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Plac zabaw to miejsca ważne z kilku powodów. Spędzamy tam czas z dziećmi lub są tam
z nimi dziadkowie albo opiekunowie. Place zabaw to miejsca przestrzeni publicznej

DLACZEGO
TEN RAPORT?

w naszych miastach. Jak każde takie miejsce może być dobrze lub źle zaprojektowane.
W niektórych chętnie spędzamy czas, z innych uciekamy. Mogą szpecić otoczenie
lub cieszyć oko. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są place zabaw, na które chodzicie.
Co w nich lubicie, czego tam brakuje. Oto wyniki. Zapraszamy do lektury!
Pomysł na to badanie zrodził się z troski o wspólną przestrzeń społeczności lokalnych.
Celem badania była diagnoza placów zabaw i poznanie opinii na ich temat. Badanie
realizowałyśmy całkowicie non-profit, jest to nasz wkład w debatę o rodzicielstwie
i rozwoju lokalnym.
Autorki: Iwona Pogoda, Małgorzata Leszczyńska, Magdalena Szostakowska

Duże miasta i gęsto zaludnione obszary są zwykle bogatsze w place zabaw.
Postrzeganie przestrzeni publicznej jako istotnej dla społeczności sprzyja
powstawaniu nowych placów na terenach słabiej zurbanizowanych. Już teraz
ponad połowa badanych mieszkańców z miast powyżej 500 tysięcy chodzi
regularnie na trzy lub więcej placów.
Place zabaw to temat, który interesuje szczególną grupę osób – aktywnych
młodych, ale i świadomych rodziców z dużych miast. W badaniu wzięło udział
niewielu rodziców z małych miejscowości lub wsi. Nie ma u nich placów zabaw
lub też tematyka z nimi związana nie jest dla mieszkańców atrakcyjna
– to hipoteza, która wymaga pogłębienia w przyszłości.
Rodzic na placu zabaw jest raczej opiekunem niż aktywnym uczestnikiem.
Place to przede wszystkim miejsce zabaw dla dzieci. O ich potrzeby
opiekunowie upominają się najsilniej. Idąc na plac, najchętniej odpoczną, gdy
ich dziecko będzie zajęte zabawą – nie poszukują kontaktów z innymi
dorosłymi, nie włączają się w rozmowy.
Place zabaw to nie miejsca, gdzie „wpada się na chwilę”. Większość osób
przychodzi na plac z jednym dzieckiem kilka razy w tygodniu i spędza tam
przeciętnie dwie godziny.

WYNIKI
W KILKU
PUNKTACH

Opiekunowie doceniają place zabaw. Jeśli mają wybór – starannie podejmują
decyzję, gdzie będzie bawiło się dziecko. Wśród najważniejszych potrzeb, które
zaspakajają place zabaw, są: aktywność fizyczna dziecka oraz budowanie jego
relacji z rówieśnikami.
Place zabaw, na które chodzą badani, spełniają oczekiwania dzieci (w sumie
77,8% odpowiedzi w pełni i w większości) oraz ich opiekunów (w sumie 69,4%
odpowiedzi w pełni i w większości). Co ważne, nie widać tu różnic w ocenach
z dużych miast i mniejszych miejscowości. Wniosek z badania jest taki,
że kluczowe jest to, iż plac zabaw w ogóle istnieją. Wobec każdego, zarówno
najnowocześniejszego jak i starego, pojawią się uwagi krytyczne. Jednak fakt,
że plac zabaw znajduje się w niedużej odległości od miejsca zamieszkania,
jest dla badanych najważniejszy.
Na placach zabaw najbardziej brakuje toalet oraz schronienia przed deszczem
lub słońcem.
Dla opiekunów czas na placu jest raczej momentem odpoczynku, dlatego
ważne jest, by dawał także wytchnienie dorosłym. Badani cenią place
kameralne, z dala od ruchliwych ulic. Marzyliby o zadaszonym miejscu, gdzie
można usiąść. Pojawiły się głosy o potrzebie sklepu czy kawiarni nieopodal.
Rodzice i opiekunowie są zdania, że twórcy placów nie wykorzystują inwencji
twórczej dzieci, którym często wystarczają proste i naturalne elementy. Place
to często konkretnie i ostatecznie zdefiniowane przestrzenie, podobne
do siebie, nastawione na podobny typ dziecięcej aktywności. Brakuje
rozwiązań pozwalających na ćwiczenie u dzieci kreatywności, a także
uwzględniających ich różne usposobienia.
Najbardziej zaskakujący jest jednak wniosek, iż pomimo wysokiej oceny
dostępnych placów zabaw, dorośli z dziećmi najchętniej spędzaliby czas w lesie
lub na łące bądź w innym miejscu – jak najbliżej natury. Plac zabaw jawi
się zatem jako namiastka takiej przestrzeni dla nieskrępowanej aktywności
dzieci.
Marzenia rodziców są mocno nacechowane nostalgią za własnym czasem
dziecięcych zabaw, jednocześnie skorygowane przez wysoką potrzebę
bezpieczeństwa dzieci. Jednak wyraźne widać dążenie do bardziej naturalnej

przestrzeni i niechęć do placów zabaw zdefiniowanych i ograniczonych
budynkiem (sala zabaw) lub formą aktywności (sztampowe zabawki).
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Miejskiego Parku Dra Jordana odbył podróż po Europie w celu nabycia najlepszych
i najbardziej nowoczesnych sprzętów sportowych.

Na teren parku pierwotnie wchodzono przez mostek na Ciepłej Wodzie. Znajdowała
się tam drewniana brama z napisem: Miejski Park Dra Jordana. Dalej stała mleczarnia
Eweliny Dobrzyńskiej, gdzie odwiedzającym serwowano mleko, a za mleczarnią na
podmurówce wznosił się długi pawilon gimnastyczny z obszerną halą i werandą.
Ćwiczenia sportowe odbywano tam jedynie latem, natomiast zimą ćwiczono w
cieplejszej sali przy klasztorze Franciszkanów. Wyróżniający się gimnastycy
otrzymywali
od
Henryka
Jordana
książeczki
oszczędnościowe
z wkładem 5 guldenów. Naprzeciw pawilonu gimnastycznego, w altanowej rotundzie,
koncertowała orkiestra. W małym drewnianym domku pomieszczono magazyn
sprzętu sportowego i ogrodniczego. Na prawo od wejścia urządzono dla dzieci
„labirynt” zwany „ślimakiem”, składający się z poplątanych ścieżek. Dalej stał
zbudowany z grubych bierwion domek dozorcy-ogrodnika, który o zmroku przed
zamknięciem bramy obchodził park z ręcznym dzwonem, nawołując spacerowiczów
do wyjścia.
Marek Żukow-Karczewski, „Nie tylko o Parku Jordana”, „Echo Krakowa”, 6, 7, 8.01.1989, nr 5, (12814).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Henryka_Jordana_w_Krakowie. [data odczytu 05.07.2014]

