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Wstęp

Oś Saska jako element tożsamości Warszawy.

   Oś Saska stanowi wybitne dzieło urbanistyki XVIII wieku i przetrwała w różnym stanie, aż do dziś.
Odzwierciedla ówczesne tendencje w kształtowaniu założeń pałacowych, ale i również status i rangę
samego miasta, w którym została osadzona. 
   Jest  dziedzictwem,  z  którym  związany  jest  kawał  historii  zarówno  miasta  jak  i  państwa.  Na
przestrzeni lat dostosowywano obszar do aktualnych wymagań miasta jak chociażby otwarcie Ogrodu
Saskiego dla publiczności jeszcze w XVIII wieku, co zapewniało kontakt z naturą i wysoką kulturą. Na
przykładzie Osi Saskiej można bardzo dobrze dostrzec jak materializowały się i nawarstwiały poglądy,
idee,  mody a także interesy mieszkańców i  władz.1 Zjawiska te  prezentują  wybrane opracowania
urbanistyczne i architektoniczne z epoki.
   W wyniku burzliwej, wielowiekowej historii miasto przechodziło różne koleje losu. Nie uchroniło się
przed zniszczeniami wojennymi, z których dwa punkty w dziejach odbiły swoje piętno szczególnie:
potop szwedzki  i  hekatomba drugiej  wojny światowej.  Zwłaszcza te  ostatnie  dzieje  -  XX wieku –
przyniosły zagładę niemal całego miasta. Zwraca się często uwagę na tkankę budowlaną, zabytki,
obiekty  infrastruktury  zniszczone  z  niesłychaną  brutalnością.  Znaczna  część  tych  zniszczeń  była
wynikiem stylu prowadzonej wojny i przełożenia na czyny ideologii nazistowskiej. Z punktu widzenia
prowadzenia  działań  zbrojnych  likwidacja  obiektów  strategicznych  jest  oczywista.  Ale  jak  można
usprawiedliwiać  niszczenie  pałaców,  kościołów,  świątyń.  Jan Zachwatowicz  stwierdził,  że  nie  było
militarnego uzasadnienia dla takowych działań. Odpowiedzią nasuwającą się było zniszczenie kultury
narodowej, wymazania tożsamości i pozbawienia przeszłości naród okupowany. 
   Wojna stała  się  pretekstem do odbudowy miasta  na skalę  niespotykaną dotąd nigdzie  indziej.
Wbrew  obowiązującym  doktrynom  konserwatorskim  wznoszono  z  gruzów  obiekty  historyczne.
Warszawska odbudowa była jednak specyficzna pod względem wyboru stanu odtwarzania. Niektóre
obiekty  odtwarzano  powracając  do  formy  znacznie  wcześniejszej  niż  sprzed  zniszczenia.
Odbudowano wtedy nieliczne zabytki znajdujące się na Osi Saskiej jednak bardzo cenne z puntku
widzenia kontynuacji tradycji miejsc jak Hale Mirowskie, Kościół św. Boromeusza, Koszary Mirowskie. 

Osie przestrzenne Warszawy2

   Oś  Saska  stanowi  wyraźny  element  urbanistyczny  sekwencji  osi  kompozycyjnych  w  układzie
przestrzennym Warszawy. Charakterystyczny jest tutaj kierunek wschód-zachód naprowadzający na
dolinę Wisły. 
   Reprezentują różne okresy powstawania i  prezentują cechy charakterystyczne dla swojej epoki.
Osie  przestrzenne  stanowią  konsekwencję  rozwoju  osadnictwa,  funkcji  przestrzeni:  publicznych,
politycznych, ekonomicznych, komunikacyjnych, kompozycji urbanistycznych. 

1  Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka, Domaradzki Krzysztof, 2013
2 Najważniejsze kulturowe osie przestrzenne Warszawy,  Adam Jankiewicz,  Joanna Porębska-Srebrna [Zagubione wartości
urbanistyczne Warszawy, Architektura nr 12/1999, fragment]
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Ryc. 1 Wielkoprzestrzenne osie urbanistyczne na planie Warszawy.

   W planie miasta bardzo widocznie zarysowują się komponowane, wielkoprzestrzenne założenia w
kierunku  prostopadłym  do  Wisły.  Od  najstarszego  czyli  omawianego  dzieła  epoki  saskiej  do
współczesnego rozwinięcia osi pałacu w Wilanowie. 
   W  kategorię  osi  królewskich  wpisuje  się  fragment  śródmieścia  południowego,  tak  zwanego
"latawca". Stanowi ono nierozerwalną część osi  stanisławowskiej  z Zamkiem Ujazdowskim. Do tej
tradycji   planistycznej  nazwiązywały  znacznie  późniejsze,  bo  współczesne  XX  wieczne  projekty
urbanistyczne  okresu  międzywojennego.  Pierwszy  zrealizowany  na  Żoliborzu  projekt  dzielnicy
mieszkaniowej wytyczał bardzo szeroką i pełną zieleni aleję niemal równoległą w planie do Osi Saskiej
w  śródmieściu.  Aleja  Wojska  Polskiego  przebiega  z  zachodu  na  wschód  tworząc  kompozycję
spinającą Plac Grunwaldzki, obecnie nie w pełni zrealizowany z Cytadelą Warszawską. W przyszłości
obiektem pełniącym domknięcie założenia niczym dawne pałace będzie nowoczesny kompleks zepołu
muzeów na Cytadeli. Osi tej można przypisać charakter odwołujący się do militarnych tradycji i historii
państwa  co  podkreślać  ma Cytadela  Muzeów z  obiektami  Muzeum Wojska  Polskiego  i  Muzeum
Historii Polski.
   Kolejnym projektem o wielkim rozmachu, obrazującym ówczesne ambicje państwa była nigdy nie
zrealizowana reprezentacyjna dzielnica im. Marszałka Piłsudskiego. Miał  to być kompleks licznych
budynków rządowych i  administracyjnych ulokowanych wzdłuż osi zakończonej gmachem Świątyni
Opatrzności Bożej. 
   Przykładem powojennego projektowania przestrzennego jest jedyna zakomponowana oś w Parku
Kultury i  Wypoczynku na Powiślu.  To parkowe założenie epoki  socrealizmu wytyczone zostało na
przedłużeniu dawnych Ogrodów Feascati i poprzez monumentalne schody biegnie w kierunku rzeki ku
Pomnikowi Sapera. Ma charakter wypoczynkowy i rekreacyjny i jako jedyna z wymienionych osi ma
bezpośrednie połączenie z Wisłą.
   Oś Pałacu w Wilanowie została włączona w nową dzielnicę mieszkaniową. Jej przebieg wyznacza
szeroki pas zieleni w czym można się dopatrzeć nawiązania do charakteru rezydencji oraz pejzażu
naturalnego  przedpola  pałacowego.  W układzie  przestrzennym opartym o  trzy  zbiegające  się  ku
pałacowi ulice ulokowano Świątynię Opatrzności Bożej jako kontynuację inicjatywy sięgającej XVIII
wieku jako wotum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
   Do osi przestrzennych miasta można również włączyć układy urbanistyczne jak socrealistyczny Plac
Hallera  czy  ciąg  Alei  Jerozolimskich  i  Alei  Waszyngtona  z  sekwencją  rond  i  placów.  Obie  osie
osadzone są po praskiej stronie Warszawy i nie są związane z założeniami rezydencjonalnymi.
   Wymienione założenia urbanistyczne stanowią wyraźną cechę urbanistyki Warszawy. Odzwierciedla
się  w nich wiekowa stołeczność miasta, mecenat władzy i tendencje panujące w urbanistyce.  W
oparciu o dawne osie rozwijały się nowe dzielnice wchłaniając je i adaptując. Stanowią cenny element
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urbanistyki  miasta  i  z  racji  tak  małej  ilości  tego  typu  skończonych  kompozycji  przestrzennych
wymagają bezsprzecznie pełnej ochrony.

Temat i ujęcie pracy.

   Warszawa jako miasto stołeczne posiada w swojej urbanistyce elementy odzwierciedlające okresy
panowania  władców  czy  władzy  co  stanowi  niezwykle  cenny  dorobek  kulturowy.  Oś  Saska  od
momentu realizacji stanowiła jedną z najważniejszych przestrzeni stolicy, kierując swoje oddziaływanie
w kierunku południowym i zachodnim.
   Warszawa posiada skromną ilość kompletnych wielkoprzestrzennych założeń  ukazujących rozmach
i patos tworzenia przestrzeni miejskiej, miejsce długich spacerów, corso ruchu pieszego i kołowego,
obramowane  interesującymi  obiektami  kultury  i  użyteczności  publicznej,  kierujących  wzrok  ku
odległym  przestrzeniom  otwierającym  się  na  piękny  naturalny  krajobraz  lub  pomnik  czy
charakterystyczną i znaczącą dla miasta budowlę. Projekty i realizacje na taką skalę powstawały w
okresie  Pierwszej  Rzeczpospolitej,  w  dwudziestoleciu  międzywojennycm  czy  w  dobie  panowania
socrealizmu w latach 50. 
 Stan zachowanych pozostawia wiele do życzenia.  Lata  zaniedbań,  brak umiejetnej  konserwacji  i
ochrony powoduje, że owe kompozycje urbanistyczne tracą swóje pierwotne założenia, zacierają się
przestrzennie,  a  potem  zanikają  w  świadomości.  A  przecież  w  tych  realizacjach  stają  się  one
przesłaniem światu  chwały  państwa,  jego  prestiżu,  dumnej  historii  miasta,  wreszcie  jego  atrakcją
turystyczną a czasem nawet wręcz jego symbolem. I takim symbolem jest właśnie Oś Saska.
   Celem proponowanej koncepcji urbanistycznej jest wykazanie, że historyczne dziedzictwo kulturowe
może znakomicie przeplatać się ze współczesną tkanką miejską. Mimo wielu aspektów z pierwszego
punktu widzenia konfliktowych i bardzo trudnych do powiązania, praca pokazuje możliwość zespolenia
bardzo trudnej tkanki urbanistycznej. 
   Ideą  projektu  jest  przywrócenie  Osi  Saskiej  miastu  i  świadomości  mieszkańców.  zarówno  w
urbanistyce  miasta  jak  i  poprzez  sieć  przestrzeni  publicznych,  zaistnienie  w  świadomości
mieszkańców i znalezienie godnego miejsca. Celem jest również włączenie przestrzeni osi w tkankę
miejską, jej zazębienie, tak aby stanowiła kontynuację obecnych i nowych powiązań. Projekt zakłada
wyeksponowanie jak najbardziej wartosciowych elementów dziedzictwa historycznego i tam gdzie jest
uzasadnione – odtworzenie tych elementów. 
   Opracowanie projektowe obejmuje obszar wyznaczony od zachodu skrzyżowaniem ulic Chłodnej i
Żelaznej,  od  wschodu  Krakowskim  Przedmieściem,  od  północy  ciągiem  ulic  Senatorskiej  oraz
Elektoralnej z włączeniem przestrzeni Placu Bankowego, na południu ulicą Królewską i Grzybowską.
Projekt zakłada zagospodarowanie śródmiejskiego fragmentu Osi Saskiej na odcinku długości 1900
metrów.  Ze  względu  na zakres  opracowania  do  przedstawienia  koncepcji  urbanistycznej  wybrano
skalę 1:2000 oraz 1:4000. Wybrany fragment – Plac Za Żelazną Bramą – uęty został w skali 1:500 w
celu zobrazowania i przybliżenia bardziej szczegółowych założeń projektu. Koncepcja urbanistyczna
została opracowana w oparciu o badania  materiałów historycznych oraz analizę stanu istniejącego.

Zarys historyczny 

   Oś Saska powstaje na początku XVIII wieku z inicjatywy króla Augusta II Mocnego. Król kupuje
posiadłość  Morsztynów  z  zamiarem  założenia  w  niej  swojej  rezydencji  (1713r.).  Realizacja  tak
wielkiego  przedsięwzięcia  wymagała  adekwatnych  wyzwań.  Obszar  założenia  urbanistycznego
składał się wielu kawałków prywatnych gruntów z dworkami i rezydencjami. Mozaika licznych działek
rozkładała się w granicach kilku jurydyk, czyli  odrębnych i autonomicznych miasteczek satelickich.
Wiązało się to z wykupem i rozbiórką istniejącycyh obiektów. Nowy układ urbanistyczny oparty był o
oś XVII wiecznego Pałacu Morsztynów. Przyjęty istniejący pałac za punkt wyjścia całego założenia
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włączony  został  w  wieloczłonowy  system  przestrzenny  uosabiający  hierarchiczność  władzy
królewskiej.

Ryc. 2 Sytuacja przed realizacją założenia kompozycyjnego. Ryc.38 Schemat kompozycyjny Osi Saskiej i Wersalu.

