
Prądnik Modern Park 
Witamy na terenie Prądnik Modern Park, wymyślonym i wymarzonym przez nas i dla 
Was, mieszkających blisko i chcących dotrzeć z innych rejonów Prądnika, Mistrzejowic 
i całego Krakowa. Zapraszamy do nowego parku. 
Park jest dla wszystkich, w zieloności brodzi i spokoju, ale też w aktywności i 
interaktywności. Tak jak każdy rozumie kontakt z naturą, jak chce i czego oczekuje. 
Klucz odnajdziecie w nazwie parku: na Prądniku, nowoczesny, zielony i bliski naturze, 
sercu, aktywny i oczekiwany… Poprowadzimy Was w Parku przez cztery pory roku. 
Wejdziecie przez bramy wiosny, lata, jesieni i zimy, przez drzewne alejki. Będziecie 
biegać, jeździć na nartach, szusować na sankach, ślizgać się zimą. Odnajdziecie 
siebie. 
Nazwa parku odzwierciedla jego charakter, jako przestrzeni aktywnej społecznie, 
bogatej kulturowo i przyrodniczo. Nowoczesność jest tu rozumiana jako mariaż 
rozrywki ze sztuką, natury z technologią, z zastosowaniem rozwiązań multimedialnych i 
ekologicznych.  
Artystyczne odwołania wynikają z tradycji Prądnika, gdzie mieszkał Jacek Malczewski – 
wybitny symbolista XX wieku, w którego twórczości częsty jest motyw nowoczesności, 
co było jedną z inspiracji dla formy parku. Zaś obraz „Rycerz wśród kwiatów” Leona 
Wyczółkowskiego legł u podstaw intelektualnej podbudowy parku.  
Park jest rozplanowany wedle czterech głównych stref, odpowiadających porom roku, 
wraz z dobraną roślinnością. Do nieogrodzonego parku prowadzą cztery wejścia, 
symbole pór roku.   
 

Fot.1 Opracowanie warsztatowe 

 

Punktem centralnym, który spaja poszczególne strefy jest pawilon, którego forma 
zapewni organizację różnorodnych wydarzeń, tak spontanicznych (codziennych i 
niezobowiązujących), jak cyklicznych (w trybie tygodniowym i rocznym). Pawilon 
stanowić ma bazę dla animatorów wydarzeń w parku, być współczesnym forum, z 
kawiarenką i zapleczem, dostępnym z zewnątrz (parter obiektu). Z kolei użytkowy dach 
z zadaszeniem spełni funkcję otwartej przestrzeni, z której można obserwować 
codzienne życie parku. 
Część południowo-wschodnia – wiosna – w głównej mierze stanowi wielofunkcyjną 
łąkę, na której poza rekreacją odbywają się różne wydarzenia takie jak: cykliczne 
„Święto Wiosny” czy wspólne sadzenie krokusów i tulipanów. Mogą tu także znaleźć 
się targi lokalnych produktów, festyny i zabawy.  
Część południowo-zachodnia – lato. Tutaj czekają urządzenia sportowe, w tym siłownia 



na wolnym powietrzu i strefa workout, z wykorzystaniem naturalnego zacienienia 
drzew. Jest tu też mniejsza łąka, pełniąca rolę pomocniczą względem głównych „błoń”. 
Na obu łąkach możliwe jest wypożyczanie leżaków i krzeseł. W strefie lata jest także 
szaniec ziemny – pamiątka z czasów austrowęgierskich i element Twierdzy Kraków. W 
jego wnętrzu zaplanowana jest rzeźba, w formie fontanny. Jest tu także informacja o 
samym miejscu, historii, znaczeniu obiektu i drogowskazami turystycznymi. Wybrane 
fragmenty obwałowania zyskują nowe życie, poprzez udostępnienie ich dzieciom, jako 
miejsca inspiracji do zabawy.  

