. Ma 5 pięter i 157 metrów 

długości. Planowany pierwotnie bogaty wystrój rzeźbiarski nie 

został zrealizowany. Ze względu na funkcję jaką pełni obecnie 

(mieści się w nim: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

oraz Komisja Nadzoru Finansowego), niewiele wiadomości można 

znaleźć o jego autorach i przebudowie. Sądząc po wystroju elewacji 

i zwieńczeniu budynku jest on w dużym stopniu wzorowany na 

gmachu NBP. 

 

 

Fot. 29. Budynek UOKiK 

f) Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego – Boduena  

3/5 

 

     Od południa w 2008 roku plac został "zamknięty" budynkiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego pod adresem Boduena 3/5, 

jednak wciąż faktyczny koniec placu mieści się przy zbiegu z ulicą 

Złotą. Od południa placu widoczna jest również kamienica Wedla 

oraz nowe zabudowania, nie stanowiące jednak przestrzeni placu 

Powstańców Warszawy.  

 

 
 

Fot. 30. Widok z ul. Boduena w kierunku Domu Chłopa. Po prawej budynek Sądu. 

 

 

 
 

Fot. 31. Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Pierzeja północna placu - ul. Świętokrzyska 

        Od strony pl. Powstańców Warszawy w pierzei ul. 

Świętokrzyskiej pojawiła się po wojnie nowa zabudowa- 

socrealistyczna, głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa 

(biura, urzędy). Elewacje budynków zostały pokryte piaskowcem w 

różnych odcieniach. 

        W czerwcu 2011 rozpoczęto pod ulicą budowę drugiej linii M2 

warszawskiego metra – M2 (odcinek ze stacjami od Ronda ONZ, 

przez Świętokrzyską, aż po Nowy Świat-Uniwersytet). Na czas 

budowy ulica na odcinku od Nowego Światu do ronda ONZ była 

zamknięta dla ruchu kołowego, zlikwidowano szereg sklepów. 

Ponowne otwarcie ulicy nastąpiło z chwilą otwarcia II linii metra 30 

września 2014.  

       Od strony pierzei północnej usytuowano nieszczęśliwie 

budynki techniczne związane z funkcjonowaniem metra. Zasłoniły 

one i odcięły od placu pomnik Powstańców Warszawy, zaburzając 

w ten sposób dotychczasową perspektywę i symbolikę miejsca. 

Dodatkowo ogrodzenie pomnika nie pozwala na komunikację z 

pozostałą, południową częścią placu. 

 

 
 

Fot. 32. Widok na pierzeję zamykającą plac od północy 
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g) Zabudowa nieistniejąca 

     W miejscu obecnego placu Powstańców Warszawy jeszcze w 

XVIII wieku rosły sady należące do starosty wareckiego. W 1754 

roku ks. Baudouin/ Boduen nabył część terenu pomiędzy drogą z 

Grzybowa i Mazowiecką i już 24 lipca tego roku nastąpiło położenie 

kamienia węgielnego pod szpital Dzieciątka Jezus. W latach 1823 - 

1826 utworzono przy szpitalu prostokątny plac i nazwano go 

placem Dzieciątka Jezus. Szpital znajdował się między ówczesnym 

placem Wareckim, a ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i 

Przeskokiem.  

       Około 1870 roku zdecydowano o przeniesieniu szpitala w inne 

miejsce i w 1897 roku położono kamień węgielny pod nowy szpital 

na Nowogrodzkiej a rok później zaczęto burzyć stary kompleks 

szpitalny. Teren został rozparcelowany i to wówczas wytyczono 

ulice: Jasną, Sienkiewicza i Moniuszki.  

       Między 1908 a 1909 rokiem na rogu placu Wareckiego i 

Moniuszki powstała elegancka kamienica znanego finansisty 

warszawskiego Leopolda Goldstanda z piękną dekoracją 

rzeźbiarską. Mieścił się w niej luksusowy dom mody Maison de 

Couture. W czasie okupacji w budynku została otwarta kawiarnia 

Boccacio, w której bywali również Niemcy. Mury kamienicy zostały 

rozebrane około 1949 roku. W tym miejscu stoi teraz budynek 

UOKiK. Po pierwszej wojnie światowej plac został przemianowany 

na plac Napoleona. W latach 1912 - 1916 wzniesiony został gmach 

Poczty Głównej. Obecną nazwę – pl. Powstańców Warszawy, 

nadano we wrześniu 1957.  

     Budynki szpitala, poczty i kamienica Goldstanda oraz innych 

sąsiednich kamienic już nie istnieją. 

 

h) Szpital Dzieciątka Jezus 

 

      W roku 1732 roku misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a 

Paulo, Piotr Gabriel Baudouin/Boduen (1689 – 1768), założył przy 

ulicy Krakowskie Przedmieście „Dom Podrzutków”, który  został 

przeniesiony do nowej siedziby na ówczesnym placu Wareckim 

gdzie na mocy dekretu króla Augusta III, w roku 1758 została 

zmieniona jego nazwa na „Szpital Generalny Dzieciątka Jezus”. 

Szpital zaprojektowany przez Jakuba Fontanę, pełnił dla miasta 

funkcje lecznicze i opiekuńcze dla ubogich i ciężarnych kobiet, jako 

schronienie dla starców, ale i dla kalek, zwłaszcza po stłumieniu 

Konfederacji Barskiej. Instytucja zajmowała się głównie opieką nad 

porzuconymi niemowlętami. W bramie budynku znajdował się 

otwór z korytkiem, można powiedzieć, że było to w tamtych 

czasach Okno Życia. Gdy pociągnęło się sznur owe korytko 

wysuwało się z bramy, a następnie umieszczano w nim dziecko. Po 

wsunięciu go ponownie do bramy dzwonił dzwonek. Niemowlęta 

oddawane były kobietom wiejskim, które za opłatą je karmiły. Z 

powodu złych warunków higienicznych, mieszkalnych i braku 

kobiet do karmienia śmiertelność niemowląt wynosiła tam od 50 do 

100%. Dom Podrzutków sprawował również opiekę nad starszymi 

dziećmi. Rozwój Warszawy i niedobory w ilości łóżek 

spowodowały podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu przy ul. 

Nowogrodzkiej. Jedną z ulic odchodzących od placu nazwano im. 

księdza Gabriela Baudouina/Boduena. 

 

 
 

Fot. 33. Stara pocztówka przedstawiająca Szpital Dzieciątka Jezus: Architekci: 

Henryk Stifelman, Stanisław Weiss. 

 

       

 
 

Fot. 34. Fragment pawilonu szpitalnego widoczny jest z lewej strony 

 

 

 
 

Fot. 35. Budynek Szpitala Dzieciątka Jezus 
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i) Kamienice Goldstanda i kamienica Lewenfiszów 

 

 Kamienica Goldstanda 

Obiekt obecnie nie istnieje  

Budowa: około 1912. Zniszczona w czasie II wojny św. Ruiny 

rozebrano latem 1946. 

 Druga kamienica Goldstanda  

Budowa: 1909. Zniszczona: w 1944, ruiny rozebrane około 1949. 

 Kamienica Lewenfisza: Architekci: L. Wolski i Z. 

Binduchowski (?). Budowa: po 1904. Zniszczona: w 1944, 

ruiny rozebrane latem 1946.  

 
 

Fot. 36. Widoczne po lewej stronie obie kamienice Goldstanda 

 

 
 
Fot. 37. Od lewej: 1 - kamienica Lewenfisza, 3 i 5 - kamienice Goldstanda, 7 - Bank 

Zjednoczonych Ziem Polskich (ob. budynek TVP), 9 - "Prudential". 

 

 
 

Fot. 38. Kamienica Lewenfiszów 

 

 

 

j) Poczta Główna 

 

     W latach 1912 - 1916 wzniesiony został gmach Poczty Głównej. 

Projektantem był Antoni Jabłoński – Jasieńczyk, ur. 1854, zm. 14 

maja 1918, polski architekt i budowniczy, wykładowca historii 

architektury w szkole technicznej K. Świecimskiego. Autor wielu 

projektów architektonicznych w Warszawie i w Polsce. Początkowo 

na dachu elementem ozdobnym były rzeźby czterech gigantów, 

dźwigających globus. Po odzyskaniu niepodległości w 1921 roku 

rzeźbę usunięto, ponieważ była wierną kopią rzeźb na budynkach 

pocztowych w Moskwie i Petersburgu. 

 

Fot. 39. Budynek Poczty Głównej z widoczną rzeźbą usuniętą w 1921 r.  

 

Fot. 40. Po prawej stronie gmach Poczty Głównej – obecnie w tym miejscu znajduje 

się kompleks budynków NBP. 

k) Otoczenie i urbanistyka 

Plac Powstańców Warszawy 

       Plac Powstańców Warszawy znajduje się w dzielnicy Warszawy 

Śródmieście Północne, u zbiegu ulic Moniuszki, Boduena, 

Szpitalnej, Złotej, Górskiego, Wareckiej, Świętokrzyskiej i 

Mazowieckiej. Plac wytyczono w latach 1823-1826, jednak dopiero 

w 1839 roku oficjalnie zatwierdzono nazwę pochodzącą od Szpitala 

Dzieciątka Jezus po zachodniej stronie. Wschodnią stronę placu 

zajmowały m.in. lombard i fabryka wyrobów metalowych Karola 

Mintera z 1828 roku. Około roku 1860 powstała tam stacja 

pocztowa, która z czasem wchłonęła i fabrykę. W 1870 roku plac 

zaczęto nazywać Wareckim na cześć starosty wareckiego. W latach 

1912–1916 postawiono Gmach Poczty Głównej projektu Antoniego 
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Jabłońskiego- Jasieńczyka. Sto lat po śmierci Napoleona Bonaparte, 

w 1921 r. nazwę placu zmieniono na Plac Napoleona. Z tej okazji 

stanęło tam popiersie cesarza. W latach 1931-1933 na placu 

wybudowano biurowiec angielskiego towarzystwa 

ubezpieczeniowego "Prudential". Ponieważ był to wówczas 

najwyższy budynek w Warszawie w 1938 roku umieszczono na nim 

eksperymentalną stację telewizyjną. Podczas kampanii wrześniowej 

zbombardowanych zostało kilka okolicznych kamienic, a 18 

września 1939 spłonął Prudential. Dnia 1 sierpnia 1944 roku walki 

na placu zaczęły się już około godziny 16:00. Prudential został 

zdobyty tego samego dnia, a już 2 sierpnia opanowano Gmach 

Poczty Głównej. Prudential pozostał w polskich rękach do 

kapitulacji powstania, jednak jako ważny i charakterystyczny punkt 

ucierpiał wskutek ostrzału i nalotów.  

     Po II wojnie światowej plac otrzymał obecną nazwę. W 1946 roku 

uruchomiono tutaj pierwszą linię trolejbusową. W 1954 roku 

ukończono odbudowę Prudentialu, gdzie urządzono Hotel 

Warszawa. W latach 1948-1955 na miejscu Poczty Głównej powstał 

gmach Narodowego Banku Polskiego. W latach 1958-1961 obok 

banku wybudowano hotel robotniczy "Dom Chłopa". W latach 

2001-2003 obok Domu Chłopa postawiono budynek i kompleks 

otrzymał nazwę: Hotel Gromada. W 2008 plac został "domknięty" 

od południa nowym budynkiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Dnia 5 maja 2011 roku na placu odsłonięty 

został pomnika Napoleona, zaś w północnej części w latach 2011-

2013 powstała jedna z wentylatorni II linii metra odcinająca pomnik 

Powstańców Warszawy od placu i szpecąca założenie.  

Na placu znajdują się:  

 Pomnik Powstańców Warszawy  

 Pomnik Napoleona  

 Pl. Powstańców Warszawy 1 - Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów  

 pl. Powstańców Warszawy 2 - Hotel Gromada, dawny Dom 

Chłopa  

 pl. Powstańców Warszawy 4 - Narodowy Bank Polski  

 pl. Powstańców Warszawy 7 - Telewizja Polska  

 pl. Powstańców Warszawy 9 - Prudential  

 Boduena 3/5 - Naczelny Sąd Administracyjny 

       W odbiorze mieszkańców i osób przechodzących przez plac 

faktyczny koniec placu mieści się przy zbiegu z ulicą Złotą – 

kamienica Emila Wedla z pijalnią czekolady działającą od końca 

XIX w.  

 

Fot. 41. Kamienica E. Wedla w 1927 r.  

Źródło: https://www.wedelpijalnie.pl/pl/o-nas/czy-wiesz-ze  

       Obecnie plac Powstańców Warszawy służy głównie jako 

parking dla pracowników i petentów okolicznych instytucji, w 

przyszłości planowany jest parking podziemny oraz poprawa 

wyglądu i funkcjonowania placu poprzez usytuowanie na nim 

zieleni i ławek. 

Ulica Świętokrzyska 

      Jedna z najstarszych dróg w Warszawie. Nazwa ulicy, 

potwierdzona urzędowo w 1770, pochodzi pośrednio od kościoła 

p.w. św. Krzyża. W XVIII w. działający tam księża misjonarze 

założyli w pobliżu obecnej ulicy Czackiego folwark zwany 

Świętokrzyskim, przez który biegła dzisiejsza ulica Świętokrzyska. 

Drewniana zabudowa ulicy została zniszczona w 1656 podczas 

potopu szwedzkiego. W połowie XVIII wieku ulica została 

wybrukowana, a w czasach Królestwa Polskiego – zabudowana 

dwupiętrowymi kamienicami. W 1828 r. w rejonie Świętokrzyskiej i 

ówczesnego placu Dzieciątka Jezus postała duża fabryka 

metalurgiczna Karola Mintera wraz z pałacykiem właściciela. W 

1868 w zabudowaniach dawnej fabryki uruchomiono pocztę. Od 

końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej ulica na odcinku 

pomiędzy Nowym Światem a ulicą Jasną była znana w Warszawie 

jako miejsce handlu starymi książkami i drukami. Działało tutaj 

kilkanaście antykwariatów. W latach 1922–1923 na rogu 

Świętokrzyskiej i Jasnej wzniesiono gmach Pocztowej Kasy 

Oszczędności zaprojektowany przez Józefa Handzlewicza. W latach 

1938–1939 przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałkowską wzniesiono 

kolejny gmach banku zaprojektowany przez B. Szmidta. Duża część 

zabudowy Świętokrzyskiej została zburzona lub spłonęła w czasie 

II w. św.  

        Podczas odbudowy Warszawy zadecydowano się poszerzyć 

jezdnię ulicy w kierunku północnym i przebić ją przez Nowy Świat 

do ul. Kopernika, w stronę Powiśla. Ze strony zachodniej w 1955 

przedłużono ulicę od ulicy Bagno – gdzie od połowy XVIII wieku 

kończyła się Świętokrzyska – do ówczesnej ulicy Juliana 

Marchlewskiego (obecnie Aleja Jana Pawła II). To sprawiło, że 

Świętokrzyska stała się jedną z ważniejszych arterii 

komunikacyjnych w Śródmieściu. W ostatnich latach pod ulicą, na 

całej długości biegnie II linia metra. 

Ulica Warecka 

      Ulica biegnąca od placu Powstańców Warszawy do Nowego 

Światu. Ulica powstała w XVI wieku. W końcu XVIII wieku u jej 

zbiegu w Nowym Światem wzniesiono drewniany dwór Wareckie, 

należący do starosty wareckiego Józefa Pułaskiego. Od nazwy tej 

posesji pochodzi nazwa ulicy, nadana oficjalnie w 1770. 

Nawierzchnię jezdni stanowi zachowany przedwojenny bruk z 

kostki granitowej. W połowie XIX wieku przy placu Wareckim 

(obecnie plac Powstańców Warszawy) zbudowano stajnie i 

powozownie poczty konnej, a później gmach Poczty Głównej, który 

przetrwał do powstania warszawskiego. Po zniszczeniach w 1944 

część budynków odbudowano w latach pięćdziesiątych, w tym 

Dom Spółdzielczości Rolniczej (nr 11a), kamienicę Wedegisa (nr 11) 

oraz pałacyk Sanguszków i kamienicę Wawrzyńca Mikulskiego na 

rogu Nowego Światu. Przy tej ulicy mieści się  również południowa 

część kompleksu Narodowego Banku Polskiego, a po przeciwległej 

stronie ulicy hotel „Dom Chłopa”. 

 

 

https://www.wedelpijalnie.pl/pl/o-nas/czy-wiesz-ze


Strona | 13  
 

Ulica Szpitalna 

     Ulica Szpitalna – kolejna ulica warszawskiego Śródmieścia, 

biegnąca od zbiegu ulic Brackiej i Kruczej do skrzyżowania z 

ulicami Przeskok i Górskiego. Przedłużeniem ulicy w kierunku 

północnym jest właśnie plac Powstańców Warszawy. Wytyczona 

została w pierwszej połowie XVI wieku na terenie jurydyki 

Nowoświeckiej, na gruntach należących do księży misjonarzy i 

Szpitala Św. Ducha. Ulica bierze swą nazwę od omawianego 

wcześniej Szpitala Dzieciątka Jezus. Na dalszym odcinku, za ul. 

Boduena (dziś w tym miejscu znajduje się plac Powstańców 

Warszawy), założono cmentarz grzebalny położony po obu 

stronach ulicy, zastąpiony na początku XIX wieku ogrodami. W 

latach 80. XIX przy Szpitalnej stały tylko dwa drewniane domy; 

późniejszą zabudową były murowane domki i niewielka 

kamieniczka u zbiegu z ul. Przeskok. Jednak okolica rozwijała się 

coraz szybciej w roku 1893 zabudowano narożnik u zbiegu obu ulic 

kamienicą firmy E. Wedel projektu Franciszka Braumana. Po 

rozebraniu zabudowań Szpitala Dzieciątka Jezus w roku 1902 na 

wytyczonych parcelach wybudowano wielkomiejskie, okazałe 

kamienice, a ich parterowe kondygnacje zapełniły eleganckie 

sklepy. Zagładę ulicy przyniósł rok 1944; większość zabudowy 

została wtedy niemal całkowicie zniszczona. Ocalał wypalony sklep 

E. Wedel, którego zabytkowe wnętrze zrekonstruowano w 1958. 

Ulica Gabriela Boduena  

Ulica śródmiejska, zaczyna swój bieg na placu Powstańców 

Warszawy, a kończy skrzyżowaniem z Jasną. Jej patronem został 

Gabriel Boduen, założyciel Szpitala Dzieciątka Jezus. Pierwszym 

budynkiem na ul. Boduena była wybudowana w 1904 kamienica 

Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia wg. projektu Władysława 

Marconiego. W 1911 roku pod numerami 4 i 6 powstały istniejące 

do dziś kamienice rodziny Seidenbeuthlów. W latach PRL-u 

południową część ulicy zajmowała stacja obsługi pojazdów, 

zamieniona później na salon gier. W 2008 roku pod numerem 3/5 

wybudowano gmach Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Ulica Mazowiecka 

     Ulica biegnie od ul. Świętokrzyskiej do ul. Kredytowej. Wywodzi 

się z dawnego traktu północ-południe wzdłuż Wałów 

Zygmuntowskich, więc istniała już na pewno w XVII wieku. 

Zaczęto ją regulować w 1725 roku, biegła wówczas od ul. 

Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej, obecną nazwę uzyskała około 

1770 roku w nawiązaniu do faktu, że przy ulicy znajdował się 

wówczas pałac wojewody mazowieckiego. Oprócz pałacu przy 

ulicy znajdowały się jeszcze jedynie dwa murowane domy, gdyż 

dużą połać terenu zajmowały tzw. ogrody świętokrzyskie. Rozwój 

ulicy przyniósł XIX wiek, w 1825 część ulicy zajął plac 

Małachowskiego, a w 1831 roku założona została fabryka sprzętów 

żelaznych Braci Jana i Leona Drewsów. Rozwój został szczególnie 

spotęgowany przez przebicie nowych ulic: Erywańskiej (dziś 

Kredytowa) oraz Berga (dziś Traugutta), dzięki czemu ulica szybko 

została zabudowana kamienicami, w których ulokowały się liczne 

konsulaty. W 1894 roku położono na ulicy pierwszy w Warszawie 

asfalt. W okresie międzywojennym ulica była zaciszna, chętnie 

zamieszkiwana przez artystów, w tym Juliana Tuwima i Ludwika 

Sempolińskiego, stanowiła także ważny punkt na rozrywkowej 

mapie miasta, gdyż pod nr 12 znajdowała się popularna kawiarnia 

"Mała Ziemiańska", w pobliżu działała też księgarnia Jakuba 

Mortkowicz. Zabudowa ulicy została znacznie zniszczona podczas 

II wojny światowej, szczególnie w czasie powstania warszawskiego, 

gdyż pierwsze walki wybuchły tu 1 sierpnia jeszcze przed 

nastaniem godziny "W". Podczas odbudowy wiele obiektów 

rozebrano lub częściowo rozebrano i odbudowano ze znacznym 

uproszczeniem. Odtworzono bramę wjazdową na teren 

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za którą w latach 60. XX 

wieku wybudowano gmach Domu Artysty Plastyka. W 1965 roku 

założenie urbanistyczne ulicy wpisano do rejestru zabytków. 

