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Plac Wilsona Thomasa Woodrowa
Dzielnice: Żoliborz
Osiedla: Stary Żoliborz
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od zagranicznych postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1926

Opis
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) - dwudziesty ósmy prezydent USA (1913-21), z wykształcenia
prawnik i pierwszy amerykański politolog. Pochodził ze Staunton w stanie Wirginia, ukończył m.in.
Uniwerytet Princeton, którego w 1902 roku został pierwszym świeckim rektorem. Funkcję tę pełnił
do 1910 roku, kiedy to działacze Partii Demokratycznej wybrali go gubernatorem stanu New Jersey a
5 XI 1912 roku wygrał wybory prezydenckie (zaprzysiężony 4 III 1913). Podczas kadencji zatwierdził
szereg ustaw antymonopolowych, stworzył również Federalny System Rezerw. W 1913 roku odbył
pierwszą w dziejach świata oficjalną konferencję prasową. Na wieść o wybuchu I wojny światowej
ogłosił neutralność USA. W 1916 roku wprowadził ośmiogodzinny dzień pracy oraz powszechny
zakaz zatrudniania dzieci i dzięki tym posunięciom zapewnił sobie reelekcję. Wobec toczącej się
nadal wojny 2 IV 1917 roku, za zgodą Kongresu, wypowiedział wojnę Niemcom. To znacznie
wspomogło aliantów i w 1918 roku ogłosił słynne 14 punktów - warunki pokoju, które miałyby
obowiązywać po zakończeniu I wojny światowej (podstawy traktatu wersalskiego). Jeden z nich
mówił o utworzeniu niepodległej Polski z dostępem do morza. W 1919 roku został laureatem
Pokojowej nagrody Nobla za założenie Ligi Narodów. Zasłynął też z dwóch poprawek do konstytucji XVIII, ustanawiającej prohibicję oraz XIX, przyznającej od 1920 roku prawo głosu kobietom. W 1919
roku dostał lewostronnego paraliżu. Nigdy nie doszedł do zdrowia - zmarł w Białym Domu w
Waszyngtonie.
Do 1953.05.28 jego imię nosiła dzisiejsza ul. Zbąszyńska.

Ciekawostki
Zaprojektowany w 1923 roku, najpierw nosił imię Stefana Żeromskiego. Między ulicami Mickiewicza
i Krasińskiego w latach 1927-28 powstała I kolonia WSM, zaprojektowana przez Bruna
Zborowskiego. Między Słowackiego i Mickiewicza powstała przed II wojną światową II kolonia WSM.
W 1955 plac przekomponowano: przesunięto tory, jezdnie, założono trawniki. Niedługo po tym czasie
kierowca ciężarówki rozwożącej pieczywo nie zauważył popękanego asfaltu na nowej jezdni i
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samochód się zapadł. Wyciągnął go dopiero dźwig z owego otworu o głębokości ponad metra (!).
Kilka miesięcy później w tym samym miejscu znowu zarwała się jezdnia. Również na środku placu
zapadały się trawniki: wszystko w jednej linii.
Stan obecny:
Stacja metra. Oddana do użytku w 2005 roku wg proj. Andrzeja Chołdzyńskiego.
Nr 2 (na rogu z ul. Krasińskiego 10): tablica ku czci Tomasza Nocznickiego (1862-1944),
mieszkającego tu w okresie międzywojennym i w czasie wojny polityka, publicysty i działacza ruchu
ludowego.
Nr 2a: Kino Wisła: budynek oddany do użytku w 1961 wg proj. C. Ilijin Szymańskiej i W. Ilijina. Kino
ma 734 miejsca. Koszt budowy wyniósł 7,5 mln zł, realizowało budowę Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego Północ.
Nr 4: Blok WSM. Zespół 3 czteropiętrowych budynków na rogu ulic Mickiewicza i Słowackiego. W
parterach od ulic sklepy.W podwórzu kapliczka.
Nr 6: Pierwszy sklep WSS Społem.
Data nadania nazwy: 1926.09.27 z przerwą 1951.04.06 - 1990.02.28, kiedy to nazywał się Komuny
Paryskiej.
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