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1 / Wstęp

UWAGI DO PIĘCIU ZWYCIĘSKICH
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NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
PLACU CENTRALNEGO

Warsztaty konsultacyjny dla mieszkańców. Fot. Magdalena Kubecka

wniosek mieszkańców reprezentowanych przez

Tematy konsultacji,
czyli o czym rozmawialiśmy

organizacje społeczne. Na konkurs architektoniczny

Lista tematów poruszanych podczas procesu

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na

na plac nadesłano 42 prace. Sąd konkursowy
nagrodził pięć prac, które zostały poddane
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Cele konsultacji
Celem konsultacji było zebranie opinii na temat
każdego z pięciu projektów placu wybranych w
konkursie architektoniczno-urbanistycznym oraz
przedstawienie pozytywnie i negatywnie ocenianych
rozwiązań, cech czy funkcji, na które wskazywali

2 / WYNIKI KONSULTACJI	

uczestnicy konsultacji. Zadaniem było także

Generalne uwagi o placu i projektach	

7

Opinie do pięciu wybranych projektów

9

zebranie rekomendacji (pomysłów na modyfikacje)
do każdego z projektów. Założeniem jest oddanie
całego wachlarza opinii, które pojawiły się na
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temat projektów oraz częstotliwości poruszania
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częste, a które pojawiały się sporadycznie). Raport

		

		

Praca 16	

oczekiwanych cech placu zawartych w wytycznych
do konkursu architektonicznego. Tematy
potraktowano jako punkt wyjścia, lista była

Tematy konsultacji,
czyli o czym rozmawialiśmy 

konsultacjom.

konsultacji została stworzona na podstawie

30

poszczególnych wątków (pokazanie, które z nich były
miał zebrać kwestie kontrowersyjne, wyzwania czy
też tematy, które warto podjąć dyskutując o projekcie
na plac.
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do publicznej debaty na temat propozycji na plac i

3 / DALSZE KROKI	

56

grup potencjalnych użytkowników.

Celem konsultacji było także stworzenie przestrzeni

rozszerzana w ramach poszczególnych działań
zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami
uczestników konsultacji. W raporcie opinie
uporządkowano i zaprezentowano zgodnie z
poniższymi tematami:
•

charakter placu

•

woda

•

mała architektura

•

zieleń

•

funkcje / program / grupy użytkowników

•

lokalność i ponadlokalność oraz odwołanie do
historii

•

oświetlenie

•

skala placu („ludzka” skala, przyjazna dla
pieszych)

•

poziomy placu i posadzki (dostępność, bariery)

•

powiązania piesze, skomunikowanie placu z
otoczeniem

zainteresowanie przyszłością tej przestrzeni różnych
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Formy konsultacji, czyli jak rozmawialiśmy

także w przestrzeni placu przed PKiN

Działania konsultacyjne prowadzone były w różnych

(od 6 do listopada do 8 grudnia 2017).

młodzieży)

szczególną relację i wpływ: Muzeum

Nagrodzone projekty były także referowane

(16 listopada 2017 w godz. 18:00-21:00,

Sztuki Nowoczesnej, TR Warszawa, Teatr

w czasie giełdy projektów w holu Teatru

18 listopada 2017 w godz. 11:00-14:00;

Dramatyczny, Cafe Kulturalna, Teatr Studio,

Dramatycznego i Cafe Kulturalna (25

dla młodzieży w godz. 16:00-18:00, Sala

Bar Studio, Pałac Kultury i Nauki.

listopada 2017).

Kisielewskiego PKiN)

Uczestników wystawy zapraszano do

Wzięło w nich udział 51 osób w

wypełniania ankiety internetowej. Na

następujących przedziałach wiekowych:

(6-29 listopada 2017)

wystawie dystrybuowane były papierowe

poniżej 20 lat - 2 osoby

Wysłano 1670 ankiet internetowych

formularze, za pomocą których można było

20-30 lat - 25 osób (w tym liczna grupa

zawierających wypowiedzi na temat

pozostawić opinie (złożono 11 formularzy

studentów gospodarki przestrzennej)

poszczególnych projektów. Uczestnikami

– większość osób decydowała się wypełnić

30-40 lat - 18 osób

ankiety były przede wszystkim osoby młode

ankietę w wersji internetowej).

40-50 lat - 4 osoby

(72% uczestników miało poniżej 36 lat, a

50+ lat - 2 osoby

tylko 5% powyżej 50 lat). 88% uczestników

formach i w swoim założeniu miały obejmować jak
najszerszą grupę ludzi - potencjalnych użytkowników
placu.
1. Oprowadzanie po wystawie pokonkursowej
wraz z punktem konsultacyjnym
(8 listopada 2017 w godz. 18:00-20:30, 12
listopada 2017 w godz. 12:00-14:30, 15
listopada 2017 w godz. 14:00-16:30).
W oprowadzaniach wzięło udział ok. 90 osób
- uczestnicy w różnym wieku, spory udział
(ok. 30%) uczestników powyżej 50 roku
życia.
2. Wystawa pokonkursowa w Sali
Kruczkowskiego Pałacu Kultury i Nauki
(od 6 do 16 listopada 2017). Wystawa
nagrodzonych projektów była prezentowana

4. Warsztaty otwarte (dla dorosłych oraz dla

6. Konsultacje internetowe

3. Dyskusja pokonkursowa
(15 listopada, godz. 18:00-20:30)
W debacie wzięło udział ok. 100 osób.

w związku z tym będą miały z tą przestrzenią

badania on-line korzysta z przestrzeni placu
5. Warsztaty dla gospodarzy lokalnych

większość korzysta z oferty instytucji PKiN

wokół placu

(62%) lub jedynie przechodzi przez plac

(17 listopada 2017 w godz. 14:00-17:00, sala

(59%), 25% spędza tu swój czas wolny.

Kisielewskiego PKiN)
Wzięło w nim udział 17 osób z 7 instytucji,
których drzwi będą wychodziły na plac i które

Wystawa pokonkursowa w Sali Kruczkowskiego PKiN, fot. Wojtek Radwański
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2 / Wyniki konsultacji
Generalne uwagi o placu i projektach

z ograniczeniami ruchowymi mogły łatwo

Dyskusje w ramach konsultacji poruszające bardziej

się do nich dostać, skoro nie będzie żadnego
ruchu samochodowego na płycie głównej.

ogólnie temat placu oraz projektów konkursowych

Na parkingu podziemnym blisko wyjść do

skupiały się wokół kilku tematów. Nie można

instytucji powinien znaleźć się przystanek

oczywiście mówić o konkretnych rozstrzygnięciach

autobusowy.

tych dyskusji. W niniejszym raporcie starano
się zebrać konkretne argumenty wszystkich

5. Trybuna honorowa

uczestników. Wśród najczęstszych tematów

zachować jako zabytek i cenny relikt

pojawiały się:

przeszłości vs zlikwidować, bo to symbol
historii, której nie chce się pamiętać

1. Główne funkcje
Funkcje centralne, reprezentacyjne vs funkcje

6. Pałac Kultury i Nauki

lokalne, sąsiedzkie, miejsce spotkań

zasłaniać i odmonumentalizować (bo jest
trudnym dziedzictwem, zbytnio dominuje

2. Zieleń

nad centrum) vs wydobywać bryłę (bo ona

Zielony (konieczność zazieleniania miasta,

i tak dominuje, taka jest jej specyfika), nie

szczególnie centrum) vs plac, nie park

wstydzić się Pałacu

(bliskość Parku Świętokrzyskiego, który
rozwiązuje problem zieleni w tej części

7. Oczekiwania mieszkańców wobec placu

miasta)

- pokładany w nim ogromny ładunek

Plenerowa wystawa nagrodzonych projektów przed PKiN, fot. Wojtek Radwański

7. Dodatkowe opinie
W okresie konsultacji do Urzędu Miasta
wpłynęło kilka stworzonych zespołowo opinii,
z których wnioski zostały uwzględnione w
raporcie. Są to:
1. Uchwała nr 5 / 2017 Komisji Dialogu
Społecznego ds. Transportu z dnia
22 listopada 2017 r. ws. konsultacji
społecznych nowego Placu Defilad
2. Stanowisko „gospodarzy lokalnych”
(przedstawicieli instytucji
zlokalizowanych wokół placu)
3. Uwagi stowarzyszenia Zespół Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy
„ZOK”
4. „Centralny Plac Kobiet” - uwagi Fundacji
Przestrzenie
5. „Plac muzyki” - uwagi grupy
zorganizowanej przez Magazyn Miasta
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Komunikacja, dystrybucja materiałów

tematem zagospodarowania przestrzeni i

Plac Centralny to idealne miejsce na

Konsultacjom towarzyszyła rozbudowana

imprezy masowe (brakuje takiego miejsca

akcja informacyjna. Ogłoszenia o nich były

w Warszawie, trzeba odciążyć parki) vs

eksponowane na wiatach przystankowych,

myślenie o funkcji imprez masowych w

miejskich słupach ogłoszeniowych, wyświetlaczach

centrum jest chybione (imprezy na stadionie

informacyjnych w metrze w tym także na dużym

bardzo dają się we znaki mieszkańcom,

wyświetlaczu w Galerii Świętokrzyska (na stacji

można co najwyżej myśleć o większych

metra Świętokrzyska), na wyświetlaczach w

wydarzeniach typu kino plenerowe, ale nie

komunikacji miejskiej – autobusy i tramwaje.

ogromnych głośnych koncertach)

Do potencjalnych uczestników docierano
również dystrybuując pocztówki i małe plakaty

symboliczno-emocjonalny vs zmęczenie

3. Imprezy masowe

4. Komunikacja piesza

informacyjne. Akcja informacyjna była realizowana

zadbanie o przejście przez plac (jako miejsce

nie tylko w Śródmieściu, ale na terenie całego

w centrum, blisko dworców, stacji metra) vs

miasta. Informacje trafiły także do internetu na

ten plac nie musi mieć funkcji przelotowej

miejskie strony internetowe oraz do mediów

(powinien być raczej schronieniem od zgiełku

społecznościowych.

miasta, miejscem spotkań)
Bardzo istotne jest zaplanowanie wyjść z
parkingu podziemnego jak najbliżej wejść do
teatrów Studio i Dramatycznego, aby osoby

brak wiary, że cokolwiek się tu zmieni
- ogromne oczekiwania i przekonanie, że
„żadna koncepcja nie jest wystarczająco
dobra” vs „powinno powstać cokolwiek,
wszystko będzie lepsze niż to co jest
obecnie”
W procesie konsultacji pojawiło się też kilka innych
uwag i rekomendacji:
●

Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu
podkreśla kwestie związane z dostępnością i
skomunikowaniem placu:
a. Plac powinien w całości być dostępny dla
osób z ograniczonymi sprawnościami. Plac
powinien spełniać warunki standardów
dostępności m. st. Warszawy (Zarządzenie
Prezydent Miasta nr 1682/2017).
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●

Fundacja Przestrzenie zwróciła uwagę na

c. Prace budowlane powinny poprzedzić

kwestie związane z potrzebami kobiet (i nie

wykopaliska archeologiczne. Być może

tylko):

niektóre znalezione elementy mogłyby być

a. Należy zadbać o przestrzeń odpowiednią

wykorzystane w przestrzeni nowego placu.

na kobiecą ekspresję, emocje, intuicję i
sztukę, na przykład zaprojektowanie miejsc

●

Grupa zaproszona przez Magazyn Miasta

upamiętnienia kobiet i wydarzeń związanych

zwraca uwagę na potrzeby ludzi kultury,

z kobietami, stworzenie przestrzeni

szczególnie muzyków, którzy będą działać na

podnoszącej rangę kobiet, miejsc, w których

placu:

kobiety chciałyby przebywać.

a. Plac powinien być otwarty na kulturę, np.

b. Należy zadbać o bezpieczeństwo na placu

na muzykę, różnego typu i różnej skali

poprzez zastosowanie odpowiedniego

występy artystyczne; powinien uwzględniać

oświetlenia, widoczności, możliwości

infrastrukturę i warunki konieczne do

ucieczki, wezwania pomocy, ochrony przed

prowadzenia tam działalności artystycznej.

wiatrem i upałem, możliwości odpoczynku.
c. Należy zadbać o jakość przestrzeni - o

●

W czasie działań konsultacyjnych było jeszcze

wygodę i komfort przestrzeni, o możliwość

kilka generalnych kwestii, które powinny być

kontaktu z przyrodą i możliwość

uwzględnione w każdym z projektów:

doświadczania piękna.

a. Postulaty związane z ekologią. Projekt placu
powinien czerpać z najnowszych odkryć w

Animacje dla dzieci podczas oprowadzania po wystawie nagrodzonych projektów.

b. Należy zapewnić sprawną komunikację

e. W projekcie należy uwzględnić możliwie

●

Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa

dziedzinie ekologii, wykorzystywać energię

Warszawy „ZOK” podkreślał kwestie związane z

naturalną, retencję wody, neutralizować

zabytkami i walorami kulturowymi placu:

efekty globalnego ocieplenia.

a. Postulaty zachowania zabytków i osi

b. Zapewnienie dostępu do toalet.

pieszą między poziomami placu bez

różnorodne drogi dojścia do placu (np. z

konieczności wykorzystania wind i długich

Ronda Dmowskiego). Można wydłużyć ciąg

widokowych. Nie należy podwyższać

pochylni.

pieszy, który znajdzie się między Teatrem

dziedzińca przed głównym wejściem Pałacu,

obecności wiatru, kwestii słońca i zacienienia

Rozmaitości i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

ponieważ zmieni to jego sylwetę i zniszczy

– kluczowe przy myśleniu o codziennych i

ruchu pieszego powinna być równa, co

aż do placu przed południowymi wyjściami

lub zakryje część oryginalnych elementów

odświętnych funkcjach placu.

pozwoli wygodnie poruszać się osobom

ze stacji metra „Centrum”.