Współcześnie znajdują się tu takie kluby jak: Tygmont, U Artystów 

czy Paparazzi. W 2010 roku wzdłuż ulicy zamontowano nowe 

latarnie, stylizowane na przedwojenne, według modelu z 1928 

roku, a w 2014 roku przebudowano skrzyżowanie z ul. 

Świętokrzyską.  

Wzdłuż ul. Mazowieckiej znajdują się następujące obiekty:  

◾ ul. Mazowiecka 2 – Biurowiec Mazowiecka 2/4  

◾ ul. Mazowiecka 4 – Kamienica Grotowskich, wcześniej w tym 

miejscu znajdował się pałac Rudzińskich  

◾ ul. Mazowiecka 9 – Kamienica hr. Starzyńskiej  

◾ ul. Mazowiecka 10 – Kamienica Stanisława Zamoyskiego,  

 w niej Hotel Mazowiecki  

◾ ul. Mazowiecka 11 – Kamienica Wilhelma Emmela  

◾ ul. Mazowiecka 11a – Dom Artysty Plastyka  

◾ ul. Mazowiecka 12 – Kamienica Rozenata  

◾ ul. Mazowiecka 13 – Gmach Towarzystwa Kredytowego 

Ziemskiego  

◾ ul. Mazowiecka 20 – Kamienica Edwarda Raczyńskiego  

Spośród nieistniejących obiektów należy także wymienić:  

◾ ul. Mazowiecka 1 – Kamienica hr. Ostrowskiego  

◾ ul. Mazowiecka 2 – Kamienica Straklińskiego  

◾ ul. Mazowiecka 3 – Kamienica hr. Ostrowskiego  

◾ ul. Mazowiecka 6 – Kamienica Benedykta Zielonki  

◾ ul. Mazowiecka 7 – Kamienica Lilpopów  

◾ ul. Mazowiecka 16 – Kamienica Kosseckiego  

◾ ul. Mazowiecka 18 – Kamienica Adolfa Schmidta  

      Na budynkach wzdłuż ul. Mazowieckiej znajdują się także 

liczne tablice pamiątkowe, które upamiętniają: właz kanalizacyjny 

służący powstańczej Warszawie (nr 3/5), Stanisława Moniuszkę (nr 

3/5), Jerzego Żurawlewa (nr 3/5), Tadeusza Kulisiewicza (nr 7), 

Jakuba Mortkowicza (nr 12) oraz Emilię Szteinbokównę i jej 

gimnazjum (nr 12).  

Ulica Moniuszki 

      Ulica zaczyna się od placu Powstańców Warszawy, przecina 

Jasną, mija plac Emila Młynarskiego, Pasaż Witolda Rowickiego i 

kończy się ślepo tuż przed ulicą Marszałkowską. Ulica została 

utworzona w 1901 roku na miejscu lokalnej uliczki na terenach 

przeniesionego Szpitala Dzieciątka Jezus, a dzięki sąsiedztwu 

Filharmonii Narodowej jej patronem został Stanisław Moniuszko. 

Pozostałością po terenach szpitala był kościół szpitalny Imienia 

Jezus. W pensjonacie Wandy Romanówny pod numerem 2, w 
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specjalnie przygotowanej kwaterze w dniach 10 - 13 listopada 1918 

roku zamieszkał Józef Piłsudski. Kamienicę wyburzono kilka lat 

później, a na wybudowanym na jego miejscu wielopiętrowym 

budynku w okresie międzywojennym odsłonięto tablicę 

pamiątkową. Zabudowę ulicy stanowiły wysokie modernistyczne 

kamienice. W 1930 roku pod ówczesnym numerem 10 

wybudowano gmach włoskiego towarzystwa ubezpieczeń 

"Riunione Adriatica di Sicurta", ze znaną w okresie 

międzywojennym, zajmującą dwa piętra restauracją "Adria".  

Podczas powstania warszawskiego zabudowa ulicy została 

całkowicie zniszczona. W 1950 roku rozebrano ruiny kościoła, w 

1955 roku odbudowano Filharmonię Narodową, a w 1960 roku 

zrekonstruowano gmach "Riunione Adriatica." W 1973 roku została 

otwarta restauracja "Adria", jednak nie odzyskała dawnej 

świetności. 

Wzdłuż ulicy Moniuszki znajdują się:  

◾ Moniuszki 1 - dawny biurowiec TP S.A., obecnie własność 

funduszu Baltic Property Trust  

◾ Moniuszki 4 - Warszawski Ośrodek Telewizyjny, Agencja 

Informacji TVP S.A., siedziba programu TVP-INFO,  

◾ Moniuszki, róg Jasnej - Jasna Centrum  

◾ Moniuszki 5 - Sala Kameralna Filharmonii Narodowej  

◾ Moniuszki 8 - gmach towarzystwa ubezpieczeniowego "Riunione 

Adriatica di Sicurta" z restauracją Adria  

◾ Moniuszki 10 - dawny gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

"Rosja"  

◾ róg z Marszałkowską - dom handlowy Sezam (rozebrany). 

Ulica Jasna 

     Ulica Jasna zaczyna się skrzyżowaniem z ulicami Złotą i Zgoda, 

przecina kolejno ulice Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, 

Świętokrzyską i kończy swój bieg wpadając w plac Dąbrowskiego. 

Ulica została wytyczona w 1757 roku, ówcześnie była rzadko 

zabudowana, do końca XVIII wieku stało tam zaledwie sześć 

domów - głównie dworków z rozległymi ogrodami. 

Prawdopodobnie to od nich wzięła swoją nazwę zatwierdzoną w 

1770 roku. Zamieszkiwali ją przeważnie niemieccy rzemieślnicy. 

Rozkwit okolicy, a zarazem i ulicy Jasnej nastąpił w 1845 roku wraz 

z wybudowaniem Dworca Wiedeńskiego. W tym okresie na Jasnej 

wybudowano kilka kamienic czynszowych, między innymi 

istniejącą do dziś kamienicę Juliana Ankiewicza pod numerem 17. 

Pod adresem Jasna 26 powstał Hotel Victoria. Pierwszym obiektem 

jaki powstał na nowym odcinku była Filharmonia Warszawska wg 

projektu Karola Kozłowskiego. Wkrótce Nowojasną zabudowano 

kamienicami czynszowymi, a także przedstawicielstwami różnych 

instytucji, m.in. pod numerem 1, w 1917 roku wybudowano Dom 

pod Orłami - gmach Banku Towarzystw Spółdzielczych. Przy ulicy 

ulokowały się redakcje czasopism, wiele sklepów, cukiernia i 

restauracja. W 1913 roku na rogu z ulicą Sienkiewicza powstał 

budynek Teatru Nowoczesnego. Drugiej wojny światowej nie 

przetrwała prawie cała zabudowa ulicy. Po wojnie część budynków 

rozebrano (m.in. Hotel Victoria oraz Teatr Nowoczesny), a część 

odbudowano w wersji uproszczonej. W 1949 roku odbudowany 

został Dom pod Orłami, a w 1955 roku Filharmonia, której nazwę 

zmieniono z "Warszawskiej" na "Narodową". Najnowszym 

budynkiem na ulicy jest Centrum Jasna - biurowiec postawiony 

latem 2004 roku na parkingu Telewizji Polskiej. W 2014 roku 

przebudowano również skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską.  

Wzdłuż ulicy znajdują się:  

◾ Jasna 1 - zabytkowy Bank Towarzystwa Spółdzielczego zwany 

Domem pod Orłami  

◾ Jasna 2/4 - Wojewódzki Sąd Administracyjny  

◾ Jasna 5 - Filharmonia Narodowa  

◾ Jasna 6 - Kamienica Seydenbeuthlów  

◾ Jasna 8 i Jasna 10 - kamienice Maksymiliana Harczyka  

◾ Jasna 9 - gmach Poczty Głównej, przedwojenna siedziba PKO  

◾ Jasna 12 – Biurowiec CIECH-u  

◾ Jasna 14/16 - Warszawski Ośrodek Telewizyjny, Agencja 

Informacji TVP S.A., siedziba programu TVP-INFO  

◾ Jasna 14/16a - Centrum Jasna  

◾ Jasna 17 – Kamienica Juliana Ankiewicza  

◾ Jasna 26 – Biurowiec "Jasna 26"  

Nieistniejącymi adresami przy Jasnej są:  

◾ Jasna 3 - siedziba Teatru Nowoczesnego  

◾ Jasna 26 - przedwojenny Hotel Victoria  

         Do roku 1944 przetrwał parterowy dwór pod ówczesnym 

adresem Jasna 11/13, zaprojektowany przez Jakuba Fontanę.  Przed 

1914 rokiem pod adresem Jasna 2/4 mieściła się kawiarnia, do której 

wstęp miały wyłącznie kobiety. 
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B. Położenie – analiza urbanistyczna 

       Jak już wspomniano na terenie dzisiejszego placu Powstańców 

Warszawy w XVIII wieku biegła ulica Szpitalna, która swą nazwę 

zawdzięcza powstałemu, na ówczesnych obrzeżach miasta, Szpitala 

Dzieciątka Jezus. 

 

 

Ryc. 1. Rok 1771 

       W późniejszych latach szpital uległ lekkiej rozbudowie, a sama 

ulica Szpitalna została przedłużona w kierunku południowym. 

 

 

Ryc. 2. Rok 1779 

 

Ryc. 3. Szpital Dzieciątka Jezus - koniec XVIII w. 

 

 

Ryc. 4. Szpital Dzieciątka Jezus - koniec XVIII w. 

Ryc. 5. Rok 1808 

      W latach 1823-1826 wyznaczono nowy plac, który w roku 1839 

otrzymał nazwę Dzieciątka Jezus (od przylegającego szpitala), 

a w roku około 1890 przemianowano go na plac Warecki. Po 

zachodniej stronie placu wzdłuż szpitala pojawiły się 

charakterystyczne wysepki zieleni, które we wczesnych latach XX 

wieku przetransformowały się w skwery. Sam szpital ulegał ciągłej 

rozbudowie. 

 

Ryc. 6. Szpital Dzieciątka Jezus - około roku 1865 
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Fot. 42. Szpital Dzieciątka Jezus widziany od strony Szpitalnej w kierunku Placu 

Wareckiego - około roku 1890 

 

Fot. 43. Szpitala Dzieciątka Jezus - około roku 1893 

 

Fot. 44. Szpital Dzieciątka Jezus - rok 1897 

 

Fot. 45. Szpital Dzieciątka Jezus oraz należąca do niego apteka, która znajdowała 

się na północno-zachodnim narożniku placu Wareckiego, przy ulicy Św. Krzyskiej 

- rok 1897 

 

Ryc. 7. Rok 1891 – 1908 – opracowanie własne 

       W związku z intensywną rozbudową Warszawy, rejon szpitala, 

który stał kiedyś na obrzeżach miasta stał się nowym centrum,  

w związku z czym w 1901 roku doszło do przeniesienia Szpitala 

Dzieciątka Jezus do nowych budynków powstałych przy ulicy 

Lindleya na Ochocie. Na jego dawnym miejscu wytyczono nowy 

ciąg ulic. 

 

Ryc. 8. Po wschodniej stronie placu wybudowano w 1860 roku stację pocztową, 

która w latach 1912-1916 przemieniła się w gmach Poczty Głównej, a od strony 

zachodniej zaczęły się pojawiać nowe kamienice czynszowe. 

 

Fot. 46. Zachodnia strona placu Wareckiego - przed rokiem 1912 
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       W roku 1921 nazwa placu uległa kolejnej zmianie na plac 

Napoleona - upamiętniając setną rocznicę śmierci przywódcy, a na 

samym placu postawiono jego pomnik. Wkrótce 

w północno-zachodnim narożniku powstał opisywany już 

wcześniej - Prudential. 

 

 

Ryc. 9. Rok 1936 - opracowanie własne 

 

Fot. 47. Zachodnia pierzeja Placu Napoleona, w oddali widoczny budynek 

towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential. Okres lat 1937-1939 

     Po II wojnie światowej na skutek olbrzymich zniszczeń 

wyburzono wiele budynków i zastąpiono je nowymi obiektami. 

Zasięg placu powiększono w południowej części od ulicy Boduena 

do ulicy Przeskok, a po zachodniej stronie zachodniej, gdzie 

mieściły się kamienice czynszowe, powstał w 1950 roku, biurowiec 

Centrali Handlowej Materiałów Budowlanych (dziś mieści się tam 

UOKiK). Linia pierzejowa między ulicami Moniuszki i Boduena 

została lekko przesunięta w kierunku zachodnim co powiększyło 

zasięg placu. Dawny kształt pierzei wyznacza koniec schodów 

prowadzących do budynku. Także ulica Moniuszki utraciła dostęp 

do placu, pozostało jedynie połączenie piesze w formie strefy 

wolnego parteru. 

       W roku 1957 przemianowano plac Napoleona na plac 

Powstańców Warszawy i jednocześnie w tym samym roku  

w południowo-wschodniej części rozpoczęto budowę hotelu Domu 

Chłopa nadając nowy kształt placu. Nowy budynek Naczelnego 

Sądu Administracyjnego przy ulicy Boduena, który powstał  

w latach 2006-2009 spowodował jeszcze większe zawężenie placu  

w kierunku południowym skutkiem czego optycznie i mentalnie 

plac Powstańców Warszawy zamyka się na ulicy Boduena pomimo 

faktu, iż jego zasięg sięga ulicy Przeskok. 

 

 

Ryc. 10. Lata 1976-77 - opracowanie własne 

 

Ryc. 11. Rok 2016- opracowanie własne 
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C. Analiza funkcjonalna placu Powstańców Warszawy 

przy uwzględnieniu zapisów Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. 

      Celem powyższej analizy, jest prześledzenie zakresu i zmian 

przepisów prawa miejscowego, w szczególności opracowywanego 

obecnie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

badanego obszaru, pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym 

oraz realistycznym podejściem do jego kształtowania. W dalszej 

części, celem opracowania jest wskazanie i opisanie wszystkich 

funkcji występujących na badanym obszarze oraz w przestrzeni 

bezpośrednio do niego przylegającej. Ukazanie przemian jakie 

zaszły w funkcjonowaniu placu, próba prognozy, jak dane funkcje 

będą się zmieniać oraz dynamiki tych zmian. W opracowaniu 

zostanie podjęta również próba wskazania szans, a zwłaszcza 

zagrożeń dla obszaru placu, jak również sugestie dotyczące 

podejmowanych działań dla wykorzystania tych szans  

i przeciwdziałaniu zagrożeniom.  

 Plac Powstańców Warszawy zlokalizowany jest w centrum 

miasta – Warszawa, w dzielnicy Śródmieście Północne. Plac, jak 

wskazano w poprzednich rozdziałach nosił kilka nazw i kształtował 

się przez wiele lat, zarówno podczas okresu rozkwitu Warszawy, 

jak i burzliwych, tragicznych dziejów. Obowiązująca dziś nazwa 

funkcjonuje od około 1957 roku, a obecny kształt placu jest efektem 

m.in. budowy w latach 2006-2009 Naczelnego Sądu 

Administracyjnego przy ulicy Boduena 3/5 i budynku Astoria 

Premium Offices przy ul. Przeskok 2 (2016 r.). Obydwa budynki 

domknęły „kubaturę” placu. Obszar analizy obejmuje zatem 

przestrzeń u zbiegu ulic Moniuszki, Boduena, Szpitalnej, Złotej, 

Górskiego, Wareckiej, Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. 

Analiza funkcjonalna obszaru placu przed rokiem 1957 

 Obszar obecnego placu Powstańców Warszawy przed 

rokiem 1957 tj. przed rozpoczęciem II Wojny Światowej posiadał 

wielofunkcyjny charakter. Przestrzeń placu pełniła funkcję 

komunikacyjno-rekreacyjną, co można wywnioskować z 

dostępnych archiwalnych materiałów fotograficznych, rycin, 

pocztówek z dawnych lat, za sprawą – obecności środków 

lokomocji, skwerów i dużej ilości zieleni. Obszar ze względu na 

charakter poszczególnych zabudowań pełnił również funkcję: 

mieszkaniową, handlowo-usługową – kamienice Leopolda 

Goldstanda, czy Kamienica Lewenfiszów, które posiadały  

w parterze lokale obsługujące mieszkańców. W późniejszym okresie 

na plac wchodziły funkcje: biurowa, za sprawą wzniesienia 

budynku Prudential, Centrali Handlowej Materiałów Budowlanych 

oraz administracyjną – budowa Gmachu Poczty Głównej oraz 

Banku Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego 

Kredytu. Za sprawa obecności Pomnika Napoleona, plac pełnił 

również funkcję upamiętniającą – reprezentacyjną. 

Analiza funkcjonalna placu obecnie 

         Po zakończeniu wojny i odbudowie poszczególnych 

kwartałów i ulic dzielnicy, wielofunkcyjny charakter obszaru placu 

zubożał, poprzez powstawanie kolejnych budynków o jednej 

funkcji. Obecnie dominującą funkcją na placu jest funkcja 

komunikacyjna samochodowa (indywidualna), za sprawą 

wzmożonego ruchu samochodów, parkingu oraz szerokiej 

pasmowej jezdni zlokalizowanej po zachodniej stronie placu. 

Kolejną funkcją placu, jest funkcja administracji rządowej  

(w przypadku frontu NBP – w połączeniu z funkcją usługową), za 

sprawą obecności gmachów pełniących tę funkcję. Marginalną 

funkcją są: biurowa (Budynek TVP), hotelarska i handlowo-

usługowa (Hotel Gromada). Natomiast funkcja rekreacyjna została 

całkowicie zatracona. Brak lub znikoma zieleń,  również miejsc do 

wypoczynku i wszechobecny beton wyeliminowały tę funkcję  

z placu całkowicie. Funkcja upamiętniająca jest obecna – lokalizacja 

pomników Napoleona oraz Powstańców Warszawy, lecz czy na 

pewno? 

 Należy również wziąć pod uwagę, że poprzez poszerzenie 

zakresu analizy o poszczególne sąsiadujące ulice i zabudowania, 

funkcja placu diametralnie się zmieni. Zwiększył się udział funkcji 

handlowo-usługowej oraz mieszkaniowej do całości. 