   Koncepcja i realizacja Osi Saskiej jest dziełem drezdeńskich architektów – Matthäusa Pöppelmanna,
J.  Naumanna,  Z.  Longuelune,  D.J.  Jaucha,  J.Z.  Deyba.  Założenie  krajobrazowe  nawiązuje  do
francuskiego Wersalu. Rezydencja królewska, ogród i pozostałe elementy tworzą wielkoprzestrzenną
kompozycję opartą na osi o nieskończnym zasięgu w kierunku zachodnim na pola Woli zaś na wschód
w starorzecze Wisły i tereny Kamionka – dawnego pola elekcyjnego. Kierunek zachodni wskazywał
jednocześnie drogę na Drezno, czyli rodzinne miasto Sasów, skąd wywodził się August II, ówcześnie
panujący władca Polski. 
   Od wschodu,  przed  Pałacem Saskim znajdował  się  rozległy,  grodzony dziedziniec  z  bramami
oflankowany od południa i północy  długimi, parterowymi budynkami koszar.  Na zachód od pałacu
rozplanowano barokowy ogród o powierzchni 17 hektarów założony na planie pięciokąta wydłużonego
wzdłuż osi zespołu. 
   Widoczne  w  planie  charakterystyczne,  krzyżowe  przecięcie  ulic  poprzecznych-obecne:  Żabia,
Graniczna,  Przechodnia  tworzy  w  miejscu  styku  plac  -  dzisiejszy  Plac  Żelaznej  Bramy.  Dalej
znajdowały  się  dwa  rzędy  koszar  pułku  Mirowskiego,  które  obejmowały  z  dwóch  stron  aleję
doprowadzającą z zachodu do parku3.
   Powstała oś bardzo wyraźnie, zarówno poprzez skalę jak i silnie zdefiniowaną formę, zaznacza
swoją obecność i  rangę w planie miasta. Tworzy prostopadły układ do istniejącego traktu północ-
południe  w skład  którego  wchodzi  Krakowskie  Przedmieście   i  nadaje  nowy kierunek urbanizacji
rysujący się w stronę zachodnią.  Widać również różnorodność funkcji jakie wpisywały się w nowy
układ urbanistyczny. Oprócz funkcji rezydencjonalnej i ogrodowej znalazły się obiekty militarne, obszar
handlu,  zaś  aleje  stały  się  z  czasem  ulicami  miejskimi,  w  tym  niektóre  ważnymi  traktami
komunikacyjnymi,  jak  ciąg  ulic  Chłodnej  i  Senatorskiej,  czy  Żabiej  i  Granicznej.  Założenie  saskie
wyznaczyło przebieg nowych ulic i placów Warszawy oraz wyregulowało zastane.

3 Architektura zespołów śródmiejskich i problemy dziedzictwa, Edmund Goldzamt, 1956
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Ryc.3 Plan Warszawy z 1762 r. autorstwa P. R. de Tirregaille'a. 

Bardzo ważny element składowy - Ogród Saski - zakładany był w dwóch fazach. Od 1713 do 1720 za
projekt  odpowiadał  Jan  Krzysztof  Naumann.  Była  to  kompozycja  zamknięta,  jednoosiowa
podporządkowana pałacowi. Druga faza  według projektu Mateusza Daniela Poppelmanna stanowiła
otwartą kompozycję wzbogaconą o poprzeczne osie. Ogród zwieńczał Wielki Salon będący w środku
promienistego układu. Zachodni kraniec ogrodu zamykała monumentalna Żelazna Brama (1733r. proj.
Poppelmann), od której nazwę wziął sąsiedni plac. W ogrodzie znajdowało się wiele innych budynków,
jak  Mały  Salon,  Ujeżdżalnia,  Strzelnica,  Operalnia.4  W  1727  roku  ogród  zostaje  udostępniony
mieszkańcom  i  w  ten  sposób  staje  się  pierwszym  publicznym  ogrodem  w  Polsce   i  jednym  z
pierwszych  w  Europie.  Za  czasów Stanisława  Augusta  udostepniony  również  zostaje  dziedziniec
Saski, który w okresie Królestwa Polskiego pozbawiony zostanie otaczających go murów.

Ryc. 4 Makieta ogrodu barokowego, XVIII w. Ryc. 5 na górze: Glorietta rysunek fasady, na dole: Żelazna Brama rycina.

   W XIX wieku, czasie dynamicznego rozwoju, następują liczne przeobrażenia. Według projektu, który
wykonał James Savage w 1815 roku przekształcono ogród w stylu angielskim, szanując przy tym
pierwotny osiowy układ kompozycji parku jak i całego szerszego założenia urbanistycznego. Savage

4 Siedem placów Warszawy, Stępiński Zygmunt, 1988
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zachowuje barokową kompozycję kształtowania zieleni w centralnej części. Podjęto kolejno działania
dążące  do  ściślejszego powiązania  ogrodu  z  miastem.  Powstają  nowe wejścia,  rozebrano  Wielki
Salon, co pozwoliło przedłużyć główną aleję do Żelaznej Bramy. W 1854 roku w północnej części
parku urządzony zostaje sztuczny staw z sąsiadującą na wzniesieniu wieżą ciśnień. W głównej alei
wzniesiona  zostaje  charakterystyczna  fontanna  projektu  Henryka  Marconiego  stanowiąca
manifestację rozwoju technicznego i ówczesnej infrastruktury miasta.  Na planie dostrzegamy zmiany
w kształcie granic ogrodu od strony zachodniej. 

Ryc. 6 Po lewej plan ogrodu z XVIII wieku, po prawej plan ogrodu z XIX wieku

   W 1821 roku zmienia się lokalizacja bramy wejściowej oraz jej otoczenie. Przesunięta zostaje na
wschód w głąb ogrodu. Nowa brama jak i całe ażurowe ogrodzenie wykonane jest ze stali i zastępuje
wały  i  mury  poprzedniego  założenia.  Przed  bramą  powstaje  trapezoidalny  placyk  obudowany
symetrycznie z dwóch stron kamienicami.

Ryc. 7 Plac Saski pod koniec XIX wieku. Ryc. 8 Plac Saski lata 20 XX wieku.
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   XIX wiek to czas przebudowy licznych elementów Osi Saskiej, w tym podupadłego i będącego w
złym  stanie  technicznym  Pałacu  Saskiego.  Nowy  budynek  w  duchu  klasycystycznym  został
zrealizowany według projektu Adama Idźkowskiego w latach 1838-1842, choć poprzedzający konkurs
wygrał Henryk Marconi. Monumentalna kolumnada, która zastąpiła główny korpus barokowego pałacu
powiązała ze sobą cały układ łącząc bezpośrednio Ogród Saski z Placem Saskim, przez co cała oś
stanowiła jednolity nieprzerwany ciąg. Zabieg ten dał w rezultacie cenne powiązanie i przenikanie się
zieleni z przestrzenią zurbanizowaną. W 1855 roku powstaje fontanna projektu Henryka Marconiego
eksponująca  osiągnięcia  techniczne  miasta  -  wodociągi. W  latach  1855-1856  ten  sam  architekt
rozpoczyna budowę pierwszego w Warszawie, nowoczesnego i zamierzonego na wielką skalę hotelu,
znanego  dziś  jako  Hotel  Europejski.5 W  1912  Rosjanie  budują  na  placu  sobór  św.  Aleksandra
Newskiego, którego żywot będzie krótki, bo zaledwie 15 letni (lata 1924-26). "Budowa tak potężnego
soboru,  usytuowanego  na  środku  historycznego  placu,  przekreśliła  zasadę  kompozycyjną  Osi
Saskiej".6 Wtedy  to  po  odzyskaniu  niepodległości  zostaje  usunięty  całkowicie.  W 1925  roku  pod
arkadami Pałacu powstaje Grób Nienanego Żołnierza, a dwa lata wcześniej pomnik Poniatowskiego.

Ryc. 9 Plac Żelaznej Bramy na początku XX wieku. Ryc. 10 Gościnny Dwór.

   Okolice Placu Za Żelazną Bramą (dawna jurydyka Wielopole)  były bardzo żywym fragmentem
miasta, co wiązało się w tym przypadku z największym obszarem handlowym stolicy. W 1841 roku
pojawia się Gościnny Dwór (proj. Jakub Gay). Murowana konstrukcja z żeliwnymi podcieniami pełni
funkcje handlowe.
Dynamiczny  rozwój  Warszawy  i  rozwój  techniki  ukazują  nowoczesne  w  tamtych  czasach  Hale
Mirowskie (1889-1891), które powstały na miejscu koszar. Obok funkcjonuje również Bazar Janasza
prowadzony  przez  społeczność  żydowską.  Z  czasem  plac  staje  sie  również  ważnym  węzłem
komunikacyjnym  za  sprawą  licznie  przebiegających  tras  tramwajowych.  Sam  plac  od  początku
posiadał chaotyczną formę dającą wrażenie powstawania obiektów go tworzących na zasadzie pełnej
spontaniczności.

Ryc. 11 Kościół św. Karola Boromeusza w XIX wieku. Ryc. 12 Ulica Chłodna w kierunku zachodnim.

5 Siedem placów Warszawy, Stępiński Zygmunt. str. 103
6 Siedem placów Warszawy, Stępiński Zygmunt. str. 113
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   W latach 1841- 1849 powstaje kościół św. Karola Boromeusza według projektu Henryka Marconiego
nanizany  na  oś  na  przecięciu  ulicy  Chłodnej,  gdzie  poszerzenie  tejże  tworzyło  Plac  Pod  Lwem.
Ruchliwa  ulica  Chłodna  z  Rogatkami  Wolskimi  w  miejscu  przecięcia  osi  i  Wałów Lubomirskiego
stanowi główny wjazd do miasta od strony zachodu. Charakterystyczna, większa szerokość ulicy oraz
wystrój  kamienic  podkreślają  rangę  ciągu  jako  elementu  osi  jak  i  stanowią  świadectwo  roli
komunikacyjnej  przedwojennej  stolicy.  Dopiero  po  drugiej  wojnie  światowej  wraz  z  realizacją
równoległej Trasy W-Z ulica Chłodna straciła na znaczeniu.

Ryc. 13 Ulica Marszałkowska na terenie Ogrodu Saskiego.  Ryc. 14 Zdjęcie lotnicze, lata 30 XX wieku.

   W latach  30  przez  teren  ogrodu  wytyczone zostaje  przedłużenie  ulicy  Marszałkowskiej,  która
wcześniej kończyła swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Królewską. Pierwszy etap wykonano jeszcze
przed  wojną  -  do  Placu  Żelaznej  Bramy,  a  w  okresie  okupacji  zakończono połączonie  z  Placem
Bankowym. Niektóre z obiektów Ogrodu Saskiego znalazły się po drugiej stronie ulicy, oderwane od
swojego pierwotnego otoczenia. W latach 1947-1948 ulicę poszerzono, a w 1951 wybudowano jej
zachodnią jezdnię.7

Ryc. 15 Mur getta na Placu Żelaznej Bramy. Ryc. 16 Zdjęcie lotnicze rejonu Placu Saskiego, lata 40 XX wieku.

   W  następstwie  napaści  nazistowskich  Niemiec  w  1939  roku  bombardowania  miasta  skutkują
zniszczeniami w różnych rejonach, w tym obiekty nie mające startegicznego uzasadnienia jak Zamek
Królewski. W czasie okupacji zostaje wydzielone getto żydowskie na północno zachodnim obszarze
centrum  miasta.  Jego  granica  przebiegała  w  rejonie  Osi  Saskiej  na  terenie  Woli,  Mirowa.  Przy
skrzyżowaniu uli  Chłodnej  i  Żelaznej funkcjonowała drewniana kładka łącząca tereny getta  ponad
korytarzem ulicy Chłodnej. Mur graniczny przebiegał w rejonie Osi Saskiej, przez Plac Żelaznej Bramy
dzieląc go na dwie części. Odcięty został również Plac Grzybowski. 
   Okres drugiej  wojny światowej  kończy się  dla  rejonu śródmieścia  Warszawy zniszczeniami na
ogromną skalę. Ucierpiała zarówno tkanka budowlana jak i  zieleń, w tym  Ogród Saski, w którym

7 Krajobraz Warszawski, nr 47, 1999
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zburzone zostały niemal wszystkie obiekty architektoniczne, a roślinność zdewastowana.

Ryc. 17 Zdjęcie lotnicze Osi Saskiej z roku 1945 pokazujące skalę zniszczeń. (żródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#)

   Po powstaniu warszawskim w 1944 roku okupant przystąpił  do w pełni  celowej akcji  likwidacji
zabudowy miasta  w  tym cennych  obiektów zabytkowych.  W imię  ideologii  umyślnie  unicestwiano
wielowiekowy  dorobek  kulturowy  narodu.  Następuje  zgłada  całej  zachodniej  pierzei  Placu
Piłsudskiego, z której przetrwał tylko niewielki fragment arkad kolumnady Idźkowskiego. Wyburzono
wielohektarowe obszary dawnego getta sąsiadującego z rejonem Osi Saskiej. Tutaj zabudowa została
zrównana do fundamentów. 
   Lata  powojenne  to  czas  odgruzowywania  i  uporządkowywania  ruin.  Dalszy  proces  likwidacji
elementów dawnego miasta ma miejsce w okresie powojennym PRL-u,  przygotowujący teren pod
nowe socjalistyczne miasto. Nowa władza często usuwała pozostałości dawnego miasta z pobudek
ideologicznych. Udało się na szczęście zachować i odbudować między innymi Hale Mirowskie, które
były pierwotnie przeznaczone do rozbiórki.

Ryc. 18 Plan Voisin, Le Corbusier, 1925 r. Ryc. 19 Budowa Osiedla Ze Żelazną Bramą, lata 60.

   Lata 60 przynoszą zmiany, których konsekwencje widzimy do dziś. Konkurs na Osiedle Za Żelazną
Bramą był odzwierciedleniem modernistycznego podejścia do ówczesnego projektowania miasta. W
1961  roku  rozpisano  konkurs  na  budowę  osiedla  na  terenie  niemalże  zrównanym  z  ziemią.
Zachowanym  śladem  dawnej  struktury  stała  się  infrastruktura  miejska,  a  ślad  brukowanych  ulic
zaznaczał dawny podział przestrzenny.
   W następstwie budowy osiedla zmieniła się diametralnie skala urbanistyczna tego fragmentu miasta,
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a historyczna tkanka niemal zatarta całkowicie.

Ryc. 20 Operacja obrotu Pałacu Lubomirskich.

   W 1970 roku ma miejsce ostatnia bezpośrednia i znacząca ingerencja w historyczną oś – 
przesunięcie Pałacu Lubomirskich, który od tej pory zamyka optycznie założenie kompozycyjne 
dzieląc na dwa odcinki. Sama operacja obrotu zabytkowej budowli była wielkim wyzwaniem 
inżynieryjnym. 

Ryc. 21 Saski Point z lotu ptaka.  Ryc. 22 Ekspozycja wieżowca na Woli widoczna z płyty Placu Piłsudskiego.