   Fot. 2 Reprodukcja referencji archiwum warsztatowego 

 
Jesień ma swoje miejsce w północno-zachodniej części parku. Właśnie tu są trzy 
ważne obiekty. Usytuowane na stoku kino plenerowe, specjalna strefa dla właścicieli 
czworonogów oraz kompostownik. Strefa dla psów i ich właścicieli nie jest typowym 
„wybiegiem”, lecz szczególnym fragmentem parku, korzystającym z naturalnych 
zadrzewień oraz dysponującym odrębnymi urządzeniami dla rekreacji i rozwoju 
zwierzaków. Kompostownik poza swoją utylitarną funkcją pełni także funkcje 
edukacyjne. Jesienią można przynieść tu przekwitłe kwiaty z balkonu, a wiosną pobrać 
kompost do doniczek. Na skraju lata i jesieni znajduje się strefa do grillowania i 
organizacji ognisk.  



 

Fot. 3 i 4 Reprodukcja referencji archiwum warsztatowego



Północno-wschodnia cześć parku służy zimie. Nachylony ku północy stok jest idealnym 
miejscem dla saneczkarzy. Północne wypłaszczenie doskonale nadaje się na strefę 
boisk sportowych, z których część zimą może zmienić się w ślizgawkę.  
 

  Fot.5 Reprodukcja referencji archiwum warsztatowego 

 

W parku są też zaprojektowane miejsca rekreacji i relaksu, romantyczne i otulone bujną 
zielenią miejsca odpoczynku. Znajdują się także specjalnie „słupy ogłoszeniowe”, które 
poza swoją właściwą funkcją są przedmiotem prezentacji sztuki i twórczości 
najmłodszych użytkowników parku. Wizualnym dodatkiem są przestrzenne ramy, 
ustawiane tak, aby kadrowały najbardziej atrakcyjne „kraj-obrazy” parku. To jedno z 
odwołań do artystycznego charakteru przestrzeni. Innym jest zastosowanie 
współczesnych technologii i stworzenie multimedialnych gier, łączonych fizyczną 
przestrzeń parku z muzyką, malarstwem, literaturą, dzięki specjalnym aplikacjom na 
smartfony.  
W tym parku nie zabraknie miejsca dla naszych małych przyjaciół, będą karmniki, 
poidełka i budki lęgowe dla ptaków. W wielu miejscach, szczególnie w pobliżu obiektów 
sportowych znajdą się poidełka z wodą pitną.   
Fizyczna przestrzeń parku jest ledwie scenografią dla społecznego życia. Prawdziwą 
wartością jest synergia miejsc i obiektów, z animującymi życie parku z wydarzeniami. 
W tym Parku dziać się będą cykliczne święta: zimy z konkursami lepienia bałwana, 
zjeżdżania na sankach i biegów narciarskich; święto wiosny z topieniem marzanny i 
konkursem fotograficznym, „święto ziemniaka”, akcyjna wymiana książek i obchody 
ważnych rocznic narodowych. Latem organizowane będą „śniadania na trawie”, 
zawody sportowe, targi lokalne, kino plenerowe, koncerty muzyczne, warsztaty 
taneczne i inne. 



 

 
   Fot.6 Reprodukcja referencji archiwum warsztatowego 

 

Na samym terenie parku będą przeplatały się ścieżki biegowe i spacerowe w systemie 
obwodowym (z wykorzystaniem nachylenia terenu dla lepszego treningu) oraz główne 
aleje o przebiegu pn.-płd. i wsch.-zach. Cały obszar jest delikatnie podświetlony, z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a nad bezpieczeństwem gości naszego 
parku czuwa „inteligentny” system monitoringu. 
Park ma stanowić ważny punkt, przebiegający wzdłuż ekologicznego ciągu, jakim jest 
Sudół Dominikański i jego otoczenie.  
Prądnik Modern Park pulsuje nowoczesnością, którą podobnie jak wielcy twórcy 
sprzed wieku utożsamiamy z maksymą, że „życie powinno być aktywne i 
optymistyczne”. 
 
To będzie naprawdę piękne miejsce, jeśli zechcecie zgodzić się z naszym pomysłem. 
Dziękujemy: Team numer 2: Teresa, Jolanta, Patrycja, Krystyna, Monika, Andrzej i nasi 
wspaniali reżyserzy przestrzeni Miłosz i Marcin. 

 