SŁOWO
O HISTORII

Od tamtego czasu zmieniały się elementy składowe placu zabaw, ale jego podstawowe
funkcje pozostały bez zmian – ma być miejscem zdrowego wypoczynku i rozwoju
umiejętności nie tylko ruchowych, ale także społecznych.
Każda zabawka ma swoje zalety, wystarczy wymienić tylko niektóre:
ćwiczenie równowagi,
rozwój dotyku,
rozwój wytrzymałości i mięśni,
planowanie ruchu i ocenianie ryzyka,
nauka upadania,
cierpliwość w kontaktach z innymi,
poznawanie różnych faktur przedmiotów,
rozwój wyobraźni,
ćwiczenie relacji i komunikacji z innymi1.
W ostatnim czasie wzrosła liczba projektów zajmujących się odnawianiem placów
zabaw. W całej Polsce w miastach, jak grzyby po deszczu, wyrastają linaria –
konstrukcje wspinaczkowe dla dzieci, wymyślne huśtawki i trampoliny, ścianki
wspinaczkowe i skateparki. Większość ogrodzonych i z bezpieczną nawierzchnią.
Z jednej strony dzieje się tak w dużej mierze dzięki dostępności środków unijnych.
Z drugiej, jak się wydaje, rośnie świadomość mieszkańców dotycząca wagi przestrzeni
publicznej i jej kształtowania. Urzędnicy, deweloperzy i architekci zaczynają
dostrzegać, że plac zabaw to miejsce nie tylko dla dzieci, ale w pewnym stopniu także
przestrzeń dla dorosłych. Sami mieszkańcy także biorą sprawy z swoje ręce
i w budżetach partycypacyjnych zgłaszają projekty budowy bądź rewitalizacji
istniejących placów.
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Inspiracja opracowaniem Fundacji Terapis Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Udało nam się zidentyfikować 424 projekty unijne, w których powstał
lub był modernizowany plac zabaw.
Projekty te otrzymały dofinansowanie w wysokości 36 387 240,13 zł
(Opracowanie własne na podstawie wybranych programów UE z lat 2007-2013).

)
Nie jest powszechnie wiadome, ale stworzenie nowoczesnego placu zabaw wiąże się
ze znacznymi kosztami. Z publikowanych w Internecie informacji wynika, że koszty
budowy zależą w dużym stopniu od miejscowości. W Warszawie budowa nowego placu
zabaw o powierzchni 200 m2 kosztuje 250 000 zł, a remont zdewastowanego placu
to koszt 120 000 zł2. W Gdańsku natomiast budowa placu o nieokreślonych wymiarach
to 50 000 zł, a np. wymiana piasku w piaskownicy – 670 zł3.
Ze szczegółowych danych przygotowanych przez Urząd Miasta w Białymstoku 4 ,
na potrzeby budżetu partycypacyjnego, dowiadujemy się o następujących kwotach:

budowa nowego placu zabaw o powierzchni 200 m2

260 000,00 zł

1 m2 nawierzchni amortyzującej upadek z wysokości 2,4 m

520,00 zł

jedno urządzenie wielofunkcyjne, składające się z drabinek i
ścianki wspinaczkowej

9 000,00 zł

jedna karuzela

5 000,00 zł

jedna konstrukcja z wiszących pomostów

do 3 000,00 zł

jedna pojedyncza huśtawka

1 000,00 – 2 500,00 zł

jedna piaskownica drewniana

1 000,00 – 2 000,00 zł

jeden bujak-sprężynowiec

1 500,00 – 2 000,00 zł

zakup bezobsługowej toalety publicznej z przyłączami

200 000,00 zł

jedna ławka dla opiekunów

800,00 zł

jeden kosz na śmieci

500,00 zł

Tabela 1: Opracowanie na podstawie danych przedstawionych przez Urząd Miasta w Białymstoku.

Na szczęście dla budżetów miejskich i wspólnotowych, możemy korzystać z miejsc,
które istnieją już od jakiegoś czasu. Na potrzeby badania szukałyśmy informacji
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„Ile kosztuje miasto?” https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto [data odczytu 05.07.2014]
„Cennik miejski. Ile kosztuje miasto?” http://www.gdansk.pl/cennik [data odczytu 05.07.2014]

„Cennik. Ile kosztuje miasto?” http://www.bialystok.pl/1289-ile-kosztuje-miasto/default.aspx [data odczytu
05.07.2014]

o liczbie placów zabaw w poszczególnych gminach, jednak takich oficjalnych danych
nie ma.
Dzięki mapie Warszawy 5 , przygotowanej przez Urząd Miasta, możemy zobaczyć
mnogość placów zabaw, które są pod opieką urzędników (mapa nie obejmuje miejsc
będących własnością wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).
Na poniższym rysunku każdy żółty znacznik oznacza przynajmniej jeden plac zabaw.

Rysunek 2: Opracowanie własne na podstawie mapy Warszawy, warstwa – place zabaw.

Na mapie można także zobaczyć, jak w przestrzeni miasta kształtuje się rozproszenie
placów. „Stare” dzielnice – historycznie wcześniej zabudowane, które mają gęstsze
zaludnienie – są bogatsze w publiczne miejsca dla dzieci niż dzielnice „młode”.
Te obszary dopiero się zabudowują – jeszcze nie mają swojej infrastruktury.
5

„Warszawa dzisiaj” http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa# [data odczytu 05.07.2014]

Ich mieszkańcy niekiedy muszą długo czekać, zanim w okolicy pojawi się jakiś plac
zabaw.
Oznacza to także, że zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, rodzice znajdują
się wyjściowo w dwóch różnych sytuacjach: jedni mogą wybierać spośród kilku miejsc,
drudzy zaś często muszą skorzystać z transportu, żeby dotrzeć na jedyny plac zabaw.
Wydaje się, że nowych i odnowionych placów w miastach jest dużo,
ale czy to wystarcza? Czy takie place spełniają potrzeby nie tylko dzieci, ale i rodziców?
A może jest wprost przeciwnie i na placach brakuje kreatywności i swobody?
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.

Celem badania była diagnoza stanu placów zabaw oraz związanych z nimi
potrzeb rodziców.
21 maja zaprosiliśmy do uczestnictwa w badaniu „POKAŻ WASZ PLAC
ZABAW!”. Do 10 czerwca ankietę elektroniczną wypełniły 184 osoby.
Zostało utworzone wydarzenie na Facebooku, w którym zapraszaliśmy
do publikowania zdjęć swoich placów zabaw i dzielenia się spostrzeżeniami
na ich temat. Informacje z tej części badania również zostały włączone
do opracowania.
Większość uczestników badania to mamy, które mieszkają w dużych miastach. Ponad
połowa z nich mieszkała w bloku, na nieogrodzonym osiedlu i miała wyższe
wykształcenie – magisterskie lub lekarskie, a 46% z nich pracowało. Opiekunowie
biorący udział w badaniu najczęściej chodzą na plac zabaw z jednym dzieckiem, które
jest w wieku przedszkolnym. Szczegółowe dane wyglądają następująco:

O BADANIU

•mama 78%
•tata 14%
•ciocia 3%
•opiekunka 3%
•inna odpowiedź 2%

•1 plac 14%
•2 place 35%
•3 place też 35%
•4 place 8%
•5 i więcej 5%
•inna odpowiedź 2%

•miasto powyżej 500
tys. 76%
•miasto od 100 tys. do
500 tys. 8%
•miasto od 20 tys. do
100 tys. 6%
•miasto do 20 tys. 4%
•wieś 6%

•magisterskie
lub lekarskie 56%
•licencjackie
lub inżynierskie 15%
•podyplomowe 18%
•pomaturalne 3%
•średnie 6%
•inne 2%

•w bloku, na
nieogrodzonym
osiedlu 54%
•w bloku, na
ogrodzonym osiedlu
18%
•w domu 15%
•inna odpowiedź 13%

•pracujący 46%
•na urlopie
macierzyńskim lub
wychowawczym 30%
•własna działalność
gospodarcza 15%
•inna odpowiedź 9%

•z jednym 43%
•z dwójką 41%
•z trójką lub liczniejszą gromadką
16%

•do 1 r.ż. 10%
•od 1 do 3 r.ż. 28%
•w wieku przedszkolnym 40%
•w wieku szkoły podstawowej 22%

Rysunek 3: W powyższych pytaniach można było wskazać jedną odpowiedź. Liczba osób, które na nie
odpowiedziały, to 184.

