Ogród Saski

1. Grób Nieznanego Żołnierza
Symboliczny grób usytułowany na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest wyrazem hołdu wszystkim tym,
którzy poświęcili życie za ojczyznę. 2 listopada 1925 r. do grobu złożono zwłoki bezimiennego żołnierza,
sprowadzone z Cmentarza Obrońców Lwowa.
2. Fontanna Wielka
W sercu Warszawy, czyli w Ogrodzie Saskim, znajduje się najokazalszy parkowy wodotrysk - Fontanna Wielka.
Została uruchomiona 4 czerwca 1855 r. w trakcie uroczystych obchodów otwarcia wodociągów miejskich
w Warszawie. Fontanna jest jedną z czterech zaprojektowanych przez Henryka Marconiego i jedyną ocalałą

spośród uruchomionych wówczas wodotrysków zlokalizowanych na Placu Teatralnym, przy Kolumnie
Zygmunta i na Rynku Starego Miasta. Między sierpniem 2006 a majem 2007 Fontanna Wielka została
gruntownie odrestaurowana.
3. Zegar słoneczny
Zegar słoneczny ufundowany przez Antoniego Szeligę Magiera w 1863 r. Na marmurowej tarczy precyzyjnie
wyryto siatkę linii wskazujących nie tylko godziny, lecz również kwadranse i pięciominutowe odstępy czasu.
4. Kolekcja rzeźb barokowych
Na tyłach Fontanny Wielkiej przy osi głównej ustawionych jest 21 kamiennych rzeźb. Są duplikatami figur
zaprojektowanych w XVIII w. przez Jana Jerzego Plersha. Powstały w XIX wieku przy współpracy m.in.
z Henrykiem Marconim. Rzeźby są personifikacjami pór roku, sztuki, nauk, cech umysłu i cnót.
5. Wodozbiór
Wodozbiór w kształcie rotundy, podobnie jak Fontannę Wielką, zaprojektował Henryk Marconi. Jest to
klasyczna wieża ciśnień wodociągu warszawskiego. Obiekt powstawał w latach 1852-1854. Usytuowano go
na sztucznie usypanym wzniesieniu. Zbiornik architektonicznie wzorowany jest na świątyni Westy
znajdującej się we włoskim Tivoli. Obiektem zarządza Teatr Wielki Opera Narodowa.
6. Rzeźba „Chłopiec z łabędziem”
Pośrodku stawu przy wodozbiorze w 1862 r. ustawiono fontannę. Przedstawia chłopca, który prawą ręką
obejmuje szyję łabędzia, a lewą trzyma uniesioną nad głową. Jest to kopia rzeźby autorstwa Theodora
Erdmanna Kalidez 1833 r. „Chłopiec z łabędziem” wzbudził powszechny podziw i w 1851 r. zdobył brązowy
medal na wystawie światowej w Londynie.
7. Głaz upamiętniający otwarcie Ogrodu
Otwarty 17 maja 1727 roku Ogród Saski był pierwszym w Warszawie udostępnionym ogrodem miejskim.
W dwusetną rocznicę oddania parku mieszkańcom Warszawy u podnóża wodozbioru ustawiono kamień
pamiątkowy.
8. Miejsce pamięci mieszkańców Warszawy poległych w czasie II wojny światowej
Miejsce pamięci znajduje się w zachodniej części parku od strony ul. Marszałkowskiej. Upamiętnia 800 tys.
mieszkańców Warszawy poległych podczas II wojny światowej.
9. Płyta marszałka Józefa Piłsudskiego
Tablica została odsłonięta 12 listopada 1938 r. w miejscu, gdzie 22 maja 1921 r. marsz. Józef Piłsudski witał
żołnierzy powracających z wojny polsko-bolszewickiej. W uroczystości wzięli udział gen. Kazimierz
Sosnkowski oraz prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Tablica została odrestaurowana w 2011 r.
10. Miejsce pamięci
W parku znajdują się dwie tablice pamiątkowe zaprojektowane przez Karola Tchorka w 1949 r. Ten typ tablic
o wspólnym wzorze upamiętnia znajdujące się w Warszawie miejsca walk i męczeństwa z czasów II wojny
światowej. Od lat 50. XX wieku tablice były stawiane w różnych punktach miasta.
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12. Pomnik Marii Konopnickiej
W 124. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej odsłonięto pomnik upamiętniający pisarkę. Autorem rzeźby
upublicznionej 22 maja 1966 r. jest Stanisław Kulon. Za swoją pracę otrzymał Złotą Honorową Odznakę
m.st. Warszawy.
13. Poidełko
Jedno z 10 kamiennych poidełek ustawionych w Warszawie w 1936 r. z okazji 50-lecia istnienia wodociągów
warszawskich. Potwierdza to wykuta na krawędzi misy inskrypcja „WODOCIĄGI 1886-1936”
14. Plac zabaw
Plac zabaw wyposażony jest w 24 urządzenia, wśród nich znajduje się np. obrotowa żaglówka, huśtawki
i stacjonarny telefon. Codziennie odbywa się sprzątanie placu oraz przegląd urządzeń pod kątem
bezpieczeństwa.
15. Dąb królowej
Rosnący na wschód od Fontanny Wielkiej dąb królowej swą nazwę zawdzięcza okolicznościom w jakich
pojawił się w Ogrodzie. Podczas wizyty w Polsce w sadzeniu drzewa uczestniczyła królowa Elżbieta II.
Uroczystość odbyła się 25 marca 1996 r.
16. Pomnik przyrody
W Ogrodzie Saskim rośnie sześć uhonorowanych tytułem pomników przyrody drzew. Jednym z nich jest
ogromna topola na brzegu parku od ul. Marszałkowskiej. Głębiej, w okolicy wodozbioru, znajdziemy cztery
miłorzęby, a w pobliżu placu zabaw kasztanowiec biały. Jak okazałe są to drzewa można sprawdzić na stronie
Biura Ochrony Środowiska.
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19. Aleja Pamięci
Symboliczna Aleja Pamięci znajduje się w Ogrodzie Saskim na południe od Grobu Nieznanego Żołnierza.
Powstała w ramach projektu "Drzewo pamięci", którego celem jest zachowanie w świadomości społecznej
pamięci o postaciach i wydarzeniach ważnych dla Polaków. To jedna z form budowania tożsamości
narodowej. 13 kwietnia 2010 roku z inicjatywy Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz posadzono w
Ogrodzie Saskim pierwsze drzewo upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Aleję Pamięci tworzy
6 dębów piramidalnych posadzonych na: 220. Rocznicę Ustanowienia Orderu Virtuti Militari, rocznicę
Wyzwolenia Flandrii w 1944 r., 13. Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, 70. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego oraz upamiętnienie Krajowego Seminarium Europejskich Rzeczników
Praw Obywatelskich.