(cokół, wodopoje, schody). Powinno być

Na placu należy zapewnić małą architekturę,

zachowane oryginalne zagospodarowanie

całkowicie wykluczyć stosowanie materiałów

w tym miejsca siedzące, stojaki rowerowe

dziedzińca wraz z nawierzchnią i elementami

powodujących dyskomfort.

oraz stoliki.

małej architektury, z możliwością niewielkiej

c. Nawierzchnia placu przeznaczona dla

wrażliwym na nierówności terenu. Należy

d. Ważne jest zaprojektowanie wyjścia z przejść

f.

g. Należy zapewnić możliwość wprowadzenia

interwencji - wydłużenia ramp, wprowadzenia

podziemnych prowadzących z północnej

zieleni wysokiej oraz niskiej zasadzonej w

zejść do kondygnacji podziemnej itp. Na

głowicy stacji metra „Centrum” bezpośrednio

gruncie np. poprzez obniżenie wysokości

obecnym poziomie powinna zostać także

na nowy plac w jego południowo-wschodnim

kondygnacji parkingu w miejscu, gdzie

przebiegająca przy Pałacu ulica.

narożniku. Dla zachowania estetyki placu

brak jest ruchu pojazdów ciężarowych oraz

proponuje się umieszczenie go w obrysie

autokarów.

budynku. W konsekwencji należy traktować
południowo-wschodni narożnik placu jako

b. Nie należy wprowadzać innych elementów
zasłaniających widok na Pałac.

c. Uwzględnienie warunków pogodowych,

Opinie do pięciu wybranych projektów
Do każdego z projektów zostały zebrane uwagi:
ogólne wrażenia i opinie o projekcie, a następnie
uwagi podzielone na poszczególne tematy i w
ramach tych tematów na „plusy i pomysły na
ulepszenia” oraz „minusy”. Kolejność poszczególnych
uwag odpowiada popularności opinii. Każdemu
z projektów towarzyszą cytaty (z konsultacji
internetowych) reprezentujące częste stanowiska
uczestników konsultacji.

ważny węzeł ruchu pieszego.
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Notatka graficzna z warsztatów dla młodzieży. Rys. Magda Arażny; fot. Magdalena Kubecka
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Konsultacje internetowe

11% uczestników ankiety nie wybrało żadnego

Konsultacje internetowe miały charakter odmienny,

projektu. Ich opinie były krytyką wszystkich

opinie były krótkie i często przedstawiane w formie
haseł. Część uwag sygnalizowała tylko aspekt
danego projektu najistotniejszy dla respondenta,
inne przekazywały bardzo konkretne uwagi i
rekomendacje. Całościowo stanowi to bardzo
obszerny materiał. Nadesłano 1670 ankiet
zawierających 1191 opinii (licząc wypowiedzi
do każdego z projektów jako jedną opinię). 40%
dokonało tylko jednego wyboru, pozostali zostawili

projektów, podważały założenia planu miejscowego
lub konkursu albo odnosiły się do generalnych
kwestii związanych z placem, takich jak na przykład
dostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
i starszych, oświetlenia, funkcji placu.
Opinie z konsultacji internetowych zostały
przeanalizowane, pogrupowane i włączone do opinii
i uwag przedstawionych w powyższej części raportu.

komentarze do kolejnego/kolejnych projektów.

Jednak co do zasady miały one mniejszy poziom

Liczba pozostawionych opinii na poszczególne

porównaniu z materiałem z warsztatów czy dyskusji.

projekty:
projekt 02: 398
projekt 12: 288
projekt 16: 588
prrojekt 23: 186
projekt 38: 831

szczegółowości oraz zbierały mniej argumentów w

„Chmury haseł” pozwalają oddać tę hasłowość
ankiety internetowej oraz pokazują częstotliwość
występowania poszczególnych tematów. Jedna
„chmura” obrazuje to, co uczestnicy oceniali
pozytywnie w projekcie, druga obrazuje to, co
zostało negatywnie ocenione. Grafikom towarzyszą
też rozwinięcia poszczególnych haseł i informacja o
liczbie opinii na dany temat.

Plakat promujący konsultacje społeczne. Proj. Marcin Bronicki/Biuro Marketingu Miasta
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Praca 02
Antoni Domicz
Michał Czeszejko-Sochacki
Małgorzata Pizio-Domicz
Dawid Wiśniewski
Opole, Polska

Ogólne wrażenia, opinie, porównania,
komentarze o projekcie

użycie wody w obszarze placu, zwracały uwagę na

To, co uczestnicy konsultacji najbardziej doceniają

dobrą przestrzeń miejską.

na placu to obecność wody oraz odtworzenie
przedwojennej siatki ulic poprzez jej odwzorowanie
odmiennymi barwami posadzki. Część osób docenia
także minimalistyczną estetykę tego projektu przy
jednoczesnej monumentalności placu. Opinie
pozytywne były bardzo często wyrażane przez osoby
zawodowo powiązane z architekturą, gospodarką
przestrzenną. Profesjonaliści doceniali silną
koncepcję twórców, podkreślali elegancję projektu.
Określenia pozytywne odnosiły się najczęściej
do strony estetycznej, doceniono zastosowaną
perspektywę, która podkreśliła PKiN.
Wielu uczestników dzieliło się obawami dotyczącymi
funkcji placu. Choć doceniano dostosowanie
placu do imprez masowych, wyrażono obawę,
że nie jest to plac, który pozwoli na swobodne,
codzienne użytkowanie. Wymaga on stałej animacji,
w przeciwnym razie pozostanie bowiem pustą
przestrzenią. Nawet osoby doceniające atrakcyjne
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brak jakichkolwiek innych rozwiązań cechujących

Opinie negatywne koncentrowały się przede
wszystkim na nieprzyjaznej zdaniem uczestników
przestrzeni. Używali oni określeń: „Pustka”, „Smutny
plac”, „Chłodna, mało przytulna przestrzeń, która
nie zachęca do przebywania w niej / przestrzeń
„przebiegania”, a nie „pozostawania / zatrzymania”,
„betonowa pustynia”. Oceniono, że jest to plac jednej
funkcji. Rekomendowano zwiększenie udziału zieleni,
ale wielu twierdziło, że ta koncepcja ta wydaje się być
mało podatna na modyfikację.
Pojawiły się pojedyncze głosy osób, które
przekonywały, że choć początkowo był to ich
ulubiony projekt, to analizując jego funkcjonalność
zmieniły zdanie, uznały bowiem, że zaprojektowanie
tylko jednej funkcji w przypadku jej niepowodzenia
jest zbyt dużym ryzykiem.
W konsultacjach internetowych o projekcie
pozostawiono 398 opinii.
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Charakter placu

zdaniem uczestników konsultacji, sprawdza się.

wysoki poziom smogu - czy przypadkiem

Został określony przede wszystkim jako

Duże wątpliwości budził aspekt zarządzania wodą

mgła nie będzie potęgowała negatywnych

stałego podnajmowania fragmentów placu

na placu i utrzymania odpowiedniej infrastruktury, a

skutków zanieczyszczenia powietrza.

na letnie ogródki / część z tych elementów

element dysz z parą i tafli wody można

mogłaby funkcjonować na stałe, inne w

kto w praktyce będzie zarządzał systemem

zastosować w każdym innym projekcie,

wersji mobilnej (np. podest do tańca)

wodnym, kto będzie go utrzymywał w czystości i

to za mało by stworzyć żywy plac

monumentalny i estetyczny, określany bywa jako
reprezentacyjny dla miasta. Ten projekt nie spełnia
według wielu uczestników postulatu łączenia funkcji
odświętnej i codziennej, nie zakłada zbyt wielu
możliwości wykorzystywania przestrzeni na co dzień
przez ludzi. Projekt został wyraźnie dostosowany
do imprez masowych – jedni to doceniają, według
innych zdarzają się one zbyt rzadko, aby tylko pod tę
jedną funkcję podporządkować całą przestrzeń.

także jej kosztów. Uczestnicy konsultacji dopytywali,

przeprowadzał renowacje? Kto będzie podejmował

oszczędność formy, przestrzeń „daje oddech”

•

będzie reprezentacyjny

•

przestrzeń może być fotogeniczna

momencie? Niektórzy podkreślają też ograniczenia

multimedialne - jest to Park Fontann. I taka

spowodowane dużą ilością wody, na przykład

jedna atrakcja w mieście wystarczy

związane z przechodzeniem przez plac.

•
•

zazwyczaj woda zachęca do tego, aby wokół
niej siedzieć lub leżeć - natomiast w projekcie
otoczeniem zbiornika wodnego jest „beton” i
brakuje infrastruktury umożliwiającej dłuższe
korzystanie z rozwiązania wodnego

dużych wydarzeń, imprez masowych

•

Minusy

•

tafla wody da ciekawy efekt
(odbicia w posadzce)
uwzględnić retencję wody, deszczówkę - w jakiś

przestrzeń określana jako smutna i nieprzyjazna

sposób może kształtować plac. Czy została

•

bardzo wyraźna dominacja

wzięta pod uwagę - niezwykle popularna

„betonu”, „kilometry betonu”

ostatnio na świecie - kwestia uwzględnienia

woda w takiej formie będzie nieatrakcyjna,

retencji w przestrzeni publicznej?

wygląda jak kałuża, narażona na zabrudzenia
•
•

•
•

była tak dominującą taflą

plac nawet trochę zaśmiecony (na przykład
przez liście czy topniejący śnieg) będzie
bardzo nieatrakcyjnie wyglądał

•

jedynie poziom wyższy umożliwia poczucie

Minusy
•

z pozytywnymi głosami - generalnie wprowadzenie
zbiorników wodnych do przestrzeni publicznych,

Zwrócono uwagę, że możliwość umieszczenie
na tym placu np. kilkuset krzeseł mogłoby ożywić
w paryskich parkach), przy czym te rozwiązania są
stosowanego w otoczeniu zieleni, a tu mogą się nie
sprawdzić.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

dość szybko ten teren może być zabrudzony

•

ten projekt może się brzydko starzeć

•

wątpliwości jak wygląda mikroklimat takiego
miejsca, jeśli w danym dniu jest bardzo

elementy infrastruktury takie jak np. śmietniki
(projekt wymagałby przeprojektowania „od
zera” lub też innego rozwiązania wody)
•

oświetlenie posadzkowe musi być dobrze
dobrane i przemyślane; źle dobrane bardzo
razi w oczy - trzeba więc zwrócić uwagę na
barwę oświetlenia i kąt padania światła

•

obawa czy zaproponowane światło
będzie wystarczające

•

brak cienia, trudno wyobrazić sobie obecność
zadaszeń lub innych miejsc zacienionych

Zieleń
Uwagi koncentrowały się przede wszystkim wokół
niedostatecznej ilości zieleni. Propozycja zieleni
pomiędzy budynkami od ul. Marszałkowskiej została

warto byłoby przemyśleć „odradykalnienie”

doceniona, ale przez większość osób uznana za

założenia poprzez dodanie kilku

niewystarczającą. Pojawiły się również pojedyncze

wysp użytecznych - z meblami

głosy, że proponowana zieleń jest wystarczająca,

miejskimi, śmietnikami, zielenią

ponieważ w odległości 200 metrów znajduje się Park

•

doceniano pozostawienie kandelabrów

Świętokrzyski.

•

brak trwałych lub czasowych
elementów małej architektury

•

w kontekście organizacji mniejszych imprez
(np. muzycznych) warto zaprojektować
np. mobilne podesty dla grajków ulicznych

Plusy i pomysły na ulepszenia
•
•

szpalerów drzew wzdłuż elewacji budynków
- taka zieleń nie utrudniłaby realizacji imprez

część schodów zaprojektować jako schody
potrójne (45 cm) - raczej do siedzenia niż
wchodzenia (rozwiązanie zastosowane
na Bulwarach Nadwiślańskich)

w wersji minimalnej postulowano pozostawienie
centralnej pustej części placu, ale wprowadzenie

również inni użytkownicy placu)
•

dodać zieleń, zwiększyć powierzchnię
biologicznie czynną, wprowadzić trawniki

(oczywiście mogliby z nich korzystać

nieestetyczne zacieki, jeśli nie będzie
wystarczającej dbałości o utrzymanie

monumentalność projektu sprawia, że bardzo
trudno wkomponować weń pojedyncze

jego funkcję (takie rozwiązania są np. stosowane

śmieci), a woda może pozostawiać

co się dzieje na niższym poziomie placu

Pomysł na wprowadzenie wody i mgły spotkał się

Wyraźnie zaznaczono brak małej architektury.

(nigdzie nie ma w okolicy kosza na

bycia uczestnikiem/ obserwatorem tego,

Woda

Mała architektura

zmniejszyć obszar zajmowany przez wodę (bo
inaczej ją zaprojektować, żeby nie

•

po kilkukrotnej imprezie masowej

woda uniemożliwia inne funkcje na placu)

projekt nie ma uniwersalnego charakteru,
może się szybko zestarzeć
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ludzie chętnie się gromadzą wokół

•

•

istnieje możliwość obluzowania płyt

warto również uwzględnić możliwość

Minusy

obawa o kwestie techniczne,
niedopracowane instalacje wodne -

wody, przyciąga ona również dzieci

dobrze zaprojektowana woda jest atrakcyjna dla
plac jest pojemny i może być miejscem

•

Plusy i pomysły na ulepszenia

ludzi i sprawdza się w przestrzeni publicznej
•

istnieje już w Warszawie przestrzeń,
której główną atrakcją jest woda i pokazy

(odbijanie się pałacu w tafli wody)
•

•

decyzje o zmianie obszaru zalewanego w danym

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

•

•

masowych
•

roślinność dostosować do planów realizacji
imprez masowych
17

Minusy

przeznaczone dla masowych zgromadzeń. Część

największej powierzchni tafli wody

Cytaty

•

zdecydowanie zbyt mało zieleni

osób zwracała uwagę na fakt, że plac w projekcie

65 m x 65 m) przemieszczanie się

przy tej wielkości placu brak zieleni zmienia

wyłącznie przy samej granicy placu

Pomysł z wodą jest czymś nowatorskim

•

dzieli się na dwie części o różnej skali: obszar przy

przestrzeń w „betonową pustynię”

Funkcje/program/grupy

PKiN ma skalę mniejszą, bardziej ludzką, natomiast
obszar głównej posadzki placu jest monumentalny
w swojej skali.

Ponieważ przedstawiony w projekcie plac stanowi
swego rodzaju „czysta kartę”, stwarza możliwości
animacji różnego rodzaju działaniami (np.

