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1. Niezaakcentowane wejścia na Mariensztat  

W tej chwili (przed budową nowych bulwarów wiślanych) najważniejszymi drogami prowadzącymi na 

Mariensztat jest z jednej strony ul. Bednarska i ul. Sowia (mające potencjał doprowadzać ludzi z 

Krakowskiego Przedmieścia na wysokości skweru Hoovera) z drugiej zaś ulice Źródłowa i Mariensztat 

(mogące doprowadzać osoby z pl. Zamkowego). Obydwa „wejścia” są w tej chwili mało 

zaakcentowane: 

a) „wejście” od ul. Krakowskie Przedmieście jest „zasłonięte” przez Skwer H. Hoovera – piesi idący 

ulicą Krakowskie Przedmieście są naprowadzani na główny, szerszy ciąg rozwidlenia ul. Krakowskie 

Przedmieście, ściana pawilonu na skwerze „przesłania” im wejście na ul. Bednarską 

  
Zdj. 1 i 2. ul. Bednarska widziana z przystanku autobusowego Pl. Zamkowy (ul. Krakowskie Przedmieście) 

 



 
Zdj. 3. ul. Bednarska widziana z chodnika ul. Krakowskie Przedmieście na wysokości pomnika Mickiewicza 

 

 

Zdj. 4. Pawilon na pl. Hoovera jako widokowa i przestrzenna „blokada” wejścia na ul. Bednarską 

b) zejście schodami od pl. Zamkowego, przy kościele św. Anny, sugeruje jedynie dotarcie do 

widocznego przystanku „Stare Miasto” przy Trasie W-Z. Nie ma informacji przestrzennej (np. 

otwarcia widokowego) ani też oznakowania (informacji wizualnej) pokazującej kierunek na 

Mariensztat. W okolicy Mariensztatu nie ma żadnych wskazówek jak dojść na rynek, poza jednym 

drogowskazem na rogu ulic Sowiej i Bednarskiej. Dodatkowo zadrzewienia blokują połączenia 

widokowe z pl. Zamkowego i przystanku Stare Miasto na trasie W-Z w stronę Mariensztatu. 

 



  
Zdj. 5 i 6 Widok z pl. Zamkowego (okolice kościoła św. Anny) na trasę W-Z, ul. Nowy Zjazd i niewidoczny Mariensztat (zdj. 6). 

  
Zdj. 7 i 8. Ulica Nowy Zjazd Na wysokości Rynku Mariensztackiego i zejście z Pl. Zamkowego na Nowy Zjazd w kierunku 

Mariensztatu. Brak informacji, oznaczeń kierujących na Mariensztat. 

 
Zdj. 9. Widok w stronę Mariensztatu z tarasu nad trasą W-Z. 

 

 
Zdj. 10. ul. Nowy Zjazd na wysokości Rynku 

Mariensztackiego i Widok na ul. Krakowskie Przedmieście 



 

2. Utrudniona komunikacja między Arkadami Kubickiego i Mariensztatem (także dla osób 

odwiedzających park fontann, znajdujący się na skwerze I Dywizji Pancernej) ze względu na:  

a) Ul. Nowy Zjazd, która jest uciążliwą przeszkodą w komunikacji między Rynkiem Mariensztatu i 

Arkadami Kubickiego. Jest ruchliwym zjazdem z Alei Solidarności (Trasy W-Z). Osoba musi przejść pod 

wiaduktem Trasy W-Z, przekraczając ulicę przynajmniej trzykrotnie i wspiąć się lub zejść po schodach 

(A). Spacerowicz aby przedostać się z Mariensztatu pod Arkady przechodzi przez parking – niezbyt 

atrakcyjne, mogące sprawiać wrażenie niebezpiecznego, miejsce. 

b) Bramę zagradzającą przejście (brama wydzielająca teren podzamcza). Brama przy Arkadach 

Kubickiego jest otwierana rano i zamykana wieczorem (w okresie zimowym Arkady czynne do godz. 