W badaniu pytaliśmy przede wszystkim o klasyczny plac zabaw, który określiliśmy, jako
fragment publicznej przestrzeni, oddzielony od reszty terenu (wizualnie lub
ogrodzeniem), znajdujący się na świeżym powietrzu i przeznaczony dla dzieci. Takie
miejsce mogło przyjmować kilka wersji – nowoczesnego lub tradycyjnego placu zabaw,
ekologicznego, kolorowego i pełnego wymyślnych zabawek. Jednak zawsze pytaliśmy
o ten konkretny fragment przestrzeni.

JAKI JEST
WASZ PLAC
ZABAW?

Dzieci jednak mogą bawić się prawie wszędzie i praktycznie wszystkim, dlatego
na początek zapytaliśmy, gdzie w ogóle bawią się dzieci naszych respondentów.
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Rysunek 4: Odpowiedzi na pytanie: „Gdzie się bawią Wasze dzieci?”. W pytaniu można było wskazać kilka
odpowiedzi. Liczba osób, która odpowiedziała na to pytanie, to 184.

Większość osób biorących udział w badaniu wskazała, że na placu zabaw pojawiają się
3 lub 4 razy w tygodniu i spędzają tam od 1 do 2 godzin. Możemy wyróżnić grupę
tzw. heavy users, użytkujących intensywnie place zabaw. Wśród naszych respondentów
35 osób było na placu zabaw codziennie i dłużej niż 2 godziny.
Drugą skrajną grupą są tzw. light users, czyli sporadyczni użytkownicy, odwiedzający
place zabaw raz na dwa tygodnie lub rzadziej i będący na nich nie dłużej niż godzinę.
W badaniu było 8 takich osób.

do 1 godziny
codziennie
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5,9%
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3 lub 4 razy w tygodniu

45,1%
32,3%

49,0%
61,8%

14,1%

raz na dwa tygodnie i rzadziej

powyżej 2 godzin

5,9%

82,0%
53,9%

3,9%
46,1%

Rysunek 5: Na podstawie zestawienia wyników 2 pytań, w każdym można było wskazać 1 odpowiedź. Liczba osób,
która odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Ułatwieniem w częstym chodzeniu na place zabaw jest to, że najczęściej znajdują się
one dość blisko. 79% badanych osób wskazało, że plac zabaw, który najczęściej
odwiedzają, znajduje się w odległości, której przebycie z dzieckiem zajmuje im nie
więcej niż 15 minut spacerem. Ponadto dzieci (i rodzice) najczęściej mają możliwość
wyboru między kilkoma miejscami. Gdy połączymy wyniki z pytania: czy w pobliżu
znajduje się inny plac zabaw oraz jak długo zajmuje dojście do placu zabaw, okazuje się,
że aż 82% osób ma w swojej najbliższej okolicy więcej niż jeden plac zabaw.

do 15 minut

do 30 minut

do 45 minut

do 60 minut
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14,3%
Tak
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Rysunek 6: Na podstawie zestawienia wyników 2 pytań, w każdym z nich można było wskazać 1 odpowiedź. Liczba
osób, która odpowiedziała na to pytanie, to 174.

Bliskość placów i możliwość wyboru sprzyja w miastach korzystaniu z więcej niż
jednego miejsca. Rodzice z dziećmi przemieszczają się, jeśli ten w pobliżu z jakiegoś
powodu im nie odpowiada lub mają ochotę skorzystać z innego. Prawie 84% badanych
wskazało, że bywają na 2 i więcej placach zabaw.

35,3%

35,3%

14,1%
8,2%
4,9%
2,2%
1

2

3

4

5 i więcej

nie dotyczy

Rysunek 7: Odpowiedzi na pytanie: „Na ilu placach zabaw bywacie regularnie?”. W pytaniu można było wskazać
kilka odpowiedzi. Liczba osób, która odpowiedziała na to pytanie, to 184.

Wyprawa na duży, nowoczesny plac zabaw może być atrakcją dla dzieci i okazją
dla rodziców do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Jeśli zestawimy ze sobą wyniki
z pytania, na ilu placach rodzice bywają regularnie, z pytaniem o wielkość miejscowości
badanego, okazuje się, że 55 osób mieszkających w miastach powyżej 500 tysięcy
mieszkańców, bywa na trzech placach (40,1%), 12 osób (czyli 8,8%) – na czterech,
a 8 osób wskazało, że regularnie bywa na minimum pięciu placach (co stanowi 5,8%).
Podobnie wyniki wyglądają dla osób mieszkających w miastach od 100 do 500 tysięcy
mieszkańców, podczas gdy w mniejszych miejscowościach nie ma praktycznie wskazań
mówiących, że ich mieszkańcy chodzą regularnie na więcej niż trzy place zabaw (tylko
1 osoba wskazała, że bywa na czterech placach zabaw). Szczegółowe wyniki widać
na rysunku poniżej. Jest to z pewnością związane z dostępnością oferty okolicznych
miejsc, gdzie mogą bawić się dzieci. Mieszkańcy dużych miast są tu z pewnością
uprzywilejowani.
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Rysunek 8: Na podstawie zestawienia wyników 2 pytań, w każdym z nich można było wskazać 1 odpowiedź. Liczba
osób, która odpowiedziała na to pytanie, to 180.

W dużych miastach, w tym Warszawie, te najlepsze place zabaw są często zatłoczone,
mimo iż jest ich z pewnością więcej niż w innych miejscowościach. Jeden z rodziców tak
o tym pisze:

Nowoczesne place zabaw w Warszawie są oblegane. Dzieciaki przyjeżdżają
z daleka, żeby się na nich pobawić. Cudownie, że są, ale jest ich wciąż za
mało.

Dlatego z pewnością należy zwrócić uwagę na to, gdzie rozlokowane są te najbardziej
lubiane i oblegane place. Przy projektowaniu placów zabaw należy uwzględniać
komunikację miejską w ich pobliżu, a także – miejsca parkingowe i stojaki na rowery.

Wiemy już, kto i jak często chodzi na place zabaw. Ale dlaczego tam w ogóle chodzi?
Wydaje się, że rodzice i dzieci bywają na placach zabaw z różnych powodów. Motywacji
dzieci możemy się tylko domyślać, jednak o tym, co kieruje dorosłymi, możemy
dowiedzieć się z ich odpowiedzi. Wielu z nich wysyła dzieci na plac zabaw, żeby
się pobawiły oraz spotkały rówieśników. Obok tych argumentów równie ważne jest
to, żeby dziecko spędziło czas na świeżym powietrzu i wzmacniało kondycję fizyczną.

JAK JEST
WYKORZYSTYWANY
PLAC
ZABAW?

żeby dziecko się pobawiło

95,5%

żeby pobyć na świeżym powietrzu

85,2%

żeby dziecko spotkało się z innymi dziećmi

79,6%

żeby rozwijać formę fizyczną dziecka

72,7%

ponieważ tylko taka forma aktywności dzieci w
okolicy jest dostępna

13,6%

żeby się spotkać z innymi dorosłymi

12,5%

żeby dziecko pospało (w wózku)

1,1%

odpowiem inaczej

8,0%

Rysunek 9: Odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chodzicie na plac zabaw?”. W pytaniu można było wskazać kilka
odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

W sumie, biorąc pod uwagę wypowiedzi opiekunów, chodzimy na place zabaw,
bo to jest fajne i dzieci to lubią, a takie spacery są nieodłącznym elementem spędzania
czasu z dzieckiem. Respondenci wskazywali, dlaczego w ogóle chodzą na place zabaw:

– Żeby dziecko się wyszalało.
– Żeby „rozładowało” energię.

