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PARK BRÓDNOWSKI

Park Bródnowski jest na Bródnie, w dzielnicy Targówek  
m.st. Warszawy. Zajmuje teren otoczony ulicami Kondratowicza, 
Chodecką, Wyszogrodzką oraz przedłużeniem ulicy Łabiszyńskiej. 
Ma ponad 25 hektarów powierzchni.

Park został zaprojektowany przez Stefanię Traczyńską w latach 
70. Od tamtej pory mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy lubią tu 
odpoczywać.

To miejsce publiczne. Możesz tu przyjść o każdej porze dnia. 
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DOJAZD

Park Bródnowski nie jest ogrodzony. Możesz do niego wejść z każdej 
z otaczających go ulic. 
Możesz tutaj dojechać komunikacją miejską, samochodem, rowerem 
lub innym środkiem transportu. Dojazd do parku trwa około 20 minut.

Przystanki tramwajowe: 
ul. Rembielińska
Rembielińska – 1, 3, 4, 25
 
Przystanki autobusowe:
ul. Kondratowicza
Park Bródnowski – 145, 169, N02
Łabiszyńska – 104, 112, 118, 156, 169, 204, N02, N64
Szpital Bródnowski 01 – 145, 169, 227, 240, 256, N02
Szpital Bródnowski 02 – 112, 126, 145, 156, 169, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02

ul. Chodecka
Szpital Bródnowski 03 – 114, 126, 414, N14, N64
Szpital Bródnowski 04 – 112, 114, 156, 345, 409, 414, 500, N14, N64
Chodecka – 114, 126, 414, N14, N64

ul. Wyszogrodzka
Wyszogrodzka – 114, 126, N14, N64
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Najbliższy bezpłatny parking znajduje się na północno-zachodnim 
krańcu Parku (wjazd od ul. Kondratowicza na wysokości  
ul. Łabiszyńskiej). Miejsca parkingowe znajdują się też wzdłuż  
ul. Wyszogrodzkiej.

Przy Parku są dwie stacje rowerów miejskich (róg ul. Rembielińskiej 
i Wyszogrodzkiej oraz róg Kondratowicza i Chodeckiej). W centrum 
Parku jest stacja rowerów dla dzieci.
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MAPA OGÓLNA

W Parku Bródnowskim jest kilka obiektów dostępnych dla 
wszystkich. 

Jednym z nich jest plac zabaw VIII Ogrodu Jordanowskiego. 
Znajduje się w zachodniej części parku, przy przedłużeniu ulicy 
Łabiszyńskiej. 

Blisko placu zabaw są boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę 
plażową i piłkę nożną. Tam znajdziesz też toaletę.
Blisko boisk jest siłownia na otwartym powietrzu.

W centrum parku, przy dużym zbiorniku wodnym jest budka 
z goframi i napojami.
Obok budki znajduje się stacja rowerów miejskich dla dzieci.
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ZIELEŃ W PARKU

Większość drzew w parku posadzono 40 lat temu. Niektóre drzewa 
są starsze. Są to między innymi  drzewa owocowe. Kiedyś zamiast 
parku były tu domy i sady. 
Dawniej mieszkanki i mieszkańcy Bródna często zbierali tutaj 
owoce. Niektórzy robią to do dziś. Ty też możesz poczęstować się 
na przykład jabłkiem.

Jednymi z najciekawszych drzew są dwie katalpy, które rosną 
w zachodniej części Parku. Katalpy są dość niskie. Mają duże, 
owalne liście. 
Twoją uwagę mogą przykuć ich owoce. Owoce pojawiają się  
na drzewie jesienią. Są zielone i bardzo długie. Ich kształt 
przypomina fasolę. 



6

Najwyższymi drzewami w parku są strzeliste topole. Zasadzono je 
w północno-wschodniej części parku, blisko “Toguny”.  
“Toguna” to drewniana rzeźba. Przypomina drewnianą wiatę  
lub domek.

12 topoli rośnie blisko siebie.

ZBIORNIKI WODNE

W centralnej części parku są dwa zbiorniki wodne z fontannami. 
Jeden ze zbiorników jest duży i długi. Drugizbiornik jest  dużo 
mniejszy, a obok niego znajduję się  “Raj” Pawła Althamera. Nad 
zbiornikami możesz spacerować, usiąść na ławce i oglądać kaczki 
i mewy. Pamiętaj, że dokarmianie ptaków suchym chlebem może im 
zaszkodzić..