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

mieszkańcom i gościom (np. małą architekturę),

artystycznymi o charakterze czasowym lub stałym)
Jednocześnie jego skala i monumentalność mogą
zniechęcać do spędzania tu czasu.

pozwolą przez nią swobodnie przechodzić
•

otwartość placu daje liczne możliwości aranżacji

•

można tu organizować duże imprezy

•

warto pomyśleć o wydzieleniu przestrzeni
także pod bardziej kameralne wydarzenia

•

zmienna aranżacja wodna daje

stałą małą architekturę, w tej strefie
mogłoby być więcej „życia”
Minusy
•

projektowi daleko do zadbania o ludzką skalę

•

woda na środku spowoduje zepchnięcie
przechodniów na obrzeża placu

możliwości ciekawego zaprogramowania
(pod warunkiem doprojektowania
innych elementów infrastruktury)
•

plac może być atrakcyjny dla turystów
(widokowy, estetyczny)

•

Dostępność

poparciem ze strony uczestników konsultacji.

części placu oraz możliwość dostosowania

Wśród głosów pojawiły się argumenty tłumaczące,

kształtu tafli do bieżących potrzeb. Ważne

że zastosowane rozwiązanie jest: „delikatne”, „ to

tylko, aby nie wyglądała jak wielka kałuża.

idealny sposób, żeby pokazać coś czego nie ma”,
„fajna narracja”. Większość uczestników konsultacji
postulującego, żeby ograniczyć nowy rysunek

Rozwiązanie bardzo ekspresyjne, wręcz

posadzki do głównej płyty placu i zachować bliżej

scenograficzne, ale pasujące do przestrzeni

PKiN posadzkę oryginalną (która jest integralną

ekspozycyjnej - nie użytkowej. Byłby to

częścią Pałacu). Pojawiły się jednak również

świetny pomysł na zagospodarowanie

pojedyncze głosy, że jednolity rysunek posadzki lepiej

przestrzeni przed ważnym pomnikiem.

pokazywałby to, jak bardzo Pałac Kultury i Nauki
wkroczył w przedwojenną siatkę ulic.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

delikatne zaznaczenie na wyższym poziomie
a poprzez wprowadzenie linii na obecnej

mimo wody nie jest to plac dla dzieci - bo nie ma

różne grupy mieszkańców. Uczestnicy obawiali się,

posadzce) - dzięki temu rysunek posadzki

że założenie wodne ignoruje naturalne kierunki ruchu

mógłby się estetycznie „wyciszać” i powoli

pieszego.

przechodzić w monumentalną bryłę Pałacu

materiał zastosowany na posadzce sprawia

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

wrażenie trudnego w utrzymaniu w czystości
i eksploatacji (wątpliwości budziła zwłaszcza
kwestia czyszczenia płyt po imprezach

•

wprowadzić dogodne rozwiązanie umożliwiające

intensywniej używane niż inne - warto umieć to
zaplanować i wykorzystać potencjał
•

•

warto byłoby aby woda nie przeszkadzała

Większość ankietowanych odbiera proponowany

ludziom w chodzeniu na skróty, żeby

w projekcie plac jako miejsce o dużej skali,

nie determinowała (w przypadku

Obawiam się, czy nawet w wersji z wodą nie
będzie przytłaczającego poczucia ogromnej
przestrzeni. Czy zbiorniki wodne, nawet
różne, wystarczą żeby „uczłowieczyć” tę
przestrzeń. Ponadto brakuje mi zieleni.
Zaproponowane rozwiązanie wyróżnia
duży nacisk na element wodny dominujący
nad przestrzenią. W mojej opinii jest to
niewystarczająca propozycja, gdyż pomijając
wodę i rysunek nawierzchni to plac staje się
jałowy, bez wyrazu z wielką płaską przestrzenią.

wprowadzić dodatkową informację
umożliwiającą ludziom zrozumienie nawiązania
do przedwojennej siatki ulic - jakaś narracja,

(bez konieczności korzystania z wind),
zadbanie o poręcze w przypadku pochylni

psychologicznie rysunek posadzki może
zadziałać w taki sposób, że niektóre części będą

przedostanie się na wyższy poziom placu

masowych)

Skala

•

uwzględnić stojaki na rowery
Minusy

Tafla wody jako element przyciągający turystów.

przychyliło się do opinii sądu konkursowego

ogranicza możliwość korzystania z przestrzeni przez

dawałby poczucie bezpieczeństwa
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rozwiązaniem jest także woda w środkowej

Minusy

się schować, znaleźć kameralnego zakątka, który
•

przedwojennych ulic zazwyczaj spotykało się z

siatki ulic (nie poprzez wymianę całej posadzki,

nie można też w tej przestrzeni w żaden sposób

Bardzo podoba mi się nowoczesne odwzorowanie
układu dawnych kamienic. Ciekawym

W projekcie nie zauważono wyraźnych barier
w dostępności, choć zwrócono uwagę, że brak

ukazanie przedwojennego układu ulic.

Odwzorowanie w posadzce placu rysunku siatki

elementów małej architektury w wyraźny sposób

gdzie usiąść i w ogóle nie ma cienia
•

na górnej części placu można zastosować
więcej elementów „miejskości” np.

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

dodać elementy, które przybliżą plac

Lokalność i ponadlokalność / odwołanie do
historii

i ciekawym, podoba mi się również

może tabliczka
•

wybór nawierzchni jest kluczowy, bo zdecyduje o
jakości całego placu
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Praca 02

PLUSY

MINUSY

WODA

ARANŻOWANIE

MAŁO ZIELENI

NIEATRAKCYJNA WODA

obecność wody (estetyczne, efektowne, aspekty

Możliwość transformacji, aranżacji elastyczność

Brak zieleni, dodać zieleń, powierzchnię biologicznie

Obawy, że woda będzie nieatrakcyjna (brudna latem,

ekologiczne)

(kształtowanie wody)

czynną

niepraktyczna i smutna zimą), mgła się nie sprawdzi

WODA DLA DZIECI

REPREZENTACYJNY

Inne: Zrezygnować z zieleni od Marszałkowskiej by

PUSTY

Woda jako atrakcja (także dla dzieci)

Elegancja, reprezentacyjność, spektakularność

zachować oś ul. Złotej

Obawy, że plac będzie pusty, codzienne korzystanie

DAWNE ULICE

KONCEPCJA

SMUTNY I NIEPRZYJAZNY

z placu jest utrudnione, nieatrakcyjne, nie będzie

rysunek ulic, przedwojenny układ ulic, historia (w

przemyślana koncepcja, świeże spojrzenie na plac,

Nieprzyjazny, „betonowa pustynia”, nieludzki, brak

to miejscem spotkań, nic nie przyciągnie tu

subtelny sposób, edukacyjny wymiar), połączenie

daje do myślenia

wymiaru społecznego, smutny

mieszkańców

ZA DUŻO WODY

BARIERA

Zmniejszyć, przeprojektować wykorzystanie wody

Woda utrudnia komunikację, trzeba ją omijać,

Minimalizm, oszczędność formy, czystość

Woda kosztowna, kto nią będzie zarządzał

należałoby poprawić dostęp

kompozycji, nowoczesna przestrzeń, daje oddech

BRAK MAŁEJ ARCHITEKTURY

BRAK TRYBUNY

DUŻO PRZESTRZENI

dodać siedzenia, zadaszenia, dodać funkcje,

Postulat, by ją zachować

Możliwość organizowania dużych imprez,

rozszerzyć możliwości spędzania czasu, powody do

Inne: wykorzystać wodę opadową

całkowitego otwarcia przestrzeni

przyjścia

historii ze współczesnością
MINIMALIZM I PROSTOTA
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Inne: dobra decyzja o braku zieleni
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Praca 12
Katarzyna Strzelecka-Paciorek
Jerzy Heymer
Jan Heymer
Paweł Paciorek
Warszawa

Ogólne wrażenia, opinie, porównania,
komentarze o projekcie

Charakter placu

Wielu uczestników konsultacji ocenia projekt jako

bardziej kameralną i część dużą, przestronną -

klarowny, klasyczny, sensowny, uniwersalny. Podoba

charakter placu często określany był jako codzienny i

się podział na strefy i wnętrza urbanistyczne, jakie

odświętny jednocześnie.

Dzięki podziałowi na część „salonową”, mniejszą,

się tworzą. Pozytywnie oceniane jest odcięcie strony

Plusy i pomysły na ulepszenia

południowej placu tarasowo zaprojektowaną zielenią.
Korekty wymaga za to dostępność tego miejsca

•

plac jest uporządkowany

- albo dodatkowych podjazdów, albo całkowitej

•

na tak zaprojektowanym placu mogą

zamiany schodów na rampy. Przestrzeń w centrum

odbywać się zarówno imprezy masowe,

placu oceniana jest jako wystarczająca na duże

jak i kameralne wydarzenia

imprezy. Jednocześnie powstają miejsca kameralne.

•

pozostawienie wolnej przestrzeni na

Opinie są najbardziej podzielone odnośnie pawilonu

placu np. przestrzeń przed TR Warszawa

- tytułowego Obiektu Centralnego. Jedni dostrzegają

uwzględniająca jego otwierane wrota

jego potencjał, inni odbierają jako niepotrzebną

(ważne pod kątem działalności instytucji)

barierę. Ankietowani wskazują zagadnienia, na które

•

zrównoważony podział przestrzeni: plac

warto zwrócić uwagę w przyszłości: zwiększenie

wraz z geometrycznym blokiem zieleni

powierzchni biologicznie czynnej w postaci

wysokiej, który domyka przestrzeń od

trawników oraz dodanie drzew w innych częściach

strony południowej (rozwiązanie problem

placu, po analizie zacienienia- tak aby dawały

braku południowej pierzei placu)

schronienie latem.

•

prosty układ funkcjonalny wydzielający trzy
strefy umożliwiające realizację różnych

W konsultacjach internetowych o projekcie

scenariuszy wykorzystania placu, w tym

pozostawiono 288 opinii.

założeń programowych TR Warszawa (z
wyjątkiem największych imprez masowych)
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Minusy

możliwości mobilne, tak żeby w trakcie

•

projekt „broni się” bez pawilonu, który jest zbędny

dużych imprez można było je przesunąć

•

łatwość dojścia do instytucji mieszczących się
w PKIN: ich widoczność może być ograniczana
przez corocznie ustawiany pawilon

•

•

pomysł stworzenia ławek z zadaszeniem,

•

pomysł dodania na placu elementów

•

- jako coś trudnego do przewidzenia

Zieleń

•

plac jest zbyt uporządkowany (nieliczne głosy)

Zieleń w projekcie jest oceniana dobrze, głównie ze

•

plac jest zbyt podzielony, „kanciasty”,

względu na domknięcie południowej części placu.

„poszatkowany” (nieliczne głosy)

Wzbogaceniem zieleni byłyby trawniki na placu, w

brakuje wyraźnych funkcji na głównej

ten sposób zwiększy się powierzchnia biologicznie

części placu (nieliczne głosy)

czynna.

Niemal wszystkie wypowiadające się osoby

•

fontanny, natomiast sama forma powinna być
według nich bardziej oryginalna.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

ponieważ domyka przestrzeń placu
•

zapewnia spokój, intymność, kontakt z przyrodą

•

przestrzeń intrygująca dla dzieci,
szachownica zieleni i drzew

•

woda i jej lokalizacja oceniana była
pozytywnie, natomiast zaproponowana
fontanna ma pospolity charakter, kojarzy się
z centrum handlowym, w tym miejscu warto
zaproponować ciekawsze rozwiązanie

•

Minusy
•

przestrzeń wokół fontanny jest zbyt pusta,

•

niewiele proponuje (brak cienia i mebli miejskich)

•
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meble miejskie powinny być w miarę

•

drzew i trawników w centralnej części placu

np. duża huśtawka, dodatkowa fontanna,

wprowadzenie symetrycznego zielonego tarasu/

rzeźby np. w miejscu, które zapraszało by do

kaskady przed budynkiem TR Warszawa

wejścia na plac od strony Marszałkowskiej,

mobilna zieleń pozwoliłaby na

kępy drzew lub trawników, alejki wodne
przyciągać przechodniów na plac,

mogłaby być różnie aranżowana na

integrować mieszkańców, może być

placu w północnej i centralnej części.

odpowiedzią na bieżące trendy, tematy,

obawy odnośnie bezpieczeństwa w zagajniku,

cieszył się zainteresowaniem, skoro w

zostać nawet bez pawilonu
Minusy
•

wady Obiektu Centralnego:
•

jest zbytnim „urozmaiceniem”
ingerującym w kształt placu

niesymetrycznie rozrzucona po placu)

podkreślało czytelność kompozycji placu i zasadność

kaskadowe ułożenie drzew wprowadza

podziału na strefy. Opinie na temat pawilonu są

dodatkową funkcję trybuny, daje możliwość

natomiast podzielone. Jedni widzą w nim potencjał

bardziej kameralnego bycia na placu

(pod warunkiem dobrego programowania), inni

można złagodzić prostokątną formę zagajnika

niepotrzebną barierę na placu.