– Dzieci potrzebują się wyszaleć fizycznie, powspinać, poskakać, pohuśtać.
– Bo moje dzieci to lubią.

– Żebym odpoczęła.
– Żeby razem fajnie spędzić czas.

– Żeby pooglądać świat poza domem.
– Żeby dziecko oderwać od telewizora/komórki/komputera.

Rysunek 10: Odpowiedzi wpisane jako inne w pytaniu: „Dlaczego chodzicie na plac zabaw?”. Na rysunku
zaprezentowano 8 odpowiedzi spośród 13.

W kontekście powyższych odpowiedzi nie dziwią protesty rodziców przeciwko
lokalizowaniu placów zabaw przy ruchliwych ulicach, ale i dbałość o to, by na placach
zachęcać dzieci do nowych sposobów trenowania ich umiejętności.
Niezbędnym zestawem na placu zabaw okazały się: piaskownica, ławki dla
opiekunów, zjeżdżalnia i kosze na śmieci. Często na placach są także huśtawki dla
dzieci, zaś teren jest ogrodzony. Wśród najrzadziej występujących elementów znalazł
się przewijak i możliwość wprowadzania psów na teren placu zabaw. Równie rzadko
występuje miejsce do jazdy na rolkach lub deskorolce oraz tzw. zabawki edukacyjne,
takie jak np. duże puzzle. Rozpiętość odpowiedzi jest bardzo duża – od prawie 100%
wskazań na kilka najbardziej popularnych elementów, do pojedynczych wskazań na
takie elementy jak toaleta lub przewijak. Można jednak na podstawie tych danych
wskazać niejako część wspólną – charakterystyczną dla każdego placu zabaw.

piaskownica

94,3%

ławki dla opiekunów

94,3%

zjeżdżalnia

92,6%

kosze na śmieci

90,9%

huśtawka

86,4%

ogrodzenie

84,1%

rośliny - trawa, kwiaty, krzewy, drzewa

71,0%

zakaz wprowadzania psów

70,5%

Rysunek 11: Odpowiedzi na pytanie: „Które z poniższych elementów znajdują się na Waszym placu zabaw?".
Można było wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na to pytanie, to 176

toaleta

13,6%

miejsce pod dachem, gdzie można się
schować w razie deszczu

11,4%

dozorca

9,7%

zabawki edukacyjne (np. duże puzzle)

8,0%

skatepark

7,4%

przewijak

1,7%

możliwość wprowadzania psów

1,7%

Rysunek 12: Odpowiedzi na pytanie: „Które z poniższych elementów znajdują się na Waszym placu zabaw?".
Można było wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na to pytanie, to 176

Od momentu powstania pierwszego parku dla dzieci doktora Jordana po najnowsze
place zabaw wyłożone bezpieczną nawierzchnią, motyw przewodni stanowią:
wspinanie się, skakanie, budowanie i zjeżdżanie. Na podstawie odpowiedzi
respondentów

można

powiedzieć,

że

ich

dzieci

w

pełni

wykorzystują

dostępne przyrządy, ponieważ najczęściej ćwiczyły koordynację i siłę dzięki wspinaniu
się i zjeżdżaniu.
Dla dzieci plac zabaw nie jest miejscem biernego relaksu na świeżym powietrzu.
Pojedyncze osoby wskazały, że ich dzieci śpią i odpoczywają na placu, a widok dziecka
z książką jest już rzadkością.

wspinają się, zjeżdżają po zjeżdżalni, chodzą po
równoważni

88,64%

huśtają się, kręcą na karuzeli

77,84%

bawią się w piasku (budują, kopią itp.)

76,14%

biegają, bawią się w berka

55,11%

bawią się w domkach/statkach/autach
śpią, odpoczywają
czytają
inna odpowiedź

51,14%
2,84%
1,14%
9,66%

Rysunek 13: Odpowiedzi na pytanie: „Co Twoje dzieci robią najczęściej na placu zabaw?”. W pytaniu można było
wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Wachlarz zabaw dziecięcych jest duży i zależy od możliwości konkretnego placu, ale
także od obecności innych dzieci i tego czy się znają. Nie mówiąc już o czynniku
kluczowym, czyli usposobieniu każdego dziecka. Trudno zatem ukuć jakiś ścisły katalog
zabaw dzieci – z punktu widzenia rozwoju ich kreatywności to dobra wiadomość.
Respondenci wymienili takie oto formy zabaw dzieci:

NA PLACU:
ĆWICZYMY!

– Zabawa z wyobraźnią, zabawa z rolami – wykorzystanie do tego natury
krzaków, drzew, górek.
– Berek, wymyślają zabawy w pieski, żołnierzy itp.

– Bawią się naturalnymi „zabawkami", jak: patyki, błoto, trawa itp.
– Jeżdżą na rowerze i hulajnodze, ponieważ obok placu jest tor rowerowy.
– Bawią się w wyścigi.

Rysunek 14: Odpowiedzi wpisane jako inne w pytaniu: „Co Twoje dzieci robią najczęściej na placu zabaw?”. Na
rysunku zaprezentowano 6 odpowiedzi spośród 17.

Rodzice uważają, że plac zabaw to jest właśnie miejsce, gdzie dziecko powinno się
wyszaleć, być swobodne i spontaniczne. Według większości z nich to jest właśnie
definicja „dobrej zabawy”. Poprosiliśmy badanych o określenie tego, do której cechy
„dobrej zabawy” jest im bliżej. Poniżej przedstawiamy wyniki dla poszczególnych
wymiarów.

spontaniczność
64%

planowanie
4%

ani tak,
ani nie
32%

zabawa
w grupie 41%

zabawa
indywidualna 6%

ani tak,
ani nie 53%

NA PLACU:
SPOTYKAMY
SIĘ!

swoboda 63%

trzymanie się
reguł 5%

ani tak,
ani nie 32%

samodzielna
zabawa dzieci 45%

zabawa pod
opieką
dorosłych 13%

ani tak, ani nie
42%

Rysunek 15: Powyższe rysunki są zagregowanymi odpowiedziami (top 3 i bottom 3) na polecenie: „Na poniższych
skalach zostały umieszczone cechy dobrej zabawy. Prosimy umieścić suwak bliżej tej cechy, która jest dla Was
ważniejsza”. Liczba osób, które wypełniły to polecenie, to 176.

41% respondentów uważało, że jeśli się bawić, to w grupie. Podobnie, pytani o to,
dlaczego chodzą na plac zabaw, 79% z nich odpowiadało: żeby dziecko spotkało się
z innymi dziećmi. Ale też warto podkreślić duży odsetek (51%) odpowiedzi ani tak, ani
nie, oznaczający, że o dobrej zabawie nie stanowi jednak kompania tylko
prawdopodobnie inne kwestie. Dzięki temu, oprócz oczywistych zalet dla rozwoju
fizycznego, plac zabaw jest ważnym miejscem nabywania i rozwoju kompetencji
społecznych. Częściej w ten sposób odpowiadali rodzice i opiekunowie, którzy
przychodzili na plac zabaw z jednym lub dwójką dzieci niż ci, którzy mieli pod swoją
opieką troje lub więcej pociech. Co wydaje się zrozumiałe – rodzice jedynaków szukają
dla swoich dzieci rówieśników, kompanów nie tylko do zabawy, ale i do nauki
umiejętności społecznych.
W rzeczywistości mniej więcej 1/5 dzieci najczęściej bawi się na placu zabaw
samodzielnie, a jedno na dziesięć – z dorosłym. Według odpowiedzi udzielonych
w ankiecie, większość najczęściej bawi się z innymi dziećmi lub rodzeństwem.

