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STRESZCZENIE 

 

 

 

W opracowaniu teoretycznym rozprawy doktorskiej skupiam się przede wszystkim na analizie 

urbanistycznej Warszawy - osiach widokowych, panoramach i dominantach przestrzennych - 

zarówno tych istniejących, zniszczonych lub naruszonych przez historię i czasy współczesne, 

jak i tych niezaistniałych, które zafunkcjonowały tylko na rysunkach i makietach. W pracy 

teoretycznej staram się także zwrócić uwagę jak ważną rolę odgrywa urbanistyka w tożsamości 

miasta i jak wiele informacji zawartych jest w konkretnych rozwiązaniach urbanistycznych. 

Warszawa pod tym względem jest miastem szczególnym, ponieważ nałożono na nią wiele 

„kalek urbanistycznych”, często naruszając lub wykluczając poszczególne osie lub dominanty. 

 

Bezpośrednią motywacją dla podjęcia się tego tematu było naruszenie historycznej osi 

widokowej na Belweder z Parku Łazienek Królewskich po wybudowaniu biurowca na Placu 

Unii Lubelskiej. Inspiracją dla projektu był także mój wcześniejszy projekt miejskich platform 

dla podparyskiej dzielnicy La Defense, gdzie wszystkie meble miejskie podporządkowane 

zostały osiom widokowym dzielnicy.  

 

Na część praktyczną pracy doktorskiej składa się projekt stałego systemu oznakowania 

punktów widokowych oraz system tymczasowy i przenośny dla anonsowania zamierzeń 

architektonicznych przez Miasto Stołeczne Warszawę. System ten można traktować jako 

działanie z tzw. miękkiego urbanizmu, który ma charakter przede wszystkim edukacyjny. 

Możliwość przybliżenia konkretnych osi widokowych i dominant przestrzennych 

mieszkańcom i turystom jest podstawowym założeniem omawianego projektu. Celem jest tutaj 

przybliżenie historii Warszawy, która kryje się w osiach widokowych i dominantach 

przestrzennych. Jest to swego rodzaju PROJEKT OPISANIA WARSZAWY OSIAMI 

WIDOKOWYMI I DOMINANTAMI PRZESTRZENNYMI. Z kolei system tymczasowy 

mógłby stać się ciekawym narzędziem dla anonsowania i konsultowania zamierzeń 

urbanistycznych przez Miasto Stołeczne Warszawę. 

 

Projekt ten wychodzi także naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu jakością przestrzeni 

publicznej w Warszawie i w całej Polsce. Zaproponowane systemy (stały i tymczasowy) mają 

także zwracać na siebie uwagę i prowokować mieszkańców i turystów do poznawania miasta. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

 

In the theoretical study of the doctoral dissertation, I focus primarily on the urban analysis of 

Warsaw - view axes, panoramas and urban dominants - both those existing, destroyed or 

affected by history and modern times, as well as those that have functioned only on drawings 

and models. In my theoretical work, I also try to draw attention to the importance of urban 

planning in the city's identity and how much information is contained in specific urban 

solutions. Warsaw is a special city because many "urban calques" have been imposed on it, 

often violating or excluding individual axes or dominants. 

 

The direct motivation for taking up this subject was the violation of the historical viewing axis 

of the Belweder of the Łazienki Park after building an office building on Plac Unii Lubelskiej. 

The project was also inspired by my earlier project of urban platforms for the district of La 

Defense, where all platforms were subordinated to the district's axes. 

 

The practical part of the doctoral thesis consists of the design of a permanent system of marking 

view points and a temporary and portable system for announcing architectural plans by the 

Capital City of Warsaw. This system can be treated as an action from the so-called soft 

urbanism, which is primarily educational. The possibility to inform the specific view axes and 

urban dominants to residents and tourists is the basic assumption of the discussed project. The 

aim here is to familiarize with the history of Warsaw, which is hidden in the viewing axes and 

urban dominants. It is a kind of the PROJECT OF DESCRIPTIONING WARSAW BY 

VIEWING AXES AND URBAN DOMINANTS. The temporary system could become an 

interesting instrument for announcing and consulting urban plans by the City of Warsaw. 

 

This project also meets the growing interest in the quality of public space in Warsaw and in 

Poland. The proposed systems (permanent and temporary) are also supposed to attract attention 

and provoke residents and tourists to explore the city. 


