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Osiedla zabudowy wielorodzinnej 
oceniane są m.in. przez pryzmat: 
położenia względem centrum mia-

sta, komunikacji, infrastruktury usługowej, 
bezpieczeństwa, estetyki i coraz częściej 
walorów krajobrazowych [1, str. 493; 2]. Wa-
lory krajobrazowe – zieleń czy nasłonecz-
nienie – nie są możliwe do uzyskania w dro-
dze szybkiej lub kosztownej inwestycji. Ich 
występowanie jest związane z upływem 
czasu i naturalnym ukształtowaniem tere-
nu, na które człowiek nie ma wpływu. Pozy-
tywne przykłady osiedli o wysokich walo-
rach krajobrazowych warte są prezentacji, 

Artykuł prezentuje analizę zielonych terenów otwartych osiedla Kurdwanów Nowy w Krakowie. Celem 
jest ukazanie ich niedocenionych walorów krajobrazowych i rekreacyjnych. Odkrycie tych atutów 
zachęci mieszkańców Krakowa do przychylnego spojrzenia na osiedle i umożliwi jego dalszy rozwój.

Kurdwanów Nowy – zieleń niedoceniona

ponieważ często są to osiedla niedocenia-
ne ze względu na dominację innych nega-
tywnych cech. Zjawisko takie dotyczy osie-
dle Kurdwanów Nowy w Krakowie, znanego 
w regionie przede wszystkim jako miejsce 
starć kibiców piłkarskich [3]. Sfera krajo-
brazowa Kurdwanowa Nowego jest tema-
tem rzadko poruszanym w opracowaniach 
naukowych. Jednymi z nielicznych publika-
cji są [4] oraz [5]. Podczas badań wykorzy-
stano prace dotyczące innych krakowskich 
terenów zielonych, np. [6], oraz opracowa-
nia charakteryzujące cechy zieleni osiedlo-
wej, m.in. [7].

Cel, zakres, metody  
i kontekst badań
Celem badań jest analiza zielonych prze-

strzeni publicznych osiedla Kurdwanów No-
wy w Krakowie. Badania objęły tereny zieleni 
otwartej wypoczynku biernego i czynnego [8, 
str. 126] powstałe w ramach projektu z prze-
łomu lat 70. i 80. XX wieku. Pierwotne osie-
dle ma powierzchnię 60 ha, z czego analizo-
wane tereny zielone stanowią niemal 10,5 ha 
(rys. 1.). Zasadniczą metodą badawczą by-
ła wizja terenowa, która pozwoliła na ocenę: 
walorów krajobrazowych, estetyki, funkcjo-
nalności oraz wykorzystania przestrzeni [9]  
(rys. 2.). Terenowe prace badawcze poprze-
dzono sporządzeniem charakterystyki pro-
jektu wspomnianych terenów zielonych [10] 
oraz wywiadami z mieszkańcami Krakowa. 
Prowadzone badania są realizowane w ra-
mach opracowywanej pracy doktorskiej doty-
czącej rozwoju przestrzennego Kurdwanowa 
od poł. XIX wieku do czasów współczesnych.

Projekt terenów zielonych 
osiedla Kurdwanów Nowy
Kurdwanów Nowy to osiedle położone  

6 km na południe od krakowskiego rynku. 
Projekt zespołu powstał na przełomie lat 70. 
i 80. XX wieku. Budynki wielorodzinne były 
wznoszone od roku 1980 na terenie pozba-
wionym zabudowań i wysokiej zieleni [10].

 W projekcie osiedla Kurdwanów Nowy za-
planowano otwarte tereny zielone w trzech 
typach. Powstały one na podstawie ówcze-
śnie obowiązującego Zarządzenia nr 9 Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro-
dowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. [10; 11]. 
Główną zieloną przestrzeń stanowił park  
o powierzchni wynoszącej w przybliżeniu  
5,4 ha. Dopełnieniem były mniejsze przestrze-
nie zielone: 11 zieleńców [12, str. 110–111] 
(tzw. ogrodów dziecięcych) położonych w pro-
mieniu 300 m od miejsca zamieszkania [13, 
str. 21] oraz dwa zespoły boisk sportowych. 