Analiza zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Uchwałą nr LXI/1671/2013 z dnia 11 lipca 2013, Rada Miasta 

Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, do której włączony 

został m. in. plac Powstańców Warszawy. Wcześniejsze 

przystąpienie – Uchwała nr XLIX/1499/2009 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej 

oraz Uchwała nr LVI/1593/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej. 6 listopada 2015 

roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy zostało opublikowanie ogłoszenie z 5 listopada 2015 

roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, 

którego granice wyznaczają: 

• od północy: północna granica działki nr ew. 1/4  

z obrębu 5-03-07 (w trakcie oś ul. Królewskiej) od południowo-

wschodniego narożnika działki nr ew. 31/3 z obrębu 5-03-07 do 

przecięcia z północną granicą działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07;  

• od wschodu: zachodnia granica działki nr ew. 26  

z obrębu 5-03-07, zachodnia granica działki nr ew. 98 z obrębu 5-03-

07, zachodnia i południowa granica działki nr ew. 13 z obrębu 5-03-

11, zachodnia granica działki nr ew. 130 z obrębu 5-04-07, 

zachodnia granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-06-01, północna  

i wschodnia granica działki nr ew. 2 z obrębu 5-06-01, wschodnia 

granica działki nr ew. 14/2 z obrębu 5-06-01 oraz wschodnia granica 

działki nr ew. 14/3 z obrębu 5-06-01, część wschodniej granicy 

działki nr ew. 102 z obrębu 5-06-05;  

• od południa: część południowej granicy działki nr 

ew. 102 z obrębu 5-06-05, południowa i zachodnia granica działki nr 

ew. 3 z obrębu 5-06-05, północna granica działki nr 2 z obrębu 5-06-

05, północna granica działki nr ew. 92/1 z obrębu 5-05-04, północna 

granica działki nr ew. 84 z obrębu 5-05-04, zachodnia granica 

działki nr ew. 83 z obrębu 5-05-04, południowa granica działki nr 

ew. 138 z obrębu 5-05-02, południowa granica działki nr ew. 81  

z obrębu 5-05-02 do wschodniej granicy działki nr ew. 1 z obrębu 5-

05-04, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-

05-04;  

• od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 1  

z obrębu 5-05-04, wschodnia granica działki nr ew. 2/2 z obrębu 5-

05-02 wraz ze wschodnią granicą działki nr ew. 2/1 z obrębu 5-05-
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02, aż do północno- zachodniego narożnika działki nr ew. 26  

z obrębu 5-05-02 i linia łącząca ten narożnik z południowo-

wschodnim narożnikiem działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01, część 

południowej granicy działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01, 

południowa i zachodnia granica działki nr ew. 46/2 z obrębu 5-05-

01, zachodnia granica działki 46/1 z obrębu 5-05-01 oraz 

przedłużenie zachodniej granicy działki nr ew. 46/1 z obrębu 5-05-

01 do jej przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki nr 

ew. 99 z obrębu 5-03-10, linia będąca przedłużeniem północnej 

granicy działki nr ew. 99 z obrębu 5-03-10, wschodnia granica 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

PKiN uchwalonego Uchwałą Nr XCIV/2749/2010 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 roku oraz wschodnia 

granica działki nr ew. 44/8 z obrębu 5-03-07 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

           Plan obejmuje swoim obszarem ścisłe centrum Warszawy,  

w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni publicznych o istotnym 

znaczeniu historycznym i kulturowym w skali lokalnej i krajowej 

(w pobliżu przebiega Trakt Królewski uznany za Pomnik Historii 

oraz znajduje się szereg budynków i ulic wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych (w załączeniu). Teren objęty planem 

posiada wielofunkcyjny charakter o zwartej, w większości 

historycznej zabudowie. Charakteryzuje się dużą ilością usług 

różnego typu oraz lokalizacją budynków administracji publicznej  

o znaczeniu nie tylko lokalnym. Przestrzenie publiczne wchodzące 

w skład obszaru planu, tzw. Ściany Wschodniej, różnią się od siebie 

skalą, funkcją, charakterem oraz sposobem zagospodarowania.  

Według planu dają możliwość atrakcyjnej aranżacji terenu zarówno 

dla mieszkańców i osób przyjezdnych. 

 Działania nakreślone w planie mają służyć ożywieniu  

i uatrakcyjnieniu szerokiej gamy przestrzeni publicznych na 

obszarze opracowania wraz z harmonijnym uzupełnianiem  

o elementy istniejącej i przyszłej zabudowy. Projekt planu zakłada 

stworzenie spójnej kompozycji przestrzeni, ich prawnej ochronie, 

uporządkowania i usprawnienia ich ogólnego funkcjonowania. 

Zakłada również stworzenie, wyodrębnienie sieci wnętrz 

urbanistycznych, których motywem przewodnim zagospo-

darowania będą elementy związane ze sztuką współczesną, będą 

tworzyć tzw. „Trakt Sztuki”, jako zespołu powiązanych ze sobą ulic 

i placów publicznych: pl. S. Małachowskiego, pl. Dąbrowskiego,  

ul. Mazowieckiej, pl. Powstańców Warszawy, ul. Szpitalnej,  

ul. Brackiej, ul. Mysiej, pl. Trzech Krzyży, dający możliwość 

zaadaptowania przestrzeni celem prezentacji i promocji sztuki 

współczesnej.  

Obszar wspomnianego traktu, rozciągającego się wzdłuż 

„Ściany Wschodniej” został podzielony na trzy strefy, nazwane 

kolejno: „Art”, „Design” oraz ”Fashion” o odmiennej specyfice 

zagospodarowania i połączonych systemem ulic z preferencją ruchu 

pieszego. Oprócz stworzenia warunków dla wkomponowania 

elementów sztuki, wnętrza urbanistyczne, w tym: plac Powstańców 

Warszawy, zostaną wg założeń Planu uporządkowane pod 

względem zagospodarowania. Planuje się eliminację lub 

ograniczenie funkcji parkowania w poziomie terenu, uzupełnienie 

zieleni urządzonej, wymianę nawierzchni i ujednolicenie jej 

kompozycji, wprowadzenie atrakcyjnej małej architektury, 

urządzeń wodnych i mebli miejskich oraz przeznaczenie części 

lokali usługowych w otaczającej zabudowie pod funkcję związaną  

z kulturą i sztuką. 

Plac Powstańców Warszawy został włączony w strefę 

„DESIGN” – obszar zlokalizowany w części centralnej planu 

(pomiędzy ul. Świętokrzyską, a Alejami Jerozolimskimi), któremu 

przypisano zagospodarowanie preferujące działania w sferze 

szeroko pojętego projektowania (projektowanie wnętrz, 

wzornictwo przemysłowe, sztuka użytkowa, rękodzielnictwo itd.). 

 

Ryc. 12. Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. 

Ściany Wschodniej – opis koncepcji planu, Miejska Pracownia Planowania 

Przestrzennego i Strategii Rozwoju. 

          Pod względem przeznaczenia terenów i zasad kształtowania 

zabudowy w Koncepcji Planu, plac został włączony w obszar  

o symbolu C - ograniczony ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, 

Placem Powstańców Warszawy, ul. Złotą i ul. Przeskok, dla 

którego, ustala się: 

- w części wschodniej: istniejące usługi z zabudową mieszkaniową 

wielorodzinną o charakterystycznym kwartałowym sposobie 

zabudowy (C.12 U(MW), C.13 U(MW)), usługi administracji 

centralnej - na placu Powstańców Warszawy i budynek Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (C.13 UAc, C.22 UAc); 

- w części północnej: istniejące usługi biur, administracji, łączności 

(C.4 U, C.5 U, C.7 U) oraz turystyki dopuszczając w tych ostatnich 

funkcje mieszkaniowe wielorodzinne (C.8 UT(MW)) – budynek 

dawnego Prudentialu; 

- w części centralnej usługi kultury – Filharmonia Narodowa (C.11 

UK) i usługi z zakresu finansów (C.9 U, C.21 U); 

- w narożniku południowo - zachodnim usługi handlu 

wielkopowierzchniowego (C.15 UHc); w części wschodniej 

wyodrębniono tereny komunikacji pieszej: pasaże i skwery (C.2 

KPc, C.10 KPs, C.16 KPp oraz C.19 KPs), wzajemnie ze sobą 

połączone, tworzące kontynuację w kierunku północnym Pasażu 

Wiecha i łączące dwa ważne węzły przesiadkowe znajdujące się na 

obszarze planu – ul. Marszałkowska / Al. Jerozolimskie  

i ul. Marszałkowska / ul. Świętokrzyska. W założeniu wariantowym 

pod w/w terenami zlokalizowane będą parkingi ogólnodostępne 

dla samochodów osobowych; wyznaczony został zasięg i kształt 

placu miejskiego – Plac Powstańców Warszawy z ciągiem 

przebiegającej przez jego teren drogi zbiorczej (C.23 KPP-Z), na 
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którym podobnie jak w obszarze A, został wyodrębniony teren  

o odmiennej funkcji usług kultury i wystawiennictwa (C.24 UK). 

Pod placem planowany jest parking ogólnodostępny dla 

samochodów osobowych – (materiał z koncepcji_ścia-

na_wschodnia_zagosp.) 

Dodatkowo dla terenu C.23 KPP-Z obejmującego przestrzeń 

placu Powstańców Warszawy przedstawiono dwa warianty 

zagospodarowania: 

I  wariant przewiduje wyznaczenie w południowej części placu 

terenu pod zabudowę z zakresu usług kultury (C.24 UK), która 

przyczyni się do zmniejszenia powierzchni placu do projektowanej 

linii zabudowy na wysokości ulicy Wareckiej. 

II wariant przewiduje wyznaczenie w południowej części placu 

terenu pod zabudowę o charakterze pawilonowym z zakresu usług 

kultury (C.24 UK) tak, aby plac został podzielony na dwie strefy: 

dużego placu i mniejszego skweru (ew. z pomnikiem Napoleona).  

 

 

Ryc. 13. Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. 

Ściany Wschodniej 

Wg Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej dla obszaru placu 

Powstańców Warszawy ustala się szczegółowo, następujące tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: 

Dla terenu C.23 KD-Z/KPP/KS ustala się m.in.: przeznaczenie 

terenu pod drogi publiczne klasy zbiorczej i plac miejski  

z parkingiem podziemnym wielopoziomowym ogólnodostępnym, 

przeznaczenie i dostosowanie terenu pod organizację imprez 

masowych, dopuszcza się obsługę komunikacją autobusową wraz z 

przystankami prowadzoną w liniach rozgraniczających: C.23 KD-

Z/KPP/KS; prowadzenie ruchu rowerowego po terenie  

pl. Powstańców Warszawy, dopuszczenie prowadzenia ruchu 

pieszego po całym terenie placu; dopuszcza się realizację jezdni  

i chodnika na jednym poziomie; nakaz zachowania istniejącego 

obiektu symbolizującego miejsce pamięci narodowej – pomnika  

(z dopuszczeniem relokacji), dopuszcza się relokację lub możliwość 

odwrócenia frontu pomnika Napoleona po wybudowaniu obiektu 

na terenie C.24 UK, nakaz zachowania i uzupełnienia rzędów 

drzew 

Dla terenu C.24 UK ustala się: przeznaczenie terenu pod zabudowę 

usług kultury, przy jednoczesnym zakazie realizacji usług z zakresu 

finansów i banków, elewacja pawilonu powinna być przeszklona, 

dopuszczenie realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 

niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania terenu. 

Dla terenu D.1 UAc (NBP)ustala się: zabudowę podstawową dot. 

usług administracji publicznej, w szczególności z zakresu finansów, 

banków, handlu, gastronomii, wystawiennictwa, kultury; 

dopuszczenie oraz umieszczenia szyldów, ażurowych nośników 

reklam, których treść kieruje uwagę na firmę lub działalność 

dostępną na nieruchomości, incydentalnego umieszczania instalacji 

artystycznych lub informacji, mających związek z działalnością 

prowadzoną na placu lub w obiekcie, zgodnie z ustaleniami; nakaz 

realizacji lokali usługowych zgodnie z wyznaczonymi pierzejami 

usługowymi - pl. Powstańców Warszawy. 

Dla terenu C.8 UT(MW) Prudential ustala się: zabudowę usług 

turystyki – hotel; zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; usługi  

w szczególności z zakresu biur, administracji, kultury, handlu; 

usługi podstawowe; dopuszczenie realizacji miejsc parkingowych 

na potrzeby obsługi terenu w parkingu podziemnym 

ogólnodostępnym zlokalizowanym na terenie C.23 KD-Z/KPP/KS 

pl. Powstańców Warszawy; nakaz realizacji lokali usługowych 

zgodnie z wyznaczonymi pierzejami usługowymi - ul. 

Świętokrzyska. 

Dla terenu C.7 U/MW (TVP) ustala się: zabudowę o funkcji 

usługowej w szczególności z zakresu usług telekomunikacyjnych, 

medialnych typu (studia telewizyjne, biur, administracji) oraz 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; nakaz realizacji lokali 

usługowych (z dojściem od strony przestrzeni publicznych -  

ul. Świętokrzyskiej) zgodnie z pierzejami usługowymi -  

ul. Świętokrzyska. 

Dla terenu C.12 U/MW (KNF) ustala się: zabudowę o funkcji 

usługowej w szczególności z zakresu biur, administracji oraz 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; nakaz realizacji lokali 

usługowych zgodnie z pierzejami usługowymi - ul. Jasnej  

i ul. H. Sienkiewicza, z wejściem do lokali usługowych, od strony 

przestrzeni publicznych tych ulic.  

Dla terenu C.13 UAc ustala się: przeznaczenie terenu pod 

zabudowę usług administracji publicznej; nakaz realizacji lokali 

usługowych zgodnie z wyznaczonymi pierzejami usługowymi   

(z wejściem do lokali usługowych, od strony przestrzeni 

publicznych - pl. Powstańców Warszawy) - pl. Powstańców 

Warszawy; 

Dla terenu C.22 UAc (NSA)ustala się: zabudowę o funkcji usług 

administracji publicznej. 

Dla terenu E.4 U/MW (Astoria Premium Offices )ustala się: 

zabudowę o funkcji usługowej w szczególności z zakresu biur, 

administracji, handlu, turystyki - biura podróży, punkty informacji 

turystycznej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; zakaz 

realizacji usług z zakresu finansów, banków; nakaz realizacji lokali 

usługowych zgodnie z wyznaczonymi pierzejami usługowymi - 

ciąg ul. Krucza-Szpitalna, ciąg ul. Jasna-Zgoda, ul. Przeskok; zakaz 

realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

1000 m2; nakaz wytworzenia wewnątrz kwartałowych powiązań 

pieszych o min. szerokości 2 m; nakaz wytworzenia wewnątrz 

kwartałowego powiązania pieszo-jezdnego o min. szerokości 3 m; 

dopuszczenie realizacji miejsc postojowych dla funkcji 

podstawowej w formie parkingu podziemnego; 

Dla terenu D.5 UT(U) (Hotel Gromada – Dom Chłopa) ustala się: 

przeznaczenie terenu pod zabudowę usług turystyki - hotel;  

w niewielkim stopniu również usług: w szczególności z zakresu 

biur, administracji, handlu, gastronomii i usług podstawowych; 
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nakaz realizacji lokali usługowych zgodnie z wyznaczonymi 

pierzejami usługowymi - pl. Powstańców Warszawy, ciąg  

ul. Krucza-Szpitalna, ul. W. Górskiego, ul. Warecka; nakaz realizacji 

wejść do lokali usługowych od strony przestrzeni publicznych -  

pl. Powstańców Warszawy, ciąg ul. Krucza-Szpitalna,  

ul. W. Górskiego, ul. Warecka; 

Ponadto, projekt planu zakłada: zachowanie i uzupełnienie 

nowymi lokalami pierzei usługowych; zachowanie lokalizacji, 

istniejących dominant wysokościowych; dopuszcza się realizację 

wygrodzonych, sezonowych ogródków gastronomicznych  

w sąsiedztwie obiektów gastronomicznych; ochronę widokową 

wzdłuż osi widokowych, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla 

terenów: C.23 KD-Z/KPP/KS – plac Powstańców Warszawy, 25 KD-

D – ul. Górskiego, 28 KD-D – ul. Wareckiej, 31 KD-D – ul. Przeskok 

oraz 32.2 KD-D – ul. Sienkiewicza; prowadzenie ruchu rowerowego 

w liniach rozgraniczających: 31 KD-D – ul. Przeskok 

Zestawienie porównawcze – wnioski 

 Po zakończeniu II wojny Światowej i odbudowaniu placu, 

zatracił on swój miejski charakter. Ograniczenie funkcji do 

komunikacyjnej i usługowej (administracja państwowa), 

zmarginalizowanie funkcji rekreacyjnej poprzez likwidację i 

ograniczenie ilości zieleni sprawiły, że plac zlokalizowany  

w centrum Warszawy stał się opustoszały. Można więc zrozumieć 

założenia projektu planu zagospodarowania, ustalające 

wprowadzenie usług w parterach budynków usytuowanych na 

placu, które mogą przyczynić się do ożywienia przestrzeni. Należy 

jednak urealnić założenia, gdyż w przypadku instytucji pełniących 

funkcje administracyjne nie wszędzie będzie możliwe 

zrealizowanie zapisów z uwagi na obowiązujące przepisy 

ustawowe. Na plus można zaliczyć założenia dotyczące 

wprowadzenia zieleni, realizacji ogródków gastronomicznych, 

zachowania osi widokowych, uregulowania funkcji komunikacyjnej 

poprzez likwidację naziemnych miejsc parkingowych i poszerzenia 

ciągów pieszych oraz wprowadzenie ruchu rowerowego. Już te 

zmiany przyczynią się do częstszego odwiedzania tej przestrzeni 

przez mieszkańców i osoby przyjezdne. Bardzo ważnym, 

pozytywnym punktem jest wizja stworzenia spójnej kompozycji dla 

całego obszaru „Ściany Wschodniej”, z uwzględnieniem placu 

Powstańców Warszawy. Ważne, żeby w tkance miejskiej nie 

powstawały enklawy, lecz żeby przestrzenie tworzyły „przyjazne” 

relacje ze sobą.  

Odrębną kwestią jest wprowadzenie „Strefy designu”  

w przestrzeń placu. Autorzy argumentują wybór i przeznaczenie 

przestrzeni publicznych wyznaczonych w koncepcji planu 

wynikami analiz istniejącego funkcjonalno-przestrzennego 

zagospodarowania. Powyższa analiza w opracowaniu nie 

wskazywała na żadne elementy, które służyłyby wypracowaniu 

koncepcji opartej o sferę szeroko pojętego projektowania, w tym: 

projektowania wnętrz, wzornictwa, czy rękodzielnictwa. Plac 

posiada bogatą historię, niewykorzystany potencjał oraz już 

ukształtowaną, zamkniętą funkcję, w niektórych obszarach, które 

wystarczy umiejętnie wykorzystać i zaaranżować. 

 Z kolei na minus można zaliczyć również wprowadzenie, 

zagospodarowania terenu C.24 UK (przeszklony pawilon) i 

związanych z tym ustaleń. Jedną z pozytywnych cech placu jest 

jego przestronność. Nie powinno się drastycznie zmniejszać jego 

powierzchni. Spowoduje to w konsekwencji marginalizację funkcji 

upamiętniającej (pomniki), które są nieczytelne w przestrzeni. 

Zostaną dodatkowo przysłonięte (obecnie już przez urządzenia 

techniczne Linii Metra). 

Do szans w planowaniu przyszłych funkcji placu należą: 

ukończenie remontu budynku Prudential, nowe zagospodarowanie 

przestrzeni placu (po wprowadzeniu zieleni i mebli miejskich oraz 

wyprowadzenie parkingu pod posadzkę placu). Do zagrożeń 

natomiast można zaliczyć proces decyzyjny zlokalizowanych 

instytucji, ich mała aktywność, brak konsekwentnego planowania 

przestrzeni wokół. 
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D. Analiza komunikacyjna  

 

 Komunikacja autobusowa - na Placu Powstańców Warsza-

wy znajduje się jeden przystanek autobusowy usytuowany po 

wschodniej stronie, blisko schodów prowadzących do NBP. 

Zatrzymują się na nim autobusy jadące od południa z ulicy 

Szpitalnej w kierunku północnym ulicą Mazowiecką. Zatrzymuje 

się tam stała linia 107 oraz okresowe linie, kursujące jedynie  

w weekendy,: 111, 116, 180, 222, 503. 

 W kierunku wschód-zachód na ulicy Świętokrzyskiej 

kursują linie 102, 105, 178, 518, N14, N44, N64, jednak ich 

przystanki są zlokalizowane w odległości co najmniej 200 metrów 

od Placu Powstańców Warszawy. 

 Metro - przy północnej części placu pod ulicą Świętokrzyską 

przebiega nitka metra M2 obsługująca połączenie między Rondem 

Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim. Najbliższe stacje usytuowane 

są na przecięciu Świętokrzyskiej z Nowym Światem (stacja Nowy 

Świat - Uniwersytet) na wschód od placu Powstańców Warszawy 

oraz na zachód, z Marszałkowską (stacja Świętokrzyska), gdzie 

zatrzymuje się również metro M1. 

 Komunikacja rowerowa - wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej od 

strony północnej  i południowej usytuowane są dwie ścieżki 

rowerowe. Zlokalizowane są dwie stacje miejskiej wypożyczalni 

rowerów Veturilo - jedna na północno-wschodnim narożniku placu 

Powstańców Warszawy, druga przy północno-wschodnim 

narożniku przecięcia dwóch ulic - Górskiego oraz Szpitalnej. 

