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PRZEBIEG I WYNIKI WARSZTATÓW
Warsztaty charrette, przeprowadzone przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) oraz Mediatorzy.pl, odbyły się w dniach 2–8 grudnia 2017 i w ich ramach miały miejsce: spacer badawczy na placu Powstańców Warszawy, sesje
prezentacyjne, warsztaty tematyczne, spotkania uzgodnieniowe oraz studio otwarte. Warsztaty odbywały się na zlecenie
Urzędu m.st. Warszawy.
Impulsem do organizacji warsztatów były toczące się równolegle prace nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, postępy programu parkingów podziemnych (z których jeden zlokalizowany zostanie pod placem Powstańców) oraz plany Narodowego Banku Polskiego związane z rozbudową budynku, którego bryła w sposób istotny
kształtuje wizerunek i klimat placu, jest przy tym wpisana na listę dóbr kultury współczesnej. Plac Powstańców Warszawy
przeszedł w 2016 roku istotną modernizację na bazie projektu złożonego w budżecie partycypacyjnym, zaś warsztaty
charrette – bazujące na przyjętym wówczas kierunku myślenia – posłużyły do wypracowania koncepcji docelowej. Stały
się przy tym okazją do zgromadzenia przy wspólnym stole projektowym różnorodnych interesariuszy: przedstawicieli
jednostek Urzędu Miasta, instytucji publicznych i eksperckich, aktywistów miejskich oraz okolicznych mieszkańców. Unikalna i dająca pełen udział wszystkim zainteresowanym formuła warsztatów projektowych pozwoliła na wypracowanie
spójnej, inspirującej, a przede wszystkim wspólnie uznanej przez uczestników koncepcji placu.
Nowa wizja placu przewiduje przede wszystkim podporządkowanie jego funkcji potrzebom mieszkańców, a to będzie
możliwe dzięki znaczącemu uspokojeniu ruchu: jezdnia przy NBP ma być dwukierunkowa i przeznaczona przede wszystkim dla komunikacji publicznej oraz ruchu rowerowego przy jednoczesnym zniesieniu ruchu tranzytowego. Jest to również powiązane ze zmianami wynikającymi z przyjętych niedawno koncepcji placu Pięciu Rogów oraz opracowanej wcześniej wizji Placu Małachowskiego.
Na placu Powstańców wypracowana wspólnie przez architektów i urbanistów, varsavianistów, urzędników i mieszkańców koncepcja przewiduje stworzenie kilku przestrzeni o różnorodnych funkcjach, ale spójnym charakterze i wyrazie
estetycznym i powiązanych ze sobą komunikacyjnie: miejskiego placu, na którym organizować można jarmarki czy
targi śniadaniowe, w pobliżu hotelu Prudential, kameralnej, a przy tym reprezentacyjnej części ogrodowej w centralnej części placu wraz z zielonym skwerem, na którym pod okiem Napoleona będzie można zagrać w boulle. Plac
Powstańców Warszawy znów będzie salonem Warszawy, dla którego luźną inspiracją jest jego przedwojenny zielony
charakter. Część ogrodowa zostanie wzbogacona o lekki parterowy pawilon, w którym powstać może klubokawiarnia, a dzięki sąsiadom – Filharmonii Narodowej – i w nawiązaniu do ustawionych w ramach modernizacji zabawek muzycznych, latem będą mogły odbywać się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Uczestnicy warsztatów zgodzili się
również co do potrzeby wytworzenia godnej przestrzeni dla wyeksponowania pomnika Powstańców Warszawy m.in.
poprzez wytworzenie wodnego lub zielonego tła oraz jego usytuowanie w sposób zapewniający lepsze powiązanie
z budynkiem hotelu Prudential, którego historia również związana jest z powstaniem warszawskim. Wytworzenie tym
sposobem większej przestrzeni reprezentacyjnej umożliwi odpowiednią organizację uroczystości upamiętniających.
Mieszkańcy mają również nadzieję, że w parterach budynków Komisji Nadzoru Finansowego i UOKiK powrócą kawiarnie
i restauracje. Działająca tu jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Sofia, a wcześniej kawiarnia Stolica i Europa, była magnesem, którego teraz na placu brakuje.
Przedstawione wyniki będą podstawą raportu zawierającego uszczegółowione rozwiązania i kierunki zmian, który zostanie opracowany do końca marca 2018 r.
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KOMUNIKACJA
Jako punkt wyjścia przyjęto wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ciągu Szpitalna – Mazowiecka, co jest konsekwencją
rozwiązań w obszarze placu Pięciu Rogów. Kwestia wprowadzenia ograniczeń w zakresie rodzajów / kategorii pojazdów będzie
przedmiotem analiz prowadzonych na zlecenie ZDM.
Zgodnie z wytycznymi ZTM w obrębie placu i obszarze przyległym powinny być zlokalizowane przystanki autobusowe, to jest:
· na ciągu Mazowiecka – Szpitalna;
· na ciągu ul. Świętokrzyskiej – wstępnie ustalono lokalizację
między pl. Powstańców Warszawy a ul. Jasną.
Na terenie kwartału Marszałkowska – Królewska – Nowy Świat/
Krakowskie Przedmieście – Al. Jerozolimskie, w tym na pl. Powstańców Warszawy proponuje się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości i ruchu uspokojonego „Tempo 30”.
Polityka parkingowa i kształtowanie przestrzeni publicznych:
zakłada się nie zwiększanie dostępnych miejsc postojowych na
terenie przyległym do placu Powstańców Warszawy – po oddaniu do użytkowania parkingu podziemnego (max. 420 m.p.) zbilansowaniu ulegnie odpowiednia liczba miejsc na powierzchni
w ramach SPPN.