Najciekawsze zagospodarowanie posia-
dał główny park (rys. 3.), zlokalizowany  
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Rys. 2. Zielone tereny otwarte osiedla Kurdwanów Nowy, które zachowały funkcje zawarte  
w projekcie z lat 1979-1983 – analiza przestrzeni oraz najważniejsze działania mające na celu 
zwiększenie ich atrakcyjności, oprac. aut.

Rys.1. Plan osiedla Kurdwanów Nowy, oprac. aut.
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w centrum osiedla stanowiącego I etap 
projektu. Zielonemu obszarowi nadano for-
mę wydłużonego pasa terenu otoczonego  
z dwóch stron zabudową wielorodzinną. 
Przestrzeń została wykreowana z organicz-
nie prowadzonych ciągów komunikacji pie-
szej oraz zieleni wysokiej i niskiej. Orygi-
nalnym elementem parku był wprowadzony  
w jego wschodniej części zbiornik wodny, 
który niestety nie został zrealizowany. 

Ogrody dziecięce (rys. 4.), o powierzch-
ni od 0,35 ha do 0,8 ha, znajdowały się  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Za-
budowa mieszkaniowa najczęściej okala-
ła zieleńce z czterech stron, czyniąc je miej-
scami zacisznymi i kameralnymi. Zagospo-
darowanie tworzyły urządzenia zabaw dla 
dzieci oraz nieliczne drzewa. Projekt wy-
mienionych przestrzeni musiał odpowiadać 
na zastane warunki krajobrazowe. W kon-
sekwencji zmiennego ukształtowania terenu  
w plan osiedlowej zieleni wprowadzono skar-
py, schody i rampy. Znajdują się one głównie  
w obrębie zieleńców. W centralnym parku 
duża dostępność terenu pozwoliła na za-
projektowanie tras pieszych o łagodnych 
spadkach. 

Czynnikiem wpływającym na kształt prze-
strzeni zielonych była również lokalizacja 
na stoku o ekspozycji południowej. Zapew-
niała ona dobre nasłonecznienie terenu, ale 
też stwarzała zagrożenie przegrzewania się 
przestrzeni w lecie. Zaprojektowane nasa-
dzenia drzew liściastych w głównym par-
ku zapewniały w nim cień w okresie letnim  
i słońce w zimie. Mniejsze place zabaw – 
usytuowane między budynkami – były chro-
nione przed słońcem przez zabudowę. Wa-
dą tego rozwiązania było ograniczenie do-
stępu promieni słonecznych do ww. terenów 
również w okresie jesienno-zimowym. 

W ramach projektu zaplanowano dwa 
zespoły boisk nieusytuowanych w parku. 
Pierwszy położony przy dzisiejszej ul. Halsz-
ki, drugi – niezrealizowany, w miejscu gdzie 
znajduje się obecnie miejska pływalnia oraz 
komercyjne korty tenisowe.

Zielone przestrzenie dziś 
Do dnia dzisiejszego w Kurdwanowie No-

wym utrzymał się podział otwartych prze-
strzeni zielonych na trzy typy. Główny park 
oraz zieleńce łączą funkcje wypoczynku 
biernego i czynnego. Trzeci typ – otwarte 
boiska sportowe – dziś ogranicza się do jed-
nego zespołu dwóch asfaltowych boisk oto-
czonych zielenią.

Wyróżniającą się i najbardziej docenia-
ną przestrzenią zieloną jest ponad 5-hekta-
rowy obszar parkowy. Każdego dnia czas 
spędza w nim wielu mieszkańców osiedla – 
są to głównie matki z dziećmi. W godzinach 
wieczornych oraz w dni wolne w parku prze-
bywają spacerujący i ćwiczący na świeżym 
powietrzu dorośli1. Przeważająca większość 

Rys. 3. Park na osiedlu Kurdwanów Nowy, fot. aut. maj 2020

mieszkańców dalszych rejonów Krakowa nie 
wie o istnieniu tego miejsca w Kurdwanowie. 
Mimo dobrej komunikacji nie jest to miejsce 
ich weekendowej rekreacji czy cel spacerów. 
Nieliczni krakowianie słyszeli o corocznym 
festynie Jesień Kurdwanowa – nie wiążą go 
jednak z kurdwanowską zielenią2 .