   Po zmianach ustrojowych kraju po roku 1989 następuje gwałtowny napływ kapitału prywatnego, a
brak  odpowiednio  kontrolowanej  polityki  przestrzennej  powoduje  żywiołowe  powstawanie  nowych
inwestycji,  które  wypełniają  niezagospodarowane  przestrzenie.  Zagrożenie  jakie  niesie  ten
niekontrolowany  proces  obrazuje  realizacja  biurowca  Saski  Point  z  roku  1999.  Budynek  został
wzniesiony w historyczym fragmencie obszaru Ogrodu Saskiego, który został odcięty jezdniami ulicy
Marszałkowskiej.  Zniweczona  została  w  ten  sposób  szansa  na  pełne  odtworzenie  parku  w  jego
zarysie sprzed budowy ulicy. Przypadkowa była również lokalizacja wolskiego wieżowca przy ulicy
Chłodnej, który zakłóca osiową kompozycję urbanistyczną przenosząc jej ciężar na jedną stronę. W
sąsiedztwie  Placu  Piłsudskiego  powstaje  biurowiec  Metropolitan  autorstwa  sir  Normana  Fostera
przesłaniający  monumentalną  tylną  fasadę  Teatru  Wielkiego  zaprojektowaną  przez  Bohdana
Pniewskiego.  Budynek  tworzy  nowe  ramy  przestrzenne  placu  stając  się  jego  północna  pierzeją.
Dobrym przykładem szacunku  dla  urbanistyki  jest  zespół  biurowy Atrium z  lat  90 uwzględniający
przebieg osi tworząc w jej miejscu plac publiczny oraz prawidłowo korespondujący z otoczeniem i jego
skalą.
   Pozostało jeszcze wiele niezagospodarowanych terenów w otoczeniu Osi Saskiej, które stanowią
zarówno wyzwanie jak i potencjalne zagrożenie dla zabytku urbanistyki.

 

10                       



Elementy dziedzictwa kulturowego Osi Saskiej

   Obszar Osi Saskiej był historycznie bardzo różnorodny pod względem funkcji. Do dziś zachowały się
liczne  elementy  dziedzictwa  materialnego  i  niematerialnego.  Niepełne  fragmenty  kompozycji
urbanistycznej  bardziej  lub  mniej  widoczne  stanowią  rezultat  braku  odpowiedniego  podejścia  do
ochrony i przekształceń układu. Utrzymała się niezmiennie do dziś funkcja publicznej przestrzeni o
znaczeniu  ogólnonarodowym reprezentowana przez Trakt  Królewski  z  instytucjami  państwowymi  i
Plac Piłsudskiego jako przestrzeń ogólnonarodowych wydarzeń. Mimo zmian geopolitycznych w tym
zniknięcia  z  mapy  całego  państwa,  po  odzyskaniu  niepodległości  otoczenie  dawnej  siedziby
królewskiej  pełniło  rolę  najważniejszego  placu  Polski.  W  nieistniejącym  obecnie  Pałacu  Saskim
mieściła się siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w pomieszczenia sąsiedniego Pałacu
Bruhla  zajmowało  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych.    Miejsce  nabrało  charakteru  sacrum  po
umiejscowieniu  w  arkadach  kolumnady  Grobu  Nieznanego  Żołnierza  i  w  takiej  specyfice  trwa
niezmiennie do dziś. W okresie drugiej wojny światowej w Pałacu Saskim pracowano nad złamaniem
szyfrów Enigmy. Dzisiejszy Plac Piłsudskiego gościł z pierwszą pielgrzymką papieża Jana Pawła II,
gdzie odprawiona została pamiętna Msza Święta.
   Ogród Saski  od momentu otwarcia  swoich bram dla publiczności  stał  się bardzo eleganckim i
reprezentacyjnym  "letnim  salonem  Warszawy"  tłumnie  odwiedzanym  przez  mieszkańców
korzystających z wielu obiektów rekreacyjnych i usług zlokalizowanych na jego terenie.
   Plac Za Żelazną Bramą i okolice Hal Mirowskich to miejsca związane z tradycja targową. Była to
niegdyś największa dzielnica handlowa stolicy, której początki mają miejsce w XVIII wieku w jurydyce
Wielopole. Funkcja tej przestrzeni przeniosła się w wcześniejszego Marywilu ustępującego swojego
miejsca Teatrowi Wielkiemu. Tutaj mieścił się również  Żydowski targ – Bazar Janasza.
   W czasie okupacji tereny Mirowa wcielone zostały do Getta. Mur graniczny rozcinał miasto po obu
stronach Osi Saskiej. Jednym z niewielu miejsc połączeń oby części getta była charakterystyczna,
drewniana  kładka  przerzucona  nad  ulicą  Chłodną,  która  została  symbolicznie  upamiętniona
współczesną  instalacją  przestrzenną.  Przebieg  muru  getta  oznaczony  jest  w  posadzce  w  wielu
rejonach  miasta.  Miejscem  skupiającym  kulturę  żydowską  stał  się  Plac  Grzybowski,  z  którym
sąsiadują Synagoga Nożyków i Teatr Żydowski. 
   Współczesnym dziedzictwem jakim jest Osiedle Za Żelazną Bramą stanowi książkowy przykład
modernistycznej  urbanistyki  i  architektury.  Nazwiązujące swym rozmachem i  relacją  z  historyczną
strukturą miasta do teoretycznej koncepcji Le Corbusiera – planu Voisin w Paryżu. Przestrzeń między
blokami  wyposażona  została  w  jedyne  niepełniące  tylko  roli  czysto  funkcjonalistycznej  elementy
plastyczne jak  rzeźba Syrenki  i  pomniki  Nowotki,  Poległym w Służbie  i  Obronie Polski  Ludowej,
Czynu Chłopskiego. Ze wszystkich zachowała się Syrenka w swojej pierwotnej lokalizacji. 
   W istniejącej strukturze przestrzennej można wyznaczyć historyczny wianuszek siedmiu placów
śródmieścia Warszawy, które utraciły fragmentarycznie swoje powiązania, ale przetrwał ich charakter
funkcjonalny  jak  chociażby  Plac  Małachowskiego  zdefiniowany  przez  gmach  Zachęty  Narodowej
Galerii  Sztuki,  Plac  Grzybowski  z  małymi  lokalami  rzemieślniczymi,  Plac  Bankowy  z  zabudową
administracyjną, Plac Teatralny z wejściem do Teatru Narodowego.
   

Analiza stanu obecnego

   Oś Saska mimo licznych przekształceń jest aktualnie wciąż możliwa do odczytania, jednak tak jak
wiele przestrzeni publicznych w Warszawie jest zaniedbana i lata działalności bez ściśle określonych
reguł i pomysłu skutkują obrazem chaosu przestrzennego. Największe przekształcenia miały miejsce
na  terenie  Osiedla  Za  Żelazną  Bramą,  gdzie  przerwana  została  ciągłość  historycznej  tkanki
urbanistycznej.  Zachowana  substacja  zabytkowa  stanowi  ułamek  obszaru  objętego  granicami
opracowania projektowego. Charakter zabudowy można określić jako bardzo niespójny. Cechuje go
niezmiernie zróżnicowana skala: od kilkukondygnacyjnych kamienic do kilkunastopiętrowych bloków
W opracowywanym obszarze  mamy do  czynienia  z  drobną  strukturą  kamienic,  fragmentami  XIX
wiecznych  czynszówek  oraz   całymi  kompleksy  zabudowy  osiedlowej  okresu  socrealizmu  i
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modernizmu. Od strony ulic Grzybowskiej oraz Alei Jana Pawła II dominują obiekty z ostatnich 20 lat
oraz najnowsze realizacje wypełniające ostatnie wolne przestrzenie.
   Problem odbioru przestrzeni publicznej stanowi niska jakość i niska estetyka zagospodarowania.
Brak  atrakcyjnej  oferty  programowej  skierowanej  dla  wszystkich  użytkowników  tej  przestrzeni
powoduje  zniechęcenie  do  przebywania  w  niej.  Zachwiane  są  również  proporcje  przestrzeni
komunikacyjnych  do  przestrzeni  dla  pieszych  w  ciągach  ulicznych.  Wszechobecny  problem
parkowania i zawłaszczania przestrzeni przez pojazdy dostrzegamy tutaj na każdym kroku. 

Ryc. 23 Plan Ogrodu Saskiego z XVIII wieku nałożony na współczesną strukturę urbanistyczną. /opracowanie własne przy wykorzystaniu Google Maps/

Krakowskie Przedmieście

   W miejscu przecięcia Osi Saskiej z Traktem Królewskim traci ona swoją przestrzenną kontynuację.
Za  sprawą  gęstej  ściany  oś  traci  swoją  nieskończoną  formę  w  tym  kierunku,  co  zaprzecza  jej
podstawowym założeniom. Została ona oznaczona w posadzce odlewem informującym przechodniów
o swoim przebiegu.

Plac Piłsudskiego

   Obecna forma placu będąca skutkiem zniszczeń wojennych i powojennych przekształceń znacznie
odbiega  od pierwotnego stanu.  W skutek późniejszych realizacji  plac jest  wydłużony na kierunku
północ-południe.  Najmłodszy  budynek  Metropolitan  skrócił  te  proporcje  nadając  nową  pierzeję
jednocześnie przysłaniając monumantalną, tylną fasadę Teatru Wielkiego. 
   Sam  plac  to  rozległa,  przeskalowana  przestrzeń,  funkcjonująca  poprzez  liczne  wydarzenia  i
uroczystości państwowe rozgrywane w tym miejscu w przeszłości i obecnie. Brakuje temu miejscu
przede wszystkim godnej oprawy, na tle której odbywać by się mogły narodowe zgromadzenia. Z tak
rozległą przestrzenią walczyli już przedwojenni architekci w kilku konkursach proponując w różnych
wariantach obudowanie pierzejami,  w miejscu historycznych oficyn Pałacu Saskiego, zmniejszenie
jego  skali  i  wreszcie  nadanie  spójnego  wyrazu  kompozycji  przestrzennej.  Odczuwalny  jest  brak
elementów , funkcji, dzięki którym mogłoby się pojawić trochę więcej życia. W obecnej chwili panuje
tutaj atmosfera zadumy, a pozostały fragment ruin Pałacu Saskiego nadaje martyrologicznego wyrazu.
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Ryc. 24 Płyta placu.  Ryc. 25 Pomnik Piłsudskiego.

   Pomnik Piłsudskiego usytuowany bardzo niefortunnie z tyłu placu w otoczeniu miejsc parkingowych 
obniża rangę monumentu. Pomnik ze względu na niedużą skalę znika w przestrzeni, która jest jemu 
poświęcona.
   Problemem placu jest zbiór licznych form memoratywnych, który przy braku wizji  i  sposobu ich
lokowania  stanowi  zagrożenie  dla  założenia  urbanistycznego,  gdyż  może  stworzyć  problem
zagracenia wieloma różnymi formami przestrzennymi. Na niekorzyść oddziaływują liczne i niespójne
elementy infrastruktury oświetleniowej, drogowej oraz elektrycznej.

Ryc. 26 Otoczenie Placu Piłsudskiego.

 Przykładem  jest  krzyż  upamiętniający  mszę  papieską  wyłoniony  w  konkursie.  Jest  wprawdzie
przesunięty z osi, jednak jego forma nie jest neutralna. Obok znajduje się płyta pamiątkowa, która
zdecydowanie lepiej komponuje się z placem.
   Przeskalowana zabudowa Osiedla Za Żelazną Brama niekorzystnie góruje nad Ogrodem Saskim i
samym  placem  sprawiając  wrażenie  lokalizacji  w  samym  parku.  Oś  Saską  zniekształca  również
wieżowiec przy ulicy Chłodnej rażąco zaburzający symetrię układu.

Ogród Saski

   W  obecnej  chwili  ogród  w  dużym  stopniu  zatracił  swoje   stylowe  cechy,  choć  nadal  można
wyodrębnić zachowane elementy kompozycji i wyposażenia dokumentującego jego dawny charakter.8

Najważniejsze zaniedbanie,  które rzutuje na odbiór całości  założenia to przesłonięta drzewami oś
kompozycyjna. Przypadkowe, nieprzemyślane nasadzenia i brak pielęgnacji drzewostanu przyczyniły
się  do zatarcia  widoku na przestrzał  wzdłuż głównej  alei.  Widoczne jest  to  szczególnie  od Placu
Żelaznej  Bramy,  gdzie  wzrok  napotyka  na  ścianę  drzew.  Ogród  w  obecnym  stanie  jest  bardzo
zaniedbany i wiele brakuje mu do jego reprezentacyjnego charakteru sprzed wojny. Partery ogrodowe
nie istnieją poza jednym dość skromnej kompozycji kwiatowej przy fontannie. Wszechobecny ciemny

8 Krajobraz Warszawski, nr 47, 1999
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asfalt i betonowe nawierzchnie z krzywymi  krawężnikami brutalnie wkraczają w zieloną, ogrodową
przestrzeń. 

Ryc. 27 Aleja główna Ogrodu Saskiego widziana z jego wnętrza i od strony Placu Żelaznej Bramy.

  Mała architektura jest kompletnie nieodpowiednia do charakteru i rangi Ogrodu Saskiego. Betonowe
śmietniki  i  ławki  ze  zbyt  jaskrawymi  elementami  nie  stanowią  szlachetnej  ozdoby.  Dysonans
estetyczny  stanowią  również  elementy  infrastruktury  technicznej  wychodzące  ponad powierzchnię
terenu.