39,2%

21,0%

20,5%
13,1%
6,3%

z innymi dziećmi

z rodzeństwem

samodzielnie

z osobą dorosłą

inna odpowiedź

Rysunek 16: Odpowiedzi na pytanie: „Z kim Twoje dziecko najczęściej bawi się na placu zabaw?”. W pytaniu można
było wskazać jedną odpowiedź. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Nie jest zaskoczeniem, że im więcej dzieci opiekunowie zabierają na plac zabaw, tym
częściej bawią się one we własnym gronie, a nie samodzielnie lub z dorosłym.
Jeśli zestawimy powyższe wyniki z odpowiedzią na pytanie, z iloma dziećmi idą na plac
zabaw, okazuje się, że ponad połowa dzieci (prawie 54%), które bawią się
samodzielnie lub z dorosłym, także przychodzi na plac w pojedynkę. Pokazuje to, że
plac

zabaw

automatycznie

nie

niweluje

przekraczania

granic,

prowadząc

do nawiązywania nowych relacji. Ułatwia, ale nie gwarantuje sukcesu w „wychodzeniu”
do innych dzieci.

Samodzielnie lub z dorosłym
53,7%

Z innymi dziećmi lub rodzeństwem
46,3%

1
23,9%

76,1%

2
17,4%

82,6%

3 i wiecej

Rysunek 17: Na podstawie zestawienia wyników 2 pytań oraz agregacji odpowiedzi. Liczba odpowiedzi, do których
odnosi się ten wykres, to 161.

Rozpoczynając badanie, nasz zespół przyjął hipotezę, że plac zabaw służy także
spotkaniom dorosłych opiekunów. Jednak nie znalazło to potwierdzenia. Tylko 12,5%
osób wskazało, że chodzi na plac zabaw po to, żeby spotkać się z innymi dorosłymi.
W dalszej części badania poprosiliśmy o odniesienie się do kilku założeń. 44%
opiekunów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że przychodzi na plac po to, żeby spotkać
się i porozmawiać z innymi dorosłymi. Jeden z respondentów, w odpowiedzi na pytanie
czego jeszcze brakuje na placach, napisał wręcz: Więcej ławek dla dorosłych, żeby nie
trzeba było się „integrować”. Na podstawie tych wyników można wysnuć wniosek, że
wizyta na placu zabaw to moment oddechu w opiece nad dziećmi, chwila dla siebie.
Dlatego także respondenci cenili raczej place, na których nie ma wielu osób. Prawie
60% osób wskazało, że najlepsze są kameralne place zabaw, a dla ponad połowy (55%),
plac zabaw jest raczej miejscem odpoczynku, w czasie gdy dzieci się bawią.
Szczegółowe odpowiedzi prezentujemy niżej.

tak

ani tak, ani nie

Plac zabaw to dla dziecka frajda, a dla mnie
odpoczynek

nie
54,6%
26,1%
19,3%
29,0%

Lubię chodzić na plac zabaw, bo ja wtedy też
mogę porozmawiać z innymi opiekunami

Najlepsze są kameralne place zabaw, gdzie nie
ma zbyt wielu ludzi

27,3%
43,8%
58,5%
22,2%
19,3%

Rysunek 18: Odpowiedzi na pytanie „Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?”. W pytaniu można było
wskazać jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Temat dorosłych na placu zabaw pojawił się w otwartych odpowiedziach, gdzie
respondenci mogli napisać, co jeszcze jest dla nich ważne bądź co stanowy problem na
placach. Wynikają z nich dwie kwestie:
Zachowanie dorosłych przyprowadzających dzieci. Z jednej strony
respondenci zwracali uwagę na brak kultury osobistej:

– Na Wildzie (dzielnica Poznania – przyp. red.) rodzice piją, palą
i przeklinają
– Brakuje mi na placach zabaw kultury opiekunów!

Z drugiej strony podkreślano, że dorośli kontrolują każdą aktywność dzieci, nie
pozwalając na swobodną zabawę i twórczość:
– Uwagi mam bardziej do rodziców niż do samych placów zabaw. Rodzice
sporo zabraniają swoim dzieciom: nie mogą siadać w piasku, bo się
pobrudzą, nie mogą biegać, bo się zgrzeją itp.!
– Starajmy się dawać dzieciom tyle swobody, ile my mieliśmy – nie
kontrolujmy ich na każdym kroku, bo wyrosną na osoby niesamodzielne.
Dawajmy im możliwości do kreowania własnej przestrzeni…

Możliwość aktywnego wypoczynku dla dorosłych to drugi istotny obszar. Jak
wspomniano wyżej, większość respondentów chciałoby wykorzystać zabawę
dzieci do odpoczynku, ale są też głosy, że warto tak projektować place dla
dzieci, by dorośli także mogli spędzać aktywnie wypoczynek.

Zdecydowanie brakuje aktywności dedykowanych dorosłym, które mogliby
wykonywać ewentualnie razem z dzieckiem. Generalnie, dla rodzica jest
przeznaczona ławka do siedzenia, a jeżeli chce się uczestniczyć w zabawie,
to jest się „dziwolągiem”…

Przede wszystkim brakuje mi miejsc, gdzie rodzic może też znaleźć coś
ciekawego dla siebie. Dobrym rozwiązaniem są siłownie na świeżym
powietrzu tuż obok placu zabaw (tak aby cały czas mieć dobry widok na
dziecko, a nie na przykład za krzakami). Chciałabym, aby pojawiły się także
inne, ciekawe rozwiązania dla rodziców.

Powyższe kwestie dotyczą dorosłych w przestrzeniach zasadniczo przeznaczonych dla
dzieci. Wiadomo, że małe dzieci nie przychodzą tam same, a przestrzeń, która jest dla
nich, może być zaprojektowana także z myślą o opiekunach. Dlatego ich potrzeby są tu
również istotne. W kolejnej części piszemy więcej o tym, czego jeszcze brakuje
na placach zbaw.

Ogólnie rzecz biorąc place zabaw nie są złe, choć nie są postrzegane jako doskonałe.
Nawet tam, gdzie te place są, pojawiały się jednak opinie, że powinno być ich więcej.
Dobrze sytuację tę pokazuje wypowiedź jednego z respondentów: Nowoczesne place
zabaw w Warszawie są oblegane. Dzieciaki przyjeżdżają z daleka, żeby się na nich
pobawić. Cudownie, że są, ale jest ich wciąż za mało. No i brakuje toalet.
Opiekunowie mają poczucie, że place zabaw w większości przypadków spełniają ich
oczekiwania oraz potrzeby dzieci. Kiedy jednak zapytaliśmy o różne elementy
na placach zabaw, tylko 6 osób ze 176 odpowiedziało, że nie brakuje im niczego.

w pełni
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11,9%

ani spełnia, ani nie spełnia
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Rysunek 19: Odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu Wasz plac zabaw spełnia Wasze potrzeby?”. W pytaniu
można było wskazać jedną odpowiedź. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Na placach zabaw brakuje udogodnień, które stają się ważne, jeśli spędza się
w danym miejscu dwie godziny. Najczęściej wskazywano: toaletę i miejsce, gdzie
można się schować w razie deszczu. W następnej kolejności wymieniano także osłonę
przed słońcem, szczególnie ważną dla odpoczywających na placu zabaw rodziców. Jest
zrozumiałe także, że opiekunowie chcieliby, żeby ich dzieci bawiły się w czystym,
regularnie sprzątanym i bezpiecznym miejscu.