•

•

a pozostałą częścią Placu Defilad
•
•

to przerost formy nad treścią,

•

ogromne (i kosztowne) przedsięwzięcie,
które odciąga uwagę od realnych walorów
placu oraz otaczających go instytucji

•
•
•

może ograniczać miejsce na sztukę
w innych częściach placu

czytania sztuki, spektakle, widowiska)

•

stanowi barierę w swobodnym
przemieszczaniu się po placu

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (miejsce na

lokali w parterach planowanego budynku

nie jest jasne, komu i w jakim
trybie miałby podlegać

koncepcja zostawia odpowiednią przestrzeń

zielone tarasy tworzą wyciszone miejsce relaksu

zasłania wejścia do teatrów w
PKiN prowadząc do ich izolacji

na wydarzenia wokół TR Warszawa i

•

odbiera projektowi placu jednolitość,
dzieli przestrzeń między teatrami w PKiN

Plusy i pomysły na ulepszenia

centrum, wpłynie również na rentowność

Marszałkowskiej, przy szerokim wejściu na plac

przełamanie monotonii placu, może

sąsiedztwie jest Park Świętokrzyski

i może służyć wszystkim użytkownikom. Wiele osób

dodanie elementów zieleni od strony ulicy

czerwona posadzka w miejscu Obiektu
Centralnego odbierana jest jako wyraźne

wątpliwość czy zagajnik będzie

przedwojennej zabudowy, lub być po prostu

skweru i ułatwi przejście np. do metra

•

miały miejsce w centralnej części placu

dwie wyraźne części sprzyja różnorodnej aktywności

dziedzińca, który wpłynie na bezpieczeństwo

scena do tymczasowych realizacji

podczas imprez masowych, które będą
•

plusy Obiektu Centralnego: może

pomysły na mobilną zieleń, która

mogłaby nawiązywać np/ siatki dawnej,

otwarcie narożnika skweru - zmniejszenie ilości

•

a także możliwości zdewastowania go

południowo-wschodniej części małego

•

rozkładanymi daszkami, elementy zabawowe

Pojawiały się opinie, że plac dzięki rozdzieleniu na

zagajnika, prowadzące do utworzenia w

mogłyby dawać cień (pomysł na rozrzucone kępy

umieszczenie nieregularnie rozlokowanych

po których można chodzić (forma trawnika

Ważne jest uwzględnienie w projekcie tego, jak na

bardzo nasłoneczniony brakuje elementów, które

Nowoczesnej: mobilne meble np. ławki z

Funkcje/program/grupy

drzew w południowo-wschodnim narożniku

w części zacienionej, natomiast na placu, który jest

przed obiektem centralnym

na płycie dużego placu można dodać trawniki,

Mała architektura
placu operuje słońce i cień. Zagajnik jest w tej chwili

budynkami TR Warszawa i Muzeum Sztuki

Minusy

i posadzić drzewa w formie wysepek
•

drzew).

•

„zagajnik” w południowej części placu
większość osób ocenia jako dobry pomysł

przedłużenie szpaleru drzew w alejce

organizowania dużych widowisk

Plusy i pomysły na ulepszenia

wskazywały, że element wodny jest dobrym
pomysłem. Doceniano prosty, symetryczny kształt

•

placu zabaw dla dorosłych

wątpliwość odnośnie tego, kto będzie

Woda

•

które będzie chroniło przed słońcem

programował w danym roku funkcję pawilonu

•

•

•

zastrzeżenie budzi kolor czerwony (choć

i przystanek na trasie, korzystnie oceniane

niektórzy przywołują skojarzenie czerwieni

są również jako wywyższone siedzisko do

z kobiecością i namiętnością), inni mają

oglądania spektakli i patrzenia na plac

negatywne skojarzenia (np. skojarzenia

propozycje dodatkowych elementów przed

historyczne, wskazując czerwony jako
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•

kolor systemu totalitarnego)

a to może kolidować z chęcią korzystania

Powiązania piesze, skomunikowanie placu

Cytaty

wątpliwości czy plac będzie stwarzał

z placu lokalnie, do odpoczynku, relaksu

•

warto zapewnić więcej przestrzeni pomiędzy

Najmocniejszą stroną tego projektu zdaje się

drzewami, tak aby nie kolidowały z biegnącymi

optymalne połączenie zieleni z powierzchnią

między nimi podjazdami (chodzi o podjazdy,

użytkową. Można tu zarówno przyjść odpocząć,

które prowadzą do kameralnej części placu)

jak i nie przejmując się zdewastowaniem

zaproponowanie pochylni zamiast

zieleni, urządzić jakąś imprezę masową.

wystarczający powód, by się na nim

•

zatrzymać - warto dodać meble miejskie nie

duże nasłonecznienie placu nie zachęca
do korzystania z jego dużej powierzchni

tylko przy fontannie, czy obrysie trybuny
•

brak przestrzeni swobodnego
nawiązywania relacji oraz anonimowego
przebywania wśród innych ludzi

•

projekt cechuje się sztywnością skończonego
układu, trudno wyobrazić sobie wprowadzanie
istotnych modyfikacji w tej przestrzeni

Lokalność i ponadlokalność
Wiele osób uważa, że dzięki podziałowi placu na dwie

Skala
Wiele osób uważa, że zmniejszenie wielkości placu

schodów w „zagajniku” (przynajmniej

poprzez zagajnik z drzewami to właściwy kierunek,

zamiast jednego biegu schodów)

Podoba mi się dostosowanie przestrzeni do

podjazd przy obiekcie centralnym jest

ludzkiej skali, czytelna kompozycja i próba

Dzięki proponowanemu podziałowi przestrzeni na

umiejscowiony zbyt blisko wejścia

rozwiązania problemu monumentalizmu

linii wyznaczonej przez Teatry Dramatyczny i Studio,

do przyszłego budynku TR

odczuwanego w przestrzeni. W tym

rampa biegnąca po obwodzie placu

projekcie nie brakuje również zieleni.

który pomaga dobrze poczuć się w tej przestrzeni.

plac ma zarówno „ludzką” skalę (przy Pałacu)

Plusy i pomysły na ulepszenia:
•

o atrakcyjności tego miejsca dla Warszawiaków,

centralnej części).

traktowanym jako toaleta lub śmietnik

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

funkcjonalny placu
•
•

projekt zmniejsza monumentalizm pałacu

wskazania, że część centralna placu powinna być

•

umiejętne połączenie przestrzeni relaksu

świąteczne, działania sportowe latem itp.
działa, nie tworzy nowych niepotrzebnych rzeczy,

•

tworzy miejsce spotkań, spędzania czasu

•

duża, niezagospodarowana przestrzeń w

(przed obiektem centralnym) przeznaczona była dla
ruchu rowerowego.

Inne

Minusy

•

granicy dawnego getta

kobiety na zaczepki - duża przestrzeń z widownią

zabudowy - mogłaby znaleźć się również tutaj

W jednej z wypowiedzi pojawił się jeden postulat
odnośnie posadzki dotyczący wyrównania poziomu

użycie trybuny jako posadzki obiektu centralnego

na całym placu, tak aby uniknąć wszelkich barier w

część osób uważała za najlepszą lokalizację

poruszaniu się dla pieszych i wózków.

ukształtowanie terenu zapewnia bezpieczne
odprowadzenie wód opadowych i

zachowanie trybuny przesuniętej
pod czerwoną posadzkę większość
osób uważała za dobry pomysł

•

pozostawienie trybuny w obecnym miejscu, by
była bardziej wyeksponowana lub wyodrębniona
innym kolorem w obiekcie centralnym

•

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

zaproponowana w innych projektach posadzka
nawiązująca do dawnej, przedwojennej

temu charakter bardziej uniwersalny

stanie się sceną na różne wydarzenia.

nie pominąć upamiętnienia

sceniczny charakter placu naraża przechodzące

organizacyjnych - plac zyskuje dzięki

pustka w centralnej części placu, powoduje,

Kilka osób zgłosiło pomysł, by alejka, która dzieli plac

•

Poziomy i posadzki

Minusy:

Skomunikowanie placu

i sceny wielkomiejskiego życia

części centralnej placu daje wiele możliwości

Bardzo ciekawy pomysł z podzieleniem przestrzeni
na dwie mniejsze za pomocą mogącego przybierać

•

- dzięki której trybuna będzie funkcjonalna,

•

dzięki podziałowi na strefy, plac wydaje się
bardziej udomowiony, zyskał ludzką skalę

zagospodarowana czasowo przez np. kiermasze

•

przejrzysty, dyrektywny podział

ciekawy program dla tego miejsca. Pojawiły się

kameralna część placu zachowuje to co już

•

przesłonięta drzewami może być miejscem

przyjezdnych, turystów - można świadczyć

•

•

jak i skalę „masową” na wydarzenia publiczne (w

strefy, możliwe jest korzystanie z placu w sposób
lokalny jak i ponadlokalny.

•

podpisanie miejsca po dawnej
trybunie, żeby zachować pamięć

•

projekt łudząco przypomina
plac Habima w Tel Avivie

różne formy i funkcje obiektu, jednocześnie
uzupełniającego linię zabudowy tworzoną
przez planowane budynki od strony PKiN.
Zaproponowany asymetryczny układ, sprawia,
że miejsce nie przytłacza swoim charakterem.
Plac jest zbyt sztywny, schematyczny, ulega
sztywnemu otoczeniu. Powinien mieć bardziej
organiczny charakter (nieregularne podziały i formy).
Najsłabszym elementem placu jest „obiekt
centralny”, który staje się przeszkodą
uniemożliwiającą wizualne odbieranie
Pałacu w całości. Ewentualny pawilon
wystawowy powinien mieć formę schowaną,
efemeryczną, niezakłócającą wizualnie
bezsprzecznej dominanty architektonicznej.
Zieleni powinno być stanowczo więcej i jak
najbardziej naturalnej, z którą można swobodnie
obcować, chociażby siedząc na trawie.

łatwy dostęp dla ciężkiego sprzętu

że ruch skupia się na obrzeżach, nie w środku
•

duża wolna przestrzeń może zachęcać do
częstego organizowania imprez masowych,
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Praca 12

PLUSY

MINUSY

ZIELEŃ

WODA

SŁABA ZIELEŃ

urozmaicić

obecność zieleni, skumulowana, odpowiednio

Istnienie wody, fontanna

Za mało zieleni, zbyt jednorodna, brakuje niskiej

ZŁY OBIEKT

zagęszczona, w dużej ilości, połączenie placu i parku

ESTETYCZNY

zieleni (przede wszystkim trawy), bardziej

Za duży, jest przeszkodą, niepraktyczny

HARMONIA

Nowoczesny, nietuzinkowy, estetyczny, przestrzenny

swobodnych nasadzeń

(np. z powodu ażurowości nie może być

Uporządkowanie, strefy, harmonia, poziomy, czytelny

TARASY

Zbyt zagęszczone drzewa uniemożliwiają oglądanie

schronieniem), zaburza osie, przesłania widok na

podział na funkcje, reprezentacyjny, schludny

Obecność zielonych tarasów, wypiętrzenie,

tego, co dzieje się na placu

pałac

RÓŻNORODNOŚĆ

wielopoziomowość, miejsce do oglądania placu i

BRAKI W MAŁEJ ARCHITEKYURZE

MAŁO WODY

Wielofunkcyjny, elastyczność, różnorodność,

innych ludzi, zieleń na tarasach

Niezadowalające miejsca do siedzenia, więcej

Woda została rozwiązana w nieatrakcyjny sposób,

całoroczny

DOMKNIĘCIE

różnego typu siedzisk, małej architektury, zadaszeń,

niewystarczająca ilość wody na placu,

DUŻE IMPREZY

Wizualne domknięcie placu (dopóki nie powstanie

oświetlenia

zrezygnować z fontann w tej formie

Możliwość organizowania większych wydarzeń,

budynek na południowej pierzei), zagospodarowanie

CHAOTYCZNY

BARIERY

imprez

południowej pierzei

Brakuje klarowności przekazu, przestrzeń jest

Dostęp do pałacu oraz do różnych części placu może

OBIEKT CENTRALNY

TRYBUNA

chaotyczna, symetria została zaburzona

być utrudniony, różnica poziomów, tarasy powodują

Obiekt centralny, pawilon

Zachowanie trybuny (i kandelabrów)

CZERWIEŃ

bariery dla ludzi, warto dobrać bardziej przyjazną

Kontrowersyjny kolor nawierzchni, złe konotacje z

nawierzchnię

kolorem czerwonym, zbyt ostry, dominujący kolor

TRYBUNA

LUDZKA SKALA

PUSTY I NUDNY

W złym miejscu, źle ulokowana

Ludzka skala, wspólnotowy codzienny przyjazny

Zbyt sztywno zaprojektowana przestrzeń,

NIE MA HISTORII

charakter, kameralny

łopatologiczny podział

Brakuje odwołań do historii przestrzeni

SZTUKA
Miejsce na sztukę i kulturę

Inne: Oddzielenie kolorystyczne na posadzce

zrezygnować z tak dużej pustej przestrzeni
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Praca 16
Jakub Figel
Filip Kurasz
Gdańsk

Ogólne wrażenia, opinie, porównania,
komentarze o projekcie
Jako szczególnie cenną cechę projektu,
wskazywano ludzką skalę, jaką projekt nadaje
placowi a wyrażającą się m.in. w możliwości
organizowania aktywności na placu w podgrupach.
Tak ukształtowana przestrzeń daje możliwość
spontanicznego organizowania się użytkowników
w różnych miejscach na placu, w jednym może
być mini koncert, a w innym joga. Koncepcja jest
doceniana również za stworzenie przestrzeni dla
ludzi, dla przechodniów, miłej do codziennego
użytkowania: „Projekt, który nie tworzy pustki, z której
każdy ucieka”, „Mogę sobie wyobrazić, że ten plac
żyje każdego dnia, a ludzie chcą tu przychodzić”.
Sama niecka doceniana jest przez większość
uczestników konsultacji. Część osób umieściłaby w
niej dodatkowo coś, na co można patrzeć np. wodę,
albo scenę.

Uczestnicy konsultacji uważają, że wybór tego
projektu raczej uniemożliwia organizację dużych
imprez masowych i większości się to podoba.
Zdaniem wypowiadających się wysokie drzewa
sprzyjają organizacji raczej kameralnych wydarzeń.
Osoby zadowolone z rozlokowania licznych drzew
na placu często zgłaszają postulat ich przesunięcia
na boki lub pogrupowania w „zagajniki”, tak aby
średniej wielkości widowiska mogły się jednak na
placu odbywać. Taki postulat zgłaszają również
instytucje, głównie teatry, w tym Teatr TR Warszawa,
aby drzewa nie ograniczały zewnętrznej widowni. Inni
uważają, że liczne drzewa to właśnie wada projektu,
jednak taka opinia pojawia się znacznie rzadziej. Jej
zwolennicy wolą, aby Plac Centralny pozostał sceną
dla imprez masowych, bo alternatywnej w Centrum
Warszawy nie ma.
To drugi najczęściej komentowany projekt w
konsultacjach internetowych. Pozostawiono o nim
588 opinii.

