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Pamiętam, jak po rocznej nieobecności 
w Szczecinie przyjechałam odwiedzić rodzi-
ców. Moja przyjaciółka z entuzjazmem opo-
wiadała mi o nowo powstałym placu zabaw, 
zachęcając do  wspólnego pójścia tam 
z dziećmi. Jakże duże było moje rozczarowa-
nie, kiedy pod hasłem „najlepszy plac zabaw 
w mieście” odkryłam dwa „kojce” dla dzieci 
z dobrze znanymi, standardowymi urządze-
niami do zabawy. Brakowało ławek, rodzice 
stali dookoła płotka, nie bardzo wiedząc, 
co ze sobą zrobić. Moja przyjaciółka wyra-
ziła zdziwienie dla mojej dezaprobaty dla tej 
kolorowej, plastikowej rzeczywistości, kwi-
tując stwierdzeniem: „Bo Tobie się wydaje, 
że można inaczej”. Stwierdzenie to wryło 
mi się mocno w pamięć, zmuszając do zada-
nia sobie pytania:  „A dlaczego nie można?”.





Spis treści

1. Wstęp – o potrzebie refl eksji nad miejscem zabawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
1.1. Przedmiot badań i uzasadnienie podjęcia tematu  . . . . . . . . . . . . . . . .  9
1.2. Miejsce zabawy w dotychczasowych badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
1.3. Metodyka i cele badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

2. Zabawa jako podstawa rozumienia przestrzeni zabawowej  . . . . . . . . . . . . .  33
2.1. Zabawa i jej istota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2.2. Istota zabawy w defi niowaniu przestrzeni – przestrzeń zabawowa 

i miejsce zabawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2.3. Formy zabaw i współuczestniczenia w przestrzeni  . . . . . . . . . . . . . . .  49

3. W kierunku dezintegracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
3.1. Miejsce zabawy na tle kulturowych przemian w widzeniu zabawy 

i dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
3.2. Próby przekraczania granic tradycyjnego modelu miejsca zabawy 

(II połowa XX wieku – początek XXI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

4. Typologia miejsc zabawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
4.1. Rodzaje miejsc zabawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
4.2. Miejsca zabawy jako przestrzenie zabawowe, niby-przestrzenie 

zabawowe i nie-przestrzenie zabawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

5. Typologia czynników zabawotwórczych – zabawowość miejsca zabawy . .  175
5.1. Cechy przestrzenne a zabawowość miejsca zabawy . . . . . . . . . . . . . . .  175
5.2. Czynniki zabawotwórcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188

6. Fenomen przestrzeni zabawowej – miejsce zabawy 
jako przestrzeń integracyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
6.1. Integracyjność miejsca zabawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
6.2. Miasto oparte na fenomenie przestrzeni zabawowej . . . . . . . . . . . . . .  240

7. Wnioski i zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
7.1. Wnioski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
7.2. Zakończenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286

Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
Streszczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319





9

1
WSTĘP  – O  POTRZEBIE 
REFLEKSJI NAD 
MIEJSCEM ZABAWY

„Jeżeli miasta nie są dla dzieci, 
nie są też przeznaczone dla 
mieszkańców. Jeżeli nie 
są przeznaczone dla miesz-
kańców – nas samych – to nie 
są miastami”¹ 
(tłum. własne).

