
 

Zdjęcie nr 1 NAZWA PARKU (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

Jako mieszkańcy Krakowa i przyszli użytkownicy Parku Reduta – Ogrody nad Sudołem, 

pragniemy stworzyć park odpowiadający współczesnym oczekiwaniom krakowian. Park 

atrakcyjny dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek i status społeczny. Bowiem dla 

użytkowników parku przede wszystkim istotne są jego funkcje tj. szeroko rozumiana oferta 

programowa, która będzie zaspokajała potrzeby wszystkich osób spędzających w nim swój wolny 

czas.  

Dlatego też, w Parku Reduta – Ogrody nad Sudołem znalazło się miejsce na różne formy 

aktywności fizycznej (spacer z psem, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, nartach 

biegowych), wypoczynek bierny (kąpiele słoneczne, hamak z książką czy kawa w sadzie) 

jak i edukację ekologiczną – tworząc miejsce eksploracji przyrodniczej o znaczeniu 

poznawczym i ogólnorozwojowym. Zbierając informacje o wszystkich tych potrzebach, 

określiliśmy najważniejsze strefy, które powinny znaleźć się w parku. Jednocześnie staraliśmy się 

stworzyć park zgodny z cechami miejsca – przestrzeń krajobrazu naturalnego z pierwiastkami 

współczesnych trendów w projektowaniu parków miejskich, tworząc wytwór niepowtarzalny i w 

największym stopniu tożsamy.  

Miniaturą przestrzeni parkowej jest ogród. Bliski kontakt z przyrodą jest szczególnie ważny dla 

mieszkańców miast, którzy często skarżą się, na zbyt małą ilość otaczającej ich zieleni. Ogród 

jest przestrzenią oswojoną, przynoszącą ukojenie dla ciała i ducha. Jego charakter może być 

bardzo zróżnicowany, uzależniony od funkcji, jaką ma pełnić. Zaproponowane przez nas ogrody 

nie kolidują ze sobą, a dopełniają się wzajemnie. Stworzenie alei wokół parku, umożliwia 

korzystanie z wszystkich poszczególnych ogrodów, zaś poprowadzone, dodatkowe ścieżki 

pozwalają na dowolną penetrację ich przestrzeni. 

Przechodząc do poszczególnych ogrodów możemy poczuć się jak w teatrze, przed nami 

stopniowo ukazują się nowe, zaskakujące scenerie – z dzikiego ogrodu pełnego ptaków i 

naturalnej roślinności przechodzimy do przestrzeni bardziej uporządkowanej, w której z filiżanką 

kawy będziemy mogli odpocząć wśród kwitnących, owocowych drzew.   



Zapraszamy do spaceru, w którym będą mogli Państwo odkryć krok po kroku naszą wizję 

projektową. Zaczynamy! 

 

Zdjęcie nr 2 – TAJEMNICZY OGRÓD (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

Swoją podróż rozpoczynamy przed głównym wejściem do parku, gdzie ściana zieleni wysokiej 

uniemożliwia nam bezpośrednią obserwację całego wnętrza parku, ale jednocześnie zachęca do 

poznawania poszczególnych jego fragmentów. Wchodzimy do Tajemniczego Ogrodu, który 

otoczony charakterystycznymi robiniami akacjowymi, tworzy ciekawy i niepowtarzalny kształt. 

Wewnątrz natrafiamy na informację o znajdującym się tu, historycznym szańcu Reduta i funkcji, 

jaką niegdyś pełnił. Jego wnętrze tworzy zadbany trawnik, który wykorzystując zróżnicowane, 

wielopoziomowe ukształtowanie terenu, tworzy zielone płaszczyzny zachęcające do 

wypoczynku. Może chcecie na chwilę wygodnie usiąść na trawie i wczuć się w historyczny 

klimat tego miejsca?  



 

Zdjęcie nr 3 – DZIKI OGRÓD (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

 

Zdjęcie nr 4 – ŚCIEŻKA DO OBSERWACJI PTAKÓW (reprodukcja referencji archiwum 

warsztatowego). 



Wychodząc z Tajemniczego Ogrodu otwiera się przed nami piękna, otwarta przestrzeń. 

Podążamy wzdłuż głównej alei, która prowadzi nas w stronę Dzikiego Ogrodu. Pośród 

naturalnie rosnącej roślinności, wytyczona została szeroka aleja, którą co jakiś czas dochodzimy 

do nowych miejsc ciszy i wypoczynku. Wygodne ławki, leżaki, śpiew ptaków i książka – zestaw 

idealny.  

