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 MUZEUM W OGRODZIE. UWAGI O OGRODZIE WOLNOŚCI 
PRZY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

MUSEUM IN THE GARDEN. GARDEN OF LIBERTY 
AT THE WARSAW UPRISING MUSEUM 

S t r e s z c z e n i e  

Muzeum Powstania Warszawskiego jest pierwszym w Polsce konsekwentnie zorganizowanym 
muzeum edukacyjnym. Głównym założeniem tej instytucji jest popularyzacja wiedzy na temat 
powstania uzyskana poprzez zastosowanie multimediów oraz nowoczesnej aranżacji ekspozycji. 
Integralną częścią muzeum jest otaczający go Ogród Wolności, który kontynuuje założenia 
ekspozycji, pełniąc przy tym wiele ważnych funkcji1. 
Koncepcja ta została zrealizowana dzięki zorganizowaniu w parku Muru Pamięci z dzwonem 
Monter, Muru Sztuki, malarstwa graffiti, wystawy fotografii, usytuowania pomników adwokatów 
biorących udział w powstaniu, pomnika gruzińskich oficerów kontraktowych, pozostałości mo- 
numentu księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Bertela Thorwaldsena, założenia ogrodu różanego 
oraz wprowadzenia winorośli. W parku odbywają się uroczystości rocznicowe, koncerty, przed- 
stawienia teatralne, akcje edukacyjne, społeczne itp. 

Słowa kluczowe: ogród w museum, Muzeum Powstania Warszawskiego, Park Wolności 

A b s t r a c t  

The Warsaw Uprising Museum is the first consistently organized educational museum in Poland. The 
main assumption of this institution is popularization of the knowledge about the Uprising achieved by 
the application of multimedia and an up-to-date exhibition arrangement. 
An integral part of the museum is the surrounding Garden of Liberty, which is a continuation of the 
assumption of the museum exhibition, and additionally fulfilling a wide range of essential functions. 
This conception is realized through putting up in the park the Wall of Memory with the Monter’s bell, 
the Art Wall of graffiti painting and photo exhibitions, through erecting a memorial to barristers 
participating in the Uprising and a memorial to Georgian contract officers, through placing remains 
of the memorial to Prince Józef Poniatowski sculptured by Bertel Thorwaldsen, through creating  
a rose garden and planting grapevine. Various anniversary ceremonies, concerts, theatre 
performances, educational and social actions are held in the park. 

Keywords: garden in museum, The Warsaw Rising Museum, Garden of Liberty 

                                                           
�  Michał Rut, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, e-mail: mrut@wsie.edu.pl. 
1  Podstawowe założenia programowe i organizacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, 
opracowanie: J. Ołdakowski, P. Kowal, współpraca: J. Bojarska, L. Dąbkowska-Cichocka, Warszawa 2003,  
s. 5-6. 
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WSTĘP 

Analizując historię muzealnictwa, należy podkreślić fakt, iż już u samego początku 
kształtowania się działań kolekcjonerskich budynki, które budowano w celu gro- 
madzenia zbiorów, czy też same obiekty przeznaczone do ekspozycji, umiejscowio- 
ne były w założeniach przestrzennych o ważnym udziale zieleni. Wskazywać tu 
można skarbce w Delfach, protonaukowe zbiory w greckich muzejonach, które 
wzbogacano o ogrody botaniczne oraz zwierzyńce. Eksponowanie rzeźb w wy- 
pełnionych kwiatami atriach rzymskich domów oraz kolekcje sztuki gromadzone  
w licznych antycznych willach wskazują na ważną funkcje roślinności, która sta- 
nowiła kontrast lub obramowanie dla prezentowanego obiektu i przesądzała  
o reprezentacyjności miejsca. 