“Raj” to ogród założony przez Pawła Althamera oraz mieszkanki 
i mieszkańców Bródna.

[akwen]
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ZBIORNIKI WODNE

W centralnej części parku są dwa zbiorniki wodne z fontannami. 
Jeden ze zbiorników jest duży i długi. Drugi zbiornik jest  dużo 
mniejszy, a obok niego znajduję się  “Raj” Pawła Althamera. Nad 
zbiornikami możesz spacerować, usiąść na ławce i oglądać kaczki 
i mewy. Pamiętaj, że dokarmianie ptaków suchym chlebem może im 
zaszkodzić.

“Raj” to ogród założony przez Pawła Althamera oraz mieszkanki 
i mieszkańców Bródna.
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PARK RZEŹBY NA BRÓDNIE

Park Rzeźby na Bródnie powstał w 2009 roku. Został założony 
przez artystę Pawła Althamera, Urząd Dzielnicy Targówek 
miasta stołecznego Warszawy oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie.

Dzięki tej współpracy w parku Bródnowskim znajdziesz ciekawe 
prace artystów i artystek. Przy powstawaniu niektórych prac 
pomagali mieszkanki i mieszkańcy Bródna.

Co roku w parku dodawano przynajmniej jedną pracę. Większość 
z nich to rzeźby lub konstrukcje. Nie wszystkie były trwałe.

Park Rzeźby na Bródnie to wystawa sztuki w przestrzeni publicznej. 

Więcej informacji o Parku Rzeźby na Bródnie możesz znaleźć na 
stronie: www.park.artmuseum.pl 
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MAPA PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE

1. Toguna, 2011 
2. Raj, 2009
3. Twarz, 2015
4. Anioł Stróż, 2013
5. Sylwia, 2010
6. Bródno, 2012
7. Nie jestes sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?), 2010
8. Domek Herbaciany, 2009
9. Do odnalezienia, 2014
10. Mieszczanie z Bródna, 2016-2017
11. Krata, 2009
12. Drabinka, 2016
13. Oranżeria, 2018

PRACA W WIELU MIEJSCACH: 
Interwence malarskie, 2010
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1. TOGUNA

“Toguna” to rzeźba wykonana w 2011 roku przez Pawła Althamera 
i Youssoufa Darę. Drewniana wiata przypomina  afrykańskie 
budowle. Takie budowle są miejscami spotkań i obrad członków 
wioski ludu Dogonów.

“Toguna” ma słomiany dach oparty na jedenastu drewnianych 
kolumnach. Kolumny mają wyrzeźbione dekoracje.

Wewnątrz wiaty są drewniane ławki. Możesz się tam schować przed 
deszczem lub czekając na autobus.
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2. RAJ

“Raj” powstał w 2009 roku. To pierwsza praca wykonana w Parku 
Rzeźby. Wykonał go Paweł Althamer oraz mieszkanki i mieszkańcy 
Bródna. To ogród, który powstał między innymi według rysunków 
wykonanych przez dzieci ze szkoły podstawowej.
W ogrodzie posadzono różne  gatunki drzew, krzewów i kwiatów. Raj 
o każdej porze roku wygląda inaczej. Znajdziesz go obok mniejszego 
zbiornika wodnego.
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3. TWARZ

W lecie 2015 roku “Raj” był miejscem, gdzie zamieszkała artystka 
Honorata Martin. Artystka trzy tygodnie spędziła w Parku 
Bródnowskim. Dużo czasu spędzała z mieszkankami i mieszkańcami 
Bródna. Uczyła ich między innymi malarstwa i rzeźby.

Znajdziesz tutaj  rzeźbę pod tytułem “Twarz”. Artystka zrobiła ją 
razem z Michałem Znojkiem w miejscu, gdzie rozbity był namiot.

Rzeźba przedstawia twarz goryla. Jest częściowo zakopana 
w ziemi. Została tutaj postawiona na pamiątkę działań Honoraty 
Martin.
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WIERSZE ANDRZEJA PRZYBYSZA

W kilku miejscach parku, na chodnikach możesz znaleźć duże 
napisy wykonane białą farbą. Zrobili je mieszkanki i mieszkańcy 
Bródna razem z Honoratą Martin.
Napisy to wiersze Andrzeja Przybysza, poety z Bródna.