CZEGO
BRAKUJE?

Toaleta
Miejsce pod dachem, gdzie można się schować podczas gorszej pogody
Zabawki edukacyjne, na przykład duże puzzle, przelewanie wody itp.
Cień lub osłona przed słońcem
Dobry design – zabawki dobrze i ładnie zaprojektowane

Rysunek 20: Lista ułożona w kolejności od największej liczby wskazań. W pytaniu można było wskazać kilka
odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na pytanie, to 176.

Temat toalet pojawiał się w wielu wypowiedziach. Kwestia potrzeb fizjologicznych
dzieci jest niedostrzegana przez projektantów, a przecież nie da się jej pominąć,
zwłaszcza gdy – jak widać – dzieci spędzają na placach 2-3 godziny. Warto zwrócić
uwagę na ten aspekt, bo jest to jeden z najczęściej zgłaszanych przez rodziców braków.
Podkreślają oni jednocześnie, że ważna jest też czystość i wygląd toalet:

Brak toalet na placu zabaw jest trochę problematyczny, bo dzieci nie
mają się gdzie załatwić. Jednak jeśli miałyby stanąć plastikowe,
śmierdzące kontenery, to chyba lepiej, żeby ich w ogóle nie było.
Świetnie byłoby mieć toaletę prawdziwą, z bieżącą wodą, gdzieś
bardzo blisko placu zabaw, w zasięgu wzroku.

Dostępne place zabaw zdecydowanie częściej są projektowane dla dzieci w wieku
przedszkolnym niż starszych. Stąd też zwrócono uwagę, że przydałyby się strefy dla
dużych dzieci (podstawówka), by nie musiały się bawić na drabinkach dla młodszych.
Zazwyczaj taka część zabawowa dla starszych dzieci znajduje się w dużych
kompleksach – placach zabaw, które są złożone z części dla małych dzieci i tych
starszych. Jednak takie przestrzenie są jedynie w dużych miastach, w innych pozostają
boiska, jeśli o nich pomyślano.
Wcześniej wspominaliśmy o tym, że plac zabaw jest przede wszystkim miejscem
do ćwiczenia kondycji fizycznej, przestrzenią, w której dzieci, przynajmniej według
opinii opiekunów, powinny do woli wyganiać się i wyszaleć. Warto zauważyć,
że opiekunowie na trzecim miejscu wskazali brak tzw. zabawek edukacyjnych.
Odpowiedziało tak 88 osób na 176, czyli dokładnie połowa badanych. Zabawki

edukacyjne związane są z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, które
pozostawiają przestrzeń do dziecięcej kreacji. Nie wymuszają swoim wyglądem
i kształtem ostatecznego sposobu użycia. Inne nudzą dzieci i nie są atrakcyjne
w dłuższej perspektywie (czyli na przykład przy codziennych wizytach na tym samym
placu).
Wielkość miejscowości respondenta nie wpływa na opinie w powyższej kwestii;
przynajmniej w przypadku pierwszych czterech wskazań – toalet, osłon przed
deszczem, zabawek edukacyjnych i cienia, jednak można zauważyć ważne różnice
w kolejnych odpowiedziach. Osoby mieszkające w dużych miastach i aglomeracjach
częściej niż inne wskazywały na to, że brakuje ładnych i dobrze zaprojektowanych
zabawek. Jak napisała jedna z mam: Na nowych placach zabaw przeszkadza mi
„sztuczność” wszystkiego – nawierzchni i konstrukcji zabawek. Brak jest tam miejsca na
dziecięcą kreację, wszystko jest już powiedziane, a zabawa jednoznacznie zdefiniowana.
Natomiast mieszkańcy wsi i średnich miast w naszym badaniu, częściej wskazywali
na potrzebę bezpiecznego podłoża. Lista dziesięciu najważniejszych elementów,
których brakuje rodzicom w zależności od wielkości miast, które zamieszkują, wygląda
następująco:

1.

toalety

osłona przed
deszczem

cień

osłona przed
deszczem

2.

cień

toalety

osłona przed
deszczem

toalety

3.

osłona przed
deszczem

zabawki
edukacyjne

toalety

cień

4.

zabawki
edukacyjne

cień

przewijak

dobrze
zaprojektowane
zabawki

5.

bezpieczne
podłoże

zabawki dla
maluchów

bezpieczne
podłoże

zabawki
edukacyjne

regularne
sprzątanie
zabawki dla
starszych
dzieci

atrakcje dla
opiekunów

zabawki
edukacyjne

przewijak

zabawki dla
starszych dzieci

zabawki dla
maluchów

regularne
sprzątanie

atrakcje dla
opiekunów

8.

przewijak

miejsce do gry

atrakcje dla
opiekunów

bezpieczne
podłoże

bezpieczne
podłoże

9.

nowoczesne
zabawki

nowoczesne
zabawki

zabawki dla
maluchów

przewijak

10.

blokada
furtki

zakaz wstępu
psów

atrakcje dla
opiekunów

nowoczesne
zabawki

6.
7.

dobrze
zaprojektowane
zabawki
oddalenie od
ruchliwych ulic

toalety
zabawki
edukacyjne
osłona przed
deszczem
cień
dobrze
zaprojektowane
zabawki
regularne
sprzątanie

Tabela 2: Na podstawie zestawienia wyników 2 pytań. Liczba osób, które łącznie odpowiedziały na oba pytania, to
176.

Zgodnie z klasykami socjologii, podstawowe potrzeby są zawsze przed tymi wyższymi
– a więc bezpieczeństwo przed samorealizacją. Wydaje się, że place zabaw w dużych
miastach i aglomeracjach są już na takim poziomie, że rodzice i opiekunowie chcieliby
czegoś więcej, natomiast w średnich i małych miastach trzeba zadbać o podstawy takie,
by ten plac w ogóle był blisko.
W małych miejscowościach i na wsiach do zabawy wykorzystywane są tereny szkół
i przedszkoli, przy których zwykle znajdują się urządzenia dla dzieci. Jednak one także
mają różnego rodzaju ograniczenia:

– U nas w mieście teoretycznie są place zabaw dostępne, ale przy
przedszkolach i szkołach tylko w godzinach pracy tych placówek.
Nie podoba mi się, że niektóre szkoły zakazują lub ograniczają wstęp
dzieci z opiekunami na szkolne place zabaw i boiska. Bywa, że stoją one
puste w godzinach lekcji (bo uczniowie są w budynku), jak i poza nimi.

– Mieszkamy na wsi i nie ma u nas placu zabaw, nawet przy szkole jest
tylko kilka hustawek. Córka chodzi do przedszkola i to tam korzysta z placu
zabaw.