Obecnie budynki muzealne niejednokrotnie sytuuje się na terenach o dużych 
walorach krajobrazowych, w obrębie ogrodów, parków lub w otulinie zieleni, która 
stanowi zabezpieczenie od gwaru miasta. Dla muzeów, dla których istotne jest 
zbliżenie do publiczności, a więc dostępność, elementy te wyznaczają przestrzeń  
do skupienia i refleksji tak ważną w zachowaniu tzw. śluzy psychologicznej. Termin 
ten wprowadzony przez Zdzisława Żygulskiego oznacza, że „strefa muzealna ze 
swoją innością ma się zaznaczać i odcinać od rzeczywistości potocznej, uwa- 
runkowanej bieżącymi bodźcami współczesnej cywilizacji”2. Śluza psychologiczna 
konstruowana może być w różnorodny sposób, np. poprzez wzgórze, las, półwysep, 
ogrodzenie, mur, schody, rampę, bramę lub element wewnętrzny w obrębie sa- 
mego budynku, np. westybul, hall, atrium, korytarz, windę. Doskonałym elementem 
do przeprowadzenia tego typu dystansu jest zieleń. Natura uspokaja swoim dzia- 
łaniem i sprzyja kontaktowi ze sztuką3. 

W dotychczasowej praktyce elementy zieleni stanowiły ważną oprawę dla 
muzealnego budynku, który przez swe rozczłonkowanie wtapiał się w jej tkankę. 
Istotne jest to, iż formy roślinne ze względów konserwatorskich są separowane od 
ekspozycji wewnątrz budynku. Natomiast ogród otaczający muzeum lub wypeł- 
niający jego atria często zawiera rzeźby mniej lub bardziej nawiązujące do jego 
zbiorów. Nie jest to jednak ścisłe zespolenie ekspozycji z otoczeniem gmachu, które 
stanowi często miejsce relaksu dla zwiedzających. Współdziałanie tych dwóch 
przestrzeni obserwuje się w muzealnictwie od lat 90. XX wieku, kiedy ogrody oka- 
lające muzea stały się samodzielnymi ekspozycjami4. Wiąże się to z ważnymi prze- 
mianami społeczno-kulturowymi mającymi swe odbicie również w sztuce ogro- 
dowej. Obecnie w architekturze krajobrazu znaczący nacisk kładzie się na roz- 
wiązywanie ekologicznych programów i wyrażaniu związku człowieka z naturą. Do 
powstania oblicza parku szczególnie istotne są osiągnięcia techniczne. Zmieniło się 
tempo życia i ono dyktuje nowe rodzaje rozrywek; parki mają dostarczyć 
człowiekowi jak najwięcej wrażeń, uczyć, bawić i zaskakiwać. Silny nacisk kładzie się 
                                                           
2  Z. Żygulski jr, Problemy architektury muzeum, „Rocznik Historii Sztuki”, T. XIV, 1984, s. 292. 
3  D. Wejchert-Gajczyk, Związek ogólnodostępnych wnętrz muzealnych z przestrzenią publiczna miasta, 
„KAiU”, t. XXXVIII, 1993, z. 2, s. 176; por.  A. Lis, Relacje społeczne  w przestrzeni parków i ogrodów publicznych 
w mieście, „KAiU”, t. XLIX, 1-4/2004, s. 69-79; A. Lis, Efektywność systemu zieleni rekreacyjnej w mieście  
w ujęciu psychologii środowiska, Wrocław 2003. 
4  Na polskim gruncie połączenie przestrzeni z grodu i muzeum jako świątyni skarbów narodowych, miejsca 
pamięci miało miejsce w Parku Puławskim Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, por. A Kiciński, Parki muzeów  
i parki sztuki jako czynnik tożsamości narodowej, „Muzealnictwo”, t. 42, Warszawa 2000; A. Kociński, Muzea – 
instrumenty ekspozycji czy świątynie, „Muzealnictwo”, t. 43, Warszawa 2001. 
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na aspekt znaczeniowy. Często te tendencje są widoczne w różnego rodzaju 
parkach pamięci sięgających do ważnych wydarzeń z przeszłości. Pojawiła się 
również myśl ujęcia ogrodu jako całościowego dzieła sztuki, w którym najistotniejsze 
są przekazywane treści5. 

Wszystkie te postulaty znalazły swe ucieleśnienie w parkach zorganizowanych 
przy muzeach, które zaskakują pomysłami, odkrywczymi rozwiązaniami, nowoczes- 
ną technologią6. Obiekty i zespoły muzealne wraz z ich funkcjonalnym otoczeniem 
wzbogacają miasto o znaczące przestrzenie publiczne, a także stają się katali- 
zatorami rewitalizacji określonych dzielnic. Często udana realizacja muzeum staje się 
wizytówką danego miasta7. 