 Parkingi - obecnie miejsca postojowe dla samochodów 

usytuowane są po zewnętrznych stronach ulic placu Powstańców 

Warszawy, tak samo dotyczy to wszystkich ulic które odchodzą od 

tego placu. Planowane jest zbudowanie w najbliższej okolicy  

trzech parkingów podziemnych na zasadzie współpracy miasto-

inwestor. Znajdowałyby się pod pl. Powstańców Warszawy  

(obszar P1 na załączonej mapie komunikacyjnej), rejon ulic 

Sienkiewicza/Zgoda (obszar P2), pl. Piłsudskiego (obszar P3)  

o pojemności odpowiednio 420, 350 oraz 740 miejsc postojowych. 

 Ruch pojazdów na placu odbywa się głównie w jego 

wschodniej części w jednym kierunku, z południa od ulicy 

Szpitalnej w kierunku północnym do ulicy Mazowieckiej. Ruch 

odbywa się po jezdni trzypasmowej. W zachodniej części 

wydzielono jeden pas, który umożliwia wjazd z ulicy 

Świętokrzyskiej, zawrócenie na placu lub jego opuszczenie ulicami 

Moniuszki/Boduena. 

Ulice z możliwością wjazdu na plac: 

• od północy: Świętokrzyska 

• od wschodu: Warecka, Górskiego 

• od południa: Szpitalna 

• od zachodu: Przeskok 

Ulice, na które można wyjechać z placu: 

• od północy: Świętokrzyska, Mazowiecka 

• od wschodu: Warecka, Górskiego 

• od południa: brak możliwości wyjazdu 

• od zachodu: Moniuszki, Boduena 

 Ruch pieszych, w kierunku północ-południe, odbywa się po 

zewnętrznych stronach placu natomiast w kierunku wschód-

zachód przejścia znajdują się w trzech miejscach: 

• wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej; 

• na wysokości między ulicą Moniuszki a schodami 

prowadzącymi do NBP; 

• na wysokości między ulicą Sienkiewicza a ulicą Warecką, 

przy czym przy ulicy Sienkiewicza konieczne jest 

dwukrotne pokonanie schodów prowadzących do strefy 

wolnego parteru budynku UOKiK. 

 W południowej części placu, chcąc się przedostać na drugą 

stronę, konieczne jest trzykrotne pokonanie przejścia dla pieszych 

zlokalizowanych na ulicach Przeskok, Szpitalna, Górskiego. Brak 

bezpośredniego przejścia na samym placu. 
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E. Analiza krajobrazowa (osie widokowe) 

 

       Plac Powstańców Warszawy ma specyficzny kształt, który 

definiują przede wszystkim ul. Świętokrzyska, oraz zakrzywione 

ulice: Mazowiecka i Szpitalna. Sam plac, niegdyś prostokątny, 

obecnie ma nieregularny kształt. Układ placu został zmieniony 

poprzez wysunięcie fasady dobudowanej części Hotelu Gromada 

oraz odsunięcie bryły budynku pod numerem 1. Przed II Wojną 

Światową osie placu były zdefiniowane przejrzyście: ul. 

Świętokrzyska, ul. Moniuszki oraz ul. Sienkiewicza przechodząca 

płynnie w ul. Warecką, były ułożone prostopadle do prostokątnego 

placu Wareckiego. Ponadto, ul. Moniuszki wychodząca od ul. 

Marszałkowskiej nr 127 (kamienica braci Zamboni) kończyła się na 

rogu fasady budynku Poczty Głównej, a na samym placu 

dodatkowo podkreślona była symetrycznie ułożonymi parterami 

roślinnymi. Przepływ komunikacji jezdnej podkreślony był 

przesmykiem między dwoma trójkątnymi skwerami w 

południowej części placu. 

 

 

 

Fot. 48. Plac Powstańców Warszawy, 1935 i 2016 

  

 

 

    Centralna część placu składa się z 3 części: pomnik Powstańców 

Warszawskich, część wypoczynkowa z ławkami, wysepka z 

pomnikiem Napoleona) i w trzech miejscach połączona jest z 

częścią placu zewnętrznego przejściami dla pieszych.  

 

Otwarcia widokowe 

 

Fot. 49. ul. Mazowiecka i widok prowadzący po łuku. 08.05.17. Zdjęcia własne 

 

 

Fot. 50. Ulica Złota i widok na Pałac Kultury i Nauki. 08.05.17. Zdjęcia własne 
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Zamknięcia widokowe 

 

Fot. 50. Ulica Złota i widok na Pałac Kultury i Nauki. 08.05.17. Zdjęcia własne 

 

 

Fot. 52. Widok na Dom Chłopa z ul. Boduena. 08.05.2017. Zdjęcia własne 

Dominanty 

Prudential – pozytywna dominanta przestrzenna (znaczna 

wysokość). 

     Budzi emocje, naszą tożsamość. Wyróżnia się nie tylko 

wysokością, stylem architektonicznym (w tym początkowe 

rozwiązanie cało poziomowych apartamentowców hotelowych), ale 

i historią („Pierwszy Wieżowiec w Warszawie”, czy w tej części 

Europy i idąca za tym ekscytacja przebywania w takiej przestrzeni, 

słynna restauracja, ikona „dawnych lat świetności Warszawy”, tło 

walk Powstania Warszawskiego, powojenne legendy miejskie). Po 

wojnie budynek został przebudowany, ale z czasem podupadała 

jego ranga, aż do roku 2004, w którym budynek wyłączono z 

użytkowania. Przez ten czas, aż do marca 2017, budynek popadał w 

ruinę, o czym świadczył dach narażony na działanie czynników 

atmosferycznych (deszcz narażał budynek na zawilgocenie i w 

konsekwencji powodował zły stan techniczny). Jednak obecnie 

trwają prace budowlane i konserwatorskie mające przywrócić 

przedwojenną świetność budynku. Wreszcie będzie on włączony w 

życie miasta, nie tylko jako martwa bryła, ale jako przestrzeń 

przepływu ludzi (budynek ma ponownie pełnić funkcje hotelowe). 

„Przekręt” – negatywna dominanta przestrzenna 

      Budynek nie znajduje się przy placu, jednak wpływa na 

odbiorcę przestrzeni. Nie współgra on z otaczającą zabudową 

głównie z powodu nieudanej dobudowy bryły do starszego 

budynku oraz orientacji, która urbanistycznie i widokowo zaburza 

tkankę centrum Warszawy.  

 

Fot. 53. „Przekręt” i Prudential, 7.05.2017. Dwie dominanty przestrzenne. Zdjęcia 

własne 

Plac, jako element krystalizujący  

      Plac stanowi popularny kanał przepływu spacerowiczów z pl. 

Piłsudskiego- pl. Małachowskiego- ul. Mazowieckiej w stronę ul. 

Szpitalnej oraz placu Pięciu Kantów (w tym kierunki: ul. Chmielną 

do Centrum lub Bracką w stronę pl. Trzech Krzyży). Stanowić więc 

mógłby atrakcyjny przystanek na trasie spaceru. Jest on również 

usytuowany tuż przy słynnej Pijalni Czekolady E. Wedel, zatem 

stanowi swego rodzaju sztafaż dla celu. 

Część podziemna 

      Należy pamiętać, że plac Powstańców Warszawy ma również 

warstwę podziemną, jaką są elementy II linii metra, historyczne 

piwnice dawnych budynków znajdujących się na placu (kształt 

placu zmieniał się w czasie) oraz inne artefakty, np. niewybuchy z 

czasów Powstania Warszawskiego (znajdowane podczas budowy 

metra). W planach miasta ciągle znajduje się również wybudowanie 

parkingu podziemnego, który uporządkowałby przestrzeń placu. 
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F. Analiza zieleni  

      Zieleń w przestrzeni miejskiej może mieć różny charakter, może 

spełniać różne funkcje (formalne, nieformalne). W zależności od 

charakteru miejsca, lokalizacji oraz budynków, które ją okalają, 

można budować różnoraki charakter miejsca za pomocą wybranego 

układu roślin i obiektów architektury krajobrazu. 

      Plac Powstańców Warszawy usytuowany jest w ścisłym 

centrum Warszawy. Otaczają go strategiczne miejsca ważne dla 

miasta oraz życia mieszkańców stolicy i osób przyjezdnych. W 

niedalekiej odległości od placu znajdują się budynki urzędowe oraz 

administracyjne, biura, budynki kulturalne o wysokiej randze 

(filharmonia, muzea, Dom Artysty) i budynki mieszkalne, a na 

samym placu usytuowana jest dominanta przestrzenna jaką 

niewątpliwie jest „Prudential”. 

Plac kiedyś 

       Plac Powstańców Warszawy wielokrotnie zmieniał swoją 

nazwę i funkcję, ale, jak wykazują archiwalne zdjęcia lotnicze i 

mapy, zmieniał również swój kształt i to w jaki sposób był 

zagospodarowany. Pod koniec wieku XIX na placu Dzieciątka Jezus 

znajdowały się zabudowania Szpitala Dzieciątka Jezus. Na terenie 

szpitala znajdował się również cmentarz (nie jest sprecyzowane 

gdzie dokładnie; następnie przekształcony został w ogrody), a 

przed samym gmachem głównym, osiowo wytyczone zostały 4 

partery zieleni wraz z centralnie ulokowanym kwietnikiem o 

kształcie koła. W północnej części znajdował się mały skwer z 

pawilonem, a w południowej mały skwer z nasadzeniami drzew. 

Zdjęcia archiwalne oraz układ zieleni wskazują na reprezentacyjny 

charakter roślinności – wypełniają go prawdopodobnie głównie 

drzewa i krzewy. Po drugiej stronie placu widoczny jest szpaler 

drzew znajdujących się w posadzce chodnika, nadających kierunek 

i rytm placu. Część jezdna wyłożona jest brukiem i oświetlona 

gazowymi lampami, co świadczy o randze tego miejsca. 

 

 

Ryc. 14. plac Dzieciątka Jezus, 1981-1908. www.mapa.um.warszawa.pl   

 

 

Fot. 54. Widok na mały skwer z pawilonem, w tle Szpital Dzieciątka Jezus oraz 

apteka. www.warszawa1939.pl  

 

Fot. 55. Widok na Szpital Dzieciątka Jezus, rok 1890-1898. www.fotopolska.eu  

 

Fot. 56. Widok na Szpital Dzieciątka Jezus, rok 1897. www.warszawa1939.pl  

        Po rozebraniu zabudowań szpitalnych, wytyczono nowe ulice 

oraz nową część centralną placu składającą się z dwóch parterów 

roślinnych oraz dwie trójkątne wysepki (jedna z nich miała również 

nasadzenia drzew). Szpalery po zachodniej i wschodniej stronie 

placu pozostawiono. Partery roślinne były wyznaczone niskim 

ogrodzeniem oraz okalały je ze wszystkich stron ścieżki piesze 

wyniesione ponad poziom jezdni. Ich wnętrze zaprojektowane 

zostało według ówczesnej mody wyniesionych nasadzeń 

kwiatowych o układzie symetrycznym, a punkty narożne 

obsadzano drzewami i krzewami. W 1921r., w rocznicę śmierci 

Napoleona Bonaparte, na placu umiejscowiono pomnik 

francuskiego wodza. Archiwalne zdjęcia pokazują również 

widoczny podział pieszo-jezdny i informują o umiejscowieniu słupa 

informacyjnego i nowych eleganckich lamp, tzw. pastorałów. 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.warszawa1939.pl/
http://www.fotopolska.eu/
http://www.warszawa1939.pl/
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Fot. 57. Rok 1908, po zachodniej stronie widoczne są wyburzone zabudowania 

szpitala oraz posadzony szpaler drzew. W centralnej części nowo wyznaczone 

partery roślinne. Po wschodniej części widoczny jest pozostawiony szpaler drzew. 

eela1.blox.pl 

 

 

Fot. 58. Rok 1915, widok na zachodnią pierzeję placu. 

 

 

Ryc. 15. Plac Napoleona, 1935 oraz 1936. www.mapa.um.warszawa.pl 

 

Fot. 59. 1920, widok na wschodnią pierzeję placu. Na pierwszym planie widoczne 

są dwa trójkątne placyki, a dalej parter kwiatowy z drzewami. W tle budynek 

Poczty Głównej oraz dalej ul. Mazowiecka. www.wikipedia.pl  

 

Fot. 60. Plac Napoleona, 5 maja 1921. www.warszawa1939.pl  

 

 

Fot. 61. Plac Warecki - detale parterów kwiatowych, skrzynie. www.wikipedia.pl  

  

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.warszawa1939.pl/
http://www.wikipedia.pl/
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       Podczas II Wojny Światowej, a przede wszystkim w trakcie 

walk Powstania Warszawskiego, plac uległ prawie całkowitemu 

zniszczeniu. Po wojnie odbudowano Prudential, którego 

konstrukcja jako jedyna się zachowała, natomiast reszta działek 

wokół placu oraz sam plac został na nowo rozplanowany. Plac stał 

się wielkim parkingiem z podwójnym szpalerem drzew w 

centralnej części placu oraz kilkoma sztukami drzew przy 

wschodniej części placu. Plac przestał mieć charakter 

reprezentacyjny, za to samochód zawłaszczył całkowicie jego 

przestrzeń. W 2004 roku usunięto drzewa po wschodniej stronie 

placu. Nastąpiła wymiana lamp. 

 

Fot. 62. Plac Powstańców Warszawy, 1945. www.mapa.um.warszawa.pl  

 

 

Fot. 63. Plac Powstańców Warszawy, 1982 i 1990. Przestrzeń miejska zawłaszczona 

przez samochody. www.mapa.um.warszawa.pl  

 

 

Fot. 64. Plac Powstańców Warszawy, 1970. Samochody na placu. eela1.blox.pl 

 

Fot. 65. Plac Powstańców Warszawy, 2014. www.mapa.um.warszawa.pl  

 

 

Fot. 66. Plac Powstańców Warszawy, 2014. mapa.um.warszawa.pl 

Plac wczoraj (zima 2017r.) 

       Od roku 2011 do 2014 trwały prace budowlane nad drugą linią 

metra. Usunięto wszystkie drzewa z placu. W efekcie wybudowano 

wentylatornię, plac zyskał trawnik, a w 70. rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego, wymieniono posadzkę placu. Centralna 

część przestała mieć charakter parkingu. Przy tarasie Narodowego 

Banku Polskiego umieszczono stację wypożyczalni rowerów 

miejskich Veturilo. 

       Pomimo swej lokalizacji nie jest przyjaznym miejscem, 

zachęcającym do spędzania na nim czasu. Sporą część placu 

zajmują ciągi komunikacyjne oraz parkingi (zachodnia strona jest 

całkowicie pozbawiona roślinności), natomiast centralna część 

placu wydzielona była ze wszystkich stron ogrodzeniem 

uniemożliwiającym swobodne przejście z ul. Świętokrzyskiej oraz 

od pomnika Powstańców Warszawy na pozornie uporządkowaną 

przestrzeń placu. W centralnej części placu oraz wzdłuż granic po 

zachodniej i wschodniej stronie znajdowały się przeskalowane 

kolorowe donice z krzewami (mock-up). Ponadto w centralnej 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
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części chaotycznie rozmieszczono czarne ławki, a w przy pomniku 

Powstańców Warszawy znaleźć można nadal 4 misy wypełnione 

kwiatami. Na schodach zachodniej części placu oraz na tarasie przy 

Narodowym Banku Polskim we wschodniej części, zobaczyć można 

punktowe nasadzenia krzewów (jałowce) w małych, szpetnych 

donicach. Dodatkowo, w południowej części placu posadzone były 

(i nadal są) kolorowe pasy krzewów (tawuły). 

       Jeszcze w marcu 2017r. plac nie zapewniał miejsc zacienionych, 

co nie skłaniało pieszego do zatrzymania się, a pracownika 

budynku znajdującego się na placu, do wypoczynku na zewnątrz. 

Przeskalowane donice nie pozwalały na swobodny kontakt 

widokowy z zielenią, a dodatkowo uwypuklały pustą przestrzeń 

centralnej części placu. 

 

 

Fot. 67. Plac Powstańców Warszawy, 17.02.17. Przeskalowane donice i martwa 

przestrzeń. Zdjęcia własne 

 

Fot. 68. Plac Powstańców Warszawy tuż przed rozpoczęciem prac firmy Palmett. 

Zdjęcia własne 

 

Fot. 69. Plac Powstańców Warszawy tuż przed rozpoczęciem prac firmy Palmett. 

Widoczna wentylatornia II linii metra. 26.02.17. Zdjęcia własne 

 

 

Fot. 70. Plac Powstańców Warszawy tuż przed rozpoczęciem prac firmy Palmett. 

26.02.17. Zdjęcia własne 

Plac dzisiaj 

     W chwili obecnej (maj 2017r.) plac jest w trakcie przebudowy i 

wprowadzania nowych nasadzeń (w centralnej jego części). W 

małych donicach przygotowane są drzewa, a w większych 

kontenerach grupy krzewów. Wyznaczone zostały również 

przestrzenie na duże nasadzenia, gdzie drzewa i krzewy zostaną 

umieszczone w gruncie. Rabaty wypełnione zostaną bylinami. 

Według zapowiedzi urzędu m.st. Warszawy, projekt zakłada 

również utworzenie elementów wodnych i zabawek dźwiękowych. 

Wykonawcą robót jest firma Palmett. 
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Fot. 71. Widok z tarasu Narodowego Banku Polskiego na prace wykonawcze 

nowego projektu placu. 08.05.17. Zdjęcia własne 

 

Fot. 72. Nowe nasadzenia roślinne w gruncie oraz w donicach. 08.05.17. Zdjęcia 

własne 

 

 

Fot. 73. Nowe donice. 08.05.17. Zdjęcia własne 

Projekty tymczasowe 

      Plac Powstańców Warszawy już kilka lat temu miał przechodzić 

gruntowny remont w ramach projektu „Zielona Świętokrzyska”, 

jednak przetarg unieważniono. W zamian zastosowano model 

prototypowania przestrzeni ustawiając na placu ławki oraz 

przeskalowane donice, w których znalazły się drzewa i krzewy. 

Podczas okresu przejściowego, w każdy piątek organizowany był 

targ rybny, który stał się tymczasowym magnesem przyciągającym 

mieszkańców Warszawy na plac. Dodatkowym magnesem była 

iluminacja w postaci świateł na latarniach oraz instalacji świetlnej „I  

 Warsaw”, którą władze miasta ustawiły w czasie 

Bożonarodzeniowym. Pod znakiem zapytania pozostaje 

kontynuacja tradycji organizowania targu oraz ustawiania 

wielkoskalowej iluminacji. 

Nasze pomysły 

      Nawiązując do historycznych planów placu Powstańców 

Warszawy, okolicy (plac jako węzeł komunikacji pieszej i 

rowerowej) oraz osobiste odczucia mieszkańców (wg wyników 

ankiety), należałoby utworzyć na placu miejsce pełne drzew, 

odpowiednich miejsc do siedzenia i animacji w przestrzeni (np. 

woda, rzeźba, . To najłatwiejszy sposób na stworzenie miejsca o 

korzystnym klimacie. To szansa na przestrzeń zacienioną i osłoniętą 

od komunikacji, którą daje wypełnienie roślinnością wysoką 

(drzewami) oraz krzewami, bylinami i trawami. 

      Wyobrażamy sobie plac jako nieformalny salon wśród 

okalających go budynków, na który wstęp mają wszyscy. Materiały 

na placu powinny być nowoczesne, ale akceptowalne jest użycie 

formy nawiązującej do lat dwudziestolecia międzywojennego. Plac 

zostanie wtedy włączony w atrakcyjną przestrzeń, pełniącą funkcję 

przystanku w trakcie przemieszczania się po mieście, stanie się 

miejscem wypoczynku dla okolicznych użytkowników, ale będzie 

również posiadał estetyczne walory węzła synergicznie 

połączonego ze strategicznymi miejscami tej części miasta. 

        Zaleca się wyeksponowanie pomnika Powstańców Warszawy, 

poprzez zakrycie lub kreatywne wykorzystanie czerpni powietrza 

II linii metra. 
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G. Pomniki/miejsca charakterystyczne  

 

Pomnik Napoleona 

 

       Pomnik Napoleona Bonaparte – popiersie znajdujące się na 

placu Powstańców Warszawy (noszącym w przeszłości również 

nazwę placu Napoleona) w Warszawie, u wylotu ulicy Wareckiej. 