Ulica Marszałkowska

   Przebieg ulicy Marszałkowskiej od samego początku, czyli pierwszego fragmentarycznego przebicia
przez  Ogród  Saski,  budził  duże  kontrowersje  i  również  dziś  stanowi  wyraźny  problem  mając
świadomość ,że wchodząc w historyczne granice Ogrodu Saskiego wycinaja z niego dużą przestrzeń i
degraduje cenne i kompletne założenie krajobrazowe. Zielona wyspa wydzielona jezdniami nie może
być wykorzystywana w żaden sposób i pokazuje niegospodarność w wykorzystywaniu śródmiejskich
gruntów. Korytarz komunikacyjny rodziela oś na dwie części, bez możliwości przejścia na każdą ze
stron. Widok mknących pojazdów w dużej ilości zakłóca spokojny, ogrodowy charakter przestrzeni.
Rodzielenie  korytarzem  komunikacyjnym  ma  także  daleko  idące  konsekwencje  w  postaci
wyodrębnienia  fragmentów miasta  z  czego Plac Za Żelazną Bramą przez brak kontynuacji  ciągu
pieszego jest miejscem dość martwym.

Plac Żelaznej Bramy 

   Plac jest względnie zadbany jednak brak mu ścian architektonicznych przez co placem jest z nazwy
i jedyną rzeczą jaką można tu robić to przyjść posiedzieć na ławce i podziwiać pomnik Kościuszki.
Negatywny  wpływ  na  odbiór  przestrzeni  mają  wielkie  bloki  osiedla,  które  dominują  i  narzucają
wielkogabarytowa skalę. Plac zostal utworzony przez rozsuniecie dwoch skrajnych blokow wzgledem
siebie i jednoczesnie uzyskana szczelina stanowi przejscie Osi Saskiej. Przestrzen pozbawiona jest
programu uslugowego co wplywa na jego funkcjonowanie blizsze swkerowi. Pełnią przy okazji rolę
nośników  reklamy  wielkoformatowej.  Zaciera  się  historyczny  przebieg  ciągu  łączącego  Plac
Grzybowski z Placem Bankowym. Zasłaniają go drzewa i niski blok od strony ulicy Królewskiej.
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Ryc. 28 Ulica Graniczna w rejonie skrzyżowania z Królewską przed wojną.  Ryc. 29 Ślad ulicy Granicznej obecnie. Ryc. 30 Plac Żelaznej Bramy.

Parking przed Pałacem Lubomirskich degraduje reprezentacyjny charakter osi. Samochody
zagracają przestrzeń publiczną stanowiąc poprzez wydzielenie przestrzenne zaporę, która sprawia, że
pałac staje się niedostępny. Nadmiar parkujących pojazdów stanowi bardzo poważny problem, który
jest bolączką całego śródmieścia Warszawy.

Osiedle Za Żelazną Bramą

   Pozostałe  bloki  w  stosunku  do  wymienionych  wcześniej  w  sąsiedztwie  placu  są  wycofane  z
bezpośredniego styku z Osią.  Urbanistyka i  architektura tego zespołu zabudowy stoi  pod każdym
względem w  opozycji  i  oderwaniu  od  miejsca.  Zarówno  wysokość  każdego  z  bloków jaki  i  jego
lokalizacja ma sie nijak do tradycyjnej przestrzeni i tkanki śrómiejskiej. 
Od ulicy Grzybowskiej przestrzenie pomiędzy budynkami zostały wypełnione nową zabudową jednak
bez ustalonego planu i kompozycji urbanistycznej. Dogęszczona struktura znacznie zmienia pierwotne
założenia modernistycznego osiedla.  Pozostałe tereny między blokami wykrojone zostały na place
parkingowe  minimalizując  jej  przeznaczenie  dla  rekreacji  mieszkańców.  Mankamentem  jest  brak
czytelnego podziału na przestrzenie publiczne i sąsiedzkie, a jeżeli takowy się pojawia to w postaci
nieestetycznych ogrodzeń z furtkami. 

Hale Mirowskie 

Ryc. 31 Targowisko.  Ryc. 32 Zachodnia elewacja Hali Mirowskiej przed wojną.  Ryc. 33 Modernistyczna nadbudowa od strony Alei Jana Pawła II.

   Hale  Mirowskie  znikają  za  wszechobecnym bałaganem bud targowych  i  przybudówek.  Zużyta
nawierzchnia  posadzek,  niezorganizowane  parkowanie  uwłacza  temu  miejscu.  Zabytkowe,
niepowtarzalne obiekty architektoniczne wraz z ich pięknem giną w chaotycznym otoczeniu. Przez
ogrodzenie  strefy  targowiska,  zastawienie  budami  trudno  odczytać  kontynuację  Osi  Saskiej
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przechodzącej przez wielkie bramy do hal. Modernistyczna przybudówka na zachodniej hali szpeci
historyczny obiekt od najbardziej wyeksponowanej elewacji i zniekształca monumentalne wejście do
budynku  podkreślające  kontynuację  Osi  Saskiej  przebiegającą  na  wylot.  Pawilon  handlowy  w
południowej  części  targowiska  odcina  hale  od  Parku  Mirowskiego  długim  murem,  co  powoduje
zamieranie przestrzeni publicznej w tym miejscu. Poza wymienionymi mankamentami, głównie natury
estetycznej i funkcjonalnej okolice Hal Mirowskich są żyjącym, barwnym fragmentem miasta.

Koszary Mirowskie

Ryc. 34 Koszary Mirowskie obecnie – ujęcie od Hali Mirowskiej i od strony ulicy Chłodnej.

   Bolączką tego miejsca jest dominująca w przestrzeni infrastruktura komunikacyjna. Wielopasmowe
jezdnie Alei Jana Pawła II z torowiskiem tramwajowym przecinają Oś bardzo szerokim korytarzem.
Poprzez rozległe proporcje tej przestrzeni traci się poczucie kierunkowości założenia. Mamy tu do
czynienia z brakiem gradacji wielkości otwarć i domknięć.
Obecne  Muzeum  Pożarnictwa  stanowi  relikt  zespołu  trzech  par  budynków  koszar  symetrycznie
usytuowanych względem Osi. Do zniekształcenia założenia przyczynił się parterowy łącznik między
skrzydłami  stojący  w  poprzek  osi.  Odcina  on  powiązanie  placu  przed  Halami  Mirowskimi  z  ulicą
Chłodną,  które  istniało  jeszcze  po  wojnie  i  odbudowie.  W  skutek  wydzielenia  tego  kawałka  z
przestrzeni publicznej  pieszy musi  omijać zespół budynków przemierzając na jego tyłach.  Wraz z
wysoką  zielenią  w  drugim  planie  przysłaniają  widok  na  kosciół  Boromeusza,  stanowiący
architektoniczną dominantę. 
   Pozytywnym przykładem projektowania jest  zespół budynków biurowych "Atrium".  Architektura i
układ  zabudowy  szanuje  otoczenie,  nawiązuje  z  nim  relacje  poprzez  proporcje  oraz  podkreśla
przebieg Osi Saskiej placykiem z fontanną.

Ulica Chłodna

   Stosunkowo niedawno poddana gruntownemu remontowi, jednak nie pozbawiona mankamentów.
Największą  wadą  była  tylko  estetyzacja  posadzek  i  małej  architektury  bez  realizacji  programu
funkcjonalnego ulicy, co skutkuje pustymi parterami budynków i brakiem atrakcyjnej oferty i celu w
jakim można tu  przyjść.  Niemniej  jednak można zaobserwować  powoli  zachodzące  zmiany  w tej
kwestii.

Uwarunkowania planistyczne 

   Opracowywany  obszar  objęty  jest  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
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Przestrzennego m.st. Warszawy. Przytoczone zostały wybrane zapisy odnoszące się szczególnie do
kontekstu prezentowanego projektu.

"Głównym celem zmian i przekształceń w zakresie elementów kształtujących strukturę przestrzenną i
krajobraz miasta oraz w ramach stref funkcjonalnych jest:

- odbudowa tożsamości Warszawy w oparciu o jej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

-  zintegrowanie  i  wyeksponowanie  elementów  kształtujących  strukturę  przestrzenną  miasta,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  harmonijnego  łączenia  wartości  zabytkowo-kulturowych  i
przyrodniczokrajobrazowych ze współczesnymi formami zagospodarowania9

- uzyskanie przestrzennej ciągłości miejskiej i przyrodniczej struktury Warszawy oraz harmonizowanie
procesów urbanizacyjnych miasta, z określeniem standardów zagospodarowania, wpływających na
podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców

-  rozwój  budownictwa  mieszkaniowego  w  sposób  maksymalnie  wykorzystujący  istniejącą  i
projektowaną infrastrukturę"

Ryc. 35 Struktura funkcjonalno-przestrzenna. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy. 

   Zgodnie ze Studium rejon Osi Saskiej wchodzi w strefę śródmieścia funkcjonalnego. Dopuszczalne
wysokości zabudowy to 20 m na wschód od ulicy Marszałkowskiej oraz na północ od osi. Południowo-
zachodnia część do 30 m wysokości.
Oś Saska wpisana została do rejestru zabytków i jest obszarem prawnie chronionym.

Ryc. 36 Ochrona dziedzictwa kulturowego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy. (żródło: internet)

9  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
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Zapisy studium dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

"1.2. Generalne zasady ochrony wartości zabytkowych, którym należy podporządkować kształtowanie
zagospodarowania przestrzennego w obszarach dziedzictwa kulturowego to:

- zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji,

- zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej,

-  rewaloryzacja  historycznych  układów  urbanistycznych,  zabudowy  oraz  zabytkowego
zagospodarowania  terenu,  według  szczegółowych  wytycznych  konserwatorskich,  opracowanych  w
oparciu o wyniki prac badawczych i analiz konserwatorskich dla całych założeń przestrzennych lub
obszaru,

-  podporządkowanie  wymogom  konserwatorskim  dopuszczalnych  przekształceń  zabytkowej
zabudowy i zagospodarowania terenu,

-  wykluczenie  lokalizowania  obiektów  dysharmonizujących  z  historycznym  sąsiedztwem  i
przesłaniających  obiekty  zabytkowe,  w  tym  ograniczenie  lokalizowania  naziemnych  obiektów
infrastruktury technicznej,

- nowe zagospodarowanie: zabudowa, nawierzchnie ulic i placów, wyposażenie urbanistyczne winno
charakteryzować  się  wysokimi  walorami  estetycznymi  i  użytkowymi  –  obowiązuje  ograniczenie
dowolności  w stosowaniu  rozwiązań technicznych,  materiałów i  kolorystyki,  w tym nawierzchni,  a
także materiału roślinnego oraz ograniczenie wprowadzania reklam i informacji wizualnej,

- uwzględnianie wymogów ochrony archeologicznej,

-  wymóg  poprzedzenia  prac  planistycznych  oraz  rewaloryzacyjnych  obszarów  szczegółowymi
wytycznymi konserwatorskimi oraz kompleksową oceną stanu i funkcjonowania obszaru, opartą na
analizach i studiach, łącznie ze studiami krajobrazowymi i panoram,

- dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od zasad ochrony określonych w pkt 2-4 ,
wyłącznie w wyniku przeprowadzenia prac badawczych lub szczegółowych zaleceń konserwatorskich
uszczegóławiających przedmiot ochrony oraz sposób i zakres ochrony."10

Wpis do rejestru zabytków

Do rejestru zabytków wpisany jest układ urbanistyczny Osi Saskiej jako jeden z najstarszych wpisów ,
bo  jeszcze z lat 30-tych i powtórnie umieszczony w decyzji  z 65 roku. Rejon Traktu Królewskiego
stanowi  pomnik  historii.  Ochronie  podlega  układ  przestrzenny  ulic  Senatorskiej  i  Elektoralnej
stanowiący  dawny  trakt  wyjazdowy  z  Warszawy  w  kierunku  Woli  i  pól  elekcyjnych.  W  rejestrze
zabytków znajdują się liczne budynki i zespoły zabudowy oznaczone graficznie na planszy numer 2 i 4
oraz załącznikach graficznych.

10  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
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Wnioski do projektu

Podsumowanie 

   Oś Saska jako wybitne dzieło urbanistyki Warszawy epoki baroku przechodziła na przestrzeni lat
liczne  przeobrażenia  będące  próbą  dostosowania  do  aktualnych  potrzeb  społeczeństwa  kolejnej
epoki. Przeobrażenia te ukazują jak żywym organizmem jest miasto i jak w danym okresie obnoszono
się do kwestii dziedzictwa. Należy pamiętać, że nigdy nie zrealizowano w pełni pierwotnych planów
urbanistycznych,  ani  również  późniejszych  opracowań  planistycznych  i  tak  licznych  prac
konkursowych.  Jest  to  niewątpliwie  bolączka  Warszawy,  która  nie  posiada  wielu  dokończonych  i
kompletnych założeń przestrzennych i architektonicznych. Pomimo wieloletniej odbudowy stolicy ze
zniszczeń wojennych, plac Piłsudskiego po dziś dzień sprawia wrażenie niedokończonego. Na jego
odbudowę odbyło się w ciągu ostatnich ponad sześciu dekad sześć konkursów, z których żaden nie
doczekał się pełnej, a większość nawet częściowej realizacji.11