 Znak rozpoznawczy parku stanowi buj-
na, zadbana zieleń wysoka. Tworzą ją m.in. 
klony, lipy, brzozy, wierzby płaczące. Drze-
wa osiągnęły już rozmiary dające odpowied-
nią ilość cienia oraz pozwalające na izolację 
od hałasu ulicznego. Florę dopełniają krze-
wy formowane w żywopłoty. Planowany pier-
wotnie organiczny układ ścieżek został za-
stąpiony prostymi traktami.

 W parku znajdują się liczne urządzenia 
sportowe oraz rekreacyjne wkomponowa-
ne w otaczającą je zieleń. Urządzone – i co 

istotne, utrzymywane w dobrym stanie, są: 
dwa place zabaw (otwarty i ogrodzony), si-
łownia plenerowa, tory przeszkód oraz tra-
wiaste boiska. Ciekawym akcentem jest 
znajdująca się przy południowej granicy par-
ku sztucznie usypana górka, służąca m.in. 
do jazdy na sankach. W jej bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się niewielka scena wi-
dowiskowa – jej stan techniczny oraz estety-
ka są na niskim poziomie. 

Dużą zaletą parku jest położenie wzglę-
dem głównych ulic. Teren niemal nie grani-
czy z drogami obciążonymi intensywnym ru-
chem, dzięki czemu jest miejscem bezpiecz-

1  Obserwacje autorki z lat 2018–2020.
2  Wywiady z losowo wybranymi mieszkańcami Krakowa (z pomi-

nięciem mieszkańców dz. Podgórze Duchackie) prowadzone  
w obrębie Starego Miasta w dniach 1.10.2019–15.10.2019. Próba 
badawcza – 150 osób, 94% badanych nie wiedziało o istnieniu 
parku w Kurdwanowie Nowym. 

Rys. 4. Jeden z ogrodów dziecięcych na osiedlu Kurdwanów Nowy, fot. aut. maj 2020



Streszczenie: Artykuł prezentuje analizę zie-
lonych terenów otwartych osiedla Kurdwanów 
Nowy w Krakowie. Celem jest ukazanie ich nie-
docenionych walorów krajobrazowych i rekre-
acyjnych. Odkrycie tych atutów zachęci miesz-
kańców Krakowa do przychylnego spojrzenia 
na osiedle oraz umożliwi jego dalszy rozwój. 
Metodami badań były studia w terenie, analiza 
dokumentacji projektowej osiedla, analiza lite-
ratury, wywiady wśród mieszkańców Krakowa. 
W rezultacie badań wyszczególniono typy zie-
lonych przestrzeni w obrębie badanego osie-
dla, oceniono ich stan i funkcjonowanie. Ba-
dania wykazały, że: zielone przestrzenie Kur-
dwanowa nie zachowują jednakowego pozio-
mu zainwestowania i użytkowania. Szczególnie 
duży potencjał rekreacyjny tkwi w zieleńcach. 
Prawidłowe wykorzystanie zieleni stanowi przy-
szłość osiedla. W rezultacie badań zapropono-
wano działania mające na celu wykorzystanie 
potencjału ww. obszarów.
Słowa kluczowe: Kraków, Kurdwanów Nowy, 
walory osiedlowych terenów zielonych

Abstract: KURDWANOW NOWY – THE UN-
DERVALUED GREENERY. Analysis of green 
open areas of Kurdwanow Nowy housing es-
tate in Krakow are presented and discussed 
in this paper. The main purpose of the article 
is to reveal their underrated landscape and re-
creational qualities. This may encourage inha-
bitants of Krakow to look favorably on the es-
tate. It will also enable its further development. 
The research methodology is based on field 
studies, analysis of housing project documen-
tation, analysis of literature, interviews among 
the inhabitants of Krakow. As a result of the re-
search, the types of green spaces within the 
examined housing estate were specified. The-
ir condition and functioning were assessed. 
Studies have shown that: Kurdwanow's green 
spaces do not maintain the same level of in-
vestment and use; the recreational potential of 
small green areas is particularly high; the pro-
per use of greenery is crucial for the future of 
the estate. As a result, actions that would allow 
to use the potential of the area were proposed.
Keywords: Krakow, Kurdwanow Nowy, advan-
tages of residential green areas