Jeśli jeszcze spytamy opiekunów o to, jakie są problemy obecnie projektowanych
placów zabaw, na pierwszą pozycję także wysuwa się złe projektowanie i nadmierne
przekształcenie przestrzeni. Ponad połowa (niemal 51%) badanych wskazała,
że obecne sposoby projektowania placów zabaw pomijają naturalne elementy
otoczenia – takie jak nierówności terenu lub dziką zieleń. Powtarza się też problem
braku osłony przed słońcem lub niedostosowanie nawierzchni – są to elementy, które
wpływają bezpośrednio na komfort opiekunów. Znaczące jest jednak, że niemal
połowa osób (ponad 42% wskazań) wskazywała jako kłopot zaniedbanie istniejących
już placów. Ten głos również należy odnotować.
Na drugim końcu skali jest zamykanie i grodzenie placów zabaw. Tylko 4 osoby
spośród 176 wskazały tę kwestię jako problemową. Wydawałoby się, że w kontekście
wypowiedzi o placu zabaw jako miejscu swobody i spontaniczności więcej rodziców
opowie się za włączeniem go w przestrzeń publiczną. Jednak w tym przypadku,
zdaniem respondentów, bezpieczeństwo dzieci jest ważniejsze. W pytaniach
otwartych jeden z opiekunów podawał następujące argumenty przeciwko grodzeniu
placów zabaw:

W parkach jedyne tereny, jakie powinny być ogrodzone, to wybiegi dla psów.
Teraz parki są dla psów, a dzieci trzymane w zamkniętych „gettach”
ogródków jordanowskich.

To ważny element dyskusji – jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na placu zabaw,
ale jednocześnie pozwolić na swobodę?
W licznych opiniach opiekunów zebranych poprzez ankietę i wypowiedzi na stronie
wydarzenia na Facebooku wyłania się potrzeba ogradzania placów i zamykania czy
wręcz dozorowania (przed zniszczeniami). Rodzice wymagają bezpiecznych
nawierzchni i maksymalnego unikania wszelkich niebezpieczeństw. Z drugiej strony,
o czym piszemy dalej, najchętniej rodzice spędzaliby czas w lesie, na łące lub innym
naturalnym i niedotkniętym ludzką ręką terenie. Nostalgiczne głosy tęsknoty
za miejscami zabaw dzieciństwa rodziców pojawiły się na wydarzeniu na Facebooku.
Wspominano dzikie opuszczone ogrody, wchodzenie na drzewa po „niczyje” owoce
i mnóstwo przygód, które w tamtych sceneriach miały miejsce. Współcześni rodzice
jednak mimo wszystko wybierają raczej bezpieczeństwo niż nieskrepowaną swobodę
swoich pociech.

Źle zaprojektowane place (np. brak cienia,
niedostosowanie nawierzchni itp.)

50,6%

Brak wykorzystania naturalnych elementów
przyrody – nierówności terenu, dzikiej przyrody

50,6%

Zaniedbane place zabaw – zniszczone przez
innych, niesprzątane

42,6%

Nowe place zabaw są takie same - brak
kreatywnych zabawek, umożliwienia
eksperymentowania

29,0%

Niedostosowanie placu do potrzeb dzieci – brak
zbadania potrzeb użytkowników placu

21,6%

Brak uwzględnienia potrzeb dzieci
niepełnosprawnych – niewidomych, na wózku

18,2%

Nadmierna chęć zabezpieczenia zabawy dzieci –
ograniczenie spontaniczności i kreatywnego
podejścia dzieci, przez co zabawa jest nudna
Instalowania zabawek starego typu

16,5%

6,8%

Kupowanie i instalowanie zabawek zbyt drogich

5,7%

Zbyt wymyślne zabawki

4,6%

Zamykanie i grodzenie placów zabaw

Nie widzę żadnych problemów

Rysunek

21:

Odpowiedzi

na

pytanie:

„Co,

2,3%

1,1%

Twoim

zdaniem,

jest

obecnie

problemem

w zagospodarowaniu/tworzeniu placów zabaw?”. W pytaniu można było wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób,
które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Co jest problemem? Czego jeszcze brakuje? Oto pogrupowane odpowiedzi:

Właściwego wykorzystania zieleni…
o

o

twórczego wykorzystania zieleni – przycięcia
drzew tak, by można się wspinać, ogródka
warzywnego itp. form edukacji przyrodniczej
doboru bezpiecznych roślin

Dozorcy, kontroli nad placami zabaw…
o Problemem bywają też koty i ptaki załatwiające się do
piaskownicy (...) ale nie wiem, jak ten problem należałoby
rozwiązać – gdyby był jakiś dozorca, mógłby chociaż na noc
przykrywać piaskownicę. U nas jednak takiej osoby chyba
nie ma.
o Brakuje ogrodzenia i osoby, która pilnowałaby, żeby nie
przebywali na placu ludzie bezdomni

Miejsca na posiłek, czyli…
o

o

wytyczonego miejsca do spożywania posiłków, np.
stoliki z zadaszeniem, wystarczy jeden na 5-6
dzieci
kawiarenki dla dzieci i opiekunów

Zły stan zabawek i brak kontroli
o

o
o

większy problem to czasem zaniedbanie – przepróchniałe
deski łamiące się pod dziecięcą nóżką, przerdzewiałe
elementy metalowych konstrukcji, czasem grożące
poważnym skaleczeniem, nieskoszone pokrzywy itp.
Dobrze by było, żeby place zabaw były częściej
kontrolowane pod względem podstawowych wymogów
bezpieczeństwa.
Brakuje tablicy informacyjnej i kontroli stanu technicznego
urządzeń
(problemem jest) młodzież pijąca alkohol na placu zabaw

I jeszcze…
o
o
o
o
o

ściany do wspinaczki
pajęczyny do wspinaczki
labiryntu…
fontanny…
mini-trzepaka, czyli niskiego drążka
do robienia fikołków przez dzieci

Rysunek 22: Odpowiedzi wpisane jako inne w pytaniu: „Czego najbardziej brakuje na Waszym placu zabaw?”
Na rysunku zaprezentowano 13 odpowiedzi spośród 29.

Podsumowując dotychczasowe wyniki, warto odwołać się do socjologii miasta. Takie
miejsca jak place zabaw, to obszary określone przez miejską kulturę dziecięcą –

projektowane i zarządzane przez dorosłych, myślących o tym, co jest dziecięce.
Wychodzi z tego często obraz uproszczonych wizerunków, jaskrawych lub pastelowych
barw, infantylnych przedstawień.
Udziecięcona estetyka może być (...) subtelną formą projekcji pewnego
preferowanego obrazu dziecka: infantylnego, słodkiego, naiwnego, kolorowego,
beztroskiego 6.
Obraz, który powstaje w wyniku tych działań, niekiedy nie spełnia oczekiwań ani dzieci,
ani opiekunów. I choć organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem dzieci 7
promują zabawy z najprostszymi pomocami (patyk, piasek, woda), to nie widać,
by architekci z tych wskazówek korzystali. Natomiast potwierdzeniem kreatywności
dzieci jest jedno ze zdjęć zamieszonych przez rodzica na stronie wydarzenia
w Internecie. Przedstawia urządzenie do… No właśnie, do czego? Okazało się,
że rodzice, którzy znają ten park, nie do końca wiedzieli, do czego służy,
a dzieci bardzo je lubią. Obok zamieszczono komentarze do zdjęcia:

o

Ciekawe „urządzenie" jest świetne,
bardzo mi się podoba ta pogodna
interpretacja powyżej. Zawsze
patrzyłam na to „urządzenie” jako po
prostu na granitowy cokół po rzeźbie,
która stała tam przed wojną, potem
znikła, a niecka fontanny siłą inercji
została. Oczywiście służy jako
świetna błociarnia, albo gar do
gotowania błotnej zupy, tyle że
chyba niezależnie od intencji
jakichkolwiek dorosłych, zwłaszcza
projektantów tego lekko
zaniedbanego placu zabaw.

o

W „urządzeniu” ostatnio moi
wysiadywali jajka.