Aldo van Eyck

1.1. Przedmiot badań i uzasadnienie 
podjęcia tematu
Jeśli jesteś architektem, wyobraź sobie, że wszystko, co Cię otacza w prze-
strzeni miasta: jezdnia, krawężnik, kamień na drodze, okna i drzwi 
w budynku, ławka i wiata na przystanku autobusowym, pozbawione 
zostaje swej pierwotnej funkcji, stając się swoistą zabawką. Jeśli nim nie 
jesteś, to być może łatwiej będzie Ci z obserwatora stać się uczestnikiem 
zabawy, poczuć jej istotę i siłę, która łączy ludzi, miejsca i integruje mia-
sto. Gdy spróbujemy zdefi niować zabawę na nowo, docierając do jej istoty 
i odkrywając jej integracyjny potencjał, zrozumiemy, że może zmienić spo-
sób widzenia przestrzeni. Okaże się, że zabawa ma istotną wartość, dzięki 
której miejsce do zabawy może stać się przestrzenią zabawową, która oparta 
jest na istocie zabawy i stanowi swego rodzaju fenomen. Zabawa jednak 
nie bywa na ogół brana pod uwagę jako jakość mogąca zmieniać rzeczy-
wistość, kształtować otoczenie, wpływać na przestrzeń i zachowania ludzi. 
W powszechnym przekonaniu zabawa jest przypisana wyłącznie dzieciom, 
którym wypada bawić się w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, 
pozwalających na z góry określone formy aktywności. Jednak zabawa nie 
poddaje się łatwo zaszufl adkowaniu, a rozpatrywana z punktu widzenia 
urbanistyki okazuje się sposobem na integrację zarówno ludzi, jak i prze-
strzeni. Jeśli wprowadzenie zabawy do przestrzeni publicznej potraktujemy 
jako jedną z zasad kształtowania współczesnego miasta, całe miasto stanie 
się miejscem zabawy, a plac zabaw przestanie być placem…¹

Przedmiotem badań jest miejsce zabawy w przestrzeni miasta w ujęciu ewo-
lucyjno-typologicznym i behawioralnym oraz jej znaczenie zarówno dla jed-
nostki, jak i grupy społecznej. Intencją autorki było przyjrzenie się możli-
wościom wykorzystania integracyjnego potencjału zabawy w kształtowaniu 
miejsca zabawy oraz przestrzeni publicznej. Podstawą badań było zdefi nio-

1 Lefaivre L., Roode I., Fuchs R.H. Aldo van Eyck: The playgrounds and the city, Amsterdam, 
Stedelijk Museum, 2002, 105.
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wanie zabawy i jej istoty, przestrzeni zabawowej i miejsca zabawy oraz opra-
cowanie autorskiej metody obserwacji zachowań, pozwalającej na odkrycie 
mechanizmów funkcjonowania zabawy w przestrzeni oraz zidentyfi kowa-
nie czynników zabawotwórczych odpowiedzialnych za jej pojawianie się 
i trwanie.

Kluczową część badań stanowiły studia struktury przestrzenno-behawioral-
nej wybranych miejsc zabawy, prowadzące do wyjaśnienia mechanizmów 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie miejsca zabawy jako przestrzeni zaba-
wowej. Studia typologiczne i ewolucyjne miejsc zabawy miały zaś na celu 
wyjaśnienie kierunku przemian miejsca zabawy oraz zmian w widzeniu 
zjawiska zabawy w przestrzeni publicznej miasta (i miejsca dziecka w prze-
strzeni).

W tak ukierunkowanej pracy miejsce zabawy nie jest ograniczone wyłącznie 
do placów zabaw jako wydzielonych miejsc z urządzeniami do zabawy, choć 
analizy ich są bardzo istotną częścią pracy. Miejsca zabawy to miejsca, w któ-
rych odbywa się zabawa i/lub znajdują się formy zagospodarowania prze-
znaczone do zabawy. Występują one pod postacią intencjonalnych miejsc 
zabawy (na ogół w formie tzw. placów zabaw, których celem jest zapew-
nienie funkcji zabawy, realizowanej w różnych formach), ale także spon-
tanicznych miejsc zabawy, w których zabawa pojawia się nieoczekiwanie 
i pełni funkcję drugorzędną. Intencjonalne miejsca zabaw są zasadniczym 
przedmiotem analiz i obserwacji w niniejszej pracy. Odkrycie mechanizmów 
odpowiedzialnych za pojawienie się w nich zabawy skłania do zastanowie-
nia się nad ich wykorzystaniem w kształtowaniu przestrzeni publicznej. 
Takie podejście jest wynikiem przyjęcia na potrzeby dalszych rozważań 
określonej defi nicji zabawy. 