nym i cichym. Wadami obszaru wskazany-
mi przez mieszkańców Kurdwanowa w kon-
sultacjach społecznych w roku 2019 [14] są: 
brak miejsc wypoczynku dla seniorów, mała 
liczba ławek, brak stolików i publicznej toale-
ty, zniszczone nawierzchnie alejek. 

Szczególnie niedocenianymi zielony-
mi przestrzeniami osiedla są ogrody dzie-
cięce. Do dziś charakter zieleńców zacho-
wało 9 z nich. Są to miejsca o dobrej lo-
kalizacji – oddalone od ruchliwych jezd-
ni, otoczone zabudową, bliskie mieszkań-
com. Wyróżniają je: kameralność oraz ma-
lownicze ukształtowanie terenu, podkreślo-
ne wieloma skarpami, schodami, rampami.  
W każdym z zielonych wnętrz znajdu-
je się mały plac zabaw. Niestety, prze-
strzenie te są niechętnie wykorzystywane 
do celów rekreacyjnych przez mieszkań-
ców. Przyczynę może stanowić zaniedba-
nie części z nich. Niektóre z zieleńców są 
silnie zadrzewione – rośliny nie są przy-
cinane, przez co przestrzeń jest ciemna  
i zimna. W innych natomiast strefach zieleni 
wysokiej jest zbyt mało. W obrębie ogrodów 
dziecięcych brakuje dogodnie usytuowanych 
stolików i ławek. Część placów zabaw jest 
zniszczona, zużyte – silniej niż w głównym 
parku – są chodniki i asfaltowe ścieżki. Du-
żym problemem są nieergonomiczne ram-
py – strome i o dużym rozstawie płaszczyzn 
ruchu. Ich ukształtowanie utrudnia porusza-
nie się wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim. 

Podsumowanie
Zieleń Kurdwanowa jest obszarem znanym 

głównie mieszkańcom osiedla. Brak użytkow-
ników z innych rejonów Krakowa można po-
strzegać jako korzystny ze względu na mniej-
sze obciążenie przestrzeni. Wartościowym 
procesem byłby wzrost popularności osiedla 
– poprzez wykorzystanie walorów krajobrazo-
wych, jako obszaru wybieranego na miejsce 
zamieszkania. Przełożyłoby się to na dalsze 
inwestycje i rozwój. Pierwszym krokiem po-
winno być uzupełnienie infrastruktury terenów 
zielonych o: nowe ławki oraz kosze na śmie-
ci, stoły i stoliki szachowe, przestrzenie dedy-
kowane określonym grupom wiekowym, pu-
bliczną toaletę, alejki oraz rampy umożliwia-
jące wygodne poruszanie się. Dbanie o cen-
tralny park nie może odbywać się z pomi-
nięciem zieleńców. Ich przestrzeń musi być 
utrzymywana na równi z główną zielenią – 

drzewa powinny być regularnie podcinane,  
a urządzenia rekreacyjne konserwowane. Za-
dbane ogrody dziecięce podwoiłyby dostęp-
ną przestrzeń rekreacyjną i stanowiłyby do-
skonałe miejsce wypoczynku dla osób szu-
kających wyciszenia – m.in. seniorów. 

Rozpropagowanie walorów krajobrazu 
Kurdwanowa można uzyskać m.in. przez or-
ganizację konkursów na najpiękniejszy zie-
leniec, zwracanie uwagi na zieleń przy oka-
zji festynu Jesień Kurdwanowa, zaangażo-
wanie okolicznych szkół w urządzanie par-
ku czy organizację społecznych spacerów 
po Kurdwanowie. Zieleń Kurdwanowa Nowe-
go – dzięki swojej już czterdziestoletniej hi-
storii – stanowi przyszłość osiedla. Wystar-
czy o nią zadbać.
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