
„Wszystko potrzebuje energii(…). Musimy włożyć wysiłek i pracę we wszystko, co chcemy zmienić.” 
/Erin Morgenstern „Cyrk nocy”/

	 PRZYJDŹ,	WYTWÓRZ	ENERGIĘ,	NAŁADUJ	AKUMULATORY,	SPOTKAJ	SIĘ,	POZNAJ	SWOICH	
SĄSIADÓW,	NIE	MARNUJ	ENERGII	–	PODAJ	JĄ	DALEJ!

	 Nasz	park	to	wyjątkowe	miejsce	w	regionie,	
którego	 zadaniem	 będzie	 dbałość	 o	 energię,	 tę	
rozumianą	jako	fizyczny	wyraz	stanu	układu	materii	
jak	 i	 tę	 kulturową	 –	 siłę	 witalną	 będącą	 efektem	
budowania	 i	 umacniania	 pozytywnych	 relacji	
społecznych.	Obszar	parku	zostanie	zaprojektowany	
w	 oparciu	 o	 strefy,	 w	 których	 energia	 będzie	
powstawać	i	oddziaływać	na	użytkowników	w	trojaki	
sposób:

1.	 ZEWNĘTRZNA	 PĘTLA	 –	 ŚCIEŻKA	
AKTYWNOŚCI	zorganizowana	w	oparciu	o	główne	
ciągi	 codziennej	 komunikacji,	 stanowiąca	 strefę	
przejściową	 między	 energią	 miasta	 a	 strefą	
wypoczynku	w	parku.	To	również	pasmo	wytwarzania	
i	 przekształcania	 energii	 –	 ENERGOTWORÓW,	
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czyli	 aktywnego	 wypoczynku	 połączonego	 
z	możliwością	wytwarzania	prądu	oraz	uruchamiania	
urządzeń	na	potrzeby	parku	oraz	jego	użytkowników	
(ładowanie	 telefonów	 komórkowych	 i	 laptopów,	
wprawianie	 w	 ruch	 zabawek	 na	 placach	 zabaw,	
instalacji	wodnych,	dekoracyjnego	oświetlenia,	itp.).	
Ważnym	aspektem	edukacyjnym	 tej	 części	 parku	
będzie	 wydobycie	 i	 zaakcentowanie	 sposobów	
wytwarzania	energii	(solary,	ogniwa	fotowoltaiczne,	
mała	elektrownia	wodna	na	Sudole	Dominikańskim	
oraz	elektrownia	wiatrowa,	aktywność	fizyczna,	itp.).
Znajdziemy	tutaj:

• ścieżki	biegowe,	rowerowe,	rolkowe,	
narciarskie;	

• zewnętrzne	siłownie;	



• boiska,	w	zimie	pełniące	funkcję	lodowisk;
• place	edukacyjne	(miasteczko	ruchu	

drogowego,	tor	dla	niepełnosprawnych);
• interaktywne	 place	 zabaw	 dla	 rodziców	 

z	dziećmi,	skate-park;
• wśród	drzew	–	mały	park	linowy;
• zjeżdżalnie	terenowe,	w	zimie	górki	do	jazdy	na	

sankach;
• wybieg	dla	psów;
• przystanek	 rowerów	 miejskich	 oraz	

wypożyczalnię	sprzętu	sportowego;
• wyraźnie	bezpieczne	oświetlenie,	zapewniające	

komfort	korzystania	z	parku.

2.	 WEWNĘTRZNE	 POLE	 –	 ŁADOWANIE	
AKUMULATORÓW	to	strefa	biernego	wypoczynku,	
wyciszenia,	czerpania	energii	z	kontaktu	z	przyrodą,	

odizolowana	 od	 gwarnego	 miasta;	 wypełnia	
przestrzeń	 pomiędzy	 ścieżką	 aktywności	 
a	biegunami	wymiany	energii.	Tu	znajdziemy:

• łąki	i	otwarte	błonia	zapewniające	
mieszkańcom	możliwość	opalania	się,	
puszczania	latawcy,	pikników	rodzinnych;

• relaksujące	ogrody	tematyczne	(kwiatowy,		
ogród	ziół,	ogród	traw	ozdobnych,	itp.);

• kameralne,	„miękkie”	alejki	spacerowe;
• stoliki	karciane,	stoliki	szachowe;
• miejsca	 do	 samodzielnej	 umysłowej	 pracy	

twórczej	 w	 ciszy	 (z	 możliwością	 podpięcia	
komputera);

• nastrojowe	oświetlenie	podkreślające	przytulny	
charakter	poszczególnych	przestrzeni.



3.	 BIEGUNY	 AKTYWNOŚCI	 SĄSIEDZKIEJ	 –	
SZANIEC	(biegun	„-”)	oraz	SĄSIEDZKI	GENERATOR	
(biegun	 „+”)	 miejsce	 wymiany	 energii,	 spotkań,	
wspólnych	 aktywności,	 dzielenia	 się	 talentami,	
umiejętnościami	–	nasz	sąsiedzki	WYMIENNIK:

• SZANIEC	 to	 przestrzeń	 twórczych	 spotkań,	
czerpania	 energii,	 w	 której	 miejsce	 znalazłaby	
sąsiedzka	 czytelnia	 na	 świeżym	 powietrzu,	
przestrzeń	ekspozycyjna	dla	lokalnych	(i	nie	tylko)	
artystów,	mały	amfiteatr	wykorzystujący	oryginalne	
nachylenie	 stoków	 szańca	 przeznaczony	 na	
sąsiedzkie	kino	letnie,	występy	lokalnych	zespołów	
oraz	dzieci	z	okolicznych	szkół	i	przedszkoli,	festyny	
okazjonalne,	 itp.	 To	 również	 idealne	 miejsce	 dla	
organizowania	zajęć	treningu	mentalnego	jak	joga,	
bodyart	czy	pilates.