Zabawa to swobodne, bezinteresowne działanie, które cechuje istnienie ram 
przestrzennych, odrębność i ograniczoność czasoprzestrzenna oraz okre-
ślony rytm przebiegu, ład i reguły poruszania się w przestrzeni. Widziana 
jest jako forma komunikacji (zabawa jest komunikacją) i interakcji ze świa-
tem (zabawa jest interakcją). Takie rozumienie zabawy prowokuje, by zasta-
nowić się nad cechami przestrzeni, w której znajduje ona najlepsze warunki 
do rozwoju. Nie każde miejsce zabawy jest nim w istocie, wiele jest nim 
tylko z nazwy. Te z nich, które wyróżnia architektura miejsca zabawy oparta 
na istocie zabawy, tj. sposób organizacji i wyposażenia przestrzeni cechu-
jące się obecnością czynników zabawotwórczych (określonych cech prze-
strzennych i elementów) oraz ponadprzeciętna ilość obserwowanych form 
zabaw i aktywności integracyjnych, funkcjonują jako przestrzenie zaba-
wowe. Przestrzeń zabawowa rozumiana jest w tym kontekście jako prze-
strzeń o cechach odpowiadających istocie zabawie. Jest ona rezultatem dzia-
łania określonych czynników zabawotwórczych, które pozwalają na pełne 
uaktywnienie się potencjału integracyjnego ukrytego w zabawie.

Niestety, współczesne miasta są pełne miejsc zabawy, które choć zostały 
zaprojektowane po to, by bawić, to w istocie są pozbawione działania czyn-
ników zabawotwórczych – nie bawią i nie integrują. Nieliczne miejsca zabaw 
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będące autentycznymi przestrzeniami zabawowymi zachęcają do szeregu 
interakcji, angażując użytkowników do integracji zarówno między sobą, jak 
i z przestrzenią. Aby to zrozumieć, konieczne jest szersze spojrzenie na miej-
sce do zabawy i samą zabawę w przestrzeni miasta.

Nie jest to proste, gdyż zagadnienie zabawy w mieście powszechnie koja-
rzone jest z placami zabaw i historią przestrzeni zaprojektowanych wyłącz-
nie dla dzieci, a jednocześnie trudno akceptowana jest zabawa w prze-
strzeni publicznej. Zabawa towarzyszy jednak człowiekowi praktycznie 
od zarania dziejów, a o jej obecności w przestrzeni miasta możemy mówić 
na długo przed pojawieniem się pierwszych zorganizowanych, publicz-
nych miejsc do zabawy dla dzieci², nazywanych placami zabaw. Jeżeli spoj-
rzymy na zabawę przez pryzmat architektury i urbanistyki, nadając jej 
jednocześnie wartość o działaniu behawioralnym i kulturowym (wpływa-
jącą zarówno na jednostkę, jak i grupę społeczną), okaże się ona niezwy-
kle istotnym elementem kształtowania przestrzeni publicznej miasta, spo-
sób zaś architektonicznej interpretacji miejsca zabawy uznać będzie można 
za dowód zachodzących w miastach przemian dotyczących postrzegania 
dziecka i funkcji zabawy.

Z jednej strony współczesne miasto najczęściej zamyka zabawę w specjal-
nie zaprojektowanych miejscach, enklawach określanych mianem placów 
zabaw, które mając być gwarantem bezpiecznej zabawy, pozostają na ogół 
w sprzeczności z samą jej naturą. Z drugiej strony mamy do czynienia 
z globalnym poszukiwaniem zabawy w przestrzeni publicznej, w której 
paradoks alnie zabawa napotyka na trudności w społecznej akceptacji.

Charles Landry pisze, że w centrum miasta powinny uwidaczniać się cztery 
żywioły: sacrum, władza, handel oraz kultura³. Jednak nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że coraz częściej współczesna przestrzeń publiczna jest prze-
strzenią, w której brakuje równowagi tych elementów. Przemiany będące 
następstwem przejścia z miasta epoki industrialnej do postindustrialnej 
doprowadziły do powstania nowego rodzaju przestrzeni miejskiej – prze-
strzeni ludycznej, w której rozgrywa się życie mieszkańców poza miejscem 
pracy i zamieszkania⁴. Centra rozrywki i galerie handlowe stają się współ-
czesnymi placami zabaw, w których bawią się nie tylko dzieci. Długo depre-
cjonowana zabawa jako przeciwieństwo pracy staje się we współczes nym 
mieście, które możemy określić mianem miasta konsumenckiego, pro-
duktem szeroko dostępnym i pożądanym przez wszystkich mieszkań-

