Park Skaryszewski

1. Ogród różany
Założony w 1927 r. zachwyca kolorami i zapachami wielu gatunków róż. W maju, zanim krzewy zakwitną,
spacerowicze lubią odpoczywać pod rozłożystymi, pięknie wówczas kwitnącymi magnoliami.
2. Muszla koncertowa
W muszli koncertowej od 1937 r. organizowane są imprezy artystyczne, koncerty oraz pokazy filmowe dla
mieszkańców. W roku 2003 przeszła gruntowny remont. Wybudowano wówczas charakterystyczną
widownię o układzie schodkowym z kolorowymi siedziskami.

3. Plac zabaw
Najmłodsi mają tu w czym wybierać. Na tym placu zabaw znajduje się oryginalna huśtawka „Bocianie
gniazdo”, a także tuba, walec do trenowania równowagi i kołowa przeplotnia. Tym, którzy lubią wysiłek
intelektualny, proponujemy przy stole do gry partyjkę chińczyka.
4. Popiersie Ignacego Jana Paderewskiego
Przed głównym wejściem do parku stoi popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, polskiego pianisty,
kompozytora i premiera, który od 1929 r. patronuje parkowi. Pomnik autorstwa Stanisława Sikory ustawiono
12 września 1988 r.
5. Płyta poświęcona pamięci Polaków poległych 11 września 2001 r. w ataku terrorystycznym na
World Trade Center
Płytę uroczyście odsłonięto 11 września 2002 r. w rocznicę tragicznego zamachu w Nowym Jorku.
Upamiętnia sześcioro Polaków, którzy zginęli w ruinach wież.
6. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej
Pomnik upamiętnia żołnierzy radzieckich poległych w dniach 10–15 września 1944 r. w walkach przy Rondzie
Waszyngtona. Ustawiono go 15 września 1946 r. przy wejściu do parku. Podczas przebudowy ronda w 1968
r. został przeniesiony na skrzyżowanie alei głównej oraz obwodnicowej.
7. Miejsce pamięci poległych w II wojnie światowej sportowców akademików
Pomnik poświęcony jest sportowcom, trenerom i działaczom AZS, którzy polegli podczas II wojny światowej.
Ustawiony jest w pobliżu kortów tenisowych. Składa się z tablicy pamiątkowej oraz głazu do którego
przymocowano znak Akademickiego Związku Sportowego.
8. Zabytkowa kapliczka autorstwa Janusza Alchimowicza
W 1937 r. kapliczka autorstwa Janusza Alchimowicza uzyskała pierwszą nagrodę w konkursie Instytutu
Propagandy Sztuki, poprzedzającym międzynarodową wystawę „Sztuka i Technika” w Paryżu. Bezpośrednio
po powrocie z Paryża znalazła swoje miejsce już na stałe w parku Skaryszewskim. W czasie wojny kapliczka
oprócz tego, że była miejscem kultu religijnego, pełniła bardzo ważną rolę skrzynki kontaktowej ruchu oporu.
9. Rzeźba „Rytm” Henryka Kuny
Nad jednym ze stawów ustawiona jest rzeźba "Rytm". Na granitowych okładzinach cokołu znajdują się ślady
po pociskach, prawdopodobnie pochodzące z pierwszych dni Powstania Warszawskiego. Rzeźba autorstwa
Henryka Kuny powstała w 1922 roku, odsłonięto ją natomiast w roku 1929. W trakcie jej konserwacji w 2007
r. odkryto, że rzeźba w znacznej mierze wykonana jest z mosiądzu, nie zaś z brązu, jak się spodziewano.
10. Miejsce pamięci poświęcone żołnierzom AK Saperów Praskich „Chwackiego”
Kamień odsłonięto 1 sierpnia 1990 r. Ustawiono go na szczycie wzgórza „U źródeł”. Jest to miejsce pierwszej
walki stoczonej w parku podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

11. Płyta upamiętniająca brytyjskich lotników
Płyta upamiętnia lotników brytyjskich, którzy dokonując w 1944 r. zrzutów dla powstańców Warszawy,
zostali zestrzeleni przez wojska niemieckie do Jeziora Kamionkowskiego. Ustawiony po północnej stronie
różanki kamień odsłonięto uroczyście 4 listopada 1988 r.. Wydarzenie uświetniła swą obecnością ówczesna
premier Wielkiej Brytanii – Margaret Thatcher.
12. Rzeźba „Tancerka” Stanisława Jackowskiego
Piękna „Tancerka” to pierwsza rzeźba ustawiona w parku Skaryszewskim. Figura tańczącej dziewczyny dłuta
Stanisława Jackowskiego ma wykwintne tło, stoi bowiem na środku różanki. Rzeźba została odlana z brązu
w Pracowni Braci Łopieńskich w Warszawie. Jej uroczystego odsłonięcia dokonał 6 sierpnia 1927 r. prezydent
Warszawy Zygmunt Słomiński.
13. Rzeźba „Kąpiąca się” Olgi Niewskiej
Rzeźba autorstwa Olgi Niewskiej została odsłonięta 28 września 1929 r. przez prezydenta Warszawy
Zygmunta Słomińskiego. „Kapiąca się” ustawiona jest na niskim okrągłym postumencie, otoczonym burtą
fontanny wykonanej z czarnego granitu. Rzeźba ukazuje nagą kobietę w momencie kąpieli.
14. Pomnik amerykańskiego polityka Edwarda M. House’a
Jest to rekonstrukcja pomnika dłuta Franciszka Black’a, wykonana przez rzeźbiarza prof. Mariana
Koniecznego. Oryginalna rzeźba stanęła we wschodniej części parku 4 lipca 1932 r. Edward House był
doradcą prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona. Jako orędownik odzyskania przez Polskę
niepodległości po zakończeniu I wojny światowej zaskarbił sobie wdzięczność Polaków. Zrekonstruowany po
zniszczeniu pomnik wrócił do parku dokładnie w 60. rocznicę pierwszego odsłonięcia, 4 lipca 1992 r. Stanął
jednak w innej niż pierwotnie lokalizacji.
15. Siłownia plenerowa
Jesienią 2014 roku ustawiono w parku Skaryszewskim siłownię plenerową. Wyposażona jest ona w sześć
urządzeń do ćwiczeń różnych partii ciała. Wyciskacz i Wioślarz wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, barków,
ramion i pleców, Orbitrek i Biegacz mięśnie nóg, a Twister i Wahadło - mięśnie brzucha.
16. Kaskada
Jedną z wizytówek parku Skaryszewskiego jest kamienna grota, z której woda spływa trzystopniową kaskadą
do stawu położonego u jej podnóża. Stamtąd przepływa do Stawu Kaczego i Stawu na Kosku, a na końcu
wpływa do Jeziora Kamionkowskiego.
17. Pomnik przyrody
W parku Skaryszewskim rośnie dostojny buk, którego obwód pnia ma ponad 420 cm. Trudno go nie zauważyć
patrząc w stronę polany na północ od placu zabaw. Jego pień o gładkiej, szarej korze często porównywany
jest do nogi słonia.
18. Pub / kawiarnia
19. Pub / kawiarnia
20. Pub / kawiarnia