Znamienitym przykładem jest ogród przy Muzeum Żydowskim w Berlinie zrea- 
lizowany przez Daniela Libeskinda. Artysta chciał, by tworzony przez niego budy- 
nek był zapisem obecności Żydów w Berlinie – ich wielowiekowego życia w tym 
mieście, kiedy współtworzyli niemiecką kulturę, naukę, gospodarkę. Chciał też, by 
był zapisem ich wygnania, wywózki oraz śmierci w gettach i obozach. Studiował 
sytuację przestrzenną muzeum. Wyznaczał kierunki, w jakich znajdowały się domy 
Heinricha von Kleista, Heinricha Heinego, E.T.A. Hoffmanna, Alberta Einsteina czy 
Paula Celana. Linie te ułożyły się w zniekształcony zarys gwiazdy Dawida, co 
znalazło pewien zaszyfrowany ślad w planie muzeum. Wyznaczył trzy nieprze- 
cinające się drogi w podziemnych pomieszczeniach. Jedna – najdłuższa – pro- 
wadzi ku salom wystawowym, gdzie pokazano bogatą historię Żydów Niemiec- 
kich. Druga wychodzi na ogród symbolizujący emigrację, a także założenie Państwa 
Izrael. Czterdzieści osiem kolumn zwieńczonych zielenią oznacza rok powstania te- 
go państwa – 1948. I wreszcie trzecia, ślepa droga, która kończy się pomieszcze- 
niem bez eksponatów, bez okien, co ma uzmysłowić widzom pustkę spowodo- 
waną Holokaustem. Zwiedzający tu nie wchodzą, patrzą w pustkę z pomostów 
ponad nią. W tej realizacji Libeskind celnie połączył muzeum i ogród, a całość 
potraktował jako pomnik poświęcony niemieckim Żydom8. 

                                                           
5  A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem parków 
publicznych, monografia nr 336, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, w szczególności rozdział III; por. 
E. Sutkowska, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze 
miasta – przestrzeń dla kreacji, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska  
i Rolnictwa, Katedra Projektowania Terenów Zieleni 2006; M. Nowak-Rząsa, Współczesne funkcje parków 
miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, „Nauka. Przyroda. Technologie”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 2009; A. Lis, Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków 
miejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005; J. Wines, Zielona architektura, Taschen, 
Warszawa 2008. 
6  Liczne przykłady tego typu realizacji A. Zachariasz, Nowoczesna architektura krajobrazu – współczesne 
parki i place, „Czasopismo techniczne”, Politechnika Krakowska 2007; A. Zachariasz, Współczesne kierunki  
i tendencje w projektowaniu parków publicznych,  „Nauka. Przyroda. Technologie”, 2009, t. 3, z. 1. 
7  M. Gyurkovich, Współczesne muzeum w strukturze miasta, Monografia 350, Wydawnictwo Politechni- 
ki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 5; por. M. Gyurkovich, Znaczenie współczesnych muzeów w przestrzeni miasta, 
„KAiU”, t. XLIX, z. 1-4/2004. 
8  www.jmberlin.de z 1.06.200; por. Z. Wóycicka, Sprawozdanie z podróży do Berlina, 
www.jewishmuseum.org.pl z 1.06.2009; J.K. Lenartowicz, Laboratorium psychologii architektury: Danie- 
la Libeskinda Muzeum Żydowskie w Berlinie, [w:] Zachowanie, Środowisko, Architektura. Forma i przestrzeń  
w świadomości użytkowników i projektantów, pod. red. A. Bańka, Poznań 2003. 
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Na polskim gruncie tego typu nowoczesną realizacją jest Ogród Wolności 
zorganizowany przy Muzeum Powstania Warszawskiego9. Stworzono założenie  
o wyjątkowym charakterze, którego genius loci wynika z połączenia muzealnej 
ekspozycji z przestrzenią ogrodu. 