   Ciekawe i nowatorskie rozwiązania z okresu międzywojennego nigdy nie wyszły poza etap szkiców.
Doraźne działania począwszy już od lat 30 po dzień dzisiejszy skutkują coraz większą ingerencją w
zabytkowe  założenie  przestrzenne  i  małymi  krokami  prowadząc  do  dewastacji  czy  degradacji.
Zarzucić można temu stanowi brak spójnego planu, spójności przestrzeni. Oś Saska istniała w planie
Warszawy i istnieje do dzisiaj. Każda epoka liczyła się jednak zawsze z jej obecnością. Jest też ona
nacechowana bardzo silnymi emocjami – zwłaszcza obecny Plac Piłsudskiego, co do którego toczą
się gorące a nawet bardzo zażarte dyskusje.
   Oś  Saska  stanowi  w  układzie  przestrzennym  Warszawy  wielki  potencjał  dzięki  powiązaniu  z
historycznymi  ciągami  oraz  sąsiedztwem  "siedmiu  placów  Warszawy". Wraz  z  przedłużeniem  w
kierunku  wschodnim,  przez  most  na  przedłużeniu  ulicy  Karowej,  będzie  stanowić  poprzeczny  w
stosunku  do  Traktu  Królewskiego  ciąg  przestrzeni  publicznej  łącząc  wielkomiejską  Wolę  z  pełną
starego klimatu Pragą. Ma on szansę stać się drugą najważniejszą i reprezentacyjną przestrzenią
publiczną Warszawy.
   Aby tereny w obszarze Osi Saskiej mogły stać się atrakcyjne i żeby mogły stanowić żywy organizm
miejski  niezbędne  jest  włączenie  poszczególnych  placów  i  ulic  w  sieć  powiązań  ważniejszych
przestrzeni publicznych Warszawy. Należy uzyskać ich kontynuację odbudowując zatarte powiązania.
Należy również zadbać o funkcje zorganizowane wokół projektowanych przestrzeni tak, aby były one
atrakcyjne  dla  użytkowników.  Uczytelnienie  założenia  urbanistycznego,  poprzez  środki
architektoniczne i detal urbanistyczny oraz ofertę programową pomoże w odkryciu osi kompozycyjnej
na nowo i zacznie istnieć w świadomości mieszkańców jako coś więcej niż krótki fragment Ogrodu
Saskiego z Placem Piłsudskiego. 
   Z historycznej zabudowy tego obszaru pozostały tylko nieliczne obiekty i stanowią one bardzo małą
część substancji urbanistycznej.   Należy je włączyć w nową tkankę uatrakcyjniając je programowo i
podkreślając  ich  walory  architektoniczne  oraz  edukacyjne.  Odtworzenie  pierwotnego  charakteru
założenia  Ogrodu  Saskiego  jako  eleganckiego  ogrodu  miejskiego  będzie  wymagało  odtworzenia
historycznych ram przestrzennych kompleksu zieleni  w tym najistotniejszego elementu domknięcia
wschodniego styku zieleni z miastem przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
   Należy przywrócić oś miastu i zadbać o ochronę jej kompozycji wraz z kołnierzem urbanistycznym
ze szczególną dbałością. Wraz z innymi wielkoprzestrzennymi osiami definiuje stołeczność miasta,
bogatą  historię.  Walory  historyczne  i  dziedzictwo  kulturowe  w  atrakcyjny  sposób  wydobyte  i
przedstawione  lokalnej  społeczności  pozwolą  na  identyfikowanie  się  mieszkańców  z  miastem  i
pielęgnowaniem odkrytych na nowo tradycji. 
   Wykorzystując  dostępne środki w postaci wiedzy historycznej, współczesnej techniki i inżynierii
można  zaproponować  rozwiązania,  które  pozwolą  na  nowo  spojrzeć  w  kontekst  dziedzictwa
kulturowego i włączyć je we współczesne miasto.
  

11   Do siedmiu razy sztuka, czyli powojenne próby odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego, Nitychoruk Michał, 
http://saski2018.pl/do-siedmiu-razy-sztuka/
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Układ funkcjonalno-przestrzenny

   
   Założenie  urbanistyczne  Osi  Saskiej  przechodzi  przez rozległy  fragment  miasta  cechujący  się
zróżnicowaną funkcją, krajobrazem i  skalą zabudowy. Napotykamy tutaj na konglomerat koncepcji
urbanistycznych od  zrekonstruowanego Traktu Królewskiego z niską zabudową, reliktów XIX wiecznej
tkanki po osiedla z epoki socrealizmu i modernizmu. Takie uwarunkowania stanowią wyzwanie dla
zespolenia tkanki miasta w jedną, przemyślaną całość.

Ryc. 37  Schemat tkanki urbanistyczne, od lewej: stan z roku 1939, w środku stan obecny, po prawej projekt.

   Projekt  zakłada  wyeksponowanie  i  przywrócenie  najwartościowszych  elementów  układu
przestrzennego Osi Saskiej przy dostosowaniu do współczesnych uwarunkowań miasta, biorąc pod
uwagę  zmienioną  po  wojnie  tkankę  urbanistyczną.  Celem  do  jakiego  dąży  projekt  to  włączenie
różnych  koncepcji  urbanistycznych  w  jedno  miasto  przy  podporządkowaniu  najważniejszej  osi
urbanistycznej.   Zdefiniowano  formę  przestrzeni  publicznej  poprzez  dążenie  do  wytworzenia
tradycyjnej kompozycji miasta wywodzącej się od miasta historycznego. Cechuje go spoista forma,
oparta na na podstawowych regułach jakimi są ciągłość, hierarchiczność i różnorodność przestrzeni
budowlanej zdefiniowana systemem: plac – ulica – działka – pierzeja.

Ryc. 38  Schemat typów przestrzeni publicznej.
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  Obszar  objęty  opracowaniem  projektowym  można  podzielić  na  strefy  o  zdefiniowanej
charakterystyce.  Charakterystyka  ta  wynika  z  tradycji  miejsca,  historii  oraz sposobu użytkowania.
Zaczynając  od  wschodu  w  rejonie  Krakowskiego  Przedmieścia  stanowiącego  Pomnik  Historii
zdefiniowano obszar  jako najważniejsza  reprezentacyjna  przestrzeń  Warszawy.  Dawne królewskie
założenie  pałacowo-ogrodowe  stanowi  jej  przedłużenie.  W  tym  kontekście  osadzony  jest  Plac
Piłsudskiego jako przestrzeń o charakterze państwowym, tworzący wraz z towarzyszącymi obiektami
Agorę Narodową. Mijając Ogród Saski jako przywrócony "Letni Salon Warszawy" znajdujemy się w
rejonie Osiedla Za Żelazną Bramą, którego nowo zaaranżowany Plac Żelaznej Bramy stanowi lokalne
centrum. Na zachód rozciąga się dzielnica handlowa z towarzyszącym programem rekreacyjnym w
sąsiednim Parku Mirowskim. Po drugiej stronie alei Jana Pawła II kontynuację Osi Saskiej stanowi
ulica Chłodna jako reprezentacyjna przestrzeń Woli. 

Wchodzące w skład kompozycji place miejskie cechują się indywidualną specyfiką atmfosfery miejsca,
architektury otoczenia. Przypisano każdemu z nich odrębną charakterystykę:
 
Plac Piłsudskiego – Agora Narodowa, uroczystości oficjalne o charakterze pństwowym 
Plac Żelaznej Bramy – wielofunkcyjne centrum Osiedla Za Żelazną Bramą
Plac Mirowski – handel i usługi, targ

Towarzyszące Osi Saskiej pozostałe place śródmiejskie:

Plac Teatralny – kultura i widowiska plenerowe
Plac Bankowy – administracja i funkcje obsługi ruchu turystycznego
Plac Grzybowski – rzemiosło, handel oraz centrum kultury Żydowskiej
Plac Dąbrowskiego – rekreacja, zagłębie księgarni i antykwariatów
Plac Małachowskiego – sztuka i kultura

Ryc. 39  Schemat układu przestrzeni publicznych centrum Warszawy

   Cała  oś wraz z  kontynuacją  ciągu ulicą Karową i  dalej  na Pragę planowanym mostem tworzy
wspólnie  prostopadły  do  Traktu  Królewskiego  układ  najważniejszych  przestrzeni  publicznych
Warszawy.  O  potencjale  założenia  decydują  tutaj  bardzo  rożnorodna  oferta  programowa,  walory
krajobrazowe  i  kulturowe.   Na  korzyść  takiego  traktu  spacerowego  decyduje  również  fakt,  że
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równoległy ciąg Trasy W-Z o charakterze typowo komunikacyjnym nie jest w stanie przyjąć takiej roli.
Zatem  uzyskujemy  połączenie  zarówno  widokowe  jak  i  fizyczne  w  szerszym  kontekście
urbanistycznym co jeszcze bardziej wzmacnia znaczenie Osi Saskiej we współczesnej Warszawie.
   
   Założono  zasadniczy  podział  na  formę,  typ  zabudowy  i  jej  kształtowanie.  Od  Krakowskiego
Przedmieścia  do  ulicy  Marszałkowskiej  powstaną  pierzeje  odwzorowujące  historyczną  parcelację,
czyli  obszar  ten będzie  się  charakteryzował  gęstym podziałem ścian urbanistycznych.  Tworzyć  je
będzie  zabudowa  o  współczesnym   wyrazie  architektonicznym  o  gabarytach  odpowiadających
historycznej  zabudowie  przedwojennego  śródmieścia  i  nawiązująca  z  nim  harmonijną  relację.  Po
zachodniej stronie Ogrodu Saskiego w związku z niemal całkowitym zatarciem historycznego układu
urbanistycznego  powstanie  zabudowa  wchodząca  w  relacje  z  modernistycznym  osiedlem,  a  jej
architektura  nie  będzie  musiała  nawiązywać  do  historii.  Wschodnia  część  opracowania  będzie
stanowić zabudowa korespondująca z charakterem obszaru Traktu Królewskiego jako historycznego
dziedzictwa, a zachodnia płynnie przechodzić w skalę współczesnego śródmieścia Warszawy.

Elementy kompozycji

Skwer im. ks. Twardowskiego

   Powstała po wojnie jedna z niewielu enklaw zieleni Krakowskiego Przedmieścia. Zajmuje miejsce po
wyburzonym kwartale kamienic. Obecna sytuacja daje mozliwość udrożnienia Osi Saskiej w kierunku
Pragi i Kamionka. Mozliwe w obecnej sytuacji jest wytyczenie otwarcia widokowego na wschód, gdzie
ponad  zadaszeniami  budynków  przyklasztornych  będzie  możliwość  dostrzeżenia  dominant
wysokościowych  nowego  centrum  Pragi.  Zaproponowano  rekompozycję  skweru  opierając  plac  o
szeroką aleję na przedłużeniu Osi Saskiej. Powstaje relacja widokowa z odtworzoną kolumnadą na
Placu  Piłsudskiego.  Wprowadzono  nową  zabudowę  uzupełniającą  wschodnią  krawędź  skweru  i
zasklepiającą  ślepe  ściany  sąsiednich  działek.  W  parterze  może  ulokować  się  kawiarnia  czy
restauracja wychodząca bezpośrednio na skwer. Miejsce to zyska na dużym znaczeniu po połączeniu
ciągu ulicy Karowej z druga stroną Wisły stając się jednym z elementów nowego, znaczącego ciągu
przestrzeni publicznej.

Plac Piłsudskiego

   Element  stanowiący  istotny  punkt  założenia  Osi  Saskiej.  Miejsce  bardzo  szczególne  i  silnie
naznaczone historią. Plac razem z Grobem Nieznanego Żołnierza stanowi miejsce pamięci i hołdu
wybitnym  Polakom.  Stanowi  swego  rodzaju  pomnik  -  miejsce  sacrum.  W  kontekście  miejsca  o
znaczeniu symbolicznym, proponowana rekonstrukcja urbanistyczna pierzei Placu Piłsudskiego ma
również metaforyczne znaczenie. Pustka powinna być wypełniona życiem nie pozbawiając przy tym
tego miejsca świadectwa historii.  
   Koncepcja  przewiduje  zachowanie  obecnego  charakteru  przestrzeni  wprowadzając  usługi  z
programem nadającym żywotność placu i respektującym otoczenie. 
   Założono przywrócenie zachodniej pierzei placu, bez której założenie urbanistyczno-krajobrazowe
traci pierwotny sens. Istotą urbanistyczną była hierarchizacja przestrzeni: plac – pałac – ogród. Razem
z zachodnią pierzeją powinno być to symboliczne zakończenie odbudowy miasta. Plac Piłsudskiego
stanowi najbliższe otoczenie Krakowskiego Przedmieścia i odbudowanego Traktu Królewskiego. Jako
wnętrze urbanistyczne jest z nim bezpośrednio powiązane. Kompromisową propozycją mogłoby być
odbudowanie  Pałacu  Saskiego  jako  współczesnego  obiektu  z  odtworzonymi  elewacjami  w
szlachetnym  betonie  architektonicznym.  Elewacje  i  ich  detal  odciśnięte  w  betonie  niczym  odlew
dawnego pierwowzoru powodują, że nabiera on metaforycznego charakteru niczym wskrzeszony z
popiołów. Nie udają zabytku, a wręcz podkreślają, że obiekt jest nowym wcieleniem poprzednika. W
ten sposób autentyczny,  zachowany fragment  w postaci  arkad byłaby wizualnie  wyodrębniony od
nowej  struktury.  W ten  sposób zachowana zostanie  pamięć  o  tragicznych  wydarzeniach  minionej
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wojny niczym blizna na odrodzonej tkance. Taki zabieg ma na celu uniknięcie tworzenia falsyfikatu
zabytku, a jednocześnie przywrócenie utraconej formy architektonicznej samego placu. Przy budowie
wykorzytać  należy  zabytkowe  piwnice  i  włączyć  je  w  strukturę  obiektu  z  przreznaczeniem  na
przestrzeń ekspozycyjno-edukacyjną.

Ryc. 40  Przykład rozwiązania elewacji. Hotel Fouquet Barrière, arch. Edouard François 

   Przywrócenie utraconej pierzei placu domyka widok z Krakowskiego Przedmieścia tworząc zwornik
pomiędzy  odbudowaną,  historyczną  zabudową  obszaru  Traktu  Królewskiego  a  współczesną
architekturą zachodniej  części  śródmieścia.  Przewiduje  się  tutaj  umieszczenie  funkcji  publicznych,
kulturalnych  oraz  związanych  z  administracją  państwową  –  ministerstwa  czy  instytuty,  które  na
przykład zajmują nieruchomości przeznaczone do zwrotu właścicielom. W ogólnodostępnym wnętrzu
Pałacu Saskiego powinna znaleźć się przestrzeń przeznaczona na wystawy tematyczne, wykłady,
bibliotekę czy muzeum związane z historią miejsca – w tym o wkładzie polskich naukowców w łamanie
szyfrów  Enigmy  podczas  drugiej  wojny  światowej,  którzy  pracowali  w  jednym  ze  skrzydeł
zniszczonego Pałacu. 

