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Streszczenie
Charakterystycznym miejscem centrum śródmieścia Warszawy, powszechnie znanym zarówno w kraju jak za
granicami naszego kraju był dotychczas, i miejmy nadzieję nadal będzie, okrągły budynek z charakterystycznym
pilaście ukształtowanym obrysem wieńczącego go skośnego dachu - obiekt Warszawskiej Rotundy. Rotunda
usytuowana przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich - w pobliżu Ronda Dmowskiego w
Warszawie jest obiektem, który wkrótce uzyskana nową, współczesną odsłonę architektoniczną. Sam budynek
Rotundy budzi w mieszkańcach Warszawy wiele sprzecznych emocji zarówno pod względem architektonicznym jak i
przeznaczenia, ale na przestrzeni ponad 50 lat swego istnienia oraz tragicznej historii stał się on w części symbolem
tego miasta jak i miejsca w którym się znajduje. Obiekt ten już od początku planów projektowych związanych z
budową nowej infrastruktury wschodniej strony centralnego placu Warszawy przeznaczony był na cele biurowe i
projektowany był jako obiekt biurowy z przeznaczeniem na oddział bankowy. Od samego początku istnienia w
obiekcie swoją siedzibę miał w nim oddział banku PKO BP, który zajmował cały obiekt a on sam dostępny był
zarówno dla klientów indywidualnych i jaki podmiotów gospodarczych. Sposób jego wykorzystania zmieniał się
zgodnie z postępem czasu ale do ostatniego klienta – jaki odwiedził bank 23.12.2016r. pozostał obiektem bankowym.
W czasach minionych, pomimo bankowej funkcji obiektu z której nie wszyscy korzystali, obiekt jak a szczególnie teren
wokół niego był miejscem spotkań i umawiania się warszawiaków jak i osób przyjezdnych - punktem który był
początkiem wielu dróg wycieczek po Warszawie.
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Abstract

A characteristic place in the center of downtown Warsaw, widely known both in Poland and abroad, has been, and
hopefully will be, a round building with a characteristic pillar, shaped by the outline of the sloping roof - the Warsaw
Rotunda. The Rotunda located at the intersection of Marszałkowska Street and Aleje Jerozolimskie - near the Rondo
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Dmowskiego in Warsaw is an object that soon acquired a new, modern architectural look. The Rotunda itself raises
many contradictory emotions in the residents of Warsaw both in terms of architecture and destiny, but over its 50
years of existence and tragic history, it has in part become a symbol of this city and the place in which it is located.
From the beginning of the design plans related to the construction of the new infrastructure of the eastern side of
the central square of Warsaw, this facility was intended for office purposes and was designed as an office building
intended for a bank branch. From the very beginning of its existence in the building, its headquarters had a branch of
the bank PKO BP, which occupied the entire facility and he himself was available to both individual customers and
which business entities. The method of its use changed in accordance with the progress of time but to the last
customer - which the bank visited on 23/12/2016. it remained a banking facility. In times past, despite the banking
function of the facility from which not everyone used, the object, and especially the area around it, was a meeting
and meeting place for Varsovians and visitors - the point that was the beginning of many routes around Warsaw.
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