W rozmowie z instytucjami pojawił się głos
przeciwny, że należałoby nieckę odwrócić i
przekształcić we wzniesienie, żeby nadawała się do
pokazywania spektakli.
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Charakter placu

•

cenne jest złamanie osiowości placu

Woda

Zieleń

Wiele osób wskazywało ten projekt jako

•

niecka i nieregularne rozmieszczenie drzew

Mimo, że projekt nie zakłada wykorzystania wody,

Większość mieszkańców pozytywnie ocenia wysokie

mieszkańcy proponują jej włączenie w projekt:

drzewa zaproponowane w projekcie, bo dają cień

•

woda powinna znaleźć się w niecce, żeby

i sprawiają, że plac staje się bardziej kameralny.

ogniskowała uwagę osób siedzących w

Często zgłaszane są pomysły innej aranżacji drzew

zagłębieniu, analogicznie jak na pl. Grzybowskim

w zagajnik, szpaler - po bokach placu, żeby umożliwić

korzystnym rozwiązaniem byłoby połączenie

realizację większych wydarzeń, głównie widowisk. Są

wody w niecce i zieleni np. trawy

również przeciwnicy drzew na placu ze względu na

propozycja nawilżania powietrza

imprezy masowe, które powinny się tam odbywać.

przez dysze produkujące parę

Inni wskazują konieczność starannego doboru

propozycja ulokowania na placu poidełek

gatunków, aby przetrwały w trudnych warunkach i

tworzy miłą, miękką formę; stanowią

najciekawszy z powodu charakteru miejsca
jakie proponuje - powstaje przestrzeń dla ludzi o
kameralnym charakterze. Uczestnicy konsultacji
wyobrażają sobie spędzanie czasu w tej przestrzeni
nawet jeśli nie odbywają się żadne zorganizowane

przeciwwagę dla strzelistego pałacu
•

i intrygująca dla dzieci
•

wystarczająco atrakcyjne. Przestrzeń jest oceniana

Minusy
•

zatrzymać w momencie, kiedy nie będzie

konieczności wyboru między miejskim placem a
pogodzić obu scenariuszy.
Krytykom brakuje poczucia kameralności, funkcji

tam akurat wydarzenia kulturalnego
•
•

są to rozwiązania alternatywne - ten projekt
uniemożliwia robienie dużych imprez
•

projekt tworzy wnętrza urbanistyczne
umożliwiające różnorodną aktywność

•

przestrzeń rekreacji, odpoczynku,

brakuje poczucia schronienia

relaksu mieszkańców, ale

•

w niecce w zimie może być ślisko

•

niecka powinna mieć inny charakter niż reszta
placu, być bardziej zaciszna, kameralna

•

atutem jest rozbicie przestrzeni
na mniejsze fragmenty

•

•

niecki nie sprawdzają się, ciężko utrzymać

•

propozycja ulokowania w niecce sceny

•

użytkownicy mają różne miejsca
i aktywności do wyboru

•

sam plac jest wystarczająco atrakcyjny,
żeby zatrzymywać przechodniów,
nie zawsze musi się coś dziać
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•

jak najmniej ograniczały widoczność - wysokie pnie i

Mała architektura
zasadnicza uwaga dotyczy materiału z jakiego
wykonane są siedziska - nie powinien być to beton.
Doceniana jest modułowość rozwiązania, ponieważ
daje możliwość powielania w różnych miejscach na

rozwiązanie nieodpowiadające na realne
potrzeby, a także nieodpowiednie dla
dzisiejszych czasów i obecnej sytuacji na placu

•

brakuje informacji jakie aktywności

•

•

•

architektonicznej ingerencji. Przywraca
masywnej, betonowej konstrukcji lekkość,
łagodzi wizerunek pałacu. Nawiązanie do

siedzisko jest odpowiednie, ale nie powinno

parkowego krajobrazu otwiera przestrzeń
przyjazną przechodniom. Jednocześnie

siedziska mogłyby znaleźć się w niecce na

współgra z nowowybudowanymi instytucjami

przykład w formie wypłaszczonych stopni
•

placu, którego rozwiązania projekt nie proponuje
•

zajmującymi część przestrzeni placu (TR

stojaki rowerowe oceniane są jako ciekawe,
chociaż wywołują temat ruchu rowerowego na

Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
•

imprez, warto zmienić ich rozmieszczenie,
przesunąć bardziej na boki, tak aby środek

potrzeba dużej ilości ławek, głównie

placu został bardziej pusty pod kątem

z myślą o osobach starszych
Minusy
•
•

•

drzewa powinny być pogrupowane, tak żeby
nie utrudniać organizowanych na placu

na modułach można umieszczać
np. instalacje artystyczne

•

struktura swobodnie rozrzuconych drzew
sprawia wrażenie naturalności, braku silnej,

być betonowe, raczej drewniane
•

duża ilość zieleni zachęci mieszkańców
do spędzania czasu w tym miejscu

Plusy i pomysły na ulepszenia

będą możliwe do realizowania w
przestrzeni pomiędzy drzewami

Plusy i pomysły na ulepszenia

placu.

nich tak, jak projektanci oczekiwali
•

zwarte korony.

Mała architektura nie budzi większych emocji,

je w czystości, a ludzie nie korzystają z

koncepcja proponuję miłą przestrzeń, bo
miasta, jest spokojna i uspokaja

m.in. z doświadczeń niemieckich od lat
80-tych wiadomo, że rozwiązania takie jak

przestrzeń jest w odpowiednim stopniu

daje możliwość odcięcia się od ruchliwego

słaba w sensie koncepcyjnym niecka,
Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa

zagospodarowana, wypełnia pustkę placu
•

•

niezgodna z projektami parkingu, Muzeum

uniemożliwiającą imprezy masowe
•

•

mimo wysokich drzew projekt
nie tworzy wrażenia przytulności,

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

nie do pogodzenia jest zrobienie placu
miłego na co dzień i na imprezy masowe,

jej zasadność w sytuacji braku zaprogramowanych
nieatrakcyjną dla użytkowników, więc pustą.

niecka może powodować zagrożenia w
trakcie imprezy masowej, wiecu, protestu

schronienia. Odnośnie niecki pojawiają się obawy o
dla niej wydarzeń. Stałaby się wówczas przestrzenią

niecka sama w sobie nie jest wystarczająco
atrakcyjna dla przechodniów, żeby się

W większości opinii pojawia się przekonanie o
przestrzenią na imprezy masowe. Nie da się bowiem

przestrzeń stwarza możliwość
kreacji, performansu, widowiska

imprezy, ponieważ miejsce samo w sobie jest
jako miła i uspokajająca.

przestrzeń wydaje się być przyjazna

widowisk (drzewa jako „zagajniki” po bokach)
•

walorem koncepcji są wysokie
drzewa, które dają cień

miejsca do siedzenia nie zachęcają
do spędzania na nich czasu

•

drzewa ocieplają surowość „betonu”

moduły są za duże, nie są do końca

•

niektóre drzewa powinny być w donicach, żeby

wykorzystane, mogłyby być na

można było je przenosić na czas spektakli

nich np. deski do leżenia

czy koncertów tak, żeby odsłaniać widok

na placu brakuje zadaszenia

•

warto zachowywać rodzime gatunki roślin

•

dobór gatunków i rozmiarów drzew powinien
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•

rozwiązanie nie proponuje funkcji więzotwórczej

Poziomy i posadzki (dostępność, bariery)

codziennością. Zwolennicy przeznaczenia placu na

- to nie jest przestrzeń spotkań gdzie ludzie

jak najwięcej wolnej przestrzeni należy

wielkie widowiska mają obawę, że drzewa ograniczą

wychodząc z wystawy czy spektaklu

Eksperci biorący udział w konsultacjach podnosili

zostawić przed przyszłym budynkiem Teatru TR

widoczność.

mogliby kontynuować spotkanie -

uwzględniać przyszłe widowiska - czyli dobrą

równolegle różnych aktywności - ten projekt broni się

widoczność (wysokie, zwarte korony)

Warszawa ze względu na spektakle plenerowe
•

projektując zieleń trzeba mieć na uwadze
to jak operuje słońce i gdzie miło się siedzi,

•

•

•

•

Minusy

drzewami; korony nie powinny przesłaniać

widzowie chętniej będą siedzieli w cieniu, pod

drzewa są zbytnio rozproszone, sprawiają

widoku jeśli drzewa będą wystarczająco wysokie
•

może równolegle dziać się kilka wydarzeń,

za mało niskiej zieleni, pozwalającej

przywołanie analogii do pl. Konstytucji i spektakli

na relaks, np. trawy

organizowanych tam latem przez Teatr Polonia
•

cieniu i wśród drzew mogą odbywać

założeń programowych TR Warszawa

się familijne imprezy masowe

w zimie drzewa liściaste będą sprawiały

•

duże imprezy masowe nie muszą

wrażenie pustki, trzeba dobrać gatunki, które

odbywać się w centrum, mogą np. na

będą atrakcyjne też zimą (np. drzewa iglaste)

błoniach Stadionu Narodowego

projekt zakłada zbyt małą powierzchnię

•

na potrzeby trzech znajdujących się w

latem jest tam gorąco, a drzewa wystające

sąsiedztwie teatrów np. na plenerowe

z betonu nie chłodzą i nie dają poczucia

małe spektakle, czytanie dramatów
•

anonimowemu przebywaniu wśród innych ludzi,

zagrożeniem dla zieleni są flary używane w

jest miejscem na chwilę wytchnienia, również

trakcie Marszu Niepodległości co roku 11

bez konieczności wydawania pieniędzy

niejasny jest układ i dobór gatunkowy drzew

Przeważa opinia, że plac umożliwia w tej wersji
organizowanie wystarczająco dużych imprez.
Zwolennicy tego poglądu uważają, że pod koronami
drzew spektakle czy koncerty będzie się oglądało
przyjemniej niż zupełnie na odkrytym placu.
Jako atut projektu podnoszona jest możliwość
realizowania spontanicznie przez użytkowników

•

projekt narzuca sztywne ramy użytkowania

•

drzewa będą zasłaniały widok na scenę

•

z punktu widzenia widowisk niecka nie jest
odpowiednia, musiałoby być to wzniesienie

•

brakuje wydzielenia mniejszych
przestrzeni, wnętrz

•

nie ma wyraźnego, czytelnego
podziału na funkcje, strefy

terenowych). Przy realizacji koncepcja musiałaby
zostać przeprojektowana. Mniej więcej równo
poziomu posadzki na całej powierzchni placu.

Pusta, betonowa przestrzeń placu jest przełamana

Jednak prawie we wszystkich wypowiedziach

przez wysokie drzewa i sprzyjaj spotkaniom
w niecce. W opinii wielu mieszkańców projekt
tworzy sprzyjające różnym aktywnościom wnętrza
krajobrazowe. Z drugiej strony są zwolennicy
przeznaczenia placu na imprezy masowe, którzy
uważają, że ta przestrzeń powinna pozostać

wątpliwości budzą schody z ulicy Marszałkowskiej,
głównie ze względu na braku dostępności dla osób
z ograniczeniami ruchowymi. Zamiana schodów na
rampę też może wiązać się z ograniczeniami i nieść
niebezpieczeństwo dla rozpędzonych rowerzystów
wpadających na ulicę.

monumentalna i pusta.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

zaproponowane rozwiązanie rozbija
nieludzką skalę i monumentalizm placu,

Plusy i pomysły na ulepszenia
•
•

niecka jest doceniana przez mieszkańców
jako element zachęcający do spędzania

wózkami dziecięcymi, schody od strony ul.
Marszałkowskiej można zamienić na rampę
•

cień i ochronę przed wiatrem

przestrzeń niż pusty, nieludzki plac
stworzenie ciekawie rozczłonkowanej
przestrzeni wielofunkcyjnej
(z wyłączeniem możliwości

Minusy
•

projekt wymaga jednoznacznego określenia
docelowych rzędnych przy założeniu, że poziomy

organizacji imprez masowych)

•

gładka posadzka umożliwia wygodne
poruszanie się, a drzewa zapewniają

czasu i tworzący przytulniejszą
•

aby nie ograniczać dostępności osobom
na wózkach inwalidzkich i rodziców z

sprzyjają organizowaniu się ludzi
•

korzystne jest wyrównanie poziomów na placu,
buduje to wrażenie harmonijnej przestrzeni

tworzy fragmenty, wnętrza, które

drzewa zmniejszają pojemność placu o
połowę w trakcie imprezy masowej

posadzki (wynikające z błędnego podania rzędnych

Skala

Minusy
•

temat nieścisłości technicznych w projekcie

rozkładają się głosy za i przeciw zrównaniem

układ sprzyja nawiązywaniu relacji, a także

lepsza, bo daje także lepszą widoczność

brakuje miejsca na eksponowanie dzieł
sztuki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

na placu przydałaby się nieduża scena

biologicznie czynną - plac jest „wybetonowany”,

Funkcje, program, grupy
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plac jest użyteczny dla rodzin - w

imprez masowych oraz na realizację

listopada, który od lat startuje w tym miejscu
•

plac w tej wersji rozdrabnia różne funkcje,

je w sposób uporządkowany

aranżacja drzew nie pozwala na organizację

•

nieregularnie rozstawienie drzew na placu jest
zaletą, bo w trakcie przedstawień czy koncertów

zazieleniania - trawa i niska zieleń byłaby
•

•

a gdzie nawet latem jest cień

wrażenie toru przeszkód, trzeba zaaranżować
•

Plusy i pomysły na ulepszenia

•

parteru budynków Teatru TR Warszawa i

Minusy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz strop nad

plac powinien zachować możliwość

parkingiem podziemnym muszą pozostać
bez zmian; w obecnym układzie projekt

organizowania imprez masowych w dużej
skali, błonia Stadionu Narodowego są
zbytnio oddalone od centrum miasta

jest zasadniczo niemożliwy do realizacji
•

schody między Marszałkowską a placem
utrudniają dostęp dla osób niepełnosprawnych

•

różnica poziomów w obszarze proponowanej
niecki wprowadza zamieszanie

•

obawa o wygodę korzystania z niecki przez osoby
starsze, spadek musiałby być bardzo łagodny
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•

jeśli schody od strony ul. Marszałkowskiej
połączone byłyby z rampą, pojawiłoby
się niebezpieczeństwo wypadnięcia
na jezdnię dla rozpędzających się na
niej rolkarzy czy rowerzystów

•

•
•

osoby siedzące na schodach przy ul.
Marszałkowskiej nie zyskałyby ciekawego widoku

•

aranżacja placu stanowi barierę
przestrzenną od strony ul. Marszałkowskiej

•

Kluczową sprawą jest ocena dostępności placu

Prosty projekt, przyjazny ludziom, dający

jest przewidywalne co może się tam wydarzyć

miejsce do wypoczynku w centrum miasta.

brakuje wyraźnie oznaczonych wejść
na plac, interesujących „bram”, które

Zieleń, zdecydowanie zieleń. Jest najbardziej

zachęcałyby do zajrzenia w to miejsce

przyjazny, naturalny, aranżuje przestrzeń,

(szczególnie od strony ul. Złotej)

nie sprawia, że to jest wielki bezsensowny

z boku dobrze byłoby zaparkować rower,

plac, którym można tylko przejść.

