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Opis  

Jens Haaning to artysta z Danii. 

Urodził się w 1965 roku. 

W 2011 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprosiło 

Jensa do Polski. 

Muzeum poprosiło, żeby wymyślił pracę do Parku Rzeźby na Bródnie. 

Park Rzeźby na Bródnie to park na osiedlu Bródno w Warszawie. 

W parku stoją rzeźby. 

To wystawa na świeżym powietrzu. 

Muzeum dba o park. 

Zaprasza artystów i artystki, żeby robili rzeźby do parku. 

  



Jens Haaning interesowało osiedle Bródno. 

Zastanawiał się: 

Kto mieszka na Bródnie? 

Czy mieszkańcy Bródna się znają? 

Czy mieszkańcy Bródna znają osiedle, na którym mieszkają? 

Jens zauważył, że na Bródnie mieszkają różni ludzie. 

Niektórzy ludzie mieszkają na osiedlu wiele lat. 

Inni ludzie wprowadzili się na osiedle niedawno. 

  



Pomyślał: 

Stworzę na Bródnie miejsce, które wszyscy będą znali. 

Zrobię znak dla Bródna. 

Turyści będą robić sobie ze znakiem pamiątkowe zdjęcia. 

Jens postawił w parku rzeźbę-napis: BRÓDNO. 

Każdy, kto widzi rzeźbę wie, że jest na Bródnie.



Rzeźba jest duża. 

Widać ją z daleka. 

Przypomina znany napis HOLLYWOOD z Los Angeles. 

Ale napis HOLLYWOOD jest z metalu. 

A napis BRÓDNO jest z cegieł. 

To dlatego, że na Bródnie było kiedyś dużo budynków z cegły. 



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano: 

● Zdjęcie rzeźby “Bródno” zrobione przez Adriana Grycuka  

i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0 PL. 

● Zdjęcie rzeźby “Bródno” i zdjęcie Parku Rzeźby na Bródnie z “Aniołem” 

zrobione przez Panek i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0. 

● Zdjęcie “Brodno blocks” zrobione przez Giorgio Montefortiego  

i udostępnione na licencji CC BY 2.0. 

● Zdjęcie “Hollywood Sign” zrobionego przez Thomasa Wolfa  

i udostępnionego na licencji CC BY-SA 3.0.



Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom tekstu. 
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