• SĄSIEDZKI	 GENERATOR	 to	 lokalne	 forum	
utworzone	wokół	 głównego	 parkowego	 pawilonu,	 
w	 którym	miejsce	 znajdzie	 kawiarenka	 slow-food	 
z	wypiekami	robionymi	na	miejscu	z	lokalnych	roślin	 
i	 jadalnych	 chwastów,	 sklepik	 z	 przetworami	 
i	wytworami	(sięgające	tradycją	tego	rejonu	wyroby	
benedyktyńskie,	chleb	prądnicki,	wino	porzeczkowe,	
kompot	 rabarbarowy).	 Częścią	 pawilonu	 będzie	
nasz	 sąsiedzki	 „warsztat”	 umożliwiający	 robienie	
kursów	gotowania,	garncarstwa,	odnawiania	mebli,	
robienia	 na	 drutach	 i	 szydełkowania,	 kursów	 dla	
seniorów,	lekcji	przyrodniczych	oraz	kształtujących	
świadomość	ekologiczną,	itp.	Wokół	pawilonu	swoje	
miejsce	 znajdą	 klomby	 z	 roślinnością	
charakterystyczną	 dla	 naszego	 regionu,	 którą	
uprawiać	 będą	 mogły	 dzieci	 z	 okolicznych	 szkół	 
i	 przedszkoli	 oraz	 grupy	 pasjonatów.	 To	 również	
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teren	przeznaczony	na	targi	sezonowe,	śniadaniowe	
promujące	zdrową	żywność,	świadome	odżywianie	 
i	 lokalną	 kuchnię.	 To	 również	 miejsce	 dosłownej	
wymiany	 sąsiedzkiej,	 gdzie	 możliwe	 będzie	
zorganizowanie	 tzw.	 „wyprzedaży	 garażowych”.	
Wieczorem	rozświetlony	budynek	będzie	przyciągał	
mieszkańców,	generował	ciągły	ruch	i	sprawiał,	że	
park	tętni	życiem,	są	w	nim	ludzie	i	dzięki	temu	jest	
bezpieczny	o	każdej	porze	dnia.

	 Ponadto	 pragniemy,	 aby	 Park	 Reduta	 był	
unikalny	w	naszym	rejonie	i	pozytywnie	wyróżniał	się	
na	tle	krakowskich	terenów	zielonych	takimi	cechami:

• nie	 przetwarzamy	 nadmiernie	 zastanego	
środowiska	 przyrodniczego,	 wykorzystujemy	
naturalne	zadrzewnie,	trasy	alejek	spacerowych	
wydeptanych	 przez	 mieszkańców	 oraz	
nachylenie	stoków;

• dbamy	 o	 energię	 „światową”,	 stąd	 elementy	
małej	 (meble	 parkowe)	 i	 dużej	 (budynek	
pawilonu)	architektury,	wykończenie	nawierzchni,	
itp.	będą	wykonane	z	materiałów	najbliższych	
naszemu	 otoczeniu,	 w	 miarę	 możliwości	
naturalnych	 lub	 pochodzących	 z	 recyklingu	 
i	wybudowane	przez	lokalne	firmy,	a	w	części	–	o	
ile	to	będzie	możliwe	-	przez	jego	użytkowników;

• budynek	 pawilonu	 głównego,	 jak	 również	
mogących	pojawić	się	na	terenie	parku	małych	

punktów	 usługowych,	 zostanie	 wykonany	 w	
standardzie	budynków	pasywnych,	odpowiednio	
zorientowany	 względem	 stron	 świata	 oraz	
zbudowany	z	materiałów	redukujących	zużycie	
energii;

• na	terenie	parku	segregujemy	odpady;
• oświetlenie	 czerpie	 energię	 z	 ogniw	

fotowoltaicznych	rozmieszczonych	w	parku;
• ogrody	tematyczne,	rabaty	i	klomby	podlewamy	

wodą	deszczową;
• na	 terenie	parku	 jest	wi-fi	oraz	system	kodów	

QR,	który	ułatwia	zdobywanie	wiedzy	na	temat	
roślinności	naturalnej	i	uprawianej	w	parku;	

• tworzymy	 stronę	 internetową,	 profil	 na	
facebook’u	 oraz	 sąsiedzką	 aplikację	 na	
smartfony	 ułatwiającą	 spotkanie	 osób	 
o	 podobnych	 zainteresowaniach	 (wspólne	
trenowanie,	 gotowanie,	 gry	 planszowe,	 itp.),	
informowanie	 mieszkańców	 o	 planowanych	 
w	 parku	 wydarzeniach	 oraz	 umożliwiającą	
opracowanie	 sponsorskiego	 programu	
„nabijania”	 energii	 poprzez	 zachęcanie	 do	
aktywności	fizycznej,	gdzie	każde	przebiegnięte	
okrążenie,	 trafiony	rzut	do	kosza,	 itp.	owocuje	
zbieraniem	 funduszy	przekazywanych	na	cele	
związane	 z	 umacnianiem	 świadomości	
ekologicznej.

Dziękujemy	i	zapraszamy	do	naszego	parku!

Wszystkie	kolaże	autorstwa	W.	Gawinowskiego,	zdjęcia:	reprodukcje	referencyjne	archiwum	warsztatów