Przez wiele lat organizowanie Muzeum Powstania Warszawskiego było nie- 
możliwe z powodów politycznych. O potrzebie utworzenia obiektu dyskutowano już 
w 1956 roku, w czasie „odwilży” po śmierci Stalina, lecz żadnych kroków nie podjęto 
aż do 1981 roku. To wtedy powołano Społeczny Komitet Budowy Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku 
udaremniło jednak plany Komitetu. W 1983 roku ówczesny komisarz Warszawy  
gen. Mieczysław Dębicki powołał Muzeum Powstania Warszawskiego, ale jako od- 
dział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Dopiero w 2003 roku z inicjatywy 
ówczesnego prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego zapadły najważ- 
niejsze decyzje o utworzeniu Muzeum: powołano pełnomocnika ds. budowy, prze- 
znaczono na siedzibę Muzeum zabytkowy budynek dawnej elektrowni tramwajo- 
wej, powołano Radę Honorową i Radę Programową10. 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, ogłoszony w sierpniu  
2003 roku, wygrał projekt architekta Wojciecha Obtułowicza, autora m.in. Polskiego 
Pawilonu Expo 2000 w Hanowerze. Jego współpracownikami byli Łukasz Kępski, 
Grzegorz Lechowicz, Paweł Geroch, Małgorzata Mondalska-Duma. W konkursie  
na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji zwyciężył zespół w składzie: 
Jarosław Kłaput, Dariusz Kunowski, Mirosław Nizio. Prace rozpoczęły się w kwiet- 
niu 2004 roku i dzięki olbrzymiemu wysiłkowi, poświęceniu ludzi zaangażowanych  
w realizację projektu, 31 lipca 2004 roku otwarto muzeum11. 

Ekspozycja stała mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, wybudowanej  
w latach 1904-1908 przy ul. Przyokopowej 8. Wystawa zlokalizowana jest na trzech 
kondygnacjach (parter, antresola i piętro), na całkowitej powierzchni ponad  
3000 m2. Przedstawia ona historię powstania warszawskiego, począwszy od nie- 
mieckiej i sowieckiej napaści we wrześniu 1939 roku, poprzez okupację, akcję 
„Burza”, przygotowanie do zrywu, jego wybuch i przebieg, sytuację na arenie 
międzynarodowej w 1944 roku, utworzenie nielegalnego komunistycznego rządu  
w Lublinie, skończywszy na losach powstańców w PRL. W Muzeum wykorzysta- 
no różne techniki komunikacji audiowizualnej i multimedialnej. W centrum stałej 
ekspozycji umieszczono Monument przenikający przez wszystkie poziomy budyn- 
ku, który symbolizuje bijące „serce” stolicy. Wokół niego zwiedzający mogą usły- 
szeć odgłosy walczącej Warszawy, świst kul, modlitwy, pieśni i ogłuszający huk 
bomb. Na monumencie wygrawerowano daty kolejnych dni powstania. 

                                                           
 9  Rys historyczny oparty na J. Kozera, Bieg z przeszkodami – Historia Budowy Muzeum Powstania 
Warszawskiego, www.1944.pl z 1.06.2009;  por. Przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 
2007, s. 1-43; www.wikipedia.org.pl z 1.06.2009. 
10  Por. M. Wiśniewska, Ostatnia reduta – o dalszych, niepewnych losach Muzeum Powstania Warszawskiego, 
„Muzealnictwo”, t. 42, Warszawa 2000.  
11  Konkurs na opracowanie koncepcji Muzeum powstania Warszawskiego w Warszawie, „Architektu- 
ra & Biznes” nr 1/2004; Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Powstania 
Warszawskiego przy ul. Przyokopowej 28 w Warszawie, www.1944.pl z 1.06.2009. 
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Po raz pierwszy w Polsce stworzono konsekwentnie muzeum o charakterze 
edukacyjnym12. Znamiennym jest, iż ekspozycja w samym budynku integralnie 
związana jest z otaczającym ją ogrodem i stanowią one spójną całość13. 