Jest to trzeci pomnik Napoleona w Warszawie. 

 

       Pomnik ustawiony został na placu Powstańców Warszawy  

w tym samym miejscu, w którym odsłonięto pierwszy pomnik 

cesarza w dniu 5 maja 1921 w setną rocznicę jego śmierci. Pomnik 

autorstwa rzeźbiarza Jana Antoniego Biernackiego został rozebrany 

po kilku miesiącach i zaginął. Obecny pomnik jest kopią drugiego 

pomnika Napoleona autorstwa rzeźbiarza Michała Kamieńskiego 

odsłoniętego w dniu 3 maja 1923 na terenie ówczesnej Wyższej 

Szkoły Wojennej przy ulicy Koszykowej 79. Pomnik ten został 

rozebrany po II wojnie światowej, a zachowane popiersie cesarza 

Francuzów ustawiono na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. 

Obecny pomnik, podobnie jak poprzedni, składa się z popiersia 

wspartego na dwóch zrywających się do lotu orłach, ustawionego 

na wysokim cokole. Zrekonstruowany pomnik powstał staraniem 

polskiej sekcji Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii 

Honorowej. Budowę pomnika zaakceptowała w roku 2011 Rada 

Warszawy mimo wcześniejszego sprzeciwu radnych PiS dzielnicy 

Śródmieście. Obecny pomnik Napoleona odsłonięty został w dniu 5 

maja 2011, w 190. rocznicę śmierci cesarza Francuzów. W 

uroczystości uczestniczył oddział huzarów francuskich. 

 

 

 
 

Fot. 74. Okres międzywojenny 

 

 
 

Fot. 75. Pomnik na placu – rok 2015 

 

 
 

Fot. 76.Tablica przed pomnikiem– rok 2015 

 

Pomnik Powstańców Warszawy 

 

      Pomnik Powstańców Warszawy. Odsłonięty został w rocznicę 

Powstania- 1 sierpnia 1979. Jego autorem jest Andrzej Domański. 

Na pomniku znajduje się napis: Na tym placu 1 sierpnia 1944 r. o 

godzinie 17 Kompanie Batalionu „Kiliński” Armii Krajowej rozpoczęły 

heroiczne walki Powstania Warszawskiego. 

 

 
 

Fot. 77. Pomnik Powstańców Warszawy 
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H. Wykorzystanie placu  

Podejmowane interwencje: 

a. Konsultacje społeczne MPZP Ściana Wschodnia 

        11 lipca 2013 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła 

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej. 

Zainteresowani mogli składać wnioski do 26 sierpnia 2013 roku. 

Wcześniejsze przystąpienie – Uchwała nr XLIX/1499/2009 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej 

oraz Uchwała nr LVI/1593/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej ). 6 listopada 2015 

roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy zostało opublikowanie ogłoszenie z 5 listopada 2015 

roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej. 

      Wyłożenie trwało od 16 listopada do 16 grudnia. 30 listopada 

odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie 

rozwiązaniami. Uwagi można było składać do 12 stycznia 2016 

roku – termin ten został przedłużony następnie do 26 stycznia. W 

trakcie trwania wyłożenia można było się również konsultować 

dwa razy w tygodniu z projektantem planu. Niestety do tej pory, 

mimo tego, że termin ustawowy na przedstawienie wyników 

konsultacji dawno minął, nie został sporządzony raport  

z konsultacji planu.  

     Warto przypomnieć, o czym pisze na początku 2015 roku, 

zniecierpliwiony nie podejmowaniem przez Urząd m.st. Warszawy 

żadnych działań w kierunku ochrony Ściany Wschodniej arch. 

Grzegorz Buczek, że na wniosek Oddziału Warszawskiego SARP, 

przy sporządzaniu i uchwalaniu strategicznego dokumentu 

słonecznego samorządu, czyli Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, wpisano do zbioru tzw. dóbr 

kultury współczesnej m. in. „Ścianę Wschodnią”. Tym bardziej 

dziwi milczenie w kwestii wyników konsultacji oraz brak 

jednoznacznej informacji o terminie uchwalenia planu. Na stronie 

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w zakładce  

„Plany w trakcie sporządzania” znaleźć można  jedynie informację, 

że uchwalenie przedmiotowego planu prognozowane jest na 2018 

rok, trzy lata po przeprowadzeniu konsultacji społecznych… 

Źródła: BIP Urzędu m. st. Warszawy 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,17346243,Grzegorz

_Buczek__Trzeba_chronic_Sciane_Wschodnia__LIST_.html  

b. Zieleń – BP – konsultacje Stoczni 

      W 2016 roku mieszkańcy złożyli w Budżecie Partycypacyjnym 

zwycięski projekt pn. Pogońmy plastikowe donice - wymiana 

betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na 

zieleniec. Projekt polegał na usunięciu betonowej nawierzchni placu 

między jezdniami placu Powstańców Warszawy (z zachowaniem 

chodników w osiach przejść dla pieszych i przy pomniku 

Napoleona) wraz z plastikowymi donicami i zastąpieniu jej 

zieleńcem z łąką kwietną. Mieszkańcy wskazali, że plac 

historycznie był bardzo zielony, a aktualna realizacja – czyli 

betonowe płyty są nieekologiczne – tworzą zły mikroklimat i latem 

za bardzo się nagrzewają. Całkowity, wskazany przez 

wnioskodawców koszt projektu to 80.320,00 zł. Wnioskiem 

uzupełniającym był projekt pn. ”Zielona Świętokrzyska”, który 

również okazał się zwycięski.  

      Projekt został przyjęty do realizacji i w oparciu o jego zapisy 

postanowiono zorganizować konsultacje społeczne, których 

gospodarzami byli Zarząd Dróg Miejskich oraz Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Zostali wybrani 

również realizatorzy konsultacji tj. Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” oraz stowarzyszenie „Z Siedzibą w 

Warszawie”.  

       Na potrzeby konsultacji firma RS architektura krajobrazu 

stworzyła trzy warianty aranżacji zieleni na tym obszarze (projekt 

dotyczył przywrócenia zieleni mobilnej – ze względu na planowane 

na placu roboty budowlane związane z budową parkingu 

podziemnego). Pierwszy wariant zakładał zieleń niską – krzewy  

i łąkę kwietną, wariant 2 – drzewa wysokie o nasadzeniu 

szpalerowym w podziemnych donicach (czereśnia ptasia odmiana 

Plena lub lipa srebrzysta odmiana Varsaviensis. Wariant trzeci 

zakładał nasadzenia luźnych grup drzew o charakterze zagajników 

(brzoza pospolita). Przebieg konsultacji został opisany w Raporcie  

z konsultacji społecznych dotyczących aranżacji zieleni wzdłuż  

ul. Świętokrzyskiej i na placu Powstańców Warszawy z 29 lipca 

2016 roku.  

     Konsultacje dotyczyły aranżacji zieleni na placu, jednak 

prowadzący pytali również mieszkańców o rekomendacje do 

przyszłego zagospodarowania placu.  

      Z konsultacji wynika, że plac Powstańców Warszawy jest 

miejscem nieatrakcyjnym. Mieszkańcy tam nie bywają, bo nic się  

w tej części miasta nie dzieje. Ewentualnie pojawiają się tam, żeby 

zaparkować. Mieszkańcy wskazali następujące minusy tego 

miejsca: 

- za dużo betonu, a zbyt mało zieleni 

- donice – które nota bene są krytykowane w całej Warszawie 

- problem z samochodami na placu – plac jako parking 

- nic się nie dzieje – nie ma powodów, żeby tu przychodzić 

- jest brzydko – w szczególności przytłaczająca architektura 

Narodowego Banku Polskiego oraz remont Prudentialu.  

Rekomendacje: 

- zieleń i woda – główne postulaty były zgodne z założeniami 

projektu złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego – na plac 

trzeba wprowadzić zieleń oraz zlikwidować donice. Mieszkańcy 

wskazywali zarówno konieczność wprowadzenia zieleni niskiej – 

traw i kwiatów oraz wysokiej – drzew np. lipy warszawskiej, klon 

polny, miłorząb japoński, platan czy brzoza. Chodzi o rośliny 

trzymające wilgoć, dające chłód i cień latem. Pojawiały się też 

pomysły wprowadzenia wody na plac – w postaci fontann, 

strumieni czy kurtyny wodnej.  

- Rekreacja – zwracano uwagę na konieczność wprowadzenia 

na plac ławek. Wskazywano też pomysły dotyczycące siłowni 

plenerowej, miejsca do uprawiania sportów. 

- Plac jako miejsce spotkań – kolejną ważną dla mieszkańców 

i mieszkanek rzeczą było ożywienie placu poprzez np. Organizację 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,17346243,Grzegorz_Buczek__Trzeba_chronic_Sciane_Wschodnia__LIST_.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,17346243,Grzegorz_Buczek__Trzeba_chronic_Sciane_Wschodnia__LIST_.html
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wydarzeń np. Różnego rodzaju targów. Inne pomysły to ogródki 

kawiarniane, mini scena, przestrzeń wystawowa. 

- Komunikacja – samochody i rowery – pojawiły się postulaty 

dotyczące zmiany ruchu drogowego – zwężenia jezdni (zachodniej 

jej części lub jej całkowita likwidacja) i poszerzenia placu oraz 

wprowadzenia strefy zamieszkania. W wizji idealnej – jak wskazują 

autorzy raportu – jest tylko jedna jezdnia przebiegająca w ciągu ulic 

Szpitalna- Mazowiecka (logiczne rozwiązanie, szczególnie  

w kontekście planowanej przebudowy placu Pięciu Rogów). Jeżeli 

chodzi o komunikację rowerową to mieszkańcy wskazywali 

konieczność wyznaczenia pasów rowerowych oraz stworzenie 

stojaków, których brakuje.  

- Historia – mieszkańcy wskazywali silne powiązanie placu  

z historią Warszawy i brak upamiętnienia jej oraz konieczność 

wzmocnienia wątku Powstania Warszawskiego np. poprzez 

przyłączenie pomnika so placu, który teraz jest od niego odcięty. 

       Na początku 2017 roku Miasto podpisało umowę z wykonawcą 

robót na ul. Świętokrzyskiej i na placu Powstańców Warszawy 

(Palmett). Plac zmieni się w zieloną łąkę, obsadzoną tysiącami 

kwiatów i bylin. Nasadzonych zostanie również ponad tysiąc 

krzewów w stalowych misach (wierzby purpurowej i wierzby 

rokity) i 25 lip srebrzystych, wysokich na 6,5-7 metrów. 

Na placu pojawią się też uliczne instrumenty muzyczne (bębny, 

dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny. Powstanie również system 

zraszaczy, rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów.  

To wszystko pojawić ma się w maju.  

 

Fot. 78. Prace na Placu – zdjęcie własne z 6 maja br. 

Źródło: Raport z konsultacji społecznych dotyczących aranżacji 

zieleni wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i na placu Powstańców 

Warszawy przygotowany przez Fundację Badań i Innowacji 

Społecznych STOCZNIA i Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie 

c. Planowany parking podziemny 

     W 2011 roku w mediach pojawiła się informacja, że Urząd Miasta 

st. Warszawy chce, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

zbudować na placu Powstańców Warszawy parking podziemny (o 

parkingach podziemnych w centrum miasta mówi się już od dwóch 

dekad). W grę, oprócz placu Powstańców Warszawy wchodziło 

również 7 innych lokalizacji. Władze wskazywały, że tymczasowość 

rozwiązań na placu spowodowana jest właśnie tymi planami – nie 

da się docelowo urządzić placu, bez rozwiązania problemu 

parkingowego, który aktualnie zaburza funkcje placu. A koncepcje 

zagospodarowania placu już są, przygotowane przez pracownie 

Pleneria i RS. 

 

 

Fot. 79. Wizualizacje realizowanego projektu. 

Źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-miejsce-

spotkan,69778.html 

       Planowaną inwestycję rozpoczęto od zatrudnienia firmy 

doradczej. Założenia były takie, że w ciągu 2,5 roku uda się wyłonić 

wykonawcę parkingu wraz z pozwoleniem na budowę, sama 

budowa miałaby trwać ok roku i w okolicach 2018 roku parking 

miałby być gotowy. W 2015 roku nadal nie ma wybranego 

inwestora, a miasto skłania się ku decyzji, żeby parkingi budować z 

budżetu miasta – inwestorzy mają zbyt wygórowane wymagania 

finansowe. W 2016 roku miasto postanawia powołać spółkę 

miejską, która zająć miałaby się polityką parkingową i doprowadzić 

do powstania tak długo zapowiadanych parkingów podziemnych. 

Spółka miałaby działać od 1 stycznia 2017 roku i w pierwszej 

kolejności zająć się parkingami pod placem Powstańców Warszawy 

oraz pl.Teatralnym. Na zapowiedziach się skończyło. W 2017 roku 

wraca informacja o trwających negocjacjach z potencjalnym 

partnerem prywatnym. W związku z tym rozwiązania na placu 

Powstańców Warszawy nadal są tymczasowe, problem z 

parkowaniem nadal istnieje (nie tylko z perspektywy kierowców, 

ale również w oczach pieszych i rowerzystów) i nie widać 

zbliżającego się rozwiązania tego problemu 

Źródło: BIP ZDM, media, m.in. 

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-

miejsce-spotkan,69778.html  

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-miejsce-spotkan,69778.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-miejsce-spotkan,69778.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-miejsce-spotkan,69778.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-parkingu-miejsce-spotkan,69778.html
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I. Analiza społeczna   

Analiza mediów społecznościowych 

     Jedną z metod na zbadanie percepcji mieszkańców i turystów 

placu Powstańców Warszawy jest analiza mediów 

społecznościowych – w szczególności zdjęć z aplikacji Instagram 

zrobionych na placu Powstańców Warszawy. W jaki sposób 

korzystający widzą ten plac, co jest dla nich najciekawsze, co 

wzbudza zainteresowanie, co jest oznaczane na zdjęciach, a jakie 

miejsca/funkcje placu są mało interesujące i pomijane.  

Analizowano następujące hasztagi: 

#placpowstańcówwarszawy (120 postów) 

#placpowstancowwarszawy (102 posty) 

#placpowstańców (25 postów) 

#placpowstancow (43 posty) 

Najczęściej tagowane okazują się:  

Napis „I(choinka)Warsaw”: ok.60 tagów 

Prudential: ok.30 tagów 

Kolorowe donice: ok.25 tagów 

Widok na PKiN (z ul. Boduena): ok.20 tagów 

 

Fot. 80. Instagram.  

Inne: architektura, zdjęcia z targu rybnego, zdjęcia z przemarszów  

i demonstracji, zdjęcia w lokalu Wedel, ogólny widok placu 

      Pomniki zlokalizowane na placu Powstańców Warszawy to 

tylko 5 tagów (w tym 1 zdjęcie pomnika Powstańców Warszawy) – 

niestety okazuje się, że pomniki są mało atrakcyjne i/lub za mało 

wyeksponowane. Ponadto pojawiają się sporadyczne zdjęcia targu 

rybnego i budynków zlokalizowanych przy placu, tj. budynku 

Telewizji Polskiej oraz NBP.  

Analiza sieci Internet 

W celu przeanalizowania popularności placu Powstańców 

Warszawy w sieci Internet posłużono się analizą wyników, 

wyszukiwania haseł dotyczących badanego obszaru w popularnej 

wyszukiwarce - google. Posiłkując się analizą odpowiedzi,  

w przeprowadzonej ankiecie (szerzej w dalszej części opracowania) 

wśród mieszkańców Warszawy, odnoszących się do pytania o 

najczęstsze skojarzenia dotyczące placu, zostały wytypowane 

następujące nazwy obiektów: NBP, Prudential, Hotel Gromada, 

Dom Chłopa. Ze względu na nazwę placu, do analizy został 

włączony również Pomnik Powstańców Warszawy. Każda  

z powyższych nazw obiektów została następnie wpisywana  

w wyszukiwarkę, w celu uzyskania informacji o ilości 

wyszukanych wyników. Nazwy były wpisywane w różnych 

konfiguracjach i formach grafowych, celem uzyskania szerokiego 

przekroju szukanych haseł dotyczących poszczególnych nazw oraz 

określenia najbardziej adekwatnego hasła (najwięcej wyników) 

danej nazwy. 

Ilość wyników po wpisaniu następujących haseł 

dotyczących nazw obiektów Placu Powstańców Warszawy  

w wyszukiwarkę google kształtowała się następująco: 

Nazwa placu: 

plac powstańców warszawy - Około 592 000 wyników (0,74 s) 

Plac Powstańców Warszawy - Około 592 000 wyników(0,78 s) 

Plac powstańców - Około 1 840 000 wyników (0,63 s) 

Plac Powstańców - Około 1 840 000 wyników (0,69 s) – 

wyszukiwanie z dużym marginesem błędu, 

powstańców warszawy – Około 1 480 000 wyników (0,57 s) – błędne 

wyszukiwanie (na pierwszej stronie pojawiły się wyszukiwania nie 

dotyczące szukanego tematu. 

Plac Powstańców Warszawy w Warszawie - Około 594 000 

wyników (0,59 s) 

NBP: 

NBP siedziba - Około 177 000 wyników (0,74 s) 

NBP - Około 8 240 000 wyników (0,55 s) – zbyt ważny temat i mało 

precyzyjne hasło, wiąże się z dużym marginesem błędu podczas 

wyszukiwania, 

Budynek NBP - Około 164 000 wyników (0,61 s) 

Budynek NBP - Około 164 000 wyników (0,55 s) 

NBP w Warszawie - Około 556 000 wyników (0,59 s) 

NBP siedziba Warszawa - Około 182 000 wyników (0,63 s) 

NBP Warszawa - Około 557 000 wyników (0,66 s) 

Prudential: 

Budynek Prudential - Około 28 200 wyników (0,79 s) 

Prudential - Około 24 500 000 wyników (0,65 s) zbyt mało 

precyzyjne hasło, duży margines błędu (ubezpieczenia emerytalne) 
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Wieżowiec Prudential - Około 11 900 wyników (0,63 s) 

Hotel Prudential Warszawa - Około 57 300 wyników (0,71 s) 

Prudential Warszawa - Około 118 000 wyników (0,61 s) 

Wieżowiec Prudential Warszawa - Około 10 300 wyników (0,74 s) 

Prudential w Warszawie - Około 69 000 wyników (0,52 s) 

Hotel Gromada: 

Hotel Gromada Warszawa - Około 144 000 wyników (0,91 s) – 

odniesienie do dwóch budynków o tej nazwie w Warszawie, 

Gromada Warszawa - Około 222 000 wyników (0,90 s) – odniesienie 

do dwóch budynków o tej nazwie w Warszawie 

Gromada Warszawa Centrum - Około 86 000 wyników (0,81 s) 

Dom Chłopa: 

Dom Chłopa - Około 754 000 wyników (0,83 s) – odniesienie do 

hotelu Gromada w Centrum Warszawy 

Dom Chłopa Warszawa - Około 316 000 wyników (0,69 s) 

Chłopa Warszawa - Około 707 000 wyników (0,61 s) 

Pomnik Powstańców Warszawy: 

Pomnik Powstańców Warszawy – wyszukuje pomnik powstania 

Warszawskiego, różne konfiguracje również. 

Wpisywane nazwy/hasła nie były rozróżniane pod 

względem wielkości użytych liter (ta sama ilość wyszukanych 

wyników). Użycie ogólnych haseł powodowało wzrost liczy 

wyników, lecz wiązało się to z większym prawdopodobieństwem 

wystąpienia błędu w szukanym haśle. Najwięcej wyników 

otrzymywały nazwy, w których obok nazwy obiektu figurowała 

nazwa miasta – w tym przypadku Warszawy. Oprócz większej 

liczby wyszukiwanych wyników, istnieje mniejsza szansa 

wystąpienia błędu w wyszukiwaniu.  