2 Pierwszy publiczny plac zabaw z urządzeniami do zabawy otwarto w parku w Manchesterze, 
w Anglii w 1859 roku. W Stanach Zjednoczonych pierwszy podobnie urządzony plac zabaw 
założono w San Francisco w parku Golden Gate w 1887 roku. Miejsca do zabawy w postaci 
placów z urządzeniami poprzedziły tzw. górki piaskowe lub ogrody piaskowe – pierwsze takie 
miejsce mające postać górki piasku ograniczonej drewnianym płotkiem założono w Berlinie 
w 1880 roku z inicjatywy polityka von Schenckendorfa. Sapora A.V., Mitchel E.D. The theory 
of play and recreation, New York, Ronald Press, 1948.
3 Landry Ch. The creative city. A toolkit for urban innovators, Near Stroud, Comedia Earthscan, 
2000.
4 Jałowiecki B., Szczepański M.S. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
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ców. Kreowana na jej potrzeby przestrzeń niejednokrotnie nabiera cech 
farsy, absurdu i kiczu, czego manifestacją są chociażby place zabaw typu 
McDonald⁵. Tematyczność przestrzeni staje się zaś często jedynym środkiem 
przekazu artystycznego, mającego przenosić użytkowników przestrzeni 
w konsumencki świat zabawy. Może się to wydać zaskakujące, ale zabawa 
w przestrzeni publicznej nie stanowi naturalnego i w pełni akceptowalnego 
elementu we współczesnym mieście, mimo iż zabawa i rozrywka są jego 
integralnym elementem.

Tam jednak, gdzie przestrzeń publiczna staje się miejscem zabawy, unikając 
przy tym banału, urasta do rangi miejsca szeroko pojętej integracji, miejsca 
niepowtarzalnego i jednocześnie bliskiego mieszkańcom, miejsca pięknego 
dzięki widocznej w jego użytkowaniu szczerej radości i spontaniczności, 
funkcjonującego jako swego rodzaju fenomen, jakim jest przestrzeń zaba-
wowa. W swej istocie zabawa łączy bowiem w sposób bezsprzeczny, prowo-
kując do interakcji z drugim człowiekiem i z przestrzenią, a śmiech i radość 
temu towarzyszące sprawiają, że miejsca tworzące przestrzeń zabawową 
cechuje naturalny, bo wynikający z dowolności i dobrowolności zabawy 
potencjał integracyjny. Integracyjność przestrzeni zabawowej uwidacznia 
się przez swego rodzaju grę uczestników z przestrzenią i grę przestrzeni 
z uczestnikami, stymulującą wytwarzanie się swoistej płaszczyzny komuni-
kacji i interakcji, która jednoczy wielokierunkowo i na różnych poziomach, 
stymulując kontakty pomiędzy ludźmi w przestrzeni, interakcje z przestrze-
nią, a nawet budując związki przestrzenno-społeczne z miastem. Jednak 
nie każde miejsce do zabawy staje się przestrzenią zabawową. Powszechne 
we współczesnych miastach place zabaw z urządzeniami tworzą na ogół 
tylko jej namiastkę – „niby-przestrzenie zabawowe”.

W interesującym nas kontekście rozumienie zabawy wykracza daleko poza 
rodzaj aktywności pożądanej z punktu widzenia psychospołecznych uwa-
runkowań rozwoju człowieka. Staje się ona istotnym elementem przestrzeni 
miejskiej, mającym potencjał kreacji nowego wizerunku współczesnego 
miasta – bardziej „przyjaznego” i „bliskiego” ludziom. Kluczem do takiego 
działania zabawy wydaje się zrozumienie jej istoty oraz określenie na jej 
podstawie cech architektonicznych będących wyznacznikami przestrzeni 
zabawowej. Przestrzeń ta, będąc swoistym pograniczem rzeczywistości i fi k-
cji, w której zabawa „się dzieje”, pozwala doświadczyć jej integrującego feno-
menu.