 

Zdjęcie nr 5 – OGRÓD ZABAW (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

Idąc dalej główną parkową aleją, pozostawiamy za sobą świat dzikiej przyrody, dochodzą do nas 

nowe dźwięki - śmiech dzieci - wchodzimy do zdecydowanie bardziej ożywionej przestrzeni – 

Ogrodu Zabaw. Pośród koron drzew znajdują się domki na drzewach, mini park linowy, 

wiklinowe miasteczko, pump track, wielka trampolina wbudowana w ziemię. Ogród Zabaw 

nie jest typowym placem zabaw przeznaczonym wyłącznie dla dzieci. Możemy z niego 

korzystać niezależnie od wieku.  



 

Zdjęcie nr 6 – AKTYWNY OGRÓD (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

Z Ogrodu Zabaw płynnie przechodzimy do kolejnej, zdecydowanie bardziej uporządkowanej 

strefy – Ogrodu Aktywnego. Pośród wypielęgnowanej zieleni znajdziemy wielofunkcyjne 

boiska do gry m.in. w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę czy tenis. Możemy także 

spróbować odkryć mniej znane aktywności sportowe m.in. grę w bule, kapsle, minigolf czy tor 

do jazdy zdalnie sterowanymi samochodzikami. Nie martwcie się, jeśli nie macie swojego 

sprzętu, możecie go wypożyczyć w parkowym pawilonie. Aktywny ogród wyposażony jest także 

w miejsca wypoczynku, gdzie w cieniu drzew możemy rozłożyć się na drewnianych leżakach i 

odpocząć. Zadbano także o osoby uprawiające dyscypliny indywidulane – znajduje się tu street 

workout park oraz urządzenia do ćwiczeń. Zatoczyliśmy krąg, wracamy do miejsca, w, którym 

rozpoczęliśmy nasz spacer – Tajemniczego Ogrodu. Nie jest to jednak wszystko, co chcieliśmy 

Wam pokazać, najlepsze zostawiliśmy na koniec! 



 

Zdjęcie nr 7- MAŁE BŁONIA (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

Masa kolorowych, łąkowych kwiatów, piękny, soczyście zielony trawnik, promienie słoneczne – to 

właśnie nasza wielofunkcyjna polana. Otoczona ogrodami przestrzeń otwarta daje 

nieskończone możliwości użytkowania. Puszczanie latawców, grillowanie, badminton, 

piknikowanie, lokalne imprezy to tylko niektóre z nich. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. 

Spokojnie, rozstawiliśmy na całej polanie małe tabliczki ze wskazówkami, które pomogą Ci 

odkryć nowe aktywności.  



 

Zdjęcie nr 8- OWOCOWY OGRÓD (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

 

Zdjęcie nr 9 – AMFITEATR (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 



Pośrodku otwartej przestrzeni Małych Błoń znajduje się Owocowy Ogród. Niczym oaza 

przyciąga wszystkich użytkowników parku swoimi pachnącymi, kolorowymi rabatami pełnymi 

ziół i kwiatów oraz pysznymi owocami. Źródełko z wodą pitną pozwala na ugaszenie 

pragnienia, a hamaki rozwieszone w cieniu drzew owocowych zapraszają do odpoczynku. 

Sercem Owocowego Ogrodu jest pawilon z wielkim drewnianym tarasem, na którym stoją 

kawiarniane stoliki. Pawilon mieści w sobie kilka różnych funkcji – jest tutaj kawiarnia z toaletą, 

sala, w której można organizować m.in. ekologiczne urodziny dla dzieci czy spotkania z autorami 

książek.  A może chcecie obejrzeć film w letnim kinie, albo posłuchać koncertu na świeżym 

powietrzu? Drewniany taras można w łatwy sposób zamienić w scenę, a na zlokalizowanej 

nieopodal skarpie – amfiteatrze – wygodnie usiąść i oglądać parkowe wydarzenia. Pawilon, jako 

serce parku musi cały czas tętnić życiem. Z tego powodu zorganizujemy konkurs na jego 

zarządcę – wspólnie wybierzemy osoby, które zorganizują dla nas jak najwięcej atrakcji! 

 



Zdjęcie nr 10 – GRUPA (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego). 

W tym miejscu, pośród kwiatów i poziomek zostawiamy Was na zasłużony odpoczynek. Macie do 

dyspozycji, hamaki, leżaki, stoliki kawiarniane, możecie tez pożyczyć koc i położyć się wygodnie 

na trawie.  

 

 


