
W Ujazdowie i Łazienkach znajduje się wiele miejsc związanych z obro-
ną wolności i demokracji. Proponujemy półgodzinny spacer, podczas 
którego można odwiedzić kilka z nich. Oto informacje i ciekawostki o 

tych miejscach. 

Pikieta KOD – licznik. Od ponad 100 dni w tym miejscu KOD doma-

ga się opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i prze-

strzegania w Polsce prawa.  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - nazywana popularnie 
„Kancelarią Premiera” 
Pomnik Fryderyka Chopina, kompozytora polskiego, który inspira-
cje czerpał z folkloru, pisząc polonezy, mazurki, nokturny, ballady i 
sonaty. Najprawdopodobniej stłumienie przez wojska rosyjskie 
Powstania Listopadowego (Chopin przebywał w tym czasie poza 
granicami Polski), było źródłem skomponowania Etiudy Rewolucyj-
nej.  
Belweder - siedziba Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, po-
tem Prezydentów Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechow-
skiego i Lecha Wałęsy, który w 1994 r przeniósł siedzibę prezyden-
tów na Krakowskie Przedmieście. W tym budynku w czasie „Nocy 
Listopadowej” ukrywał się Wielki Książę Konstanty. Otoczony przez 
powstańców zbiegł z pałacu w kobiecym przebraniu.  
Punkt widokowy na niemal całe Łazienki. Park królewski za cza-
sów Stanisława Augusta był otwarty dla mieszkańców Warszawy  
Pałac na Wodzie - tu odbywały się Obiady Czwartkowe, których 
uczestnikami byli ojcowie Konstytucji 3 Maja. 
Wielka Oficyna czyli Podchorążówka - tu zaczęło się Powstanie 
Listopadowe 
Muzeum Ignacego Paderewskiego, wybitnego pianisty i męża sta-
nu, którego zabiegom zawdzięczamy odzyskanie państwowości w 
1918 roku. 
Trybunał Konstytucyjny od ponad 30 lat zajmuje się sądową kon-
trolą zgodności ustaw z obowiązującą konstytucją Obecnie na ogro-

MŁODY SPACEROWICZU! 

Czy umiesz znaleźć w zaznaczonym obszarze: 

 Zegar słoneczny wyryty w kamieniu przez XIX astronoma ? 

 Popiersie autora Kamieni na Szaniec ? 

Jeśli znajdziesz to wróć tu do namiotu KOD i pochwal się!  

Zapisz lub zapamiętaj nazwiska wyryte w kamieniu, możesz też zrobić 
zdjęcie. Nagroda Cię nie minie. 

SPACER Z DEMOKRACJĄ 



Łazienki - park o niezwykłej urodzie i niepowtarzalnym klimacie. Ale jest to też miejsce w którym wszędzie mo-

żemy znaleźć ślady naszej historii.  I to nie tylko tej wyznaczonej zgiełkiem bitew i zgliszczami, ale też tej wyzna-

czonej zmianami gospodarki, przedsiębiorczości, budowy państwowości ale też historii kultury i nauki a nawet 

naszych obyczajów. 

Rozkwit tej okolicy zaczął się gdy Ujazdów i Łazienki stały się w 1764 roku własnością Stanisława Antoniego Ponia-

towskiego późniejszego Stanisława Augusta. Ten ostatni król Rzeczpospolitej Obojga Narodów w powszechnym 

mniemaniu jawi się jako osoba chwiejna i słaba. Ale przecież zasiadł na tronie kalekiego i wewnętrznie podzielone-

go słabego państwa, wbrew okolicznościom starał się je reformować. Miał wizję nowoczesnego i jak na owe czasy 

demokratycznego państwa. 

Pozostawił też po sobie znaczny dorobek z którego do dziś korzystamy. Pod jego ręką Łazienki stały się jednym z 

najpiękniejszych założeń parkowych w Europie. Co warte podkreślenia, od początku istnienia ogrody były miejscem 

dostępnym publicznie. Także amfiteatr na wyspie i niedawno odrestaurowany teatr królewski w Starej Pomarań-

czarni nie służyły jedynie dworowi królewskiemu. 