INSPIRACJE I KIERUNKI DO ROZWAŻENIA
Główną inspiracją urbanistyczną warsztatów charrette stała się pierwotna koncepcja Bohdana Pniewskiego przygotowana dla Narodowego Banku Polskiego i jego otoczenia. Koncepcja urbanistyczny Pniewskiego, podobnie jak sam projekt
gmachu NBP, zostały zrealizowane w znacznie zmodyfikowanej formie. Zgodnie z pierwontą koncepcją tego wybitnego
architekta wschodnią pierzeję placu kształtował od ulicy Świętokrzyskiej długi, poziomy budynek Sali Operacyjnej (z linią
zabudowy sięgającą dzisiejszego muru oporowego i dużymi przeszkleniami od strony placu) na tle wysokiego reprezentacyjnego budynku biurowego banku. U wylotu Wareckiej na plac dominantę w postaci budynku hotelu Prudential
równoważył niezrealizowany budynek wysoki.
Podczas warsztatów uznano założenia owej koncepcji za warte rozważenia ze względu na walory urbanistyczne, uczytelnienie wizji Pniewskiego oraz odsłonięcie wschodniej elewacji Domu Chłopa.

WIZUALIZACJE ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH

Pomnik Powstańców Warszawy na wejściu do najbardziej reprezentacyjnej części placu; cofnięty w głąb placu i wyeksponowany na tle kurtyny
wodnej, w otoczeniu zieleni oraz bardziej zintegrowany ze ścieżkami dla pieszych

Przestrzeń obecnie zajmowana przez samochody jako park miejski z wykorzystaniem istniejącej zieleni i wzbogacona o nowe nasadzenia
oraz wygodne ścieżki. Schody budynków KNF i UOKIK (po prawej) mogą być tymczasową sceną dla kameralnych koncertów

W tej części placu pozostaje jedynie dojazd do hotelu Prudential – pozostała przestrzeń to miejski park ze szpalerami drzew i nawierzchnią częściowo
utwardzoną, częściowo zaś naturalną

Pomnik Napoleona, pozbawiony otoczenia parkujących samochodów, jako centrum zielonego skweru, gdzie można zagrać w boulle lub odpocząć