Andrzej Przybysz jest ważną postacią dla swoich sąsiadów. Andrzej 
Przybysz spędzał kiedyś wiele czasu w Parku Bródnowskim. Dziś 
przebywa w domu pomocy społecznej.
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4. ANIOŁ STRÓŻ

Rzeźbę “Anioł Stróż” wykonał w 2013 roku Roman Stańczak. Pokryta 
płatkami złota figura anioła stoi na wysokim, drewnianym pniu. 
Jest w pobliżu ogrodu “Raju”. Rzeźba jest najwyższym obiektem 
w okolicy.
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5. SYLWIA

Rzeźba pod tytułem “Sylwia” powstała w 2010 roku. To wspólna 
praca Pawła Althamera i grupy Nowolipie. Sylwia to brązowa figura 
nagiej, leżącej na plecach kobiety. Rzeźba została zamontowana 
w zbiorniku wodnym w parku. Rzeźba jest częścią fontanny.
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6. BRÓDNO

W 2012 roku Jens Haaning wykonał duży napis “BRÓDNO”. Napis stoi 
na niewielkim wzniesieniu. Wykonany został z  cegieł. Każda z liter 
ma prawie 3 metry wysokości. 
Litery są tak duże, że na pewno zmieścisz się wewnątrz litery “Ó” 
czy “D”.
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7. NIE JESTEŚ SAM  
(CZY ZIEMIA ISTNIAŁABY BEZ SŁOŃCA?) 

Susan Philipsz w 2010 roku, stworzyła w parku niezwykłą pracę pod 
tytułem “Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?)”. 
Tej pracy nie zobaczysz, ale będziesz mógł ją usłyszeć. Co 15 minut 
z megafonów w centrum parku puszczane są melodie.

Melodie to dawne przerywniki radiowe. Susan Philipsz sama zagrała 
je na instrumencie muzycznym.
Dźwięki można usłyszeć niemal w każdym miejscu w parku.
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8. DOMEK HERBACIANY

“Domek Herbaciany” powstał w 2009 roku. Został wymyślony przez 
Rirkrita Tiravaniję. 
Domek ma formę sześcianu ustawionego na jednej krawędzi. Jego 
ściany przypominają lustra, odbiją wszystko dookoła. 

Do Domku można wejść. W ciepłe miesiące mieszkańcy organizują 
tu kawiarnię.

W kawiarni nie musisz płacić pieniędzmi za napój. Możesz w inny 
sposób odwdzięczyć się za herbatę czy lemoniadę. Sposób zapłaty 
zależy od Ciebie.
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9. DO ODNALEZIENIA

Ai Weiwei pochodzi z Chin. W 2014 roku przygotował pracę, której 
nie możesz zobaczyć. Najpierw przygotował kopie starych naczyń. 
Później je potłukł. Potłuczone wazy zasypano głęboko w ziemi. Wazy 
zakopano na największej łące w parku. Dlatego praca ma tytuł “Do 
odnalezienia”.

Zakopana ceramika nie jest widoczna, ale można o niej opowiadać. 
Dzięki temu powstaje miejska legenda. Jest to historia opowiadana 
przez mieszkańców i mieszkanki Bródna i Warszawy.
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10. MIESZCZANIE Z BRÓDNA

“Mieszczanie z Bródna” zostali wykonani w latach 2016-2017 przez 
grupę artystów oraz mieszkanek i mieszkańców pobliskiego 
osiedla. Pracą nad rzeźbą kierował Paweł Althamer. 

Ta praca to pomnik osób mieszkających na Bródnie. Figury 
przedstawiają różne grupy osób, które tutaj mieszkają: seniorów, 
urzędników, biegaczy, dzieci czy osoby, które bywają w lokalnej 
pizzeri. Każdą z postaci, którą możesz zobaczyć, wykonała inna 
grupa osób z Bródna.
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11. KRATA

Krata to praca Moniki Sosnowskiej z 2009 roku. Ma kształt kuli.  
Została wykonana z metalowych prętów. Kształty metalowych 
części wyglądają jak kraty montowane w oknach mieszkań czy 
sklepów w okolicy. 

Krata stoi na środku polany. Z daleka wygląda na okrągłą,  
ale tak naprawdę jest lekko kanciasta.
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12. DRABINKA

„Drabinkę” przygotował Nik Kosmas w 2016 roku. To kolorowe 
urządzenie do ćwiczeń fizycznych. Nik Kosmas zauważył, że takie 
urządzenia mają bardzo ciekawy kształt. Mogą być wykorzystywane 
do wielu celów. 

