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1. Muszla koncertowa 

Od początku swojego istnienia w 1885 r. park był udostępniony publiczności, która – ze względu na liczne 
atrakcje – chętnie go odwiedzała. Kontynuacją dawnych wydarzeń kulturalnych są imprezy odbywające się 
w muszli koncertowej. Po pożarze w latach 90. muszla została odnowiona, zmieniając konstrukcję 
z drewnianej na betonową i w nowej odsłonie stała się pulsującym sercem parku. 

2. Popiersie Elizy Orzeszkowej 

Popiersie Elizy Orzeszkowej, polskiej pisarki epoki pozytywizmu, autorstwa rzeźbiarza Henryka Kuny. 
Uroczyste odsłonięcie odbyło się 30 października 1938 r. z udziałem prezydenta miasta Stefana 
Starzyńskiego. Jest jednym z niewielu warszawskich pomników, który nie został zniszczony podczas II wojny 



 

światowej. Pomnik poddano renowacji na początku XXI wieku i przywrócono w październiku 2003 r. - w 65. 
rocznicę jego odsłonięcia. 

3. 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”. 

4. Rzeźba „Żyrafa” Władysława Dariusza Frycza 

W 1981 r. w parku ustawiono rzeźbę "Żyrafa" wykonaną z kwasoodpornej stali nierdzewnej. Jej autorem jest 
Władysław Dariusz Frycz. Rzeźba została postawiona w parku w podzięce od ZOO dla Warszawskich dzieci, 
co upamiętnia okolicznościowa tablica. W otworach wykonanych w miejscach żyrafich łat lubią przesiadywać 
ptaki. 

5. Rzeźba „Nosorożec” Władysława Dariusza Frycza 

„Nosorożec” to jedna z rzeźb zwierząt ustawionych w parku. Jej autorem jest Władysław Dariusz Frycz, który 
zaprojektował dla parku również metalową żyrafę stojącą w al. K. Lisieckiego „Dziadka”. 

6. Rzeźba „Żubr” 

Ceramiczna rzeźba prezentuje dumną postać żubra. Wykonana została z czerwonej gliny wzmocnionej 
wewnątrz metalową konstrukcją. Nieznane są okoliczności ustawienia rzeźby w parku ani jej autor. Jeśli 
posiadasz informacje na temat tej rzeźby, skontaktuj się z nami. 

7. Rzeźba „Niedźwiedzie” 

Rzeźba ukazuje obejmujące się postaci: niedźwiedzi lub małp. Odwiedzający park goście często widzą w nich 
również przekupki nazywając je „kamiennymi babami”. Nieznane są okoliczności ustawienia rzeźby ani jej 
autor. Jeśli posiadasz informacje na temat tej rzeźby, skontaktuj się z nami.  

8. Plac zabaw 

Na piaskowym podłożu placu zabaw ustawione są obrotowe stoliki, wieża ze zjeżdżalnią, dwa zestawy 
sprawnościowe i karuzele. W trosce o komfort użytkowania codziennie odbywa się sprzątanie placu oraz 
przegląd urządzeń pod kątem bezpieczeństwa. 

9. Siłownia plenerowa 

W parku Praskim można korzystać z dwóch siłowni plenerowych. Pierwsza usytułowana jest przy placu zabaw 
od strony al. Solidarności, natomiast druga znajduje się przy ul. Wybrzeże Helskie. Do dyspozycji jest łącznie 
12 urządzeń do ćwiczeń różnych partii ciała.   

10. Wybieg dla niedźwiedzi 

Park Praski znajduje się tuż obok Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Sąsiedztwo ZOO sprawia, że park 
odbierany jest jako przedsionek do świata zwierząt. Od 1952 r. przy wejściu od strony al. Solidarności mieści 
się wybieg dla niedźwiedzi brunatnych. 

 



 

11. Pętla tramwajowa „Ratuszowa-ZOO” 

Z pętli w prosty i szybki sposób przejdziemy nie tylko do parku Praskiego, ale również do warszawskiego ZOO. 
Dojedziemy tu trzema liniami tramwajowymi: 6, 20 i 28. 

12. Bar / kawiarnia 

13. Bar / kawiarnia 

14. Bar / kawiarnia 

15. Siłownia plenerowa 

W parku Praskim można korzystać z dwóch siłowni plenerowych. Pierwsza usytułowana jest przy placu zabaw 
od strony al. Solidarności, natomiast druga znajduje się przy ul. Wybrzeże Helskie. Do dyspozycji jest łącznie 
12 urządzeń do ćwiczeń różnych partii ciała.  

16. Toaleta 

 

 