Teren Ogrodu Wolności znajduje się od południowej i wschodniej strony budyn- 
ku. Wypełniono go zielenią z uwzględnieniem istniejących drzew i krzewów. Na je- 
go obszarze przewidziano małe place ekspozycyjne oraz przestrzeń przezna- 
czoną na ołtarz polowy. Zasadniczym elementem założenia jest Mur Pamięci. 
Znajdują się na nim wyryte, na rzędach szarych, granitowych płyt, nazwiska tysięcy 
powstańców. Cały czas przyjmowane są nowe zgłoszenia. Nazwiska ułożone są  
w tzw. systemie holenderskim – w numerowanych kolumnach, w układzie alfa- 
betycznym. Mur Pamięci liczy 156 metrów i do tej pory upamiętniono na nim blisko 
10 000 osób14. W murze umieszczony jest dzwon ,,Monter’’ poświecony pamięci  
gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi – dowódcy sił Powstania Warszawskiego. Zdo- 
bi go portret generała oraz monogram Polski Walczącej, Krzyż AK, Krzyż Powstań- 
czy. Dzwon został odlany w znanej ludwisarni Jana Felczyńskiego w Przemyślu. 
Uroczystego odsłonięcia dokonano 31 lipca 2004 roku i od tego czasu rozbrzmiewa 
on co roku podczas obchodów rocznicowych powstania warszawskiego15. 

Na tylnej ścianie muru, w zaciszu tzw. Ogrodu Różanego, prezentowane są 
wystawy czasowe, na których można oglądać unikatowe fotografie z 1944 roku.  
W roku 2004 przedstawiono zdjęcia lotnicze zrobione przez Niemców nad płoną- 
cą Warszawą, natomiast w sierpniu 2005 roku otwarto wystawę „Kolor Wolności. 
Warszawa 1944”. Ekspozycję stanowią podkolorowane zdjęcia powstańcze Euge- 
niusza Lokajskiego, Joachima Joachimczyka i Andrzeja Bargiełowskiego. Na 33 fo- 
tografiach zaprezentowano fragmenty życia mieszkańców stolicy, sceny z co- 
dziennych czynności, barykady, dymiące kamienice, ruiny budynków. Charakte- 
rystyczne jest, iż przedstawione postacie mają uśmiechnięte twarze, by unaocznić 
współczesnym widzom, iż podczas powstania podejmowano próby „normalnego 
życia”16. 

Wspomniane wcześniej rozarium w parku jest jednym z niewielu elementów 
przyrody ożywionej. Rabaty kwiatowe rozciągają się na całej długości muru. 
Kontrastują z monolitem kamiennych płyt. Przy stelażach, na których umieszczo- 
no zdjęcia, posadzono również winorośl, rozpościerającą się po konstrukcji i pną- 

                                                           
12  Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, pod red. M. Popczyk, Katowice 2006; A. Kiciński, Muzea. Strategie  
i dylematy rozwoju, Warszawa 2004; M. Pabich, O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza  
od przedmiotu, Łódź 2004. 
13  Wyraźnie na tę koncepcje wskazują dokumenty wdrążające, np. Podstawowe założenia programowe  
i organizacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, opracowanie: J. Ołdakowski, P. Kowal, 
współpraca: J. Bojarska, L. Dąbkowska-Cichocka, Warszawa 2003, s. 5-6: Założenie architektoniczne Mu- 
zeum i jego otoczenia powinno jako całość stanowić formę złożenia hołdu powstańcom oraz być wyrazem 
dumy Polaków ze swoich bohaterów. Powinno być swego rodzaju Parkiem Wolności, w którym zostanie 
wyraźnie zaakcentowany główny cel, o który walczyli powstańcy. W Parku Wolności zostaną upamiętnio- 
ne nazwiska wszystkich (żyjących, zmarłych i poległych) uczestników powstania – byłoby to również swe- 
go rodzaju nawiązaniem do słów Warszawianki: Kto zwycięża wolnym będzie – kto umiera wolnym już  
(sł. C. Delavigne, przekł. H. Sienkiewicz). […] Koncepcja Muzeum m.in. jako Parku Wolności – hołdu 
złożonego powstańcom powinna być otwarta na komunikację ze współczesną młodzieżą i do niej 
skierowana. Powinna zawierać przekaz: „Polska historia jest dla nas powodem dumy”, „Ideały naszych 
pradziadków mogą być realizowane w warunkach demokracji”. 
14  Wprowadzono również Wirtualny Mur Pamięci na www.1944.pl. 
15  Przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 192. 
16  Ibidem. 
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cą się w górę. Obecność tych roślin ma znaczenie symboliczne. Róże są symbolem 
wieczności i przemijania, śmierci i życia, trwałości i kruchości. Winorośl mocno 
zakorzeniona w symbolice biblijnej odnosi się do ofiary czynionej za wolność i nie- 
zależność. 