17). 

Zdj. 11. Przejście między Rynkiem Mariensztackim a Arkadami Kubickiego. A – schody, 1,2,3 – przejścia dla pieszych. (zdj. za 

maps.google.com) 

  
Zdj. 12 i 13. Schody prowadzące z Rynku Mariensztackiego na ul. Nowy Zjazd i parking pod trasą W-Z, pomiędzy 

Mariensztatem i Arkadami Kubickiego 



  
Zdj. 14 i 15. Wejście na teren Arkad Kubickiego 

3. Złe oświetlenie zniechęca do spacerowania w okolicy Mariensztatu, powoduje poczucie zagrożenia 

i niepewności. Efekt jest dodatkowo wzmocniony przez kontrast z bogato oświetlonym traktem 

królewskim i mocno oświetloną trasą W-Z. Szczególnie w okresie zimowym, w którym dodatkowo na 

Krakowskim Przedmieściu instalowana jest iluminacja świąteczna, Mariensztat przestaje być 

konkurencyjny wobec Starego Miasta czy Nowego Światu. Ta „ciemność” Mariensztatu może być 

odbierana przez wąską grupę osób jako „romantyczna”, ale taki charakter miejsca też powinien być 

odpowiednio zaakcentowany odpowiednią oprawą świetlną.  

  
Zdj. 16 i 17. Złe oświetlony Rynek Mariensztacki, szczególnie w kontekście oświetlenia ul. Krakowskie Przedmieście, Starego 

Miasta i trasy W-Z. 



  
Zdj. 18 i 19 Zakończenie osi ul. Bednarskiej na styku z Wisłostradą. 

  
Zdj. 20 i 21. Boisko na zakończeniu osi ul. Mariensztat 

4. Brak połączenia Mariensztatu z Bulwarami Wiślanymi: 

a) brak przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez Wisłostradę (najbliższa możliwość 

przejścia nad tunelem Wisłostrady 900m od Rynku Mariensztackiego).  

b) zakończenie ul. Mariensztat na ul. Dobrej oraz ul. Bednarskiej przed Wisłostradą utrudnia 

komunikacje w stronę Wisły (w tym drugim miejscu planowane przejście przez Wisłostradę 

integrujące Mariensztat i Bulwary –  

http://siskom.waw.pl/planistyka/przestrzen/bulwary_nadwislanskie/bulwar_pb_rys_przejscie_bedna

rska.pdf); obecnie ul. Mariensztat zamyka zaniedbane boisko (Zdj. 20 i 21). Projekt nowego budynku 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW zakłada kontynuację ul. Mariensztat.  

5. Brak połączenia między ścieżkami rowerowymi na Mariensztacie i w okolicy oraz brak 

odpowiedniego oznaczenia ich ciągu dalszego. Główne „nieciągłości” występują na odcinku ul. 

Browarnej między ul. Karową a ul. Gęstą oraz między Rynkiem Mariensztackim a Arkadami 

Kubickiego. 

 

http://siskom.waw.pl/planistyka/przestrzen/bulwary_nadwislanskie/bulwar_pb_rys_przejscie_bednarska.pdf
http://siskom.waw.pl/planistyka/przestrzen/bulwary_nadwislanskie/bulwar_pb_rys_przejscie_bednarska.pdf


 

Zdj.22. Przerwy w ciągłości tras rowerowych w okolicy Mariensztatu (zdj. za maps.google.com) 

 

  
Zdj. 22 i 23. „Ucięte” trasy rowerowe na Rynku Mariensztackim oraz przy Arkadach Kubickiego 

 

 

 

 



6. Publiczny transport zbiorowy: 

Możliwe dojścia do Rynku Mariensztackiego i lokalizacje przystanków: 

1. od Arkad Kubickiego przez ul. Nowy Zjazd 

2. od Wisłostrady ul. Bednarską i Sowią 

3. od Skweru H.Hoovera (Krakowskiego Przedmieścia) ul. Bednarską 

4. od rynku Starego Miasta schodami obok Kościoła św. Anny ul. Mariensztat lub. ul. Źródłową 