Inne tematy
•

trybuna (pozostawiona w obecnej lokalizacji
lub nieco przesunięta) stanowiłaby dodatkową
wartość - jako surrealny relikt (stanowiłaby

uwagi dotyczą konieczności zlokalizowania wyjść z

pewien „chichot historii”) i urozmaicała

parkingu podziemnego jak najbliżej teatrów Studio

oraz uatrakcyjniała przestrzeń (nawet dla

i Dramatycznego oraz ulokowania przystanku
tych wyjść.

funkcje placu nie są wystarczająco czytelne, nie

Zagłębienie staje się sceną - forma otwarta

dla pieszych z ograniczeniami ruchowymi. Ważne

autobusowego na parkingu podziemnym w pobliżu

Cytaty

a po placu poruszać się pieszo

, nie zaprasza do wnętrza

Powiązania piesze, skomunikowanie placu

Minusy

turystów, którzy robiliby tu sobie zdjęcia)
•

brak informacji o dostępnych toaletach

uwzględniająca użytkownika. Możliwość
dostosowania do różnego sposobu użytkowania.
Zdecydowanie brakuje wody, która zawsze
ożywia przestrzeń i skupia jej życie.
Można byłoby wprowadzić element wodny
właśnie w zagłębienie soczewkowe.
Drzewa są posadzone w betonie a powinny w mikro
łąkach tak aby poczuć się jeszcze bliżej natury.
Mimo wielu drzew nie ma wrażenia
przytulności, brakuje poczucia schronienia.
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Praca 16

PLUSY
ZIELEŃ
obecność zieleni, ilość zieleni, proporcja zieleni do
„betonu”, wybór drzew (a nie trawy), skala drzew
NIECKA
obecność zagłębienie, wyznaczenie serca placu,
zmiękczenie przestrzeni
ROZMIESZCZENIE DRZEW
nieregularne, swobodne rozplanowanie drzew
MAŁA ARCHITEKTURA
są miejsca do siedzenia, zaplanowanie małej
architektury, wkomponowanie jej w drzewa, stojaki
rowerowe
KOMPOZYCJA
dobra kompozycja, relacja z otoczeniem, nieregularny
układ, asymetria, łagodzenie relacji z PKiN,
pozytywne wyeksponowanie pałacu bez podkreślania
jego monumentalności
MIEJSCE SPOTKAŃ
salon miejski, cel spacerów
WYPOCZYNEK
kameralny, cisza, spokój, cień, miejsce wypoczynku,
relaksu, pozwala złapać oddech, odpocząć od zgiełku
miasta
PRZYJAZNY
miły klimat, przyjemny, nieformalny
ESTETYKA
ładna, estetyczna, elegancka przestrzeń
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MINUSY
PRZESTRZEŃ
wolna, otwarta przestrzeń, dużo miejsca (do działań)
dla mieszkańców
LUDZKA SKALA
wielkość placu jest przyjazna ludziom, dobre
proporcje poszczególnych przestrzeni, swoboda
poruszania się, przechodzenie po skosie, dostępny
dla pieszych
SCENA
zaplanowanie „sceny”, miejsca na prezentowanie
sztuki, scena miejska
JEDEN POZIOM
wypłaszczenie, zaprojektowanie jednego poziomu,
rezygnacja z dwupoziomowości
CENTRUM
podział na strefy z wyraźnym wyznaczeniem
centrum, strefowanie
OWAL
owalny kształt niecki, zaokrąglenia w projekcie,
przyjazny kształt niecki, symbolika okręgu, koła
PROSTOTA
plac jest nieprzeładowany, cechuje go lekkość,
delikatność
BRAK TRYBUNY
rezygnacja z trybuny, rezygnacja z kandelabrów,
odcięcie się od historii miejsca

ZŁA ZIELEŃ
za małe zróżnicowanie, pogrupować drzewa,
powinno być więcej powierzchni biologicznie czynnej,
dodać więcej innych roślin, rośliny powinny być w
gruncie, a nie w donicach, taka zieleń słabo sprawdza
się zimą
BRAK WODY
brakuje wody, dodać staw, powinna pojawić się
fontanna, wykorzystać nieckę bo i tak będzie się tam
gromadzić woda,
ZŁA MAŁA ARCHITEKTURA
niedopracowana mała architektura, niekomfortowe,
nieprzyjazne siedziska, betonowe siedziska, zamienić
na drewniane ławy, niepraktyczne stojaki rowerowe,
stworzyć zadaszenia, stworzyć „amfiteatr”
POMIJA HISTORIĘ
brak odwołań do historii miejsca, brak
wkomponowania trybuny i kandelabrów, można
uwzględnić rysunek historyczny na posadzce,
MNIEJ BETONU
za dużo betonowej pustki pomiędzy, dominujący
„beton”, przewaga betonu nad zielenią, dodać więcej
zieleni

NIEFUNKCJONALNY
utrudnia organizację imprez, niebezpieczny w trakcie
imprez masowych, drzewa przeszkadzają, bo nie są
dobrze rozmieszczone, nudny, trudny zimą
SŁABE OŚWIETLENIE
brakuje światła, będzie ciemno i nieprzyjemnie,
zwiększyć bezpieczeństwo używając światła, dodać
światła (LED), latarnie
STREFOWANIE
zagęścić funkcje, dodać atrakcje dla dzieci
i dorosłych (np. elementy muzyczne) wykorzystać
nasadzenia do stworzenia stref
NIEWYKORZYSTANA NIECKA
niecka nieprzyjazna, brakuje siedzeń, niewygodna,
niewykorzystana jako miejsce do rekreacji, brak
stopni czy wypłaszczeń do położenia się
ZŁE MATERIAŁY
zastąpić beton kamieniem, materiały nieprzyjazne,
nieestetyczne
Inne:
zbyt „zapraszający dla bezdomnych”
skorzystać z inspiracji, dobrych przykładów
(np. Millenium Park w Chicago)
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Praca 23
Marta Dąbrowska
Anna Okoń
Wrocław

Ogólne wrażenia, opinie, porównania,
komentarze o projekcie

W konsultacjach internetowych o projekcie
pozostawiono 186 opinii.

Rozwiązania, które spotykają się z uznaniem
mieszkańców to oświetlenie nawiązujące do

Charakter placu

przedwojennego układu budynków w tym miejscu

Projekt jest odbierany jako sprzyjający raczej

oraz pawilon. Część osób oceniała projekt jako

imprezom masowym, niż użytkowaniu codziennemu.

ciekawe dzieło, autorską wizję, która nie sprawdzi

Jest to odbierane w większości jako wada projektu -

się jednak w praktyce. Projekt bywał określany jako

na Plac Centralny trzeba przyjść celowo. Przez brak

atrakcyjny wizualnie, ale nierealny.

stałych funkcji aranżowanych np. małą architekturą,
przestrzeń nie zachęca do zatrzymywania się.

Przestrzeń placu odbierana jest zdecydowanie jako

Plusy i pomysły na ulepszenia

miejsce dużych wydarzeń na skalę masową. Plac nie
będzie, zdaniem uczestników konsultacji, odpowiedni

•

wydzielenie salonu miejskiego (obszar przy

do realizacji wydarzeń w mniejszej skali, jak średniej

wejściach do teatrów Dramatycznego i Studio)

wielkości spektakl. Nie jest też miłym miejscem, żeby

daje możliwość codziennego użytkowania placu,

przystanąć, bo brakuje mu funkcji.

z kolei plac miejski, w pobliżu nowych inwestycji
TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
daje możliwość do organizacji imprez masowych

Zdaniem wielu uczestników konsultacji projekt nie
powinien zostać zrealizowany ze względu na szereg

•

funkcjonalny przestrzeni

niefunkcjonalnych rozwiązań. Zieleń nie pełni swojej
roli, nie chroni przed zjawiskami pogodowymi, nie
tworzy też miejsc spotkań i wypoczynku.

konceptualnie ciekawy podział

•

brak elementów utrudniających
organizację imprez masowych

Podział placu na dwie strefy w opinii mieszkańców
również nie znajduje uzasadnienia, tworzy zbędne
bariery i psuje bryłę Pałacu.
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Minusy

Woda

•

mobilne siedziska mogą zostać ukradzione

i stanowić żywą pierzeję szklanej tafli. W

•

projekt jest mało funkcjonalny

Pozytywnie oceniane było wprowadzenie na placu

•

nawiązanie oświetleniem do

głębi mogłaby znajdować się galeria

•

projekt nie jest atrakcyjny z punktu widzenia

wody jednak pod warunkiem przearanżowania dysz

codziennego użytkownika placu, brakuje

wodnych - aranżacja w czytelny dla przechodniów

zieleni i elementów małej architektury

sposób.

•

wątpliwość wzbudza czytelność „neonów’,

•

•

woda jest pożądana na placu, ale powinna

współpraca z artystami)

zostać zaaranżowana w sposób przewidywalny

rozwiązanie nieodpowiadające na

bez „nieprzyjemnego efektu zaskoczenia”,

realne potrzeby, nieodpowiednie dla

który może spotkać użytkowników, gdyż dysze

dzisiejszych czasów i sytuacji na placu

wodne są planowane pod całym placem

•

projekt narzuca sztywne rozwiązania użytkowe

•

projekt nie daje możliwości okazjonalnego,

•

woda powinna być obecna tylko
w jednej części placu

przypadkowego korzystania, bo nie

•

fontanna w posadzce jest atrakcyjna dla dzieci

proponuje stałych funkcji, które mogłyby

•

woda chłodzi w trakcie upałów, które
doskwierają na „betonowym placu”

zatrzymać ludzi w tym miejscu

•

przyrównanie do „smogu świetlnego” ,

potencjał jako miejsce spotkań)

zanieczyszczenia światłem - taki rodzaj

•

pawilon powinien pozostać wielofunkcyjny

oświetlenia drażni przechodniów

•

w pawilonie mogłoby powstać muzeum PRL-u

elementy małej architektury nie powinny
być wykonane z betonu i stali, ale z drewna

Zieleń
Ilość zaproponowanej w projekcie zieleni oceniona
wymagają dogęszczenia. Przydadzą się również
nowe nasadzenia w przestrzeni „salonu miejskiego”
oraz więcej powierzchni biologicznie czynnej.

plac w takiej aranżacji służył będzie

Mała architektura

jedynie organizowaniu imprez przez

Koncepcja oświetlenia nawiązującego do

należy dogęścić (szpalery oraz zieleń

historycznego kształtu miasta jest zarówno

na poziomie salonu miejskiego)

Pałacu Kultury, ale zabieg jest oceniany
jako nieudany i niepotrzebny
•

podział placu na dwie części niesie ograniczenia
związane z zamknięciem aktywności
codziennych w górnej części, co może utrudniać
spontaniczne dołączanie się ludzi (z poziomu

krytykowana jak twórczo rozwijana o funkcje
edukacyjne. Podniesiony został problem
zanieczyszczania światłem jakie niesie projekt. Mała

•

•

•

ze względu na nieprzyjemne materiały oraz
niedostosowanie do potrzeb osób starszych.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

ławki i siedziska powinny się też pojawić

utrudnioną możliwość rozlewania się na „plac”

wzdłuż budynków przy południowej pierzei

wyniesienie salonu miejskiego zmienia bryłę

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa

Pałacu Kultury - ucina cześć jego przyziemia,

•

oświetlenie ciekawie nawiązuje do historii miasta

ocenione jest to jako sztuczne i nieestetyczne

•

oświetlenie mogłoby wiernie odwzorować

projekt nie spełnia warunków do

układ nieistniejących budynków, w ten sposób

organizacji imprez masowych

może pełnić szerszą funkcję edukacyjną
Minusy
•

ławki i siedziska nie będą wygodne
dla osób starszych ze względu na
brak oparcia i podłokietników

plac w takiej aranżacji będzie żył tylko w
trakcie trwania zorganizowanych wydarzeń

•

brakuje rozwiązań zachęcających do
aktywności i zatrzymania się - dotyczy to
zarówno mieszkańców jak turystów

•

przeniesienie trybuny to sztuczny i wymuszony
przez warunki konkursu pomysł

•

z powodu braku zdefiniowanych funkcji
projekt narzuca instytucjom lokalnym
obowiązek stałego animowania przestrzeni,

zaproponowaną w projekcie zieleń

nie wiadomo jak takie założenie mogłoby
się sprawdzić w perspektywie lat

w projekcie jest za mało zieleni -

Lokalność i ponadlokalność / odwołanie do
historii

powierzchni biologicznie czynnych, ale

Projekt spełnia warunki do organizacji imprez

też drzew - nie zapewnią one cienia

masowych i to tych największych. Nie sprawdzi się

Minusy

architektura jednogłośnie została skrytykowana

placu miejskiego ich nie będzie widać), z
drugiej strony aktywności z „salonu” będą miały

•

Plusy i pomysły na ulepszenia

•

koncepcja ma znieść dominację

Minusy

została jako niewystarczająca. Istniejące szpalery

•

podział na dwie strefy może się
sprawdzić (górna część ma większy

jest mało ławek i zieleni

•

•

przechodnia, jedynie z lotu ptaka

•

lokalne instytucje i samo miasto
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•

Plusy i pomysły na ulepszenia

świateł w powierzchni, wyznaczających
projekt dawnej zabudowy ulic (wskazana

historii jest niewidoczne z poziomu

natomiast przy mniejszych wydarzeniach takich jak

Funkcje/program/grupy
Najwięcej negatywnych głosów pojawiło się

spektakl teatralny.
Projekt pokazuje przedwojenną historię tego miejsca

odnośnie funkcji placu, a raczej jej braku. Życie placu
kończy się wraz z zakończeniem odbywającego się
tam wydarzenia. Nie ma programu na codzienność.

