
Będzie więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych. 
Pojawi się parterowy pawilon z klubokawiarnią 
i miejsce pod letnią scenę. W wyniku dyskusji 
z mieszkańcami i przedstawicielami pobliskich 
instytucji powstała nowa wizja zagospodarowania 
placu Powstańców Warszawy. 

Plac Powstańców  
– nowy salon Warszawy

Namysł nad docelowym kształtem 
placu w samym sercu przedwojenne-
go centrum okazał się konieczny. Do-
biegają końca prace nad miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla tej części miasta (okolic tzw. 
Ściany Wschodniej), a Narodowy Bank 
Polski, który ma tu swoją siedzibę, pla-
nuje obiekt rozbudować. Burza mó-
zgów nad wstępną koncepcją trwała 
pięć dni i przybrała formę tzw. warsz-
tatów charrette. Na zlecenie Biura Ar-
chitektury i Planowania Przestrzen-
nego przeprowadziła je pracownia 
Mycielski Architecture & Urbanism 
(MAU) oraz zespół Mediatorzy.pl. 

Czternastu ekspertów pracowało od rana do wie-
czora, łącząc dyskusje z projektowaniem i tworze-
niem makiet. W warsztatach wzięli udział miesz-
kańcy Warszawy, aktywiści miejscy, przedstawiciele 
różnych instytucji działających przy placu, a także 
urzędnicy, architekci i urbaniści.

Co z samochodami?

Według opracowania ruch na placu zostanie 
uspokojony, tranzyt wyeliminowany. Z dwukierunko-
wej jezdni po stronie NBP mają korzystać głównie au-
tobusy i rowerzyści. Taka zmiana wpisuje się w pro-
jekty przekształceń innych śródmiejskich placów: 
Pięciu Rogów czy Małachowskiego. Do wieżowca Pru-
dential i budynku programów informacyjnych Tele-
wizji Polskiej prowadzić ma dojazd jednokierunkowy 

z ulicy Świętokrzyskiej i dalej ulicą 
Moniuszki. Warto zaznaczyć, że pod 
placem Powstańców Warszawy plano-
wany jest parking podziemny na około 
450 samochodów.

Pomnik Powstańców na plac

Uczestnicy warsztatów zapropo-
nowali też nową lokalizację pomnika 
Powstańców Warszawy, czyli pamiąt-
kowej tablicy otoczonej 63 prostopad-
łościanami, która obecnie znajduje się 
przy samym przejściu dla pieszych od 
strony ulicy Świętokrzyskiej. Według 
koncepcji lepiej prezentowałaby się 
w głębi placu, bliżej wentylatorni me-
tra. Tak zwana kurtyna wodna, kaskada 
ze znakiem Polski Walczącej przesła-
niająca obiekt techniczny, stanowiłaby 
efektowne tło dla monumentu, symbo-
liczne źródło wolności. Taka zmiana 
pozwoliłaby przy okazji utworzyć przed 
pomnikiem niewielki plac, którego te-
raz brakuje.

Wielkomiejskie atrakcje

Zgodnie z nową koncepcją cen-
tralna część placu zyskałaby charak-
ter reprezentacyjnego ogrodu. Bliżej 
pomnika Napoleona Bonapartego ar-
chitekci proponują zielony skwer, gdzie 
wśród drzew można by pograć w bule, 
a nieco dalej – przeszklony, parterowy 

pawilon z klubokawiarnią. Z uwagi na bliskie sąsiedz-
two Filharmonii Narodowej przewidziano również 
letnią scenę. Przybyłoby miejsca na organizowanie 
jarmarków czy targów śniadaniowych, ponieważ prze-
strzeń dla pieszych powiększy się o jezdnie i parkingi 
po stronie budynku z Komisją Nadzoru Finansowego 
oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Mieszkańcy chcą, by na parterze biurowca przywrócić 
kawiarnie i restauracje. Wciąż pamiętają działające 
tu kiedyś lokale: Sofia, Stolica i Europa.

Marzenia o przyszłości

Projekt konkursowy Bohdana Pniewskiego na 
centralę NBP z 1948 roku przewidywał w rejonie obec-
nego hotelu Gromada miejsce na wysoki budynek, któ-
ry stanowiłby kompozycyjną przeciwwagę dla Pruden-
tialu. – Taki układ był czytelny i elegancki – mówiła 
Marlena Happach, architekt miasta. Ponieważ NBP 
chciałby rozbudować swoją siedzibę, architekci pod-
powiadają też powiększenie tzw. trumny, czyli sali 
operacyjnej – wysunięcie jej na plac po obrysie obec-
nego „podium” ze schodami, dzięki czemu parter był-
by dostępny z poziomu ulicy, jak w pierwotnej kon-
cepcji Pniewskiego. Narodowy Bank Polski mógłby 
również wyrównać wysokości i gabaryty bocznych 
skrzydeł swojej części biurowej, między innymi od 
strony ulicy Wareckiej.
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