Spośród wytypowanych nazw najwięcej wyników osiągnął 

Dom Chłopa, który figurował w odniesieniu do Hotelu Gromada  

w centrum, następnie plac Powstańców Warszawy w Warszawie, 

NBP Warszawa, Prudential w Warszawie, Gromada Warszawa 

Centrum. Dużym negatywnym zaskoczeniem jest brak możliwości 

zweryfikowania wyników wyszukiwania pomnika Powstańców 

Warszawy, gdyż na pierwszy plan wybija się pomnik Powstania 

Warszawskiego.  

 Dodatkowo zostało przeprowadzone badanie 

zainteresowania hasłem: Plac Powstańców Warszawy w Warszawie 

w sieci Internet w ujęciu czasowym, za pomocą google.trends. W 

okresie od 8 do 14 listopada 2015 roku zainteresowanie osiągnęło 

najwyższą wartość 100, w przeciągu badanych ostatnich 5 lat dla 

obszaru całej Polski. Bez wątpienia wiąże się to z opublikowaniem  

6 listopada 2015 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy ogłoszenia z 5 listopada 2015 roku  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagos-

podarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej. Jak 

wskazuje wykres, zainteresowanie placem jest dość niskie, poza 

kilkoma wysokimi wahaniami. 

 

Ryc. 16. Wykres pokazujący zainteresowanie  placem w Internecie 

Źródło: Opracowanie za pomocą i na podstawie www.google.trends  

Wartości na osi pionowej pokazują, jak często hasło było 

wyszukiwane w odniesieniu do najwyższego punktu wykresu w 

danym czasie i regionie. Wartość 100 oznacza najwyższą 

popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była 

dwukrotnie mniejsza. Natomiast 0 świadczy o tym, że popularność 

hasła wynosiła mniej niż 1% najwyższej wartości. 

Analiza materiałów medialnych  

 Badanie przeprowadzono na podstawie analizy informacji, 

zamieszczonych, dostępnych w sieci Internet i dotyczących placu 

Powstańców Warszawy. Hasłem, kluczem, pod którym 

prowadzone były wyszukiwania, celem pozyskania danych było: 

plac Powstańców Warszawy w Warszawie. Informacje 

powtarzające się, dotyczące tego samego zagadnienia, lecz 

znajdujące się na różnych stronach zostały odrzucone. Dotyczyło to 

głównie informacji o pojawiających się interwencjach, planach na 

zagospodarowanie placu. Informacja pojawiała się m.in. w różnych 

mediach oraz na stronach np. Zarządu Dróg Miejskich, czy na 

stronie m.st. Warszawy. Najczęściej informacje dotyczące placu 

pojawiały się na portalu: www.tvnwarszawa.tvn24.pl. Załącznikiem 

do opracowania jest spis stron internetowych.   

     Wydawać by się mogło, że w ostatnich latach plac Powstańców 

Warszawy jest częstym obiektem zainteresowania mediów. 

Rzeczywistość jednak nie jest taka barwna, wręcz można użyć aluzji 

do sytuacji panującej do niedawna na placu – pustka i beton, oraz 

„gdzieniegdzie małe potworki – nadzieja na zmianę – donice  

z zielenią”. Spowodowane jest to tym, że informacje „nie giną”, i są 

często powielane – należy zwrócić uwagę na datę ich powstania. 

Główne informacje pojawiające się w mediach, dotyczące placu to te 

o planowanych zmianach w zagospodarowaniu przestrzeni placu. 

Głównie chodzi o planowany od kilkudziesięciu lat parking 

podziemny, uporządkowanie i przystosowanie przestrzeni dla 

spacerujących oraz o prowadzone remonty, wprowadzenie zielni 

itp. Informacje pojawiają się też przy niecodziennych sytuacjach lub 

eventach odbywających się na placu, m. in. informacje o marszach, 

zgromadzeniach itp. Dużą grupę stanowią również informacje 

dotyczące historii placu i pamięci powstańców, Powstania 

Warszawskiego oraz o odbywającym się do niedawna targu 

rybnym. 

     Plac wzbudza zainteresowanie – jest to w końcu obszar 

zlokalizowany w samym centrum Warszawy, w Śródmieściu, 

świetnie skomunikowany, z ciekawą historią i ogromnym 

potencjałem, na który nie ma pomysłu i chyba chęci rozmowy. Nic 

dziwnego, że na jego temat pojawiają się różne – często sprzeczne 

lub nie do końca zgodne z prawdą, nadinterpretowane wnioski, 

które wzmagają dezinformację.  

http://www.google.trends/
http://www.tvnwarszawa.tvn24.pl/
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       Pojawia się dużo niewielkich wzmianek na temat placu,  

w informacjach dotyczących ul. Świętokrzyskiej – nie zostały 

włączone w opracowanie. Pokazuje to rangę placu względem ciągu 

komunikacyjnego ul. Świętokrzyskiej. Można wręcz stwierdzić, że 

plac jest jakby łatką tzw. załącznikiem do dyskusji o ulicy j, o której 

mówi się znacznie szerzej i więcej, i która, o dziwo prezentowana 

jest w mediach na fotografiach obejmujących w tle budynek 

Prudential. 

Badania środowiskowe i ankietowe  

a) Opis użytych metod 

      Analiza społecznego funkcjonowania placu została 

przeprowadzona przy wykorzystaniu danych  zebranych w 

następujący sposób: 

- Obserwacja systematyczna intensywności i kierunków ruchu. 

Obserwacji polegającej na zliczaniu osób wchodzących na plac 

dokonywano wielokrotnie w każdej z „bram” placu przez 5 minut, 

w następujących porach dnia: rano, południe, popołudnie w dni 

powszednie oraz w godzinach przedpołudniowych i 

popołudniowych w weekendy.   

- Obserwacja jakościowa dotycząca sposobów użytkowania placu 

oraz użytkowników (tempo poruszania się, trajektorie ruchu, 

miejsca zatrzymań, rodzaje podejmowanych aktywności). 

Dokonano jej wraz z opisaną powyżej analizą intensywności 

użytkowania placu. 

- Spacery z wybranymi użytkownikami placu połączone z 

wywiadem jakościowym, dotyczącym różnych aspektów 

funkcjonalności, estetyki i „odczuwania” placu. 

- Fotoesej. Dokonano zapisu fotograficznego placu i jego 

użytkowników w wybranych dniach i momentach (dni powszednie 

i weekendy, godziny południowe i popołudniowe, w różnych 

warunkach pogodowych), a następnie poddano go analizie.  

     Powyższe badania środowiskowe miały miejsce w okresie od 16 

grudnia do 28 kwietnia 2017 r.  

     Analiza sposobów użytkowania, oczekiwań i preferencji 

mieszkańców Warszawy nt. przyszłego urządzenia tego placu, a 

także rekonstrukcji mapy mentalnej tego miejsca zostały 

przeprowadzone również przy wykorzystaniu następujących 

danych:  

- wyników ankiety wśród użytkowników placu (osobno dla osób 

pracujących w firmach i instytucjach mieszczących się na placu oraz 

dla pozostałych osób). Badanie prowadzone było metodą CAWI – 

badanie internetowe za pomocą kwestionariusza ankietowego on-

line w dniach dnia 25 marca do 6 maja 2017 . W ankiecie wzięło 

udział 57 respondentów. Wśród respondentów tylko 14 osób było 

bezpośrednio związanych z placem, tj. byli to pracownicy 

okolicznych urzędów i firm, pomimo wystosowania do tychże 

instytucji oficjalnych próśb o udział w ankiecie. Informacja o 

ankiecie internetowej skierowanej do warszawiaków przekazywana 

była głównie drogą internetową, poprzez udostępnienia na 

Facebooku itp. Udział w tej ankiecie wzięły przede wszystkim 

osoby w wieku do 45 lat, z wykształceniem wyższym, mieszkańcy 

różnych dzielnic Warszawy, kobiety. 

 

b) Analiza ruchu kołowego 

      Jezdnie wraz z przylegającymi parkingami zajmują około 

połowy powierzchni placu. Miejsc do parkowania jest ok. 90. Ruch 

samochodowy na placu jest spokojny, rotacja na miejscach 

parkingowych jest niewielka (tylko niewiele osób podążało do 

samochodu zaparkowanego na placu, lub właśnie go tam 

zostawiało). 

      Na placu nie ma ścieżek rowerowych ani wyznaczonych pasów 

rowerowych, poza niewielkim fragmentem przy wyjeździe z placu 

na ul. Świętokrzyską. Zaobserwowany ruchu rowerowy, 

wzmagający się wyraźnie w cieplejszych miesiącach, odbywa się 

zarówno po jezdni, jak i po chodniku. Chodniki po wschodniej 

stronie są szerokie, a przechodniów niewielu, nie zaobserwowano 

więc kolizji między rowerzystami i pieszymi. Stojaki rowerowe 

ustawione są pod niektórymi z urzędów oraz przy placu. Na placu 

znajduje się też stacja Veturilo usytuowana przy północnym 

(większa) oraz południowym wejściu na placu (mniejsza).  

c) Dynamika ruchu pieszego  

       Na plac Powstańców Warszawy można wejść z kilku stron tzw. 

„bram”. Są to ulice: Świętokrzyska od północy, Moniuszki, 

Sienkiewicza (ulica na plac dochodzi tylko jako ciąg pieszy 

przejściem pod budynkami UOKIK/ KNF), Boduena od zachodu, 

Szpitalna/Górskiego/Przeskok od południa oraz ul. Warecka od 

wschodu. Najwięcej osób dociera na plac od południa i północy, 

aczkolwiek wyraźnie zależy to od dnia i pory. Wejście od ulicy 

Świętokrzyskiej jest używane głównie popołudniami, wejścia od 

zachodu (czyli od ulicy Marszałkowskiej są bardzo popularne w 

godzinach porannych oraz południowych). Wejście od ulicy 

Boduena jest najmniej popularne bez względu na porę. Ruch pieszy 

wyraźnie koncentruje się na ulicach okalających w bliższej lub 

dalszej odległości plac (czyli na ulicach: Marszałkowskiej, 

Świętokrzyskiej, Nowym Świecie, Chmielnej i jej okolicach). Plac 

pozostaje na uboczu każdego z tych głównych szlaków.  

      Plac służy głównie jako skrót, co znajduje wyraz w trajektoriach 

ruchu pieszego oraz podejmowanych aktywnościach ewentualnie 

jako punkt docelowy dla osób pracujących lub odwiedzających 

znajdujące się na placu instytucje.  Większość osób porusza się po 

placu samotnie lub w parach, zaobserwowano także grupki starszej 

młodzieży (głównie w godzinach popołudniowych) oraz 

cudzoziemców. Tempo przemieszczania jest dość szybkie z 

wyjątkiem weekendów, kiedy przeważa tempo spacerowe. 

Przechodnie poruszają się szlakami komunikacyjnymi wzdłuż 

budynków na osi północ- południe oraz/ lub przecinają plac na 

przejściach dla pieszych.  Należy zwrócić przy tym uwagę na brak 

przejścia dla pieszych na południowym krańcu placu (znajduje się 

ono na wylocie ulicy Szpitalnej. Piesi czasem stają tu 

zdezorientowani. W ankietach wypełnianych przez osoby pracujące 

przy placu pojawiał się również problem braku bezpiecznych 

przejść dla pieszych. 
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Ryc. 17. Trajektorie ruchu pieszego – opracowanie własne 

 

d) Analiza podejmowanych na placu aktywności 

     Przy placu Powstańców Warszawy mieści się kilka dużych 

instytucji publicznych, odziały banku hotel, 2 sklepy z 

asortymentem wyposażenia wnętrz oraz lokale gastronomiczne: bar 

i restauracja hotelowa Hotelu Gromada oraz Karczma Dom Chłopa. 

Jedyne „partery” otwarte dla przechodniów mieszczą właśnie w 

budynku Hotelu Gromada oraz w bardzo ograniczonym zakresie w 

budynku NBP (oddział NBP i  PKO BP). Ponadto w chwili badania 

na placu znajdowały się parkingi naziemne i parkometry, 

paczkomat, słupy ogłoszeniowe, stojaki dla rowerów, przystanek 

autobusowy z ławeczką. Na placu w trakcie badania zlikwidowano 

wszystkie ławki, lokale gastronomiczne nie posiadają ogródków.  

     Z uwagi na dość ograniczone funkcje placu, podejmowane 

aktywności przechodniów ograniczają się głównie do rozmów 

między przemieszczającymi się wspólnie osobami lub prowadzenia 

rozmów przez telefon komórkowy. Piesi dość rzadko zatrzymują 

się, niewiele osób ogląda (nieliczne) witryny sklepowe, zatrzymuje 

się przed słupami ogłoszeniowymi czy korzysta z paczkomatu. 

Nieliczne osoby wchodziły/wychodzą do obecnych na placu paru 

sklepów, banku czy hotelu. W czasie całego okresu badania 

odnotowano obecność tylko nielicznych dzieci towarzyszących 

rodzicom, częściej w weekendy i przy ładnej pogodzie oraz 

nieliczne osoby z psami. W sezonie zwiększa się znacznie liczba 

osób poruszających się rowerem. Zaobserwowano nielicznych 

biegaczy, osoby uprawiające nordic walking, nastolatków i 

młodych dorosłych poruszających się na deskorolkach lub 

wykorzystujących postument pomnika Napoleona do ewolucji 

deskorolkowych. W tygodniu i w weekendy pojawiają się tu od 

czasu do czasu większe grupki młodych ludzi (uczniów, 

studentów), ale zazwyczaj nie zatrzymują się na placu. 

      Sporą część placu zajmują schody z tarasami (strome wzdłuż 

siedziby NBP, łagodniejsze wzdłuż budynków mieszczących 

UOKIK/KNF oraz Domu Chłopa ale nie zauważono, aby 

wykorzystywane były dla celów odpoczynku (nie siadano na nich, 

być może też z uwagi na porę roku w której prowadzono 

obserwacje). Nieliczne pary przysiadają na tarasie NBP.  

       W dni powszednie odnotowano także grupki lub pojedyncze 

osoby stojące w okolicach wejść do instytucji mających swoje 

siedziby na placu, najczęściej pracowników wychodzących „na 

papierosa” lub przerwę. Miejscem zatrzymań są także okolice stacji 

Veturilo oraz w bardzo małym zakresie przystanku autobusowego. 

Przechodnie zatrzymują się także – w różnych celach - na ulicy 

Świętokrzyskiej przy pomniku Powstańców Warszawy.  

Zaobserwowano także osoby robiące zdjęcia w stronę Pałacu 

Kultury z ulicy Boduena i ulicy Przeskok oraz w stronę/ na tle ulicy 

Górskiego i Szpitalnej (i przylegających do nich budynków). 

Analiza śladów wskazuje, że sporadycznie plac bywa 

wykorzystywany późnym wieczorem/nocą na imprezy „pod 

chmurką” (o czym świadczą np. pozostawione butelki po alkoholu 

na schodach prowadzących do NBP).  

         W pierwszym okresie badania na placu ustawione były ławki 

(i kolorowe donice z roślinami). Nie zaobserwowano jednak ani 

jednego ich użytkownika (uwzględnić należy też fakt, że 

obserwacja ta przeprowadzana była w okresie zimowym). W 

pierwszym okresie badania na placu był organizowany sezonowo 

targ rybny (w każdy piątek, oraz w okresie przedświątecznym). W 

miejscu targu zaobserwowano wzmożony ruch, nie przekładał się 

on jednak na większe ożywienie placu w innych jego rejonach czy 

na większe wykorzystanie ławek (targ posiadał własne zaplecze 

gastronomiczne ze stołami i ławkami). Wiosną na placu rozpoczął 

się remont i ta część została zamknięta  dla przechodniów.  

 

Ryc. 18. Miejsca podejmowanych aktywności – opracowanie własne 

e) Percepcja placu Powstańców Warszawy w opiniach 

warszawiaków 

         Dla zdecydowanej większości warszawiaków plac 

Powstańców Warszawy jest jedynie ciągiem komunikacyjnym i – w 

przypadku, gdy nie mieszkają lub nie pracują w pobliżu – rzadko 

odwiedzanym. Większość warszawiaków dociera tu pieszo lub 

komunikacją publiczną. Niewielu ankietowanych przyznało, że na 

placu robiło coś więcej niż mijało to miejsce – 20% spacerowało w 

tym miejscu, 16% oprowadzało kogoś.  

      Dla większości osób pierwsze skojarzenia z placem Powstańców 

Warszawy to: beton, parking, pustka (martwota). Na dalszych 

miejscach jest smutek, chaos, ale też przestrzeń, miejsce historyczne 

(pamięć), czy miejsce w centrum (miasta). Pojawiały się także 

określenia typu: miejsce nie zachęcające do przebywania, miejsce 

ogólnie nie dla pieszych oraz plac, jako typowy „przechodniak”. Do 

ciekawych odpowiedzi należały wspomnienia, jak plac wyglądał w 

przeszłości. 
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Ryc. 19. Najczęstsze skojarzenia warszawiaków z placem– opracowanie własne 

        Zapytani, co skłoni ich do częstszego odwiedzenia/ 

zatrzymania się na placu odpowiadali: zieleń (86%), mniej aut 

(72%), 63% - ogródki kawiarniane, 61% - ławki. Około połowy 

odwiedziłoby plac dla restauracji i kawiarni, targu ulicznego, czy 

innych atrakcji, ale też dla ciszy i spokoju. Tylko kilka/ kilkanaście 

procent oczekiwałoby sklepów lub pubów. 

      Dzisiejszy plac oceniają jako dość bezpieczny (osoby pracujące 

w pobliżu, jako bardziej bezpieczny, niż pozostali warszawiacy), 

chaotyczny (znów, pracownicy okolicznych urzędów i biur jako 

bardziej uporządkowany, niż pozostali), dość głośny, trochę 

zaniedbany i nieco pospolity. Dość mocno identyfikuje się go jako 

miejsce o znaczeniu historycznym. 

     Warszawiacy na pytanie: Co się Pani/u podoba na placu 

Powstańców Warszawy (w odniesieniu do jego urządzenia, 

widoków, otaczających budynków itd.)?, wskazali na przestronność 

placu, otwartą przestrzeń oraz zabudowę otaczającą plac, jako 

elementy, które się podobają. Jeśli chodzi o poszczególne budynki, 

to najwięcej badanych wskazało na budynek Prudential oraz 

budynek NBP. Około 20% respondentów wskazało, że nic im się na 

placu nie podoba. Zaskakujące są odpowiedzi dotyczące bliskości 

ul. Świętokrzyskiej, jako elementu który się podoba. Respondenci 

nie wymienili żadnego z pomników. Również pracownicy 

okolicznych biur najczęściej wskazywali na zlokalizowane wokół 

placu budynki posiadające dość ciekawą architekturą oraz 

przestronność placu ze wskazaniem do lepszego jej 

zagospodarowania w przyszłości, co mogą sugerować użyte w 

odpowiedziach stwierdzenia typu: w tej chwili lub na razie oraz 

wyszczególnienie zachodzących zmian na placu tj. uporządkowanie 

przestrzeni i wprowadzenie zieleni.  

      Wszystkim najbardziej nie podoba się dominująca rola 

samochodów na placu, oraz brak zieleni. Wysoko typowane są 

również budynki oraz brak miejsc, w których można usiąść i wypić 

choćby kawę, a przy okazji mile spędzić czas. Wskazywano także 

na panujący na placu chaos oraz przeciągający się remont budynku 

Prudential. Kolejnymi elementami, które się nie podobają, to 

ogólnie złe zagospodarowanie oraz niespójność architektoniczna 

budynków przy placu. Interesującą odpowiedzią jest wskazanie na 

brak odniesienia na placu do nazwy oraz niewykorzystanie jego 

potencjału jako salonu Warszawy. 

      Wizji, jakim funkcjom mógłby dobrze służyć plac jest co 

najmniej kilka. Wśród ankietowanych przeważała funkcja 

rekreacyjno-towarzyska: plac jako miejsce odpoczynku wśród 

dobrze urządzonej zieleni i spotkań z przyjaciółmi i znajomymi, 

wspierane funkcją gastronomiczną. Sporo wskazań miała także 

wizja placu jako miejsca kontemplacji architektury i odwołania do 

historycznego znaczenia i symboliki zawartej w nazwie placu. Plac 

nie kojarzy się warszawiakom z miejscem dobrym na zakupy bądź 

aktywność fizyczną oraz – interesujące – miejscem na randkę.  