Badania nad przestrzenią zabawową i jej integracyjnością nie są zada-
niem prostym. Wynika to w dużej mierze z faktu, że miejsca przeznaczone 
do zabawy rzadko są jednocześnie przestrzeniami zabawowymi, brakuje 
więc dobrych wzorców. Istniejąc w przestrzeni publicznej miast od końca 

5 Obecnie możemy obserwować rozpowszechnianie się placów zabaw typu McDonald 
lokalizowanych przy restauracjach typu fast food – placów zabaw określanych przez Erica 
Schlossera jako „najbardziej komercyjny owoc ewolucji”, które stanowią jaskrawą wizytówkę 
społeczeństwa konsumenckiego. Schlosser E. Fast food nation: The dark side of the all-Ameri-
can meal, Boston–New York, Houghton Miffl  in Company, 2001, 47.
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XIX wieku pod dobrze ugruntowaną w świadomości społecznej postacią tzw. 
placów zabaw, tworzą często tylko pozorną przestrzeń zabawową, gdyż nie 
mając cech odzwierciedlających istotę zabawy, nie realizują jej integrują-
cego potencjału. Wiąże się to z dominującym sposobem rozumienia samej 
zabawy, która widziana jest jako zjawisko bardziej biologiczne, ewentualnie 
psychologiczne (w mniejszym stopniu społeczne), rzadko architektoniczne 
czy też przestrzenne, nigdy zaś interdyscyplinarne, ulegając marginaliza-
cji lub trywializacji w przestrzeni. W efekcie zabawa – rozumiana wąsko 
i stereotypowo jako aktywność właściwa dla okresu dzieciństwa i warun-
kująca prawidłowy rozwój dziecka, a przez oddające się jej osoby dorosłe 
traktowana zwykle jako objaw niedojrzałości lub zdziecinnienia – interpre-
towana jest językiem architektury pod postacią placów zabaw, czyli miejsc, 
które oferując kilka z góry zaplanowanych aktywności, mają zapewnić pra-
widłowy rozwój dziecka w kontrolowanej przestrzeni.

W ten sposób rozumiane miejsce zabawy nie tylko nie funkcjonuje jako 
przestrzeń zabawowa, która bawi i łączy, stanowiąc swoiste narzędzie współ-
uczestniczenia, lecz także może prowadzić do dezintegracji, prowokowania 
izolacji, a nawet zjawiska wykluczenia. Niezwykle schematyczny i przewi-
dywalny sposób urządzenia współczesnego (komercyjnego) placu zabaw, 
który w swym zagospodarowaniu zawiera w najlepszym razie kilkanaście 
gotowych urządzeń zabawowych, usytuowanych na kolorowej bezpiecz-
nej nawierzchni z tworzyw sztucznych, zachęca głównie do aktywności 
fi zycznej, zabaw motorycznych i samotnych, sprzyjając funkcjonowaniu 
przestrzeni na bazie swoistej hierarchii społecznej, do której kluczem stają 
się kompetencje fi zyczne. Trudno oczekiwać, aby tak przewidywalnie zago-
spodarowana przestrzeń mogła mieć istotne znaczenie dla zapewnienia 
atrakcyjnej zabawy, a tym bardziej dla jej integracyjnego oddziaływania. 
Miejsce zabawy, które pozbawione jest cech architektonicznych wynikają-
cych z istoty zabawy (tj. czynników zabawotwórczych), nie realizuje wyni-
kającego z natury zabawy potencjału społecznego i nie tworzy przestrzeni 
zabawowej. Niestety, choć dla wielu naukowców współczesny plac zabaw 
wydaje się co najmniej kontrowersyjnym pomysłem, pozostaje najpopu-
larniejszą architektoniczną interpretacją miejsca do zabawy realizowaną 
w przestrzeni miejskiej.

