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Socrealistyczna  
Warszawa

Budowa w centrum Warszawy Pałacu Kultu-
ry i Nauki miała być jedynie wstępem do 

większych zmian w okolicy. Tam, gdzie dziś sto-
ją domy towarowe wzdłuż ulicy Marszałkow-
skiej, planowano zbudowanie reprezentacyjnej 
dzielnicy urzędowej.  Gmachy miały przypomi-
nać te znane z MDM-u, ale jeszcze  większe. Po-
bliski gmach PAST-y proponowano przebudo-
wać na renesansowy ratusz, który stałby na 
środku rozległego „rynku” rozciągającego się od 
ulicy Zielnej do placu Grzybowskiego. n

Świątynia Opatrzności Bożej, 
czyli do trzech razy sztuka

Historia powstającej w Wilanowie Świątyni Opatrzno-
ści Bożej liczy sobie ponad 200 lat. Dnia 3 maja 1791 

roku posłowie Sejmu Czteroletniego podjęli uchwałę o zbu-
dowaniu kościoła, który byłby wotum dziękczynnym za 
uchwalenie Konstytucji. Wmurowano kamień węgielny 
na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW w Ale-
jach Ujazdowskich. Konkurs na projekt pięknej, klasycy-
stycznej budowli wygrał Jakub Kubicki. Niestety utrata 
niepodległości uniemożliwiła realizację planów. Powróco-
no do nich w dwudziestoleciu międzywojennym, tym ra-
zem zdecydowano o realizacji projektu Bohdana Pniew-
skiego. Świątynia miała być wzniesiona na Polu Moko-
towskim, ale wybuch II wojny światowej pokrzyżował 
plany. Po raz trzeci przystąpiono do realizacji obietnic sej-
mowych w 2002 roku, gdy wmurowany został kamień wę-
gielny pod budowę świątyni w nowej lokalizacji, w Wila-
nowie. n

Wystawa  
światowa 

Według planów powstałych 
jeszcze przed II wojną świa-

tową za czasów prezydenta Stefa-
na Starzyńskiego w stolicy mia-
ła się odbyć Wystawa Światowa, 
której otwarcie zaplanowano na 
1943–1944 rok. Tereny wystawo-
we byłyby urządzone na prawym 
brzegu Wisły, gdzie dziś stoi Sta-
dion Narodowy. Aby uporządko-
wać wizualnie teren, architekci 
zaproponowali dominanty w po-
staci wysokich wież, będących 
dla przyjezdnych jednocześnie 
punktem orientacyjnym. Zaple-
czem mieszkalnym miały być 
domy budowane na Saskiej Kę-
pie. n

Plan Pabsta, czyli  
co było, gdyby…

A co by się stało z Warszawą, gdyby 
Niemcy wygrały II wojnę światową? 

Wizję nowej Warszawy kreślił od jesieni 
1939 roku naczelny architekt miasta, któ-
rym był Friedrich Pabst. Po wojnie miało 
więc powstać „Nowe niemieckie miasto 
Warszawa” dla 40  tysięcy nazistowskich 
urzędników. Zabudowa  miała zostać za-
stąpiona przez nowe gmachy nawiązują-
ce w stylu do monumentalnych form  pro-
jektowanych przez architekta III Rzeszy, 
Alberta Speera. W miejscu Zamku Kró-
lewskiego planowano gigantyczną Halę 
Ludową, a w miejscu Kolumny Zygmun-
ta pomnik Germanii. Liczebność miesz-
kańców Warszawy miała być zreduko-
wana do 100 tysięcy i osiedlona po pra-
wej stronie Wisły. n