     Co do oczekiwanego charakteru tego placu oczekiwania były w 

niektórych aspektach sprzeczne, lub niedookreślone. Duże różnice 

występowały w odpowiedziach na pytanie: na ile ten plac powinien 

mieć charakter reprezentacyjny, a na ile codzienny. Respondenci nie 

mieli z kolei sprecyzowanych oczekiwań na ile ma to być miejsce 

eleganckie, a na ile naturalne, ciche czy gwarne, kolorowe, czy nie. 

Zgadzali się, że powinno zaskakiwać, być raczej zróżnicowane, 

nawiązywać do historii oraz stać się swego rodzaju wizytówką 

Warszawy. 

f) Układ kompozycyjny i krzywa wrażeń 

     Plac Powstańców Warszawy ma dość nieczytelną formę, która w 

odczuciach mieszkańców budzi wrażenie chaosu i utrudnia 

poruszanie się po placu.  

      Jednocześnie liczne otwarcia o różnorodnych charakterze (w 

tym ciekawe przejście podcieniami pod budynkiem obecnego KNF-

u/ UOKiK-u w stronę ulicy Marszałkowskiej, zejście schodami w 

stronę ulicy Boduena z tarasu przed budynkiem UOKiK-u), 

istniejąca dominanta (w postaci budynku Prudentialu), liczba 

budynków o interesujących fasadach i architekturze (NBP, Dom 

Chłopa, Naczelny Sąd Administracyjny, ale też kamienica Wedla 

zamykająca oś widokową już poza obszarem placu), ciekawa (choć 

jednocześnie trudna) „podłoga” placu z licznymi schodami, 

powiązania widokowe poprzez otwarcia różnego typu z innymi 

zespołami miasta (przede wszystkim malowniczy widok na Pałac 

Kultury), to elementy struktury przestrzennej, które pozwalałyby 

określić plac, jako przestrzeń urbanistycznie dość złożoną, bogatą i 

barwną. Niestety warszawiacy nie są w stanie w pełni z potencjału 

tej przestrzeni korzystać i oceniają  ją często wręcz odwrotnie, jako 

martwą i nudną. 

     Przede wszystkim, główna płyta placu oddzielona jest od 

głównych ciągów komunikacyjnych jezdniami i parkingami oraz 

ogrodzona jest słupkami, zza których nie widać co dzieje się na 

płycie. Przestrzeń rekreacyjna - nawet jeśli została urządzona na 

powstałej w ten sposób wyspie - pozbawiona była zarówno 

naturalnych „pleców” (ścian budynków czy zieleni), jak i 

przechodniów, którzy sami w sobie stanowią atrakcyjny obiekt 

obserwacyjny. Oba pomniki znajdujące się na placu stoją na jego 

krańcach  oraz zwrócone są frontem w stronę ulic: Świętokrzyskiej 

w przypadku pomnika Powstańców Warszawy oraz w stronę ulicy 

Szpitalnej w przypadku pomnika Napoleona. Dzięki temu nie 

dominują na placu, ale jednocześnie nie posiadają potencjału 

organizowania wokół siebie przestrzeni. Należy także zwrócić 

uwagę na fatalne posadowienie budynków technicznych metra 

(wentylatorni), rujnujące tło dla pomnika Powstańców Warszawy.  

     Wyraźną dominantę placu stanowi natomiast budynek 

Prudentialu – jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i 

lubianych obiektów na tym placu. Od wielu lat jest w remoncie, ale 

posiada potencjał stworzenia wokół siebie fragmentu żywego i 

interesującego fragmentu placu i miasta. Budynek NBP z 

charakterystyczną czarną fasadą  budzi sprzeczne uczucia. Warto 

zwrócić uwagę, iż liczne schody stanowiące dość charakterystyczny 
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element placu w ogóle nie pojawiają się w zebranych przez nas 

ankietach i w wywiadach. Schody mogą być atrakcyjnym 

elementem kompozycji przestrzeni miejskich, więc trudnodostępny 

i niewykorzystywany wysoki taras NBP ze stromymi schodami 

marnuje ten potencjał. 

     Po 1989 r. z placu pod warstwą dobudów, przeróbek i reklam 

„znika” inny charakterystyczny obiekt placu Powstańców 

Warszawy – czyli Dom Chłopa (ob. Gromada). Panujący w dodatku 

przed hotelem Gromada chaos (parkingowy, usługowy, 

reklamowy) choć nadaje temu fragmentowi Placu bardziej 

ożywiony charakter, psuje jego estetykę i drażni. Będąc jedynym 

budynkiem posiadającym powszechnie dostępne lokale 

gastronomiczne nie towarzyszy mu jednak ani jeden ogródek.  

 

Ryc. 20. Miejsca i obiekty problematyczne – opracowanie własne 

g) Mapa mentalna 

           W percepcji warszawiaków granice placu są nieostre, 

podobnie jak i jego kompozycja urbanistyczna. Przede wszystkim 

plac południową ścianę placu zdaje się stanowić dość często 

budynek Wedla, być może z uwagi na swoją historyczną i dla wielu 

osób urokliwą fasadę oraz oryginalną reklamę umieszczoną na 

szczycie. 

Osoby poproszone o wymienienie z pamięci obiektów, które 

znajdują się na placu w pierwszym rzędzie identyfikują Narodowy 

Bank Polski (70% ankietowanych warszawiaków wymieniło ten 

budynek), a także budynek Prudentialu (rzadziej identyfikowanym 

jako Hotel Warszawa) – wymieniła go ponad połowa 

respondentów, Hotel Gromada (35%). Wybija się też na tej mapie 

budynek TVP (30%), pomnik Napoleona (21%) a także pomnik 

Powstańców Warszawy (19%) oraz parking i donice (odpowiednio 

21 i 19 procent). Dobrze identyfikowane są również UOKIK, nieco 

rzadziej KNF i Dom Chłopa. Pojawia się też budynek NSA, Pijalnia 

Czekolady E. Wedel a także – choć rzadziej – pozostałe oddziały 

różnych banków. Czasem wskazywane są ogólnie banki, hotele a w 

pojedynczych przypadkach pojawiają się także nieistniejące na 

placu ministerstwa, pomniki, księgarnie itd.  

 

Ryc. 21. Najczęstsze skojarzenia warszawiaków z funkcją placu - opracowanie 

własne 

h) Analiza interesariuszy 

 Plac Powstańców Warszawy  zlokalizowany jest w Centrum 

Warszawy. Jak już wielokrotnie zostało to podkreślone, jest bardzo 

ważnym miejscem w historii miasta, o dużym potencjale. Wymaga 

jednak obszernej, merytorycznej dyskusji na swój temat, celem 

odpowiedniego zagospodarowania i wykorzystania w pełni jego 

funkcji/szans. Ważne jest, aby ta dyskusja odbyła się w szerokim 

gronie interesariuszy, w różny sposób odpowiedzialnych za plac. W 

załączeniu zostały przedstawione niektóre propozycje stron 

mogących wziąć w niej udział. Do konsultacji na rzecz placu 

Powstańców Warszawy należy zintensyfikować działania 

umożliwiające włączenie możliwie szerokiej grupy interesariuszy 

(firmy, biura itp.) znajdujących się w sąsiedztwie placu po 

uprzednim zweryfikowaniu i aktualizacji ich bazy. 
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J. Kontrowersje wokół placu – chaos organizacyjny i 

informacyjny wokół placu 

 

Przebudowa budynków Narodowego Banku Polskiego 

        Plac Powstańców Warszawy jest w ostatnich latach dosyć 

częstym obiektem zainteresowania mediów i mieszkańców. 

Informacje na jego temat pojawiają się w kontekście planowanych 

od kilkudziesięciu lat parkingów podziemnych, czy w kontekście 

trwającej przebudowy placu na wniosek mieszkańców złożony do 

budżetu partycypacyjnego.  Plac wzbudza zainteresowanie – jest to 

w końcu obszar zlokalizowany w samym centrum Warszawy, w 

Śródmieściu, świetnie skomunikowany, z ciekawą historią i 

ogromnym potencjałem. Nic dziwnego, że na jego temat pojawiają 

się różne – często sprzeczne lub nie do końca zgodne z prawdę, 

nadinterpretowane wnioski, które wzmagają tylko chaos 

informacyjny.  

         Jedną z takich informacji był artykuł opublikowany w Gazecie 

Wyborczej 8 marca 2017 roku na temat planowanej przebudowy 

Narodowego Banku Polskiego (źródło: 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodow

y-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-

wyglada.html?disableRedirects=true ). Wg autora, Narodowy Bank 

Polski przymierza się do gigantycznej inwestycji przebudowy 

gmachu i zbudowania 8-piętrowego budynku z dwoma 17 

piętrowymi wieżami. Dla takiego budynku NBP złożył w ratuszu 

wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej.   

 

 

Ryc. 22. Ilustracja przedstawiająca wizualizację obiektu, jaki ma rzekomo powstać 

na miejscu budynku NBP od strony placu. 

Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-

polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true                                

      Bardzo długo trwają też prace przy Prudentialu. W 2010 roku 

budynek, za zawrotną sumę 38 milionów euro kupiła rodzina 

Likusów z planami otwarcia Hotelu Warszawa. Wcześniej, w 2005 

roku budynek przejęła firma Mostostal z mało realnymi planami 

przywrócenia go do pełnej świetności w niespełna 2 lata. Budynek 

niszczał do 2010 roku, a prasa co jakiś czas podnosiła kwestię 

przedłużającego się remontu tego pięknego i niezwykle ważnego 

dla historii Warszawy budynku. Drugi inwestor planował oddać 

budynek w 2012 roku, jednak prace nadal trwają. Jedną z przyczyn 

opóźnienia prac z pewnością była budowa II linii metra. W 2016 

roku pojawiły się informacje o kontroli przeprowadzonej przez 

miejskiego konserwatora zabytków oraz o planowanej dacie 

otwarcia pięciogwiazdkowego hotelu  – w 2018 roku. Sam  inwestor 

milczy, ale jak widać prace są kontynuowane. 

 

Fot. 81. Autor: Marcin Dziedzic – montaż zdjęcia współczesnego z archiwalnym, z 

okresu Powstania Warszawskiego. Źródło: http://teraz44.pl 

Kontrowersyjne donice 

     W 2014 roku plac Powstańców Warszawy został, zaraz po 

otwarciu II linii metra, zagospodarowany. Ku zadowoleniu 

mieszkańców z placu zniknął parking, i zastąpiły go kolorowe 

donice i ławki. Wymieniona została również zniszczona przez 

samochody nawierzchnia. Plac udekorowało 120 kolorowych donic 

z roślinami.  

Plac przed remontem: 

 

Fot. 82. Autor: Artur Węgrzynowicz. Źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/  

Plac po remoncie: 

 

Fot. 83.  Widok z lotu ptaka, widoczne kolorowe donice. 

Źródło: http://krajobrazogrodarchitektura.blogspot.com 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21467049,narodowy-bank-polski-chce-postawic-70-metrowy-wiezowiec-wyglada.html?disableRedirects=true
http://teraz44.pl/
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,juz-za-kilka-dni-wyrzuca-parking-z-placu-powstancow-warszawy-bedzie-deptak,123389.html#!prettyPhoto
http://krajobrazogrodarchitektura.blogspot.com/
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      Władze miasta od początku zapowiadały, że to rozwiązanie jest 

tymczasowe – głównie ze względu na planowany od 

kilkudziesięciu lat parking podziemny, który ma być  

zlokalizowany na placu. Projekt przebudowy placu zakładał też 

postawienie czerwonych lamp o nowoczesnym kształcie, jednak do 

tej inwestycji nie doszło – ze względu na problemy z prawami 

autorskimi do projektu. Wątpliwości mieszkańców budziła zaś nie 

tylko estetyka lamp, ale również ich koszt.  

 

Ryc. 23. Projekt lamp na placu - wizualizacja 

Autor projektu: Tomasz Gamdzyk 

      Odnowionym placem mieszkańcy cieszyli się od 1 sierpnia 2014 

roku, czyli od 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Mieszkańcom jednak nie do końca spodobał się pomysł z 

ustawienie donic. Z forów internetowych oraz stron m.in. 

www.nowawarszawa.pl  można wyczytać, że nie wykorzystano 

potencjału ogromnych donic sadząc tam niewielkie rośliny, że to 

nie załatwia problemu, który na placu jest – czyli tego, że jest on 

mało przytulny. Wskazywano również na tymczasowość 

rozwiązania, które gdyby nie projekt z budżetu partycypacyjnego 

trwałoby do dzisiaj.  

         Na placu oraz na ul. Świętokrzyskiej gdzie stanęły donice 

doszło do wielu aktów wandalizmu - donice wraz z zielenią były 

niszczone i przewracane.  

 

 

Fot. 84.  Przewrócona donica 

Źródło: http://warszawa.tvp.pl/20102384/kolejny-chuliganski-wybryk-na-placu-

powstancow-warszawy 

      

       W końcu, po zapowiedziach kolejnej zmiany na placu – dzięki 

projektowi w ramach budżetu obywatelskiego, donice zniknęły.           

Niestety – pojawiły się w innych miejscach Warszawy – na 

Mokotowie, na Woli, Targówku, w Wesołej … Okazało się, że 

lokalizacje są również nietrafione, ogromne kolorowe donice często 

zakłócają ład architektoniczny i estetykę przestrzeni publicznych, 

np. skwerów (np. Skweru im. Słonimskiego).  

 

 

Fot. 85. Autor: Dawid Żuchowicz. 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,21416592.html?i=13  

     Po interwencjach mieszkańców, urzędnicy postanowili zbadać 

kwestię lokalizacji donic (za którą odpowiadały dzielnice) i 

przestawić je w miejsce, w którym poprawią estetykę. Internauta o 

nicku kapitan.kirk na jednym z forów skomentował tę decyzję 

następująco: „W naszym Wszechświecie nie tak łatwo będzie znaleźć takie 

miejsce”.  

     Donice – wg Marzeny Paczuskiej – szefowej „Wiadomości” stały 

się również orężem walki miasta z pracownikami Telewizyjnej 

Agencji Informacyjnej (mającej siedzibę przy placu Powstańców 

Warszawy). Miały służyć uprzykrzaniu życia i pracy pracownikom 

TAI, którzy nie mogą przez nie parkować przy placu. Doskonale 

widać w tym przypadku konflikt interesów mieszkańców 

Warszawy, którzy chcą żeby plac był zielonym miejscem 

przyjaznym dla pieszych, a pracownikami okolicznych instytucji, 

który plac traktują jako parking.  

      Donice z placu zniknęły, jednak pojawiając się w innych 

miejscach również wzbudziły wiele kontrowersji. Krytyka była 

widoczna szczególnie na Facebooku, stowarzyszenie Miasto Jest 

Nasze zbierało od mieszkańców zdjęcia fatalnie zlokalizowanych 

donic w ramach pomysłów na ich nowe przeznaczenie.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nowawarszawa.pl/
http://warszawa.tvp.pl/20102384/kolejny-chuliganski-wybryk-na-placu-powstancow-warszawy
http://warszawa.tvp.pl/20102384/kolejny-chuliganski-wybryk-na-placu-powstancow-warszawy
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,21416592.html?i=13
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K. Nasze propozycje funkcji/wytyczne projektowe – 

wynik pracy, scenariusze/wizje/wizualizacje.  

 

 

 

Fot. 86. Widok z góry na ul. Świętokrzyską 

Odnosząc się do przeprowadzonej powyżej analizy nasuwają się 

następujące wnioski: 

• 1) plac stracił swoją historyczną tożsamość – powinien ją 

odzyskać! 

• 2) plac historycznie był zielonym placem o charakterze 

wielkomiejskim. Na placu powinna pojawić się zieleń oraz woda 

• 3) plac jest miejscem trudnym do projektowania - zaburzenia 

architektoniczno-przestrzenne sprawiają trudność w jego 

komponowaniu, projektowaniu i określeniu funkcji 

• 4) plac jest “ziemią niczyją” – małe jest zainteresowanie tym, 

co się na placu dzieje – trzeba przywrócić wagę tego miejsca dla 

mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz dla osób przyjezdnych 

• 5) plac jest większy, niż nam się wydaje… w świadomości 

mieszkańców i mieszkanek jest to przestrzeń od Prudentiala do 

Szpitalnej 

• 6) przestrzeń ma nas zaskakiwać, powinna mieć jakiś 

magnes – plac jest doskonałym miejscem na umieszczenie w jego 

przestrzeni sztuki – nie może ona jednak dominować. 

Wytyczne projektowe  

     Plac Powstańców Warszawy – co dosyć jednoznacznie wynika z 

przeprowadzonej analizy jest dziś miejscem pozbawionym 

tożsamości, uważanym za przestrzeń nieprzyjazną, martwą i 

chaotyczną. Jednocześnie wśród jego użytkowników i 

warszawiaków ogółem panuje pewna świadomość historycznej 

wartości placu oraz oczekiwanie względem miasta, iż plac ten 

zostanie „zwrócony” warszawiakom i urządzone tam będzie 

przyjazne, miejskie wnętrze.   

Problemy i potencjał 

        W trakcie analizy udało się nam zidentyfikować szereg 

problemów stojących przed projektantami nowego placu, ale i 

potencjału. Część problemów przy odpowiedniej zmianie optyki 

może okazać się jednocześnie siłą i przyszłą wartością tego miejsca.  

Do problemów należy: 

- Funkcja komunikacyjna i obsługa ruchu samochodowego, 

która powoduje przede wszystkim odcięcie najchętniej obecnie 

użytkowanego przez pieszych i najbardziej nasłonecznionego 

szerokiego chodnika oraz zabudowy tarasowej przy wschodniej 

pierzei placu od płyty głównej placu. Utrzymanie tej funkcji 

będzie w dalszym ograniczać również widoczność tego, co 

dziać się będzie na płycie głównej oraz utrudniać swobodne 

poruszanie się pieszych po placu. 

- Funkcja parkingowa, która towarzyszy obecnie obsłudze 

ruchu samochodowego generuje problemy podobne do 

wymienionych powyżej. 

- Specyfika właścicieli i najemców  budynków otaczających plac 

oraz ograniczona liczba narzędzi pozwalających na dobre 

zarządzane placem. Z uwagi na fakt, iż właścicielami/ 

najemcami są w dużej mierze instytucje administracji publicznej 

powoduje, że z jednej strony otwarcie parterów może być dość 

problematyczne, z drugiej tacy „lokatorzy” nie przyciągają zbyt 

wielu ludzi.  

- W odniesieniu do problemu zarządzania – przykładem może 

być chaos wizualny, jaki się wytworzył po nie trafionej 

przebudowie Hotelu Gromada, czy usytuowaniu wentylatorni 

II linii metra, stanowiącej niedobre tło dla pomnika Powstańców 

Warszawy i z drugiej strony placu, tło dla północnej pierzei ul. 

Świętokrzyskiej.    

Do potencjału placu należą: 

- Historyczna proweniencja tego placu, która trwa w 

świadomości mieszkańców Warszawy.   

-   Lokalizacja placu (w centrum Warszawy, w pobliżu ważnych 

szlaków komunikacyjnych oraz w ciągu placów ciągnących się 

od placu Piłsudskiego poprzez pl. Małachowskiego, plac Pięciu 

Rogów po pl. Trzech Krzyży). 

- Przestronność placu, która przy złym zagospodarowaniu 

buduje poczucie pustki i martwoty, ale jednocześnie daje szanse 

na realizacje różnych wizji i jest uważana za wartość samą w 

sobie przez mieszkańców. 

- Pewna liczba ciekawych i dobrze kojarzonych obiektów 

architektonicznych (w tym Prudential, a także budynek 

Narodowego Banku Polskiego czy Domu Chłopa), które 

jednocześnie mogą wspomagać plac zarówno estetycznie, jak i 

funkcjonalnie 

- Obecność atrakcyjnych otwarć i zamknięć osi widokowych 

(budynek pijalni czekolady E. Wedla, widok na PKiN, prześwit 

ul. Sienkiewicza), obiektów symbolicznych – pomników i 

tarasów (czy pojawiających się w analizie zastrzeżeń, co do 

schodów w ich obecnej formie) 

- Okoliczne wielkomiejskie inwestycje i procesy odnowy (w tym 

kończący się – miejmy nadzieję – remont Prudentialu, 

zazielenienie ul. Świętokrzyskiej, planowana odnowa placu 

Małachowskiego i placu Pięciu Rogów itd.) 

