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1. Waga osobowa 

Waga stoi przy bramie wejściowej do parku od strony ul. Pięknej. To urządzenie z 1912 r. przetrwało dwie 
wojny światowe, w tym oblężenie Warszawy i powstanie. Skala wagi sięga 149 kilogramów i 99 dekagramów. 

2. Rzeźba „Ewa” Edwarda Wittiga 

"Ewa" autorstwa Edwarda Wittiga  pochodzi z 1911 r. Odkuta w marmurze została zakupiona przez rząd 
francuski i ustawiona w Ogrodzie Trocadero. W Parku Ujazdowskim od 1930 roku znajduje się jej kopia 
odlana w brązie w paryskim warsztacie Rodolphe Hohwillera.  

3. Rzeźba „Gladiator” Piusa Welońskiego 

"Gladiator" autorstwa Piusa Welońskiego wykonany jest z brązu. Rzeźba z 1932 r. przedstawia niewolnika 
rzymskiego w chwili wchodzenia na arenę. W lewej dłoni trzyma on trójząb i ma przerzuconą przez ramię 
sieć. Prawą rękę wznosi ku górze. „Gladiator” to pierwsze dzieło polskiego rzeźbiarza uznane na arenie 
międzynarodowej. 

4. Rzeźba „Perseusz” Theodora Ch. Gruyere’a 

"Perseusz" autorstwa Theodora Ch. Gruyere'a pochodzi z 1879 r. W parku ustawiony w 1972 r. po 
przekazaniu rzeźby przez Muzeum Narodowe. Od 1983 r. rzeźba jest uznawana za zabytek. 

5. Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Michała Kamińskiego 

Projekt pomnika Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Michała Kamińskiego  powstał w 1939 r. W 1956 
r. pomnik trafił do Muzeum Warszawy, a następnie do renowacji w spółdzielni Brąz Dekoracyjny (dawna 
Odlewnia Braci Łopieńskich). W 1977 r. stanął na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Narodowego. Po długich 



 

staraniach został odsłonięty 16 września 1978 r. niedaleko Pałacu Ostrogskich, a dopiero w 1986 r. wrócił na 
właściwe miejsce do parku Ujazdowskiego. 

6. Miejsce pamięci bajkopisarza Stanisława Jachowicza 

W 1930 roku w parku został umieszczony kamień „Pamięci Stanisława Jachowicza - Miłującego dzieci 
bajkopisarza”. Jachowicz napisał kilkaset wierszy i powiastek dydaktyczno-moralizatorskich. Jednym 
z najsłynniejszych wierszyków jest „Chory kotek”.  

7. Plac zabaw 

Bogaty plac zabaw najmłodszym proponuje piaskownice, bujaczki, huśtawki, nieco starszym dzieciom zamek 
i sieć linową. Dla wszystkich bezpieczna nawierzchnia, codzienne sprzątanie i przegląd urządzeń pod kątem 
bezpieczeństwa. 

8. Wazy 

Cztery wapienne wazy eksponowane są w narożnikach skweru na wprost wejścia głównego. Każda z waz 
została osadzona na cokole z piaskowca. Kompozycja zastosowana w parku Ujazdowskim jest typową formą 
powielaną w motywach dekoracyjnych małej architektury ogrodowej.  
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12. 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”. 

13. Kaskada 

Autorem parkowego stawu był William Heerlein Lindley, przy czym zasilanie w wodę i kaskadę zaprojektował 
Alfons Grotkowski.  

 

 



 

14. Pergola 

Drewniana pergola pojawiła się przy okazji rewaloryzacji parku w 2002 r. Pnący się po drewnianych belkach 
dławisz nadaje temu miejscu romantyczny charakter. Wewnątrz można odpocząć na kamiennych ławach. 
Pod pergolą nowożeńcy chętnie pozują do sesji ślubnych.  

15. Rzeźba współczesna 

„Kompozycja” to współczesna rzeźba wykonana przez Tadeusza Siekluckiego z wapienia. Ustawiono ją 
w 1976 r. na wzniesieniu w południowo-wschodniej części parku Ujazdowskiego tuż nad Trasą Łazienkowską. 
To właśnie na ukończenie tej inwestycji na odcinku pomiędzy Placem Na Rozdrożu i Zamkiem 
Ujazdowskim  rozlokowano pięć plenerowych rzeźb, wśród których była „Kompozycja”. 

16. Pomnik przyrody 

W parku Ujazdowskim na obwodnicy od strony ul. Johna Lennona znajdują się trzy długowieczne drzewa 
ogłoszone pomnikami przyrody. Najbardziej okazały z nich jest dąb szypułkowy o wysokości 30 m i obwodzie 
aż 485 cm. Pomnikiem przyrody jest również orzech czarny oraz rosnący przy rzeźbie "Ewa" klon.  
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19. Mostek 

W pobliżu kaskady znajduje się malowniczy mostek, który w swoich czasach stanowił nowatorskie osiągnięcie 
inżynierii. Była to pierwsza żelbetowa konstrukcja postawiona w Warszawie. Powstała pod koniec XIX wieku, 
a zaprojektował ją sam William Heerlein Lindley. 

20. Toaleta 