  

 

WNIOSKI DO MAPY KOMUNIKACJI 

1. Brak oznaczeń naprowadzających na Rynek Mariensztacki utrudnia komunikację. 

2. Podróżujący autobusem, mają możliwość dotarcia na Rynek Mariensztacki za pomocą linii: 

a) 128 – przystanek Mariensztat 01 

b) 118, 185- przystanek Mariensztat 03 

c) 160, 190, 226, 512, 527, 718, 738, 805, N11, N21, N61, N71 – przystanek Stare Miasto 

01/02 

d) 116, 175, 180, 195, 222, 503, N44- przystanek Plac Zamkowy 01  

e) 116, 178, 180, 222, 503, N44 - przystanek Plac Zamkowy 02  

 Pewnym ułatwieniem w dotarciu na Mariensztat jest fakt, że jednym z dwóch 

przystanków końcowych linii 128 jest przystanek Mariensztat, wyświetlany kierunek 

MARIENSZTAT na przodzie autobusu zapada w pamięć 

 Nazwa przystanku Mariensztat jest bardzo pomocna w dotarciu na Mariensztat 

 Nazwy przystanków Stare Miasto lub Plac Zamkowy prowadzą podróżnych w kierunku 

przeciwnym niż Mariensztat, są mylące 



3. Podróżujący tramwajem, mają możliwość skorzystania z linii: 

a) 18, 20, 23, 26, 75 – przystanek Stare Miasto 01 

4. Podróżujący samochodem mają do wykorzystania dużą ilość miejsc parkingowych w okolicy 

rynku Mariensztackiego 

(http://www.zdm.waw.pl/fileadmin/user_upload/parkowanie/mapa_SPPN_19_11_2012.pdf) 

a) ul. Bugaj – 200 miejsc parkingowych 

b) ul. Bednarska- 65 miejsc 

c) ul. Grodzka (sezonowy) – 27 miejsc 

d) ul. Boczna 

e) ul. Sowia przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina 

f) ul. Dobra 

 

7. Uwagi dodatkowe: 

 a) Parking przy ul. Garbarskiej odcina kamienice od rynku i zakłóca jego spokój i kameralność.  

  
Rys. 24 i 25 Parking przy ul Garbarskiej 

b) Rynek jest traktowany przez przechodniów jako przejście-skrót (nie jako miejsce 

docelowe/programowe) i najczęściej pokonywany po przekątnej lub ul. Źródłową – wyraźny brak 

ławek w dogodnych miejscach (część z nich ustawiona w pobliżu ścieżki rowerowej) oraz elementów, 

które przykułyby uwagę i zatrzymały spacerowicza. Wyraźny jest też brak koszy na śmieci   



Zestawienie planowanych inwestycji budowlanych w najbliższej okolicy Mariensztatu 

 

nr Nazwa, typ 
budynku, inwestor 
/ deweloper 

w miejsce całkowita 
powierzchnia, 
kondygnacje naziemne 

status 
(planowane 
zakończenie 
budowy) 

wizualizacja stan obecny 

 
1. 

budynek Wydziału 
Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych 
UW (projekt - 
Archimedia. 
Architekci & 
Inżynierowie)  

boiska 
szkolnego 

11.990 m2, wys. 14 m planowana 

 
 

2.  Przejście podziemne 
pod Wisłostradą na 
przedłużeniu ul. 
Bednarskiej (miasto 
St. Warszawa, 
projekt RS 
architektura 
krajobrazu i 
artchitecture) 

brak przejścia - planowana 

(rozpoczęcie 
2013) 

 

 
3. Bulwary wiślane 

(miasto St. 
Warszawa, projekt 
RS architektura 
krajobrazu i 
artchitecture) 

starych 
bulwarów 

- planowana 
(rozpoczęcie 
2013) 

  



 

 

 