Rosnąca liczba niepozostawiających wiele pola dla wyobraźni komercyj-
nych miejsc rozrywki, centrów gier i zabaw, bawialni i tematycznych par-
ków świadczy o niesłabnącej potrzebie doświadczania zabawy w przestrzeni, 
ale też wskazuje na trudności w identyfi kacji autentycznych przestrzeni 
zabawowych. Możliwości realizacji wynikającego z istoty zabawy poten-
cjału integracyjnego przestrzeni zabawowej przez rozpowszechniające się 
niby-przestrzenie zabawowe, mimo iż tworzą odrębny świat, „inną rzeczy-
wistość” i dostarczają wrażeń, są bardzo mocno ograniczone. Niestety, tak 
jak obecność „nie-miejsc” i „niby-miejsc” można uznać za wyróżnik współ-
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czesnych miast⁶, tak obecność niby-przestrzeni zabawowych jest elemen-
tem charakterystycznym wielu przestrzeni publicznych i jednym z przeja-
wów szeroko pojętej dezintegracji przestrzeni zurbanizowanej.

Sytuację pogarsza fakt, że miejsc projektowanych „do zabawy” nie rozpa-
truje się raczej pod kątem ich faktycznej wartości społecznej, lecz traktuje 
się je jako miejsca przeznaczone dla jednej grupy użytkowników – dzieci, 
a ocenia głównie z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz integracyjności 
przestrzeni, rozumianej w uproszczony sposób jako jej udostępnianie, rza-
dziej z punktu widzenia wartości edukacyjnej ⁷. Tym samym integracyj-
ność miejsca przeznaczonego do zabawy realizowana zwykle bywa jako 
tzw. plac zabaw bez barier, który zawiera w swym zagospodarowaniu roz-
wiązania umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z urzą-
dzeń zabawowych. Jednak integracyjność to nie tylko udostępnianie prze-
strzeni i dostosowywanie do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników. 
Miejsce przeznaczone do zabawy oznacza na ogół możliwość kontaktu 
dzieci w różnym wieku, pochodzących z rodzin różniących się statusem 
materialnym, nierzadko wywodzących się z odmiennych środowisk kul-
turowych, mających wreszcie odmienne potrzeby i preferencje odnośnie 
do zabawy. Co więcej, użytkownikami miejsca przeznaczonego do zabawy 
są nie tylko dzieci, ale też ich opiekunowie. W tym kontekście możliwości 
wykorzystania integracyjnego potencjału przestrzeni zabawowej wydają 
się jeszcze bardziej istotne, bo odnoszą się do kształtowania przestrzeni 
egzystencjonalnej człowieka i jego roli społecznej⁸. Możliwość integracyj-
nego oddziaływania przestrzeni zabawowej i wykorzystania jej do przeciw-
działania zamknięciu i osamotnieniu człowieka w przestrzeni (wartość dla 
jednostki) oraz budowy poczucia wspólnoty i społecznej jedności (wartość 
dla społeczeństwa) wydaje się stanowić istotny krok ku kreacji miasta bli-
skiego ludziom.

Zagadnienie wydaje się jeszcze bardziej istotne, gdy przyjmiemy, że zabawa 
to element kultury, a miejsce przeznaczone do zabawy jest rodzajem 
soczewki, w której możemy dostrzec określone postawy społeczne. 
Tradycyjny plac zabaw z urządzeniami jako miejsce przeznaczone do zabawy 