Ryc. 41  Wizualizacja projektowanego zagospodarowania Placu Piłsudskiego.

   Plac  Piłsudskiego  obudowano  obustronnie  pawilonami  tworzącymi  układ  zarysowujący  oficyny
pałacu. Ich lustrzane elewacje nadają właściwą skalę założenia,  spójny, uporządkowany charakter
wnętrza  odpowiadający  jego  przeznaczeniu,  powadze  i  monumentalności.  W  projektowanych
kubaturach przeznaczono miejsce na funkcje  usługowe jak kawiarnie,  restauracje  oraz usługi  nie
kłócące  się  z  duchem  miejsca.  Pod  płytą  placu  przewidziano  parking  podziemny  obsługujący
wszystkie  obiekty  zlokalizowane  wokół  niego.  Infratrukturę  techniczną  oraz  rampy  wjazdowe
zlokalizowano w pawilonach, co daje możliwość estetycznego wkomponowania w otoczenie.  Z racji
organizowania państwowych uroczystości dla zachowania procedur bezpieczeństwa parking będzie
wyłączany z użytkowania na czas ich trwania.
   W posadzce placu po jego obrysie przebiega szeroki pas przeznaczony na tablice upamiętniające
ważne  wydarzenia  i  osobistości.  Każda  nowa  tablica  będzie  miała  swoje  miejsce  w  modułowym
podziale pasma. Rozwiązanie to porządkuje przestrzeń placu i  zabezpiecza przed przypadkowymi
lokalizacjami form przestrzennych mogącymi powodować zakłócenie tej przestrzeni.
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   Zmieniono  lokalizację  pomnika  marszałka  Józefa  Piłsudskiego  umieszczając  go  na  osi  przed
Grobem  Nieznanego  Żołnierza.  Nowa  lokalizacja  wymaga  zaprojektowania  wyższego  cokołu  w
związku ze skalą otoczenia. 

Ogród Saski

   Ogród  Saski  stanowi  zespół  krajobrazowy  o  wielkim  znaczeniu  dla  miasta  i  jego  dziedzictwa
kulturowego.  Najbardziej  zasadne  działanie  w  tej  materii  to  wyeksponowanie  jak  najwięcej  z
historycznego założenia  krajobrazowego i  przywrócenie  elementów stanowiących  o jego  randze  i
wyjątkowości.  Przewidziano rewaloryzację założenia ogrodowego i  nadanie mu dawnej świetnosci.
Ogród  Saski  w  założeniu  ma  znów  stanowić  w  pełnej  okazałości  Zielony  Salon  Warszawy.  W
koncepcji  posłużono  się  elementami  opracowania  rewaloryzacji  Ogrodu  Saskiego  autorstwa
architektów krajobrazu Marka Szeniawskiego i Wojciecha Trzópka.
   Projekt zakłada jak najpełniejsze odtworzenie pierwotnych granic ogrodu, które zostały zatarte na
przestrzeni  lat.  Odtworzono  ozdobne,  stalowe  ogrodzenie  wyposażone  w  bramy  rozlokowane  w
swoich pierwotnych miejscach oraz dodano nowe wejściedo ogrodu od strony Pałacu Błękitnego.
Południowo-zachodnia granica ze względu na istniejaca zabudowę zostanie symbolicznie zaznaczona
stalowym  pasem  w  posadzce.  Poprzez  korektę  infratruktury  drogowej  odzyskane  zostały  tereny
zabytkowego parku, dające możliwość atrakcyjnej aranżacji i wzbogacenia kompozycji o wachlarzowe
założenie krajobrazowe nawiązujące do barokowego planu Ogrodu Saskiego z XVIII wieku.  Założono
odtworzenie  współczesnymi środkami obu historycznych elementów domykających Ogród Saski  –
Pałac Saski oraz Żelazną Bramę.
   Kompozycja opierać się będzie na pierwotnym układzie alei ogrodowej na osi pałacu. Uczytelniona
została wielkoprzestrzenna oś poprzez usunięcie  zarastających ją drzew.  Zachodnią część tworzy
wachlarzowy  układ  parterowych  ogrodów  oraz  oranżeria  stanowiąca  lutrzane  odbicie   budynku
biurowego znajdującego się w granicach Ogrodu Saskiego, przez co zachowana została symetria
kompozycji.
  W miejscu  zlikwidowanego  w  XIX  wieku  Wielkiego  Salonu  zaprojektowano  wieżę  widokową  o
współczesnej  formie  architektonicznej.  Dominanta  podkreśla  prostopadłe  skrzyżowanie
najważniejszych alei  Ogrodu Saskiego. Z tarasu wyposażonego w kawiarnię,  znajdującego się na
górze będzie można podziwiać w pełni wielkoprzestrzenne założenie urbanistyczne. 
   Historyczny ogród nasycony był licznymi obiektami parkowymi, pawilonami i małą architekturą, które
wzbogacały go o ofertę rekreacyjną i usługową. Obecnie zachowało się tylko kilka takich elementów
wyposażenia  parku.  Planuje  się  umieszczenie  w  przestrzeni  parkowej  obiektów  o  współczesnej,
pawilonowej  architekturze  o  wysokiej  jakości  i  walorach  estetycznych  spójnych  dla  charakteru
zabytkowego kompleksu. Przewidziano lokalizację amfiteatru w miejscu zniszczonego w 1939 roku
teatru letniego. Wydarzenia plenerowe przywróciłyby tradycję miejsca oraz przciągały użytkowników.
Od  ulicy  Żabiej  znajduje  się  oranżeria  z  kawiarnią  i  restauracją.  W  okresie  letnim  egzotyczna
roślinność  zostałaby  eksponowana  wzdłuż  głównych  alei  ogrodu.  Zaprojektowano  miejsce
przeznaczone na Lapidarium, które będzie gromadziło ostatnie zachowane relikty dawnego Ogrodu
Saskiego  porozrzucane  w  obecnej  chwili  w  przypadkowych  miejscach.  Lapidarium  stanowiłoby
wartościowy element edukacyjny.
   Wszystkie aleje ogrodowe będą wykonane z nawierzchni mineralnych przepuszczających wodę
opadową. Zniknie obecnie dominujący asfalt, który działa niekorzystnie na odbiór charakteru i estetykę
parku.
   Przestrzeń zrewitalizowanego ogrodu może stać się impulsem do wytworzenia się nowej lokalnej
kultury.  Zachowane  dziedzictwo  ma  szansę  rozwijać  się  o  nowe  elementy  budujące  dalej  to
dziedzictwo.  Przywołać  tu  można chociażby  przykład  Łazienek  Królewskich,  które  mają  w  swojej
ofercie program kulturalny jak Letnie Koncerty Chopinowskie, będący nierozerwalnym już elementem
budującym obraz, markę tego miejsca zarówno w skali miasta jak i za granicą.

Plac Żelaznej Bramy

   Przywrócony został historyczny plac, którego obecność dzisiaj jest w większej mierze tylko w samej
nazwie  zachowanej  niezmiennie  od  samego  początku.  Koncepcja  zakłada  ujęcie  placu  dwoma
budynkami  i  poprzez  architekturę  wytworzenie  wnętrza  urbanistycznego. Problematyczna  w  tym
miejscu  jest  wielokształtna  struktura  urbanistyczna,  na  którą  składają  się  odtworzone  elementy
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przedwojennych traktów pod różnymi kątami i prostopadły do Osi Saskiej układ osiedla. Rozwiązano
ten problem poprzez ukształtowanie dwóch symetrycznych budynków tworzących ramy przestrzenne
placu, przez które przeprowadzone są przejścia bramowe u wylotu ulic. Rangę ciągów wchodzących
na plac odzwierciedlają wysokości i proporcje bram. Rozwiązanie to czerpie z klasycznej koncepcji
zagospodarowania Placu św. Marka w Wenecji  tworzącej spójną scenografię dla wyeksponowanej
świątyni stanowiącej punkt kulminacyjny kompozycji. 

Ryc. 42 Plac Św. Marka w Wenecji – rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne jako inspiracja dla projektu.

   Niska zabudowa zmienia skalę placu nadając mu ludzką skalę i pozostawia wysokie bloki na drugim
planie, przez co tracą dominację w przestrzeni. Ostatnie kondygnacje od strony Pałacu Lubomirskich
lekko wycofują się, aby optycznie obniżyć budynki do wysokości historycznej fasady. Budynki zostają
podporządkowane pałacowi i tworzą w planie układ przypominający tradycyjne oficyny przy dziedzińcu
pałacowym jak ma to miejsce na Placu Piłsudskiego.
    Partery wypełniają lokale usługowe przeznaczone na różnorodne funkcje w tym gastronomię i liczne
kawiarnie. Tu warto wspomnieć, ze właśnie przy Placu Żelaznej Bramy działała pierwsza kawiarnia w
Warszawie.  Na  wyższych  kondygnacjach  umieszczono  przestrzenie  biurowe.  Proponuje  się
lokalizację niedużych funkcji edukacyjno-kulturalnych jak na przykład mediateka.
   Płyta placu dostosowana jest do swobodnej aranżacji w zależności od wynikających potrzeb takich
jak organizacja targów przedświątecznych, zimowego lodowiska, plenerowych eventów o charakterze
artystycznym.  W środkowej części znajduje się fontanna z lustrem wodnym.
   Proponuje się odtworzenie formy przestrzennej dawnej Żelaznej Bramy jako świadomej repliki. Może
to być obiekt w pełni odlany z wysokiej jakości, szlachetnego betonu architektonicznego. Będzie wtedy
tworzył  wraz  z  odtworzonym  Pałacem  Saskim  spójne  założenie  Ogrodu  Saskiego  domkniętego
wpółcześnie zmaterializowanymi reliktami przeszłości.
   Pod placem zlokalizowano publiczny parking podziemny powiązany z budynkami obrzeżnymi. 

Pałac Lubomirskich

  Jeden z nielicznych zachowanych obiektów historycznych Osi Saskiej. Po operacji zmiany położenia
obiekt zyskał nową rangę domykając oś wyeksponowaną fasadą. Wschodnia elewacja buduje ścianę
Placu Za Żelazną Bramą wraz z projektowaną zabudową tworząc wnętrze urbanistyczne.
   Od zachodniej  strony znajduje  się  plac z  wyrazistym rysunkiem torowiska,  po którego śladzie
obracano budynek. Opreacja inżynieryjna była czymś tak wyjątkowym, że relikty związane z realizacją
tego założenia są cenne ze względu na wartość naukową jak i historyczną. 
   Nawiązując  do  pierwotnego  projektu  Osiedla  Za  Żelazną  Bramą  zakładającego  uzupełnienie
przestrzeni międzyblokowej obiektami reźbiarskimi, zaaranżowano skwer na tyłach pałacu na funkcję
plenerowej, otwartej galerii rzeźby. Ekspozycja zmieniałaby sie w czasie wraz z nowymi eksponatami.
W ten sposób artyści mogliby  prezentować swoje prace szerszej publiczności i promować przy tym
obcowanie ze sztuką. Można organizować konkursy artystyczne na najciekawsze i najlepsze dzieła,
które w nagrodę zostaną wyeksponowane w specjalnie dla tego celu zaprojektowanej przestrzeni. 
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Park Mirowski

   Park Mirowski zostaje zachowany zgodnie z zapisami studium. Nabiera on nowej formy poprzez
określone  przestrzennie  granice.  Zielona  enklawa  łączy  styk  dwóch  obszarów  funkcjonalnych  –
handlowego i mieszkaniowo-usługowego. Przewidziano rekompozycję zieleni i układu alejek tak, aby
uzyskać  przestronniejsze,  parkowe  wnętrze  oraz  lepiej  połączyć  z  projektowaną  strukturą  i
przestrzenią publiczną dzielnicy.

Ryc. 43 Akcenty rzeźbiarskie w założeniu urbanistycznym Osiedla Za Żelazną Bramą. 

   W rewitazlizowanym parku znajdzie się miejsce na liczne elementy wzbogacające ofertę spędzania
czasu w przestrzeni publicznej i  rekreacji  w zieleni.  Od strony Placu Żelaznej Bramy znajduje się
pergola  okalająca  plac  zabaw dla  dzieci,  której  forma  stanowi  swobodne  nawiązanie  do  planu  i
konstrukcji nieistniejącego Gościnnego Dworu. W parku przeznaczono miejsce dla nowej lokalizacji
rzeźby syrenki nierozerwalnie związanej z osiedlem.
   

Hale Mirowskie 

   W  obrębie  hal  zaproponowano  stworzenie  śródmiejskiej  dzielnicy  handlowej,  która  będzie
kontynuowała przedwojenne tradycje miejsca. Już obecnie hale są na tyle znane w mieście i panuje
moda na robienie tam zakupów, między innymi ekologicznej żywości.  Jest to zalążek, który może
przciągnąć  znacznie  więcej  potencjalnych  klientów.  Pierwszą  rzeczą  jaką  należy  uczynić  to
ucywilizowanie  bazaru,  który  obecnie  stanowi  chaotyczną  narośl  wokół  zabytkowych  obiektów.
Historyczne, ceglane mury należy wyeksponować, zwiększyć dostępność obiektów.
   Zaprojektowano wzdłuż zespołu hal parterowy budynek targowiska. Ideą jest stworzenie obiektu,
który nie będzie się zamykał na otoczenie i będzie pełnił dwojakie funkcje. Ten cel przyświęca również
koncepcji całego zespołu handlowego. Chodzi o wyeksponowanie historycznych budynków i nadanie
przestrzeniom między  nimi  charakteru  uliczek  handlowych  o  swobodnym przepływie  pieszych.  W
związku z tym pozwoli to usunąć obecne liczne ogrodzenia i pełne otwarcie kompleksu na przestrzeń
publiczną.
   Pawilon  targowy  posiada  przesuwne  elementy  elewacji,  które  pozwalają  na  zamaskowanie
targowego  bałaganu  po  godzinach  użytkowania.  Dach  pawilonu  stanowi  przedłużenie  przestrzeni
Parku Mirowskiego ze swobodnym dostępem od zewnątrz. Znajdą się tam boiska do gier, elementy
rekreacji  i  wypoczynku.  Taki  program funkcjonalny pozwoli  na użytkowanie  przestrzeni  przez cały
dzień nawet po godzinach działania targu. Pod pawilonem umieszczona jest kondygnacja podziemna
z parkingiem i drogą dostaw.
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Ryc. 44 Po lewej: aksonometria projektowanego rozwiązania przestzreni Hal Mirowskich, po prawej;  przykład nowoczesnego targu - Fish Market in Bergen, autor: Eder
Biesel Arkitekter 

   Sugeruje się przywrócenie pierwotnej formy bram wejściowych do Hal Mirowskich stanowiących
istotę tych obiektów w układzie kompozycyjnym Osi. Należy przywrócić widok na przestrzał budynku.
Należy uporządkować wnętrze hal i zagospodarować przestrzeń wnętrz tak, aby była jednorodna z
czytelnym pomysłem,  który stanowić będzie  obraz budujący markę miejsca.  Elementy zabytkowej
konstrukcji powinny być wyeksponowane i tworzyć charakter wnętrza.
   Zadaszony plac między dwiema halami przeznaczony jest pod handel okresowy. Mogą się tutaj
odbywać targi tematyczne czy imprezy o specjalnym programie. 