CZY WIECIE, ŻE? 

 Ogród daje możliwość swoistej podróży w czasie, mamy tu park w różnych stylach, XVIII klasycystyczny park 

królewski, XIX wieczny park romantyczny, XX wieczny modernizm wokoło pomnika Chopina, czekamy też na 

powstający ogrodu w stylu XXI wieku! 

 W Pałacu na Wodzie za Stanisława Augusta latem spotykała się ówczesna elita artystyczna, słynne obiady 

czwartkowe latem odbywały się w jadalni Pałacu. Mniej znane obiady środowe skupiały publicystów, peda-

gogów i związani z dworem dostojnicy i działacze politycznych. Bywali wszyscy twórcy Konstytucji 3 maja: 

Hugo Kołłątaj, Romuald Naruszewicz, Ignacy Potocki, Adam Stanisław Krasiński i wielu innych.  

 W okolicy znajdziemy też ślady przedsiębiorczości naszych przodków, w Belwederze działała znana manufak-

tura królewskich fajansów! A w samych Łazienkach warto też zwrócić uwagę na piękny przykład sztuki inży-

nierskiej, pałac stoi na sztucznej wyspie, a stawy, kaskady i kanały są dziełem Karola Ludwika Agricoli.   

 Wieczorem postarajcie się przejść ulicą Agrykola, od ponad stu lat oświetlają ją niezawodnie latarnie gazo-

we. 

 Szczęśliwie urodę Łazienek i okolic doceniali nawet zaborcy co uchroniło całą okolice od dewastacji. 

 Rozbudowę i utrzymanie Łazienek w okresie po stanisławowskim zawdzięczamy wybitnemu budowniczemu 

Józefowi Kubickiemu (temu od arkad Kubickiego pod Zamkiem Królewskim). 

 Na obrzeżach parku już w czasach zaborów powstało obserwatorium astronomiczne i przeniósł się tu z Kra-

kowskiego Przedmieścia ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.  

 W 1945 Pałac na Wodzie i pozostałe budynki uniknęły wysadzenia w powietrze ale doznały znacznych znisz-

czeń. Sam pałac został niemałym wysiłkiem przywrócony publiczności dopiero 15 lat po wojnie.  

My KOD – kim jesteśmy? 

Najbliższe prawdy będzie chyba nazwanie KODow-

ców rzeszą “Polaków zmartwionych  wkurzonych”.  

Zirytowanych poczynaniami rządu, bo to on demontuje 

państwo, niszczy demokratyczny ład, dopuszcza do jaw-

nego nepotyzmu i kompromituje Polskę na forum mię-

dzynarodowym. Jesteśmy przeciw działaniom aktualnie 

panującej formacji, ale bylibyśmy również przeciw każdej 

innej partii demolującej kraj i normy demokracji. Tak 

długo o Polskę i ten ład walczyliśmy, że innego zachowa-

nia nie umiemy sobie wyobrazić. 

Czego chcemy? Chcemy, żeby oni wreszcie przestali. 

Czego nie chcemy? Nie chcemy być partią polityczną, bo 

wachlarz naszych poglądów jest  rozległy. Ale wandale, 

którzy dobrali się do rządzenia mogą być pewni, że nie 

odpuścimy. Że dostrzeżemy i zapamiętamy każdy 

„numer” i każdy przekręt jakiego się dopuszczą. Bo my, 

KOD, jesteśmy wszędzie, w każdym zakątku ojczyzny. Nie 

znikniemy, bo Polska to nasz kraj  i nie mamy chęci 

Jak do nas dołączyć?  
Interesuje Cię praca w grupie 

lokalnej na Mazowszu, w 

sekcji tematycznej (np. Edu-

kacja, Akcja czy Młody KOD)? 

Chcesz o coś zapytać? Wolisz 

pójść na wykład czy manife-

stację?  

Wejdź na www.kod-mazowsze.pl, znajdź potrzebne kon-

takty i dołącz do nas! 

NAPRAWDĘ DOBRA ZMIANA  

WYMAGA TWOJEGO DZIAŁANIA! 

http://www.kod-mazowsze.pl/