Wizja 

      Z analizy wyłania się generalna wizja placu jako przestrzeni 

głównie rekreacyjnej z dodatkową funkcją gastronomiczno-
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kulturalną. Plac w tej wizji powinien mieć charakter wizytówki 

Warszawy, ale bez zbytniej reprezentacyjności. Nie będzie to 

również miejsce ożywionego handlu, ani powrotu do idei 

przedwojennego City.   

Wytyczne dla przestrzeni publicznej: 

-  Wprowadzenie zieleni, nawiązującej do historycznych planów 

placu Powstańców Warszawy. Wprowadzenie zieleni, to 

najłatwiejszy sposób na stworzenie miejsca o korzystnym 

mikroklimacie, w przypadku utrzymania ruchu 

samochodowego pozwoli też osłonić płytę placu. Zieleń może 

być też wykorzystana do zakrycia wentylatorni II linii metra i 

być tłem dla pomnika Powstańców Warszawy. 

-  Wprowadzenie wody! – podłużna forma placu jest doskonała 

do wprowadzenia wody, która w czasie upałów będzie również 

dawać wytchnienie w mocno zabudowanym centrum. 

- Wprowadzenie elementów małej architektury, lepsze 

wykorzystanie tarasów oraz schodów. Należy zwrócić uwagę, 

że obecność samych ławek nie gwarantuje sukcesu przestrzeni 

publicznej. Ludzie siadając na ławce potrzebują „oparcia” w 

postaci zieleni, budynków oraz obiektów do obserwacji. Chętnie 

też siadają w słońcu (w chłodniejszych miesiącach roku) lub w 

rozproszonym cieniu np. drzew latem.  

- Lepsze wykorzystanie tarasów poprzez odpowiednie 

wyeksponowanie i poprawienie schodów pozwoliłoby też na 

wschodniej pierzei placu na lepszą widoczność głównej płyty 

placu przy zachowaniu ruchu samochodowego.  

- Lepsze wyeksponowanie pomników, obiektów 

symbolicznych. Przede wszystkim można pomyśleć o lepszym 

wyeksponowaniu pomnika Powstańców Warszawy 

(zapewnienie odpowiedniego przedpola oraz tła, także poprzez 

jego ewentualne przeniesienie) oraz wykorzystanie pomników 

jako punktów organizujących wokół siebie przestrzeń.  

-  Wzbogacenie przestrzeni placu poprzez wprowadzenie 

trwałej, lub czasowej instalacji artystycznej skupiającej 

dodatkowe zainteresowanie i przyciągającej ludzi na plac. 

- Likwidacja chaosu wizualnego przede wszystkim w 

odniesieniu do budynku Hotelu Gromada/ Domu Chłopa. 

Celem powinno być wyeksponowanie oryginalnego założenia  - 

falującego dachu i oryginalnych złotych detali. Stylistyka i 

rozmiary reklamy również powinny być ujednolicone.  

-  Podniesienie rangi architektury wokół placu poprzez remonty 

i wyczyszczenie fasad (np. budynków w którym mieszczą się 

KNF i UOKIK), z drugiej wprowadzenie odpowiedniego 

nocnego/zimowego oświetlenia. W chwili obecnej plac jest nocą 

i wieczorem dobrze oświetlony, ale światło zupełnie nie jest 

wykorzystywane do podkreślenia walorów architektonicznych 

okalającej go zabudowy. Szczególnie traci na tym budynek NBP, 

którego fasada w ciągu dnia daje dość dramatyczny efekt, 

natomiast nocą zlewa się z niebem i traci zupełnie swój kształt. 

Wytyczne dla programu komunikacyjnego i funkcjonalnego: 

- Ograniczenie lub wyeliminowanie naziemnej funkcji parkingowej 

oraz komunikacyjnej dla ruchu samochodowego. W przypadku 

jego zachowania stworzenie większej liczby/ bezpiecznych przejść 

dla pieszych szczególnie w południowej części placu. 

- Wzmocnienie funkcji gastronomicznej poprzez przyciągnięcie 

nowych lokali gastronomicznych (kawiarni) wraz z ogródkami, lub 

przynajmniej samych ogródków/ obiektów tymczasowych.  

- Nieforsowanie funkcji usługowej (sklepy w parterach) i 

profilowanie jej jako strefy „Designu”. Warto natomiast pomyśleć o 

dopuszczeniu okazjonalnych targowisk (w rodzaju targu rybnego), 

być może  kiermaszy świątecznych. 

- Rozwijanie funkcji kulturalnej i edukacyjnej (wykorzystanie 

otwartego w ubiegłym roku Centrum Pieniądza w budynku NBP). 

Zakończenie 

     Plac Powstańców Warszawy – co dosyć jednoznacznie wynika z 

przeprowadzonej analizy jest miejscem pozbawionym tożsamości. 

Jednocześnie wśród jego użytkowników panuje dosyć duża 

świadomość z jednej strony historycznej wartości i wyjątkowości 

tego miejsc, a z drugiej strony konieczności uporządkowania jego 

przestrzeni.   

      Zdajemy sobie sprawę, że tak ważny i problemowy obszar 

potrzebuje szerszego opracowania i przeprowadzenia szeregu 

profesjonalnych analiz i badań, jednak mamy nadzieję że ten 

materiał będzie wykorzystany przez jednostki miejskie do dalszych 

prac nad ostatecznym kształtem placu – czy w postaci 

skorygowanych zapisów miejskiego planu zagospodarowania, czy 

konkursu architektonicznego na zagospodarowanie placu. Mamy 

też nadzieję, że SARP zorganizuje w ramach tego projektu zmian 

warsztat lub konkurs, w którym będziemy mogli uczestniczyć – 

jako osoby zainteresowane placem, które żyły jego problemami 

przez kilka ostatnich miesięcy. Mamy też nadzieję, że mimo wielu 

problemów, niedomówień, błędów podejmowanych przy 

planowaniu i realizacji różnych inwestycji na placu Powstańców 

Warszawy, z naszego opracowania wyłania się obraz tej niezwykłej 

przestrzeni, jako pięknego, pełnego potencjału i wartości 

historycznej miejsca, które wymaga zmian i się ich doczeka.  

Chcielibyśmy być częścią tych zmian.  

  

 

Fot. 87. Autor projektu:  Marcin Dziedzic – montaż zdjęcia współczesnego z 

archiwalnym – historyczny moment trafienia budynku Prudential przez pocisk z 

moździerza 28 sierpnia 1944 r. .Zdjęcie historyczne wykonał Sylwester Braun 

„Kris: z dachu kamienicy przy ulicy Kopernika 28 

Źródło: http://teraz44.pl  

http://teraz44.pl/
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Spis zdjęć 

Zdjęcia wykorzystane w opracowaniu pochodzą z szeregu stron 

internetowych: um.warszawa, 1939, teraz44.pl, tvn.24, Narodowego 

Archiwum Cyfrowego, Wikipedii i innych, jak również są 

wynikiem pracy własnej członków zespołu. 

 - str. 2 - Fot. 1. - Widok kompleksu Poczty Polskiej proj. A. 

Jasińskiego- Jasieńczyka 

 - str. 2 - Fot. 2. Pl. Napoleona przed wojną, z prawej gmach Poczty 

Polskiej 

- str. 3 - Fot. 3. Bohdan Pniewski w swojej pracowni 

- str. 3 - Fot. 4. Makieta projektu B. Pniewskiego z 1952 r. – Muzeum 

Narodowe w Warszawie 

- str. 3 - Fot. 5. Lata 50-te, po lewej stronie widoczny budynek NBP 

w trakcie budowy 

- str. 3 - Fot. 6. Elewacja wejściowa do całego kompleksu od strony 

ul. Świętokrzyskiej 

- str. 4 - Fot. 7. Widok ściany wejścia głównego od strony dziedzińca  

- mozaika autorstwa Marii Leszczyńskiej 

- str. 4 - Fot. 8. Oryginalny detal wejścia 

- str. 4 - Fot. 9. Widok kompleksu od strony placu 

- str. 4 - Fot. 10. Jedna z propozycji modernizacji elewacji autorstwa 

prof. M. Duchowskiego 

- str. 5 - Fot. 11-13. Mozaiki autorstwa zespołu: Ewa Kulesza, 

Wanda Rodowicz i Wanda Skoniecka 

- str. 5 - Fot. 14. Archiwalne zdjęcie Domu Chłopa bez dobudowanej 

części. 

- str. 5 - Fot. 15. Widok Domu Chłopa od strony Wareckiej 

- str. 6 - Fot. 16. Hotel Gromada d. Dom Chłopa – obecnie 

- str. 6 - Fot. 17. Dom Chłopa i otoczenie od strony ul. Wareckiej 

- str. 6 - Fot. 18. Elewacja autorstwa B. Pniewskiego i M. 

Handzelewicz- Wacławkowej 

- str. 6 - Fot. 19. Pniewski i wnętrze jego pracowni 

- str. 6 - Fot. 20. Prudential w trakcie budowy 

- str. 7 - Fot. 21. Jedno z wnętrz w budynku Prudentialu 

- str. 7 - Fot. 22. Widok na plac i gmach Prudentialu przed wojną 

- str. 7 - Fot. 23. Duma Warszawy – okładka jednego z 

przedwojennych czasopism 

- str. 7 - Fot. 24. Słynny moment wybuchu pocisku z moździerza w 

1944 

- str. 8 - Fot. 25. Zdj. Henry N. Cobb, Prudential w 1947 r. 

- str. 8 - Fot. 26. Widoczny plac, bud. Prudentialu,  na pierwszym 

planie fragment zniszczonego gmachu poczty – 1946 r. 

- str. 8 - Fot. 27. Od prawej strony widoczny Prudential, dalej 

budynki: TVP, UOKiK, na dole Dom Chłopa. Zdjęcie pochodzi z 

początku lat 60-tych, nie ma jeszcze bloku NBP od strony placu. 

 

- str. 8 - Fot. 28. Budynek TVP obecnie 

- str. 9 - Fot. 29. Budynek UOKiK 

- str. 9 - Fot. 30. Widok z ul. Boduena w kierunku Domu Chłopa. Po 

prawej budynek Sądu. 

- str. 9 - Fot. 31. Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- str. 9 - Fot. 32. Widok na pierzeję zamykającą plac od północy 

- str. 10 - Fot. 33. Stara pocztówka przedstawiająca Szpital 

Dzieciątka Jezus: Architekci: Henryk Stifelman, Stanisław Weiss. 

- str. 10 - Fot. 34. Fragment pawilonu szpitalnego widoczny jest z 

lewej strony 

- str. 10 - Fot. 35. Budynek Szpitala Dzieciątka Jezus 

- str. 11 - Fot. 36. Widoczne po lewej stronie obie kamienice 

Goldstanda 

- str. 11 - Fot. 37. Od lewej: 1 - kamienica Lewenfisza, 3 i 5 - 

kamienice Goldstanda, 7 - Bank Zjednoczonych Ziem Polskich (ob. 

budynek TVP), 9 - "Prudential". 

- str. 11 - Fot. 38. Kamienica Lewenfiszów 

- str. 11 - Fot. 39. Budynek Poczty Głównej z widoczną rzeźbą 

usuniętą w 1921 r. 

- str. 11 - Fot. 40. Po prawej stronie gmach Poczty Głównej – obecnie 

w tym miejscu znajduje się kompleks budynków NBP. 

- str. 12 - Fot. 41. Kamienica E. Wedla w 1927 r. 

- str. 13 - Fot. 42. Szpital Dzieciątka Jezus widziany od strony 

Szpitalnej w kierunku Placu Wareckiego - około roku 1890 

- str. 13 - Fot. 43. Szpitala Dzieciątka Jezus - około roku 1893 

- str. 13 - Fot. 44. Szpital Dzieciątka Jezus - rok 1897 

- str. 13 - Fot. 45. Szpital Dzieciątka Jezus oraz należąca do niego 

apteka, która znajdowała się na północno-zachodnim narożniku 

placu Wareckiego, przy ulicy Św. Krzyskiej - rok 1897 

- str. 13 - Fot. 46. Zachodnia strona placu Wareckiego - przed 

rokiem 1912 

- str. 17 - Fot. 47. Zachodnia pierzeja Placu Napoleona, w oddali 

widoczny budynek towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential. 

Okres lat 1937-1939 

- str. 23 - Fot. 48. Plac Powstańców Warszawy, 1935 i 2016 

- str. 23 - Fot. 49. ul. Mazowiecka i widok prowadzący po łuku. 

08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 23 - Fot. 50. Ulica Złota i widok na Pałac Kultury i Nauki. 

08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 24 - Fot. 50. Ulica Złota i widok na Pałac Kultury i Nauki. 

08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 24 - Fot. 52. Widok na Dom Chłopa z ul. Boduena. 08.05.2017. 

Zdjęcia własne 

- str. 24 - Fot. 53. „Przekręt” i Prudential, 7.05.2017. Dwie dominanty 

przestrzenne. Zdjęcia własne 

http://www.teraz44.pl/
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- str. 25 - Fot. 54. Widok na mały skwer z pawilonem, w tle Szpital 

Dzieciątka Jezus oraz apteka. 

- str. 25 - Fot. 55. Widok na Szpital Dzieciątka Jezus, rok 1890-1898. 

- str. 25 - Fot. 56. Widok na Szpital Dzieciątka Jezus, rok 1897. 

- str. 26 - Fot. 57. Rok 1908, po zachodniej stronie widoczne są 

wyburzone zabudowania szpitala oraz posadzony szpaler drzew. 

W centralnej części nowo wyznaczone partery roślinne. Po 

wschodniej części widoczny jest pozostawiony szpaler drzew. 

- str. 26 - Fot. 58. Rok 1915, widok na zachodnią pierzeję placu. 

- str. 26 - Fot. 59. 1920, widok na wschodnią pierzeję placu. Na 

pierwszym planie widoczne są dwa trójkątne placyki, a dalej parter 

kwiatowy z drzewami. W tle budynek Poczty Głównej oraz dalej ul. 

Mazowiecka. 

- str. 26 - Fot. 60. Plac Napoleona, 5 maja 1921. 

- str. 26 - Fot. 61. Plac Warecki - detale parterów kwiatowych, 

skrzynie. 

- str. 27 - Fot. 62. Plac Powstańców Warszawy, 1945. 

- str. 27 - Fot. 63. Plac Powstańców Warszawy, 1982 i 1990. 

Przestrzeń miejska zawłaszczona przez samochody. 

- str. 27 - Fot. 64. Plac Powstańców Warszawy, 1970. Samochody na 

placu. 

- str. 27 - Fot. 65. Plac Powstańców Warszawy, 2014. 

- str. 27 - Fot. 66. Plac Powstańców Warszawy, 2014 

- str. 28 - Fot. 67. Plac Powstańców Warszawy, 17.02.17. 

Przeskalowane donice i martwa przestrzeń. Zdjęcia własne 

- str. 28 - Fot. 68. Plac Powstańców Warszawy tuż przed 

rozpoczęciem prac firmy Palmett. Zdjęcia własne 

- str. 28 - Fot. 69. Plac Powstańców Warszawy tuż przed 

rozpoczęciem prac firmy Palmett. Widoczna wentylatornia II linii 

metra. 26.02.17. Zdjęcia własne 

- str. 28 - Fot. 70. Plac Powstańców Warszawy tuż przed 

rozpoczęciem prac firmy Palmett. 26.02.17. Zdjęcia własne 

- str. 29 - Fot. 71. Widok z tarasu Narodowego Banku Polskiego na 

prace wykonawcze nowego projektu placu. 08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 29 - Fot. 72. Nowe nasadzenia roślinne w gruncie oraz w 

donicach. 08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 29 - Fot. 73. Nowe donice. 08.05.17. Zdjęcia własne 

- str. 30 - Fot. 74. Okres międzywojenny 

- str. 30 - Fot. 75. Pomnik na placu – rok 2015 

- str. 30 - Fot. 76.Tablica przed pomnikiem– rok 2015 

- str. 30 - Fot. 77. Pomnik Powstańców Warszawy 

- str. 32 - Fot. 78. Prace na Placu – zdjęcie własne z 6 maja br. 

- str. 32 - Fot. 79. Wizualizacje realizowanego projektu. 

- str. 33 - Fot. 80. Inne: architektura, zdjęcia z targu rybnego, zdjęcia 

z przemarszów i demonstracji, zdjęcia w lokalu Wedel, ogólny 

widok placu. 

- str. 39 - Fot. 81. Autor: Marcin Dziedzic – montaż zdjęcia 

współczesnego z archiwalnym, z okresu Powstania Warszawskiego. 

- str. 39 - Fot. 82. Autor: Artur Węgrzynowicz. 

- str. 39 - Fot. 83.  Widok z lotu ptaka, widoczne kolorowe donice. 

- str. 40 - Fot. 84.  Przewrócona donica 

- str. 40 - Fot. 85. Autor: Dawid Żuchowicz. 

- str. 41 - Fot. 86. Widok z góry na ul. Świętokrzyską 

- str. 42 - Fot. 87. Autor projektu:  Marcin Dziedzic – montaż zdjęcia 

współczesnego z archiwalnym – historyczny moment trafienia 

budynku Prudential przez pocisk z moździerza 28 sierpnia 1944 r. 

.Zdjęcie historyczne wykonał Sylwester Braun „Kris: z dachu 

kamienicy przy ulicy Kopernika 28 

Spis ilustracji 

- str. 15 - Ryc. 1. Rok 1771 

- str. 15 - Ryc. 2. Rok 1779 

- str. 15 - Ryc. 3. Szpital Dzieciątka Jezus - koniec XVIII w. 

- str. 15 - Ryc. 4. Szpital Dzieciątka Jezus - koniec XVIII w. 

- str. 15 - Ryc. 5. Rok 1808 

- str. 15 - Ryc. 6. Szpital Dzieciątka Jezus - około roku 1865 

- str. 16 - Ryc. 7. Rok 1891 – 1908 – opracowanie własne 

- str. 16 - Ryc. 8. Po wschodniej stronie placu wybudowano w 1860 

roku stację pocztową, która w latach 1912-1916 przemieniła się w 

gmach Poczty Głównej, a od strony zachodniej zaczęły się pojawiać 

nowe kamienice czynszowe. 

- str. 17 - Ryc. 9. Rok 1936 - opracowanie własne 

- str. 17 - Ryc. 10. Lata 1976-77 - opracowanie własne 

- str. 17 - Ryc. 11. Rok 2016- opracowanie własne 

- str. 19 - Ryc. 12. Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – opis koncepcji 

planu, Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii 

Rozwoju. 

- str. 20 - Ryc. 13. Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej 

- str. 25 - Ryc. 14. plac Dzieciątka Jezus, 1981-1908.  

- str. 26 - Ryc. 15. Plac Napoleona, 1935 oraz 1936 

- str. 34 - Ryc. 16. Wykres pokazujący zainteresowanie  placem w 

Internecie 

- str. 36 - Ryc. 17. Trajektorie ruchu pieszego – opracowanie własne 

- str. 36 - Ryc. 18. Miejsca podejmowanych aktywności – 

opracowanie własne 

- str. 37 - Ryc. 19. Najczęstsze skojarzenia warszawiaków z placem– 

opracowanie własne 

- str. 38 - Ryc. 20. Miejsca i obiekty problematyczne – opracowanie 

własne 
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- str. 38 - Ryc. 21. Najczęstsze skojarzenia warszawiaków z funkcją 

placu - opracowanie własne 

- str. 39 - Ryc. 22. Ilustracja przedstawiająca wizualizację obiektu, 

jaki ma rzekomo powstać na miejscu budynku NBP od strony 

placu.  

- str. 40 - Ryc. 23. Projekt lamp na placu – wizualizacja 

Spis treści: 

1. Wprowadzenie……………………………………..…str. 2 

2. Analizy………………………………………………...str. 2 

A.       Analiza historyczno- urbanistyczna - zabudowa przy placu 

Powstańców Warszawy……..……………………………...………str.2 

Zabudowa istniejąca 

a) Narodowy Bank Polski – pl. Powstańców Warszawy 4 

b) Dom Chłopa – pl. Powstańców Warszawy 2 

c) Prudential- pl. Powstańców Warszawy 9 

d) Budynek TVP – pl. Powstańców Warszawy 7 

e) Budynek UOKiK oraz Komisji Nadzoru Finansowego pl. 
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