Osiedle za Żelazną Bramą

   W  projekcie  założono  przekształcenie  modernistycznej,  wolnostojącej  zabudowy  blokowej  i
włączenie  jej  w  nową,  instensywniejsza  tkanę  śródmiejską  o  tradycyjnej  formie  tj.  elementów
składowych w  postaci  siatki  ulicznej,  ścian  i  pierzei,  wyraźnej  formie  i  granicy  strefy  publicznej  i
półpublicznej. Celem jest nadanie otoczeniu przyjaźniejszej skali ludzkiej oraz zabudowy odwołującej
się  do  tradycyjnych  proporcji  śródmieścia  Warszawy.  Białe,  modernistyczne  bryły  bloków  będą
wyrastać i unosić się nad drobniejszą, zróżnicowaną architektonicznie strukturą przechodząc na drugi
plan.  Takie  rozwiązanie  może  być  cechą  rozwiązań  warszawskich  budynków  wysokościowych
zbudowanych z podium odpowiadającym wysokości kamienic i wieży z niego wyrastajacej. 

Ryc. 45 Podia warszawskich wieżowców – Warsaw Financial Centre i Cosmopolitan.
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   Proponowane rozwiązanie zakłada działanie etapowe. W pierwszej kolejności powstanie podział
urbanistyczny na nowe ulice i publiczne ciągi piesze. W granicach wyznaczonych obszarów powstaną
nowe nasadzenia w liniach powstałych symbolicznych kwartałów. 
   Następnie w dalszym etapie powstanie rozbudowana część cokołowa bloku. Linia dachu będzie
pokrywać  się  z  poziomym  podziałem  elewacji  w  postaci  wgłębienia  w  licu  ściany.  W  parterach
powstaną przestrzenne lokale usługowe. Na kondygnacji +1, wyizolowanej od strefy publicznej różnicą
wysokości  znajdą  się  przestrzenie  sąsiedzkie.  Rozbudowa  daje  możliwość  zapewnienia  miejsc
parkingowych  w  kondygnacjach  podziemnych  co  z  pewnością  rozwiąża  problem  indywidualnego
parkowania w okolicy.

Ulica Chłodna i Plac Mirowski

   Udrożniony został przebieg osi między dawnymi koszarami mirowskimi przez likwidację łącznika.
Odsłonięta  została  atrakcyjna  perspektywa  na  kościół  św.  Karola  Boromeusza.  Odzyskano  duży
fragment przestrzeni zajmowanej przez Muzeum Pożarnictwa tworząc deptak przechodzący płynnie w
ulicę Chłodną. Pawilony koszar mogą zyskać nowe funkcje wzbogacające przestrzeń publiczną. 
   Od  strony  alei  Jana  Pawła  II  zaaranżowano  fontannę  oraz  miejsca  na  ogródki  kawiarniane
towarzyszące zespołowi biurowców. W posadzce odwzorowano kształt nawiązujący do wydłużonych
pawilonów Koszar Mirowskich.

Plac Bankowy

   Propononuje się  przebudowę placu i zmianę jego formy przestrzennej. Zmianie uległy jego gabaryty
poprzez skrócenie go od północy i wydzielenie projektowaną pierzeją od ruchliwego skrzyżowania
Trasy W-Z. Uzyskane proporcje tworzą przestrzeń o bardziej  ludzkiej  skali  i  zdefiniowanej  formie.
Obecnie plac pozbawiony jest północnej ściany i rozlewa się na rozproszone otoczenie. Domknięcie
uzyskano  przez  przebudowę  i  rozbudowę  podium  Błękitnego  Wieżowca.  Powstały  w  parterach
program usługowy wpłynie bardzo korzystnie na ożywienie miejsca i  zmianę charakteru obecnego
węzła  komunikacyjnego.  Korekta  jego  obrysu  odsłania  oś  corraziańską  prostopadłą  do  pierzei
zachodniej i wyznaczająca kierunek na front gmachu Ratusza. Tym samym następuje dokończenie
pierwotnych  planów  regulacji  Placu  Bankowego  przez  Corazziego,  które  nie  były  nigdy  w  pełni
zrealizowane, stąd też wynikał dawny trójkątny kształt placu. Został on oznaczony formą niskiej zieleni
tworząc w centralnej części placu zieloną wyspę oraz ukośnie przebiegającym deptakiem. W rejonie
północno-wschodniego narożnika umieszczono lekkie zadaszenie pod ogródki  kawiarniane, eventy
plenerowe, pełniące również rolę zacienienia w upalne dni.
   Wraz z omawianym placem zaproponowano zmiany przestrzenne w szerszym zakresie. Z obecnie
jednej wielkiej,  rozlewającej się przestrzeni wydzielono trzy place zespolone. Owamiany wcześniej
Plac Bankowy w nowej formie,  wnętrze urbanistyczne nawiązujące do Placu na Tłomackiem oraz
podłużny plac przed socrealistyczną zabudową Muranowa. Rozwiązanie jest korzystne zarówno ze
względów  estetycznych  i  poczucia  tradycyjnej  skali  miasta  jak  i  ekonomicznych,  co  pozwala  na
najefektywniejsze  wykorzystanie  dużych,  niezagospodarowanych  terenów  śródmieścia  doskonale
skomunikowanych  transporem  publicznym  w  tym  bezpośrednio  przez  metro,  którego  wejścia
wbudowano w partery projektowanej zabudowy.

Charakter zabudowy

   Koncepcja  zakłada  wytyczenie  zasadniczych  dwóch  stref  zdefiniowanych  strukturą  zabudowy.
Obszar  od  Krakowskiego  Przedmieścia  do  zachodniej  granicy  Ogrodu  Saskiego  stanowi  kołnierz
urbanistyczny  Traktu  Królewskiego  i  łączy  się  z  kamienicznym obszarem śródmieścia  Warszawy.
Zadecydowano, aby nowoprojektowana zabudowa oraz uzupełnienia nawiązywały do gęstej parcelacji
i w jak najbliżej możliwy sposób odzwzorowywały jej stan z 1939 roku. Ma to być w pełni współczesna
architektura  nazwiązująca  do  przedwojennych  kamienic  gabarytami  oraz  korespondująca
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współczesnym detalem.
   Na zachód od Ogrodu Saskiego zakłada się współczesną zabudowę bez warunku odzwierciedlania
parcelacji.
   Aby uzyskać proponowaną intensywność zabudowy i wykształcone kwartały zabudowy niezbędna
będzie przebudowa istniejącej zabudowy oświatowej. Budynki szkolne na opracowywanym obszarze
pochodzą z okresu lat  60 i  70 tzw."tysiąclatki".  Problem obiektów tego typu wynika z  kompletnie
oderwanym  od  kontekstu  sposobem  zagospodarowania  terenu  oraz  architektury  będącej
rozwiązaniem typowym i  powielanym w wielu  miejscach.  Obecnie  obiekty  tego typu nie  spełniają
oczekiwań i wyższych wymagań jakości architektury i funkcjonalności. Budynki szkolne, których działki
znajdują się w pierzei ulicznej, powinny takową pierzeję stanowić. 

Ryc. 46 Przykładowy budynek szkolny w gęstej zabudowie intensywnie wykorzystujący powierzchnię działki.

  Bardziej intensywne wykorzystanie działek pozwala na odzyskanie części terenów na wypełnienie
struktury urbanistycznej. Nowe budynki szkolne w zależności od sąsiadującej zabudowy mogą mieć
większą liczbę kondygnacji a dachy mogą stanowić przestrzeń użytkową np.: na boiska sportowe.

Przestrzeń publiczna

   Założenie urbanistyczne Osi Saskiej przechodzi przez różnorodne fragmenty miasta o różnorodnej
funkcji i krajobrazie. To co stanowi potężną wartość tego założenia to ciąg łączących się po kolei w
jedną całość przestrzeni publicznych o swoim indywidualnym charakterze. Przejście z jednej strefy do
sąsiedniej buduje odpowiedni nastrój i wywołuje emocje przełamując monotonnię. Każda z przestrzeni
powinna posiadać elementy indywidualne i przypisane tylko dla niej. 
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   Aby nadać spójny charakter świadczący o integralności każdego z elementów zdecydowano się
posłużyć jednym, wyrazistym środkiem wyrazu – wzornictwem i materiałem posadzek. Stanowią one
formalne  rozwinięcie  dekoracyjnego  charakteru  wzorzystych  parterów  ogrodowych  głównej  alei
Ogrodu Saskiego. Każdy plac posiada indywidualnie kształtowaną, szlachetną posadzkę zachowując
przy  tym  wrażenie  spójności  tej  sekwencji  przestrzeni.  Przebieg  Osi  Saskiej  zaznaczony  został
szczeliną świetlną kontynuującą rozwiązanie zastosowane obecnie na Placu Piłsudskiego.
   Przestrzenie  ulic  wewnątrz  kwartałów  zabudowy  rozwiązano  jako  przestrzenie  wpółdzielone
pozbawione twardego podziału na jezdnie i chodniki.

Detal urbanistyczny

   Reprezentacyjny charakter  Osi  Saskiej  podkreślać mają szlachetne,  kamienne posadzki,  które
zyskają geometryczne formy rysunku. Każdy plac na osi ma stanowić fragment "miejskiego salonu"
charakteryzujący się wysokiej jakości detalem i materiałem wykończeniowym. 
   W  obszarach  zabudowy  historycznej  oraz  w  zabytkowych  kompleksach  zieleni  zakłada  się
zastosowanie obiektów małej  architektury odwzorujące przedwojenną stylistykę rozwiniętą  o  nowe
elementy współgrające z nadaną estetyką. W ciągach historycznych ulic znajdą się charakterystyczne
dla warszawskiego krajobrazu latarnie – tzw. "pastorały". W pozostałych przestrzeniach zakłada się
stosowanie współczesnego wzornictwa małej architektury, włącznie z indywidualnie zaprojektowanymi
elementami małej architektury dedykowanymi dla każdego ze śródmiejskich placów.
   Interesującym i wartościowym elementem małej architektury mogłyby być tablice z reprodukcjami
zdjęć pokazujące dawny, przedwojenny wygląd miejsca. Stanowiłyby one ciekawy walor edukacyjny.

Zagospodarowanie zieleni

   Oś  Saska  stanowi  duży  obszar  zieleni  parkowej  śródmieścia  powiązany  z  systemem  ciągów
zielonych.  W układ urbanistyczny włączają się historyczny Ogród Saski,  powojenny Skwer im. ks.
Twardowskiego  w  miejscu  zburzonych  kamienic  Krakowskiego  Przedmieścia  oraz  Park  Mirowski
powstały  wraz  z  modernistycznym  Osiedlem  Za  Żelazną  Bramą.  Oś  powiązana  jest  w  kierunku
wschodnim  z  obszarem  naturalnym  doliny  Wisły  przez  zieleń  klasztoru  w  sąsiedztwie  Kościoła
Wizytek i enklawy parkowe Powiśla.

Ryc. 47  Schemat układu zieleni.
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   Projekt  zakłada rewaloryzację  istniejących parków.  Ogród Saski  został  przywrócony do dawnej
świetności oraz został wzbogacony o nowe elementy nawiązujące do już nieistniejących i czerpiących
z historycznego dziedzictwa.
   Park Mirowski zyskuje od południa czytelną krawędź i zdefiniowaną formę przestrzeni publicznej.
Przewidziano uzupełnienie programu użytkowego o nowe elementy rekreacji jak siłownia plenerowa,
skatepark, pola do gier miejskich itd. W układ zieleni włączono skwer na tyłach Pałacu Lubomirskich
tym samym powiększając tereny zieleni i rekompensując małą redukcję parku od strony południa.
   Skwer Twardowskiego stanowi cenną wartość wzbogacając Krakowskie Przedmieście o element,
którego było pozbawione. Zaprojektowano wytyczenie wzdłuż przebiegu Osi Saskiej  szerokiej  alei
parkowej tworząc korytarz widokowy w kierunku Pragi stanowiący kontynuację osi.
   Wyznaczono nowe nasadzenia wzdłuż ulic i uzupelnienia szpalerów istniejących,

Etapowanie

   Tak  szeroko  zakrojony  obszar  miasta  o  zróżnicowanym  programie  funkcjonalnym  wymagania
przemyślanego procesu etapowania inwestycji. Najbardziej znaczącym i determinującym kompletność
założenia jest kwestia rejonu przebiegu ulicy Marszałkowskiej. Zakłada się docelowo realizację tunelu,
co  wymaga  zainwestowania  znaczących  środków  finansowych.  Aby  ten  element  planu  nie
determinował sztywno całej kompozycji urbanistycznej musi być niezależny od reszty układu, tak aby
nie kolidował z realizacją pozostałych fragmentów opracowania. 
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   W  etapie  pierwszym  przewidziano  nieduże  przeskształcenia  kosmetyczne  jak  wytworzenie
powiązania  Ogrodu  Saskiego  z  Placem  Żelaznej  Bramy  jako  naziemne  przejście  dla  pieszych  i
wytyczenie deptaka po śladzie ulicy Granicznej i Żabiej. 