Wewnętrzna część muru okalającego teren muzeum została przeznaczona na 
galerię sztuki. Przygotowane zostały pomalowane na biało fragmenty muru, na 
którym obecnie można oglądać prace wykonane przez wybitnych polskich 
artystów. Twórcy szczególnie zaangażowani w projekt tzw. Muru Sztuki to: Pola 
Dwurnik, Wilhelm Sasnal, Rafał Roskowiński, Edward Dwurnik, Wojtek Jaruszewski, 
Piotr Janowczyk, Przemek ,,Trust’’ Truśiński, Małgorzata Gajewska, Olga Osa Ma- 
tuszewska, Dominik Jałowiński, Mikołaj Chylak, Michał Frydrych, Andrzej Pągowski 
oraz Grupa Tworzywo. Dotychczas wykonano 22 prace; w najbliższych latach 
projekt będzie kontynuowany17. 

Na parterze przylegającym do Muzeum zlokalizowano kilka obiektów rzeź- 
biarskich. Symbolem unicestwiania dóbr polskiej kultury po upadku powstania 
warszawskiego jest, cudem uratowana i przechowana, część monumentu księ- 
cia Józefa Poniatowskiego dłuta Bertela Thorwaldsena. Był to odlany z brązu po- 
sąg konny przedstawiający księcia jako wodza w stroju rzymskim z wyciągnię- 
tym mieczem. Rzeźba została wysadzona w powietrze przez Niemców 16 września  
1944 roku, cokół ocalał. Po wojnie w 1945 roku fragmenty postaci – dłoń i część 
płaszcza – odnaleziono wśród złomu w fabryce Lilpopa. Pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego, stojący obecnie przed Pałacem Prezydenckim, jest kopią po- 
darowaną Warszawie przez władze duńskie w 1952 roku18. Kolejny monument 
upamiętnia udział adwokatów w powstaniu warszawskim. Został uroczyście odsło- 
nięty 19 listopada 2004 roku. Obelisk powstał z inicjatywy Adwokatury Polskiej  
w pracowni warszawskiego artysty – rzeźbiarza Marka Moderau19. 10 maja 2007 ro- 
ku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Prezydent Republiki Gruzji 
Micheil Saakashvili odsłonili pomnik gruzińskich oficerów kontraktowych poległych  
w powstaniu warszawskim, Katyniu oraz na froncie II wojny światowej. Autorem te- 
go monumentu jest również rzeźbiarz Marek Moderau. Ma on dokumentować ma- 
ło znany fakt udziału gruzińskich wojskowych w powstańczych działaniach20. Po- 
nadto w ogrodzie znajdują się pomniki upamiętniające działalność służb sanitar- 
nych oraz Polki walczące o wolność i niepodległość. 

Przy Murze Pamięci odbywają się najważniejsze uroczystości związane z ob- 
chodami rocznic powstania warszawskiego. Uroczystości zawsze mają swój po- 
czątek na terenie ogrodu. W obrębie parku organizowane są koncerty i przed- 
stawienia teatralne oraz akcje społeczne adresowane do młodych ludzi. Ogród 
nabrał więc charakteru placu, miejsca ogólnodostępnego, przystosowanego do 
zgromadzenia dużej ilości osób. 

Ogród Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego pełni wielorakie funkcje: 
jest miejscem wypoczynku, przedłużeniem ekspozycji muzealnej, galerią sztuki, 
miejscem pamięci, terenem spotkań, imprez i edukacji. Zadecydowało o tym 
połączenie przestrzeni muzeum z ogrodem, co stanowi swoisty genius loci tego 
założenia. Wielostronność oddziaływania na widza, nowoczesna forma przekazu  

                                                           
17  www.1944.pl z 1.06.2009. 
18  Przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 194. 
19  Ibidem, s. 195. 
20  Ibidem. 
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i różnorodność pełnionych funkcji sytuuje park w szerokim nurcie współczesnego 
kształtowania terenów zielonych. 
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