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

potrzebę organizowania imprez masowych na

Pozytywne opinie zebrał za to pawilon pod „salonem

Placu Centralnym, jednak skala „placu miejskiego”

miejskim” - może on pozostać wielofunkcyjny lub być

jest odpowiednia dla maksymalnie 3 wydarzeń

miejscem upamiętniającym historię Polski (PRL).
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

pawilon pod salonem miejskim to dobre

ten projekt w największym stopniu realizuje

w roku: finał WOŚP, Sylwester i 11 Listopada
•

historia pokazana jest w sposób
dyskretny i estetyczny

rozwiązanie, można poszerzyć je o dodatkowe
funkcje - front pawilonu mogłaby zająć
gastronomia i wraz z ogródkami kawiarnianymi
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Minusy
•

Powiązania piesze, skomunikowanie placu

brakuje wydzielenia bardziej kameralnych

Plusy i pomysły na ulepszenia

przestrzeni dla wydarzeń w skali
spektaklu teatralnego, w tak dużej skali

•

pawilon znajdujący się pod „salonem
miejskim” powinien być bezpośrednio

placu mniejsze imprezy będą ginąć

połączony z poziomem wind, które znajdują
się PKiN, zlikwidowałoby to problem z

Skala

„wchodzeniem po schodach do PKiN-u,

Projekt nie zmniejsza skali placu i nie tworzy ochrony

żeby znów zejść po schodach do wind”.

przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Minusy
•

projekt nie odnosi się do głównych

Minusy
•

w sytuacjach kryzysowych np.

utrudnień w codziennym korzystaniu z

ewakuacji Pałacu Kultury czy dużych

placu: upału i silnego wiatru, powinien
brać pod uwagę m.in. drogę słońca

spektakli w sąsiadujących teatrach
•

do PKiN, w tym także drogę ewakuacji

Podział placu na dwa poziomy podoba się

(konieczne jest wytyczenie dodatkowych

części uczestnikom, bo wydziela mniejsze strefy
Wśród wielu taki podział nie spotyka się z aprobatą,

wejść na dawną tzw. „płytę główną”)
•

instytucji.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

ciekawa jest koncepcja „lustrzanej tafli”
odbijającej oświetlenie (pojedynczy głos)

•

ukształtowanie terenu zapewnia bezpieczne
odprowadzenie wód opadowych i
łatwy dostęp dla ciężkiego sprzętu

•

taras daje możliwości organizowania
wydarzeń, jest bardziej kameralny
Minusy

•

oddzielenie dwóch części placu od
siebie nie ma uzasadnienia

•

zaproponowane w projekcie posadzki
wydają się śliskie, powinny zostać

bo z jednej strony zaburza to bryłę Pałacu, z drugiej
rodzi ograniczenia dla działających w Pałacu

odcięcie komunikacyjne i koncepcja rampy
niekorzystnie wydłużają i utrudniają dotarcie

Poziomy i posadzki (dostępność, bariery)

funkcjonalne, pozwala na wykorzystanie tarasu.

odgrodzony salon może być niebezpieczny

zamienione na antypoślizgowe
•

„salon” jest słabo skomunikowany
z resztą placu, istnieje potrzeba
dodatkowych połączeń obok rampy

•

plac ma niską dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami

•

niekorzystny podział na dwie strefy izoluje
przestrzennie i funkcjonalnie PKiN, Teatr
Dramatyczny i Teatr Studio – pochylnia
odgradza proste przejście do wejść Pałacu
Kultury, może wpływać negatywnie na
funkcjonowanie obu teatrów (Dramatycznego

Cytaty
Podoba mi się twórcze nawiązanie do zarysu
przedwojennej siatki ulic. Doceniam ten projekt
za minimalistyczne interwencje w plac.
Projekt tworzy dwie przestrzenie, które można
wykorzystywać na odrębne sposoby. Pawilon
tworzy nowe miejsce dla kultury i handlu. Projekt też
subtelnie nawiązuje do przedwojennej siatki ulic.
Nie można jako jedynego oświetlenia w Placu
wprowadzać oświetlenia w posadzce i to w takim
natężeniu. Takie światło jest nieprzyjemne w
odbiorze i razi w oczy. W dodatku nie podoba
mi się zabieg z wejściem rampą do PKiN.
Takie wydłużanie drogi jest niepotrzebne.
Ten projekt wydaje mi się najbardziej
asekuracyjny i nijaki. Trochę betonu, trochę
zieleni (znowu drzewa, które pewnie kolidują z
pilnie potrzebnym parkingiem), trochę światła.
Naczelna idea pracy, czyli „odcięcie” Pałacu,
opiera się na jednolitej, szklanej płaszczyźnie.
Tymczasem - jak zauważyła komisja konkursowa
- czyni to komunikację w tej części placu
całkowicie nieefektywną. Zarazem wprowadzenie
dodatkowych schodów, ramp, itd. całkowicie
zaburza tę precyzyjną koncepcję. Więc albo
projekt będzie niefunkcjonalny, albo niewiele
zostanie z jego głównego elementu.
Ta przestrzeń jest tylko do patrzenia.

i Studio) wyraźnie oddzielając je od
nowopowstałych budynków TR Warszawa
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

odcięcie teatrów Dramatycznego i Studio od
reszty placu może utrudnić im działanie

•

Pałac Kultury traci proporcje przez
podwyższenie placu przed jego fasadą
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Praca 23

PLUSY

MINUSY

HISTORIA MIEJSCA

OTWARTA PRZESTRZEŃ

MAŁO ZIELENI

Zadbać o społeczny wymiar przestrzeni, stworzenie

Pokazanie historii przedwojennej, dyskretne i

Duża otwarta przestrzeń, możliwość organizowania

Za mało zieleni (także niskiej zieleni, zadbać by

infrastruktury dla ludzi, elementów umożliwiających

estetyczne

dużych wydarzeń

sadzone drzewa były duże, urozmaicić roślinność)

rekreację

ŚWIATŁO

MGIEŁKA

ZŁA KOMUNIKACJA

„BETON”

Operowanie światłem, budowanie atmosfery, łagodne

Wykorzystanie mgiełki

Obawa o komunikację, rampa / pawilon jako bariera,

„Betonowa’, pusta, zimna przestrzeń, nieludzka skala

światło

TRYBUNA W PAWILONIE

sztuczne oddzielenie (jeśli pochylnia zostaje to dodać

NIEWYSTARCZAJĄCA MAŁA ARCHITEKTURA

DWIE STREFY

Ulokowanie trybuny w pawilonie

poręcze i ułatwić nawigację)

Dodać małą architekturę (bardziej przyjazną niż

Zróżnicowanie poziomów, podział placu, wydzielenie

ODCIĘCIE PAŁACU

ZAŚMIECENIE ŚWIATŁEM

betonowe bryły), brakuje miejsc do siedzenia także w

stref, wykorzystanie tarasu

Niwelowanie dominacji PKiN, odcięcie od

Światło jest do przeprojektowania, doświetlić

dolnej części placu, innych elementów

PROSTOTA

przeszłości powojennej

przestrzeń (aby była funkcjonalna, a nie tylko

BRAK TRYBUNY

estetyczna), rozrzedzić punkty świetlne (koszty,

Zachować trybunę na placu

Prosty, przejrzysty, nowoczesny i estetyczny projekt,
elegancki

Inne: Kameralność przestrzeni (na tarasie) miejsce

chaos, dezorientacja)

PAWILON

spotkań

NIEPRZYJAZNY

Inne: Dysze się nie sprawdzą, za mało wody.

Nieprzyjazny, niezapraszający plac.

Dodać fontanny, zastąpić dysze fontanną

Pawilon, wykorzystanie przestrzeni pod płytą, szklana
konstrukcja
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Praca 38
Zygmunt Borawski
Srdjan Zlokapa
Martin Marker Larsen
Warszawa, Bazylea

Ogólne wrażenia, opinie, porównania,
komentarze o projekcie

Ten projekt był najczęściej komentowany w ramach

Uczestnicy konsultacji doceniają przede wszystkim

831 osób).

konsultacji internetowych (opinie o nim pozostawiło

zielony i nieformalny charakter placu, a także
rozwiązanie ukazujący przedwojenny „rysunek” ulic
i kamienic. Projekt cieszył się nieomal jednogłośnie
pozytywną opinią wśród „lokalnych gospodarzy”
przestrzeni. Część osób uważa, że jest to projekt
dość łatwy do zrealizowania i dobre rozwiązanie
szczególnie w czasie kiedy plac będzie miał jedynie
północną pierzeję. Może być także rozwiązaniem
tymczasowym. Doceniano również to, że projekt

Charakter placu
Wiele osób twierdzi, że koncepcja nie jest
dostatecznie dopracowana, inni cenią elastyczność
i otwartość takiej przestrzeni. Niektórzy mówili, że
taki patchworkowy projekt sprawdziłby się jako
instalacja artystyczna lub tymczasowe działanie, ale
nie rozwiązanie na stałe.
Plusy i pomysły na ulepszenia

czerpie najwięcej z tego co obecnie jest na placu.
Opinie negatywne związane są z wątpliwościami
dotyczącymi funkcjonalności i możliwości
utrzymania projektowanej zieleni (trawników)
szczególnie poza sezonem letnim, a także po
imprezach masowych. Wątpliwości budziła

•

układu przedwojennych ulic i kamienic
•

swobodny charakter miejsca

•

plac daje możliwość interakcji ludzi

•

przestrzeń do zróżnicowanych działań,
można tu sobie wyobrazić wszystko

możliwość organizowania dużych wydarzeń na
placu.
Projekt przez część uczestników odczytywany jest
w kategoriach żartu lub atrakcyjnej, ciekawej gry
intelektualnej z jury.
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dobrym akcentem jest odwzorowanie

- bardzo pojemny projekt
•

odważny, śmiały projekt

•

bezpretensjonalny projekt

•

projekt dość łatwy do zrealizowania i jest dobrym
rozwiązaniem szczególnie w czasie kiedy plac
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będzie miał jedynie północną pierzeję (może być
także rozwiązaniem tymczasowym, zmieniać się)
•

duża otwarta przestrzeń - to zaleta,
bo coraz mniej takich przestrzeni
pozostaje w centrum miasta

•

•
•

zmieści się wielu ludzi

Plusy i pomysły na ulepszenia

Zieleń

jeden z dziedzińców powinien mieć wodę w

To zieleni dotyczyła duża część uwag w

formie umożliwiającej interakcje i zabawy dzieci

czasie konsultacji. Większość ludzi doceniała

rekomendacja, by zadbać o różne ekologiczne

zazielenienie placu w tym projekcie. Część z nich

rozwiązania (retencja wody, energia

jednocześnie oczekiwała większej ilości drzew lub

uzyskiwana ze światła słonecznego)

przeprojektowania zieleni, inni docenili niską zieleń,
która pozostawia przestrzeń otwartą.

Minusy
•

to coś pomiędzy placem a parkiem, dlatego
może nie spełniać ani jednej, ani drugiej funkcji

Mała architektura

(chociaż jest pewnym kompromisem)

Na placu brakuje szczegółowych rozwiązań

•

przestrzeń do korzystania tylko latem

dotyczących mebli miejskich - ławek czy śmietników.

•

projekt „niedopowiedziany”, „niedopracowany”

Uczestnicy podkreślają, że to warunek, aby ta

ciekawa koncepcja, ale nie na to miejsce

przestrzeń mogła żyć.

- taki projekt mógłby być zrealizowany
gdzieś na osiedlu mieszkaniowym
•

charakter „warszawski” (niekoniecznie w

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

że będą to mało zadbane trawniki, przedepty,
pojawią się śmieci; może wyglądać jak

na trawie i schodach to za mało
•

- projekt nadaje nowe jej interpretacje

inne przestrzenie w Warszawie, które
nie przeszły jeszcze modernizacji
•

projekt zmienia plac, ale nie zmienia poczucia

m.in. w posadzkach (po co go zachowywać)
•

•

schronienie przed warunkami atmosferycznymi
•

- można to rozwiązać małą architekturą

Plac Centralny powinien mieć bardziej
propozycja jakby „postkatastroficzna”, żeby
koncept był czytelny plac musi być pozostawiony

•

temat wody pojawił się podczas dyskusji. Część osób
sugeruje jej uwzględnienie.

•

•
•

•

inny pogląd: niedobrze, że trybuna
jest zasłaniana krzewami

•

nie ma walorów reprezentacyjnych
•

się z zielenią osiedlową
•
•

obawa czy trawniki nie będą „zasiedlane”

•

podlewanie i pielęgnacja (koszenie) tak
z punktu widzenia ekologii.

może trawniki i zieleń w jakiś ciekawy
sposób mogłyby się łączyć z budynkiem

Funkcje / program / grupy

„południowym” (np. tak jak na BUWie -

Za pomocą makiety zaprezentowano różnorodne

trawniki są atrakcyjne bo gwarantują
latem będzie to dobrze wyglądało, ilość osób

warto zadbać o to, by ludzie korzystali z

„szanuj zieleń i „nie deptać trawników”

funkcje na placu. Aby je w pełni realizować zdaniem
uczestników brakuje w projekcie infrastruktury,
przede wszystkim małej architektury. Niektórzy
sugerują nadanie konkretnym „podwórzom”
dedykowanych funkcji. Trawniki dają duże
możliwości, ale budzą obawy dotyczące możliwości
utrzymania i pielęgnacji.
Plusy i pomysły na ulepszenia
•

pozostawiły takie przyzwyczajenia)
Minusy
proponowana zieleń jest niezbyt reprezentacyjna,
ma charakter bardzo swobodny, „działkowy”
tak duża przestrzeń wymaga
drzew, a nie tylko trawnika
•

być może jest za dużo trawy, w zasadzie
jeden „kwadrat” mógłby wystarczyć;

w chodzeniu po trawie (częste znaki

•

plac w takim wydaniu kojarzy

też jakieś bardziej „eleganckie” rabaty

trawników; obawa, że Polacy mają opory

•

zieleń wydaje się mało „elegancka” i estetyczna,

dużych trawników też jest wątpliwe

obawa, że trawniki będą źle wyglądały po
wydarzeniach masowych, szczególnie
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jest aż taka ilość zieleni

na obrzeżach trawników mogłyby się pojawić

tak ekstensywne powierzchnie trawników
•

tuż obok placu jest park, nie potrzebna

południowej stronie PKiN

na placu nie będzie tak duża aby „zadeptać”

pozostać na placu ale na uboczu, w mniej
•

•

zlokalizowane w obrysach przedwojennych

miejsce do siedzenia

być tak bardzo eksponowana. Może
centralnym i widocznym punkcie.

pusty (za mało funkcji)

przez osoby bezdomne tak jak po

nasypem nachodzić na budynek)
•

plac jest zielony, ale nadal będzie

drzewa powinny być w większym stopniu
kamienic - także na środku placu

na konotacje symboliczne nie powinna

lepiej rozwiązać ciągi komunikacyjne)

dodać drzewa - zmniejszą dominację
intymności, swobody na placu; dadzą cień

placu budzi wątpliwości, ze względu

i wskazać konkretne rozwiązania (np.