   W drugim etapie przewiduje się korektę przebiegu ulicy w poziomie terenu tak, aby zajmowała jak
najbardziej  minimalną  szerokość  przekroju  i  terenochłonność  przy  jednoczesnym  odzyskaniu
przestrzeni  Ogrodu  Saskiego i  realizacji  fragmentu  wachlarzowego założenia   parku.  Zakłada  się
wytyczenie ciągów pieszych i pieszo jezdnych stanowiących nowe powiązania przestrzenne na terenie
Osiedla Za Żelazną Bramą. Wytworzone zostaną "zielone kwartały",  których granicę zarysowywać
będą szpalery drzew. Stanowić one będą symboliczną reminisencję pierzei ulicznej. Taki wyznaczony
kwartał ma możliwość zmiany zagospodarowania poprzez wypełnienie nową zabudową i rozbudowę
niższych partii bloków. Zakłada się realizację zabudowy Placu Żelaznej Bramy wraz z parkingiem. 

  Trzeci etap to budowa tunelu i  realizacja zabudowy nad nim. Przebudowie ulega przebieg trasy
tramwajowej.  Powiększony maksymalnie obszar Ogrodu Saskiego pozwala na realizację kolejnych
elementów wyposażenia założenia krajobrazowego jak Oranżeria.

Układ komunikacyjny

Sieć uliczna

   Podstawowy  układ  komunikacyjny  stanowią  ulice  Marszałkowska  i  Jana  Pawła  II.  Zgodnie  z
koncepcją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.  Warszawy
ulice  śródmiejskie  będą  stanowić  kategorię  dróg  zbiorczych  otoczonych  ringiem  obwodnicy
śródmieścia kategorii dróg głównych ruchu przyspieszonego. Pozostała sieć ulic w kategoriach dróg
lokalnych  i  dojazdowych  pełni  funkcję  wewnętrznej  obsługi  rejonu.  Projektowane  są  budowy
skrzyżowań w Alei Solidarności z pełną relacją w miejscu przecięcia z ulicą Orlą oraz ulicą Bielańską
w  celu  dogodnej  obsługi  rejonów dzielnicy  po  wybudowaniu  tunelu,  który  wiąże  się  z  likwidacją
skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z ulicą Senatorską.
   Ustanowienie  strefy  'tempo  30'  zniweluje  tranzyt  oraz  poprawi  warunki  bezpieczeństwa  i
zminimalizuje hałas uliczny. Przewiduje się dostosowanie wszystkich przekrojów ulic do minimalnej,
określonej  ustawowo  szerokości  pasów  ruchu  dla  kategorii  dróg.  Ulice  do  tej  pory  o  szerszym
przekroju uzyskają miejsce na uporządkowane parkowanie i szersze, wygodne chodniki. Działania te
mają przede wszystkim preferować bezpieczeństwo i wygodę dla ruchu pieszego i rowerowego.

Przebieg ulicy Marszałkowskiej

   Najbardziej newralgicznym miejscem jest obecny przebieg ulicy Marszałkowskiej na odcinku od ulicy
Królewskiej do ulicy Senatorskiej. Rozwiązanie tego elementu ma bardzo istotny wpływ na urbanistykę
w zakresiem znacznie szerszym i wykraczającym poza samo założenie Osi oraz Ogrodu  Saskiego.
Ulica  Marszałkowska  stanowiąca  trzon  komunikacyjny śródmieścia  Warszawy o dużym znaczeniu
oddziałuje  również  na  Plac  Bankowy,  który  w  obecnej  formie  pełni  funkcję  węzła  drogowego  i
komunikacyjnego. Aby pogodzić zachowanie wartości kulturowych obszaru Ogrodu Saskiego wymaga
ona przeprojektowania.  

Przeanalizowane zostały trzy zasadnicze warianty przebiegu ulicy:
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Wariant 1: Ulica miejska.

   Wytyczono ulicę zespalając ze sobą obie jezdnie w kierunku zachodnim. Torowisko tramwajowe
przebiega pomiędzy jezdniami. Propozycja zmiany charakteru ciągu komunikacyjnego w zieloną aleję
miejską z poczwórnym szpalerem drzew wtapiającą się w zieloną przestrzeń ogrodu. Podkreślona
granica przestrzenna Ogrodu Saskiego w posadzce – podziałem materiału. Na osi szerokie, naziemne
przejście dla pieszych.

Wariant 2: Lokalne zagłębienie jezdni.

   Fragment ulicy Marszałkowskiej przeprowadzony został  w płytkim tunelu, co pozwala odzyskać
fragment Ogrodu Saskiego. W tunelu przebiegają jezdnie przeznaczone dla transportu kołowego zaś
torowisko tramwajowe pozostawiono na poziomie terenu. Ma to na celu zminimalizowanie długości
ramp zjazdowych do tunelu,  wysokości  konstrukcji  pozwalającej  na przejście  nad tunelem metra.
Dodatkowo  przebieg  linii  tramwajowej  zostanie  zmieniony  tak,  aby  uzyskać  bliskie  połączenie  z
Placem Za Żelazną Bramą i lepszą obsługą tego rejonu miasta.
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Wariant 3: Tunel.

   Zaprojektowano tunel drogowy, dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku o długości ok.
500 m. Od południa rampy zlokalizowano wzdłuż ulicy Marszałkowskiej przed skrzyżowaniem z ulicą
Królewską.  Pod  Ogrodem  Saskim  tunel  przebiega  w  sposób  najmniej  inwazyjny  dla  istniejącej  i
projektowanej  zieleni.  Od  północy  rampy  zaprojektowano  na  wysokości  Placu  Bankowego
umieszczając je w obrysie "zielonej wyspy" w środowej części placu. Takie rozwiązanie pozwala na
bezpieczne  powiązanie  z  trasą  W-Z  umożliwiające  relacje  w  kierunku  Pragi  i  Woli  poprzez
usytuowanie zjazdów w dystansie  od wymienionego skrzyżowania.  Dodatkowo daje  to  możliwość
wyznaczenia  przejścia  pieszego  na  osi  budynku  Ratusza  tworzącego  założenie  urbanistyczne
Corraziego.  Odcinek między osią  a trasa W-Z jest  zbyt  krótki  by zmieściły  się  w nim rampy bez
odcinania powiązania gmachu z drugą częścią placu.
   W  tunelu  zlokalizowano  przystanki  autobusowe  pod  skrzyżowaniem  ulic  Marszałkowskiej  i
Królewskiej. Każdy z nich wyposażony w windę oraz pod dwie klatki prowadzące na poziom terenu.
   Przewiduje się wykorzystanie technologii odkrywkowej jako ekonomicznie i racjonalnie najbardziej
uzasadnionej.  Miejsce przejścia tunelu drogowego nad tunelami metra rozwiązane będzie poprzez
wymianę krótkiego odcinka żeliwnych tubingów i zastąpienie go żelbetową komorą współpracującą z
konstrukcją  ścian szczelinowych tunelu powyżej. Będzie to wymagało okresowego wstrzymania ruchu
pociągów metra.  Przejście  tunelu  pod  wieżą  widokową  zostanie  wykonane poprzez  połączenie  z
istniejącym  fragmentem  wykonanym  wcześniej  wraz  z  jej  budową.  Konstrukcja  wieży  zostaje
zespolona z konstrukcją ścian nośnych komory tunelu.
   Obiekty obsługujące takie jak czerpnio-wyrzutnie powietrza i usuwanie spalin znajdować się będą na
powierzchni  terenu  jako  obiekty  małej  architektury  wkomponowane  w  otoczenie  z  największą
starannością. Wysoka jakość i estetyka detalu dotyczy również wykończenia ramp. 
  Tunel  pełni  zasadniczą  funkcję  ochrony  zabytkowego  założenia  krajobrazowego  i  nie  jest
przewidziany jako droga tranzytowa, lecz jako przedłużenie ulicy miejskiej,  dlatego przewiduje się
ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkosci do 40 km/h i zastosowanie pasów o najmniejszej
normatywnej szerokości.
 

Przekroje dróg

   Zaproponowono  zmianę  przekroju  poprzecznego  obecnych  arterii  drogowych  tj.  ulicy
Marszałkowskiej i al. Jana Pawła II. Ulice zwężone zostały do dwóch pasów w każdymj kierunku z
torowiskiem tramwajowym w osi. Po obu stronach jezdni wytyczono drogi dla rowerów wchodzące w
ogólnomiejski  system.  Zwężenie  przekroju  jezdni  pozwoliło  na  stworzenie  podwójnych  szpalerów
drzew: w strefie chodników i  wydzielenia torowiska. W ten sposób szerokie arterie komunikacyjne
zmieniają swój charakter na miejskie aleje stanowiące reprezentacyjny charakter. Takie rozwiązania
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mogą  stać  się  charakterystycznym  znakiem  rozpoznawczym  Warszawy  na  wzór  paryskich   Pól
Elizejskich.

Metro

   Rejony  przylegające  do  Osi  Saskiej  obsługują  dwie  stacje  metra:  Ratusz-Arsenał  oraz
Świętokrzyska. Obie jednak zlokalizowane są poza głównym ciągiem przestrzeni publicznej wzdłuż
osi. Analizowany był wariant budowy dodatkowej stacji w rejonie Placu Żelaznej Bramy. Zbyt bliska
odległość  między  stacjami  oraz  koszt  realizacji  neguje  sensowność  i  racjonalność  takiego
rozwiązania. Wykorzystać należy przebieg trasy tramwajowej. Dlatego pomocne będzie współgranie
transportu szynowego podziemnego i naziemnego uzupełniającego się wzajemnie. 

Tramwaj

   Zaproponowano korektę przebiegu torowiska wobec stanu istniejącego. Zmiana wynika z  kilku
powodów. Po pierwsze uwarunkowania techniczne wynikające z trasy tunelu drogowego. Aby pokonać
tunele metra w rejonie Placu Bankowego tunel musi być możliwie jak najpłytszy i zarazem wysoki
jeżeli  chodzi o skrajnię – ta wynosi normatywnie 5 metrów w świetle.  Tramwaj  w tunelu wymaga
większej  wysokości  niż  pojazdy  kołowe,  co  skutkuje  ostatecznie  brakiem  możliwości  realizacji
przejścia tuneli.  Drugim powodem jest uzyskanie lepszego skomunikowania licznie zamieszkanego
rejonu Osiedla Za Żelazną Bramą i poprawienie wygody użytkowników poprzez lokalizację nowych
przystanków  bliżej  zabudowań.   Wytworzony  zostanie  w  ten  sposób  nowy  węzeł  komunikacyjny
mający wpływ na ożywienie placu poprzez dużą wymianę uzytkowników.

Ryc. 48 Rozwiązania tras tramwajowych w przestrzeni pieszej - tramwaj na deptaku w Orleans i tramwaj na Place de la Comédie w Bordoux.

   Przebieg  linii  tramwajowej  od  ulicy  Marszałkowskiej  i  Królewskiej  wytyczono  wzdłuż  budynku
biurowego na terenie ogrodu do Placu Za Żelazną Bramą, następnie odtworzoną ulicą Graniczną,
Żabią  jako  element  deptaka  do  Placu  Bankowego.  Torowisko  będzie  elementem  przestrzeni
wpółdzielonej. Na placu w rejonie przecięcia ulicy Senatorskiej zlokalizowano zespół przystanków w
zasadniejszym miejscu niż obecnie, bliżej ważnego ciągu pieszego łączącego Plac Teatralny i Plac
Zamkowy.

Infrastruktura rowerowa

   W projekcie zakłada się wyposażenie obszaru w wygodną i bezpieczną infrastrukturę rowerową.
Wytyczono wzdłuż ulic Królewskiej, Grzybowskiej, Senatorskiej i Elektoralnej oraz wzdłuż zachodniej
granicy Ogrodu Saskiego drogi rowerowe. Skomunikowano wszystkie śródmiejskie place i włączo je w
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spójny  system  dróg  rowerowych  Warszawy.  Ruch  na  pozostałch  ulicch  objęte  strefą  suchu
uspokojonego będzie odbywać się na jezdni na zasadach ogólnych.
   Przewidziano  lokalizację  zadaszonych  parkingów  rowerowych  w  najważniejszych  punktach
dzielnicy. Parkingi rowerowe będą standartowo lokowane przed budynkami użyteczności publicznej tj.
szkołami,  obiektami  handlowymi  i  administracyjnymi.  Z  transportem  rowerowym  skoordynowana
zostanie węzeł przystankowy na Placu Żelaznej Bramy.

Parkingi

   W celu  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  miejsc  postojowych  wyznaczone zostały  miejsca  pod
lokalizację publicznych parkingów podziemnych. Lokalizacje parkingów podziemnych:

Plac Żelaznej Bramy,
Plac Piłsudskiego,
Plac Bankowy.
Targowisko przy Halach Mirowskich

   Naziemne miejsca postojowe znajdą się wzdłuż ulic publicznych. Proponuje się wyznaczenie miejsc
parkowania  równoległego  w  celu  pozyskania  większej  przestrzeni  dla  pieszych.  Pod
nowoprojektowaną  zabudową  znajdą  sie  miejsca  postojowe  dla  nowych  użytkowników.  W części
rozbudowanych bloków powstaną parkingi podziemne razem z nowymi inwestycjami.
   Parkingi  dla  autokarów turystycznych  przewiduje  się  w  pasie  jezdni  ulicy  Królewskiej  wzdłuż
południowej granicy Ogrodu Saskiego.
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