Możesz ćwiczyć na “Drabince” albo poszukać nowych zastosowań 
dla tej rzeźby.
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13. ORANŻERIA

Oranżeria powstała w 2018 roku. Jej pomysłodawcami są Sebastian 
Cichocki i Izabela Kaszyńska, kuratorzy 10. edycji Parku Rzeźby na 
Bródnie.

To duża, ażurowa drewniana konstrukcja pokryta folią ogrodniczą. 
Wewnątrz urządzono ogród społeczny.

* 
Kuratorzy to osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Parku 
i wybór powstających prac.
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OGRÓD SPOŁECZNY

Oranżerię ludzie z Bródna nazywają Sąsiedzką Szklarnią. To 
miejsce działa jak ogród społeczny. Każdy kto chce, może dołączyć 
do grupy ogrodniczek i ogrodników i wspólnie uprawiać warzywa 
i kwiaty. Mieszkanki i mieszkańcy wspólnie dbają o szklarnię.

Ty też możes z pomóc, na przykład podlać rosnące pomidory, 
cukinię lub ostre papryczki.
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INTERWENCJE MALARSKIE

W 2010 roku Katarzyna Przezwańska wykonała kilkanaście 
kolorowych prac w przestrzeni całego parku. Kolorami zaznaczyła 
dziury w chodnikach czy drobne zniszczenia w architekturze parku. 

W wielu miejscach możesz znaleźć pomarańczowe, zielone czy 
brązowe plamy, które namalowała. W takich samych kolorach są 
ściany bloków dookoła. 
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MOZAIKI 

W parku jest jeszcze kilka ciekawych obiektów, które powstały poza 
działalnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

W różnych miejscach w parku możesz znaleźć kolorowe mozaiki na 
chodniku. Zrobili je mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Targówek. 
Z kawałków szkła i ceramiki ułożono kolorowe wzory i napisy. Takich 
kwadratowych mozaik w parku jest około dziesięciu. 

Podczas jednego ze spaceru możesz poszukać wszystkich.



27

KAPSLE 

Na chodnikach i murach w parku możesz znaleźć inne kolorowe 
układanki. Jeden z mieszkańców z kapsli z butelek po napojach 
ułożył kolorowe wzory i hasła. Układane wzory i hasła są związane 
z kulturą i religią Indii.

Na Bródnie jest wiele ciekawych obiektów sztuki wykonanych przez 
ludzi mieszkających dookoła.
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PARK W CIĄGU ROKU

Park to przede wszystkim drzewa i inne rośliny. Wszystkie podlegają 
zmianom. O każdej porze roku wygląda inaczej. 
Przychodź do parku jak najczęściej i obserwuj, jak zmieniają się 
kolory liści. 

Wczesną wiosną możesz obserwować jak drzewa wypuszczają 
nowe liście. Trochę później wiele drzew pokryje się kwiatami. 

Jesień jest jednym z najbardziej kolorowych momentów. Liście 
mogą być wtedy zielone, żółte i pomarańczowe. Ich kolor będzie się 
odrobinę zmieniać każdego dnia.

Zima to czas, kiedy prawie wszystko będzie białe. O ile spadnie 
śnieg.
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ZASADY ZACHOWANIA W PARKU 

-  W parku możesz spacerować wyznaczonymi alejkami,chodnikami 
oraz po trawnikach.

-  Jeśli się zmęczysz - możesz usiąść na ławce lub na trawie.

-  W parku możesz urządzić piknik, jeść i pić. Pamiętaj, żeby 
zachować po sobie porządek.

-  Szanuj zieleń i zwierzęta, które spotkasz w parku.

-  Zbiorniki wodne nie służą do pływania. Uważaj, aby nie podchodzić 
zbyt blisko do ich brzegów..

-  Możesz dotykać obiektów Parku Rzeźby.
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DOSTĘPNOŚĆ 

Poruszanie się po parku mogą utrudniać znajdujące się w jego 
centrum schody i długie pochylnie. Możesz tak zaplanować spacer, 
żeby je ominąć. 

Dla osób na wózkach niekomfortowe może być też poruszanie się 
po nierównym asfalcie lub płytach chodnikowych.

Pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizują w ciepłe 
miesiące spacery po Parku Rzeźby na Bródnie. Wybrane wydarzenia 
są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Plan wydarzeń organizowanych przez Muzeum możesz znaleźć na 
stronie: www.park.artmuseum.pl 
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