Odwiedzając miejskie, nowoczesne place zabaw, można odnieść wrażenie, że ich
twórcy korzystają z jednego katalogu zabawek. Rodzice w ankiecie pisali:

6

M. Brzozowska-Brywczyńska, „Miejsca dziecięce”, [w:] „Niewidzialne Miasto”, red. Marek Krajewski, Wyd. Fundacja
Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 25.
7
Na przykład Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego www.frd.org.pl

– Zabawki na jedno kopyto, wszędzie to samo :(
– Są sztampowe.

Gdy rodzice obecnych dzieci sami byli dziećmi, zdecydowanie mniej było gotowych
i ostatecznie zdefiniowanych urządzeń (takich jak statek piracki czy trampolina).
Wykorzystywali to, co było dostępne: trzepaki, opony, stare naczynia czy zapełniające
się wodą po deszczu zagłębienia terenu. Teraz to także ma miejsce, ale dzieci mają
trudniej – tereny są monitorowane, ogradzane i dokładnie kontrolowane,
by spontaniczna aktywność dziecięca nie przekształcała ich pierwotnych funkcji. Coraz
więcej na blokach tabliczek: „zakaz gry w piłkę”, więc dzieci potrzebują miejsc
tymczasowej autonomii, jak pisze Maja Brzozowska-Brywczyńska:
Druga z kolei [tendencji] oscyluje wokół dobrowolnego „znikania” dzieci, które
wykorzystują tę swoja marginalną pozycję i poza zasięgiem wzroku opiekunów
samodzielnie tworzą zręby swojej dziecinnej kultury, okupują miejskie nieużytki
i rzutują zabawę na przestrzenie nieobjęte dorosłym spojrzeniem, kontrolą
i nadzorem; dzięki swojej „niewidzialności” zachowują wolność i indywidualne
sprawstwo8.

Wcześniejsze dane pokazały, że rodzice mają różne oczekiwania względem placów
zabaw. Chcieliby, żeby dzieci bawiły się na nich i rozwijały kondycję fizyczną.
Jednocześnie chcieliby w tym czasie odpocząć, wiedząc, że plac zabaw jest bezpieczny
i dziecku nie stanie się krzywda. Jak zatem wygląda miejsce, które łączy te wszystkie
cechy?
Zdania naszych respondentów były podzielone co do tego, czy ważniejsze są inne dzieci
na placu zabaw, czy też różne zabawki edukacyjne. Prawie osiem osób na dziesięć była
zgodna co do tego, że place zabaw w większym stopniu powinny wykorzystywać
inwencję twórczą dzieci.

8

M. Brzozowska-Brywczyńska, op. cit., s.25

O CZYM
MARZYMY?

nie

ani tak, ani nie

tak
77,8%

46,6%
38,1%
26,1% 27,3%

30,7%

31,3%
11,9% 10,2%

Nieważne, czy są zabawki.
Najważniejsze dla rozwoju
Najlepsza zabawa to
Ważne są inne dzieci – kontakt z dziecka są zabawki edukacyjne, z wykorzystania inwencji własnej
dziecka. Nie potrzeba
nimi jest najważniejszy dla których może się czegoś nauczyć.
niesamowitych zabawek.
dziecka.
Rysunek 23: Odpowiedzi na pytanie: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniami?”. W pytaniu można było wskazać jedną
odpowiedź dla każdego stwierdzenia. Liczba osób, które odpowiedziała na to pytanie, to 176.

Czasami trudno jest powiedzieć, o czym marzymy, ale trochę łatwiej – czego nie
chcemy. Porównanie tego, gdzie rodzice chcieliby chodzić ze swoimi dziećmi, i tego,
gdzie teraz ich dzieci się bawią, wypada szczególnie negatywnie dla tzw. sal zabaw.
28% rodziców wskazywało, że ich dzieci chodzą, a raczej są prowadzane, w takie
miejsca, ale nikt nie zaznaczył, że w warunkach idealnych chciałby, żeby dziecko się tam
bawiło. Warto zaznaczyć, że najczęściej badani chcieliby, by dzieci bawiły się
w naturalnych warunkach jak las czy łąka.

w lesie, na łące

28,8%

nowoczesny plac zabaw

25,0%

w tzw. ogródku jordanowskim

20,7%

ekologiczny plac zabaw

20,7%

inna odpowiedź
na boisku szkolnym/przy szkole
w sali zabaw

3,8%
1,1%
0,0%

Rysunek 24: Odpowiedzi na pytanie: „Gdybyś miał wybór na jaki rodzaj placu zabaw chodziłbyś ze swoim
dzieckiem/swoimi dziećmi?”. W pytaniu można było wskazać jedną odpowiedź. Liczba osób, które odpowiedziała
na to pytanie, to 184.

Zadaliśmy też pytanie, jaki plac zabaw jest najlepszy dla dzieci. Tym razem
poprosiliśmy o uszeregowanie odpowiedzi, które były przedstawione w formie zdjęć.
Wpłynęło to na odpowiedzi rodziców – we wcześniejszym pytaniu wskazania były
„rozproszone” – rozkładały się mniej więcej po równo w czterech głównych
kategoriach. W pytaniu, gdzie respondenci wskazywali konkretny obrazek, który łączył
się z pewnym typem aktywności, odpowiedzi były inne i bardziej sprecyzowane niż
poprzednio. Okazuje się, że większość opiekunów marzy o prostym, drewnianym placu
zabaw, najlepiej w przydomowym ogrodzie. Z jednej strony jest to wyraz dorosłych
aspiracji i świadomości, a z drugiej strony, taki plac spełnia większość cech, o których
mówiono wcześniej – jest bezpieczny, kameralny, choć zawsze można zaprosić dzieci
z sąsiedztwa, pozwala się wyszaleć i bawić z wyobraźnią, a do tego daje wytchnienie
opiekunom.

Rysunek 25: Odpowiedzi na pytanie, ułożone w kolejności od najwyższej rangi do najniższej. Liczba osób, które
odpowiedziały na to pytanie, to 184.

Jak widać, marzenia rodziców są mocno nacechowane nostalgią za własnym czasem
dziecięcych zabaw, skorygowane przez wysoką potrzebę bezpieczeństwa dzieci.
Jednak wyraźnie widać dążenie do bardziej naturalnej przestrzeni i niechęć do placów
zabaw zdefiniowanych i ograniczonych budynkiem (sala zabaw) lub formą aktywności
(sztampowe zabawki).

Podsumowując, warto przytoczyć fragment wywiadu z dr Mają BrzozowskąBrywczyńską, socjolożką, badaczką dziecięcych miejsc zabawy 9 , którego udzieliła
w „Wysokich Obcasach”:
Badacze miejsc dziecięcych zabaw podkreślają, że w procesach modernizacji miast
dzieci dostały mocno w kość. Mówi się, że znikają z nich nie tylko w tym sensie, że
zamykają się w domu przed komputerem. Znikają, bo aż nazbyt często nie są
brane pod uwagę jako mieszkańcy. Okrutnie nieproporcjonalne są relacje władzy
między dziećmi i dorosłymi, i to na wielu poziomach. Ich głos nie tylko jest słabo
słyszalny, ale często w ogóle nie uświadamiamy sobie jego istnienia10.
Temat dziecięcej zabawy i placów, a także ich funkcji w mieście, to bardzo szeroki
i ważny obszar. Niniejsze opracowanie z pewnością nie wyczerpuje wszystkich wątków,
ale stanowi dobry punkt wyjścia do ich pogłębiania w przyszłości.
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Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska pracuje w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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N. Mazur, Ewolucja placów zabaw. Dlaczego dzieci znikają z miast? „Wysokie Obcasy” z dnia 17.06.2014.