Projekt nie zakłada wprowadzenia na plac wody, ale

opinie o zachowaniu trybuny są różne:

•

PKiN, tworzą kulisy i poczucie większej

zachowanie w centralnym miejscu

projektanci powinni więcej zaproponować

Woda

•

Minusy

naturze i w zasadzie dziko zarastać
•

przydałoby się więcej kameralnych zakątków

dużo zieleni w wartościowym wydaniu

obawa, że trawniki będą nieestetyczne
- rozdeptane, z psimi odchodami

(dużo powierzchni biologicznie czynnej)

można by wykorzystać pomysł tymczasowego
obiektu, pawilonu jako miejsce spotkań,

reprezentacyjny charakter
•

•

i „odczarowuje” jej symbolikę

chaosu, tylko go utrwala (niewłaściwa droga
do osiągnięcia ładu) chaos ten jest dziś też

ważne, że trybuna została zachowana

•

Plusy i pomysły na ulepszenia

konieczność zaprojektowania miejsc
do siedzenia, bo możliwość siedzenia

dobrym znaczeniu); wyobraźnia podpowiada,

w porze jesienno-zimowej

ciekawy pomysł na zróżnicowane dziedzińce,
dają szanse na zróżnicowany program

•

dobrze, że projekt zakłada pewną swobodę
kształtowania funkcji i „otwarte” projektowanie

•

daje możliwość czasowego aranżowania i
tworzenia dowolnych stref (np. podczas festiwali)

•

ciekawy pomysł z włączeniem w
projektowanie instytucji wokół placu
(pytanie, czy instytucje zechcą i dadzą radę
animować plac i aranżować dziedzińce)
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•

wzbogacić program, zwiększyć szansę
na przyciągnięcie tu ludzi (np. z ul.
Marszałkowskiej), zagęścić funkcje

•

•

rozwiązanie dla Placu Centralnego, ma on
być nieco bardziej reprezentacyjny); dobrym
przykładem jest estetyczny jarmark świąteczny
•

idealna przestrzeń na działanie teatrów ulicznych

•

wygospodarować miejsce na większe

•

się postulaty projektowania uniwersalnego.

•

•
•

•
•

brak toalet na placu (nie wiadomo czy

•

•

•

wzmocni to poczucie przypadkowości i
chaosu, a zatrze pierwotną koncepcją
•

teatrami (Dramatycznym i Studio)
•

niektórych to była także zaleta projektu)

zagospodarowania tej przestrzeni. Duża
dowolność w wykorzystaniu tej przestrzeni przez
użytkowników też stanowi zdecydowaną zaletę.
Dobrze też że zostaną zachowane historyczne
elementy placu, takie jak trybuna i kandelabry

odtworzenia przedwojennej struktury zabudowy

odniesienie do warstwy symbolicznej.

- jako koncept oraz jako pomysł na aranżację

brak funkcji aktywizujących przestrzeń
poza sezonem letnim

dodać jeszcze jedną warstwę - dzisiejszych

obawa czy bliskość dużych ulic i hałas nie

potrzeb komunikacji pieszej i obecnych kierunków

zniechęcą ludzi do rekreacji na placu

przemieszczania się.
Plusy i pomysły na ulepszenia
widoczność, przestrzeń daje
się ogarnąć wzrokiem

Minusy
brakuje zaprojektowania adekwatnych do

przez mieszkańców, co powinno być

przestrzeni. Jednocześnie wiele osób twierdzi, że

Ten projekt jest najbardziej wysublimowany

odwołanie się do przedwojennej siatki ulic być może

jako idea. Postrzegam go jako interesującą,

nieco zbyt dosłowne i dzieje się kosztem dzisiejszej

trochę ironiczną wypowiedź nt. warszawskiego

funkcjonalności i łatwości chodzenia po placu.

zamiłowania do własnej historii.

Plusy i pomysły na ulepszenia
•

dodać narrację, informacje (np. w posadzce) o
tym, co stoi za takim rozwiązaniem (przewodnia
koncepcja odwzorowania przedwojennych
ulic będzie czytelna tylko dla wąskiej grupy
warszawiaków, a nieczytelna dla turystów)

•

dodać nazwy ulic na posadzce

•

projekt demitologizuje przestrzeń

dodać, zaprojektować węższe ścieżki
oraz zwęzić pasy chodników

•

utrudnione poruszanie się rowerem (dla

miasta oraz nawiązanie do przedwojennego

posadzka z kostki kamiennej bywa śliska

utrudnione. Na historyczną warstwę ulic należy

„projekt dla ludzi”, humanizuje,

złe połączenie (brak) pomiędzy

Podoba mi się duża ilość zieleni w centrum

głównym celem a jednocześnie pozwala na

przemieszczanie się po nim może być zbyt

•

jeżeli utwardzone zostaną przedepty, to

tam nic nie powstanie przez lata. I plac gotowy.

Wielu uczestnikom bardzo podoba się pomysł

porozrzucane „klocki” w przestrzeni

daje się „ogarnąć wzrokiem”

trasy aby nie wchodzić na trawniki

wzdłuż tej krawędzi placu od strony Patelni, bo

kamienna wyklucza grupy użytkowników

dla ludzi, gdy dostaną się na trawnik, ale

wprowadza ludzką skalę

najkrótszymi drogami, trzeba nadrabiać

społeczeństwie. Zasadziłbym tylko trochę drzew

elegancko ubranym kobietom (szpilki). Kostka

będzie nieczytelny - będą wyglądać jak

•

utrudnione przejście pieszych przez plac

Zachęca do spędzania czasu na placu

Wiele osób podkreślało, że plac jest przyjazny

na mniejsze fragmenty
•

•

też wypoczywać na trawie. To zaleta w skłóconym

rodzicom z wózkami dziecięcymi czy

z poziomu wzroku człowieka układ dziedzińców

projekt dzieli przestrzeń placu

kształcie sprawiają wrażenie „autostrad”

placu, można tu organizować imprezy masowe, ale

Lokalność i ponadlokalność / Odwołanie
do historii

użytkowanie osobom na wózkach inwalidzkich,

•

zbyt szerokie ścieżki (dawne ulice), w takim

dobór nawierzchni (kostka), która utrudnia

Powiązania piesze, skomunikowanie placu

Plusy i pomysły na ulepszenia

•

Minusy

będą ogólnodostępne w budynkach)

Skala

•

istniejące nachylenia zostały ocenione przez
część osób jako łagodne, a przez to przyjazne

dziedzińce mogą być nieczytelne, bo są w
nie są wnętrzami; nie są też kameralne

Placu Centralnym nie powinno ich być;

Plusy i pomysły na ulepszenia

przez ogromne liczby użytkowników
rzeczywistości „negatywem dziedzińca” czyli

Uważam, że to pomysł godzący przeciwstawne wizje

osób z niepełnosprawnościami, seniorów. Pojawiły

te parki nie były „zadeptywane” i „zajeżdżane”
•

można znaleźć wszędzie w Warszawie, na

dostępności i zlikwidowania barier na placu, np. dla

niektórych ten plac powinien być miejscem, które
Park Skaryszewski od dużych imprez, tak aby

projekt przeznaczony do oglądania z góry, a z

Uczestnicy wskazywali na konieczność rozwiązania

trudne organizowanie imprez masowych, a wg
odciąża parki takie jak Pola Mokotowskie czy

Cytaty

Poziomy i posadzki (dostępność, bariery)

wydarzenia, manifestacje, imprezy masowe
Minusy

ścieżek często nie są akceptowane), przedepty

poziomu człowieka może wyglądać jak lotnisko;

dobrać program odpowiednio charakteru
placu (food trucki to niekoniecznie dobre

Minusy

Minusy
•

pomysł mało czytelny bez
dodatkowych informacji

Projekt awangardowy w podejściu, ale
nieciekawy i niefunkcjonalny.
Warto zastanowić się nad uporządkowaniem
zieleni tak, by w przypadku większych
wydarzeń nie stanowiła problemu.
Warto wzmocnić strukturę zieleni taką, która
ptakom daje schronienie i pożywienie w różnych
porach roku. Ponadto proponuję różnego
rodzaju i na różnych poziomach ławki, ławeczki,
siedziska z drewna (np. pieńki z wycinki drzew,
bale różnie ułożone), plastiku i szkła.

kierunków przemieszczania się ścieżek
pieszych (przedepty jako metoda wyznaczania
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Praca 38

PLUSY
ZIELEŃ
Zieleń, wykorzystanie przyrody, trawa (właśnie trawa, a nie tylko
drzewa), ekologia, najmniej „betonowy” parko-plac
UJĘCIE HISTORII
Nawiązanie do historii, podejście z szacunkiem do historii tego
miejsca i historii miasta, do przedwojennego układu ulic, dialog z
przeszłością, reinterpretacja historii w nowoczesny sposób
DLA LUDZI
Społeczny wymiar przestrzeni, miejsce zapraszające ludzi,
miejsce spotkań, miejsce do codziennego użytkowania, rekreacji,
spędzania czasu wolnego
TRYBUNA
Zachowanie trybuny i kandelabrów, zabytkowej małej architektury,
reinterpretacja obiektów socrealistycznych
ARANŻOWANIE

54

MINUSY
Możliwość współtworzenia placu przez ludzi i instytucje
(prezentowania sztuki przez instytucje), zaproszenie do
ingerowania w przestrzeń, elastyczność, wielofunkcyjność i
rozwojowość placu
PRZESTRZEŃ
Przestrzenny, otwarty
SPOKÓJ
Spokój miejsca, harmonijność, miejsce na oddech
MINIMALIZM
Minimalizm, prostota, bezpretensjonalność
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność przestrzeni (łagodne nachylenia)
PASUJE
Wpisuje się w otoczenie i planowane tu budynki
ODWAŻNY
Odważna, nowoczesna, awangardowa koncepcja
UNIWERSALNOŚĆ
Uniwersalność (dobry na imprezy masowe oraz na kameralne
działania)

NISKA ZIELEŃ
Zieleń - dodać drzewa, lepiej ją zaprojektować
dodać bardziej różnorodną zieleń, roślinność, także krzewy, łąki,
mchy
także by był przyjazny dla ptaków i owadów, by zacienić, dać
schronienie, wyciszyć, dotlenić
uwzględnić istniejące dziś drzewa
BRAKI W MAŁEJ ARCH
przewidzieć miejsca do siedzenia i leżenia, ławki, wzniesienia, inne
mniej formalne miejsca
zadbać o infrastrukturę sprzyjającą spędzaniu czasu - stoły,
zadaszenia, pawilon
zapewnić toaletę, kosze na śmieci, stojaki rowerowe
BRAK WODY
dodać wodę w formie fontanny, „plujki” lub stawu
zadbać o wtórne wykorzystanie wody, zbieranie deszczówki,
ekologiczne rozwiązania
zadbać także o dostęp do wody pitnej
TRAWA
trawa jako wyzwanie
obawa o kondycję trawy, błoto zimą wyschnięcie trawy latem
zadbać by nie był to wybieg dla psów, obawa o odchody psie
umożliwić ludziom chodzenie po trawie, zadbać by nie mieli obaw,
że nie można po niej chodzić
NUDNY
urozmaicić, zagęścić funkcje, zatrzymać tu ludzi, rozszerzyć
potencjalne sposoby korzystania
pomyśleć o przestrzeni dla dzieci (plac zabaw)

ZŁA NAWIERZCHNIA (zrezygnować z kostki brukowej, urozmaicić,
lepiej przemyśleć)
słaba dostępność (dla osób niepełnosprawnych, z wózkami)
SŁABA KOMUNIKACJA
zła komunikacja na placu, pomiędzy „podwórzami”, przechodzenie
przez plac (obawa o przedepty, których ludzie nie lubią)
zwęzić pasy chodników, ewentualnie dodać, zaprojektować
węższe ścieżki
NIEPRZYJAZNY
nieprzyjazny, odstraszający, apokaliptyczny, nie nadaje się
NIECZYTELNY
poprawić, dodać nawiązania do historii miejsca (informacja o
koncepcji podwórzy, wkomponować nazwy dawnych ulic)
UTRUDNIONE DUŻE IMPREZY
wygospodarować miejsce na większe wydarzenia, manifestacje,
imprezy masowe
ŻART
za mało reprezentacyjny i widowiskowy, projekt-żart
CHAOS
chaos, poszukać większej spójności, zmniejszyć wrażenie chaosu
za mało widowiskowa, reprezentacyjna
projektować w większej symetrii
urozmaicić (plac zbyt płaski), wykorzystać roślinność do
kształtowania terenu
Inne:
obawa o wykorzystywanie przestrzeni przez osoby bezdomne
zaprojektować atrakcyjne oświetlenie
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3 / Dalsze kroki
Kolejnym etapem będą negocjacje z pięcioma
zespołami w zakresie modyfikacji prac.
Rekomendacje będą wynikały z rekomendacji
sądu konkursowego oraz materiałów z konsultacji
społecznych jako głosu doradczego w procesie
wyboru ostatecznej pracy. W efekcie negocjacji każdy
z zespołów przedstawi zmodyfikowany projekt wraz
z wyceną kosztów realizacji, na tym etapie komisja
wybierze jedną z prac. Szacowany termin wyboru to
II kwartał 2018 roku.
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