6 Augé  M. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesnoś ci, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
7 Przykładowe systemy oceny przestrzeni przeznaczonej dla dzieci: Early Childhood 
Assessment Profi les, HOME Observation for Measurement of the Environment i Early 
Childhood Environment Rating Scales. Kosmala M. Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw 
dziecięcych. Poradnik, Warszawa, Wydawnictwo Miasto Stołeczne Warszawa, 2008.
8 Miejsce zabawy jest potencjalnym miejscem, w którym uwidaczniają się potrzeby wynika-
jące z różnorodnych problemów i dysfunkcji użytkowników, co na ogół nie jest uwzględniane 
w zagospodarowaniu nawet tych miejsc, które mają z założenia przyczyniać się do minimali-
zowania ich skutków, jak placówki oświatowe i zdrowia. Tymczasem badania autorki wska-
zują, że do takich placówek jak szkoły integracyjne uczęszczają dzieci o bardzo szerokim 
spektrum dysfunkcji (nie tylko ruchowych), dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, w tym rów-
nież niezdiagnozowane, ale wymagające szczególnych warunków (wycofane, nieśmiałe itd.). 
Wykorzystanie waloru integracyjności przestrzeni zabawowej w kontekście potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z dysfunkcjami nie jest przedmiotem rozważań tej pracy. Może jednak 
stanowić przedmiot badań pod kątem tworzenia miejsc zabawy przy szkołach, przedszko-
lach i innych placówkach o tzw. charakterze integracyjnym w przyszłości.
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dla określonej grupy wiekowej (efekt kategoryzacji przestrzeni) jest próbą 
pewnej manipulacji grupą społeczną, próbą kontrolowania i wpływania 
na zachowania, wskazującą, że zabawa widziana jest przez społeczeństwo 
jako źródło chaosu i zagrożenie ładu. Z kolei miejsce zabawy zaaranżowane 
jako przestrzeń dająca możliwości jej samodzielnej kreacji może wskazywać 
na dojrzewanie lokalnej społeczności do prawdziwej demokracji, w której 
jest miejsce i gotowość na świadome współuczestniczenie jednostki w prze-
strzeni publicznej.

Jakie zatem cechy przestrzenne powinny zostać uwzględnione, aby miejsce 
zabawy stało się przestrzenią zabawową, i jakie warunki muszą zostać speł-
nione, aby przestrzeń publiczna mogła funkcjonować jako przestrzeń zaba-
wowa, integrując „w” przestrzeni i „z” przestrzenią? Jak zachować specyfi kę 
przestrzeni, w której przenikają się elementy świata fi kcji i świata rzeczy-
wistego, nie popadając przy tym w banał przestrzeni tematycznych? I czy 
można fenomen integracyjności przestrzeni zabawowej skutecznie wyko-
rzystać do kształtowania przestrzeni miasta?

Jak widać, choć „zabawa stanowi w naszej świadomości antytezę powagi”⁹, 
to paradoksalnie przestrzeń zabawowa okazuje się trudnym i poważnym 
zagadnieniem, którego stopień skomplikowania wynika być może z pozor-
nej prostoty samego zjawiska zabawy. Jak pisał Paulo Coelho, „rzeczy pro-
ste są zawsze najbardziej niezwykłe”¹⁰.

Mnożące się pytania sprawiają, że liczne głosy krytyki realizacji miejsc 
zabawy, sygnalizujące brak zrozumienia, czym tak naprawdę jest zabawa 
i jak powinna być rozwiązana przestrzeń dla niej, już nie wydają się takim 
zaskoczeniem. Miejsca zabawy, realizowane przede wszystkim jako współ-
czesne place zabaw dla dzieci, krytykowane są za stymulowanie ograni-
czonej ilości form zabaw i aktywności¹¹, niedostosowanie do potrzeb roz-
woju dziecka¹², przewidywalność i nudę¹³ oraz atrakcyjność tylko wtedy, 
gdy są nowe¹⁴. Znamienne jest jednak, że krytyka miejsc zabawy wypływa 

9 Huizinga J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 
2007.
10 Coelho P. Alchemik, Warszawa, Wydawnictwo Drzewo Babel, 1995.
11 Cohen U., McGinty T., Moore G.T. Case studies of child play areas and childsupport facilities, 
Milwaukee, Center for Architecture and Urban Planning Research, University of Wisconsin, 
1978; Frost J.L. Play and playscapes, New York, Delmar Publishers Inc., 1992; Lynch K. Image 
of the city, Cambridge, MIT Press, 1961.
12 Frost J.L., Klein B.J. Children play and playgrounds, Austin, Playscapes International, 1983; 
Frost J.L., Wortham S., Reifel S. Play and child development, Upper Saddle River, Merrill 
Prentice Hall, 2001.
13 Moore R.C. Before and after asphalt: Diversity as a measure of ecological quality in 
children’s play environment, in: The ecological context of children’s play, eds. M. Bloch, 
A.D. Pellegrini, New Jersey, Ablex Publishing Corporation, 1989, 191–213; Beckwith J. 
No more cookie cutter parks, Viewpoint, 1998, http://bpfp.org/PlaygroundDesign/
NoMoreCookieCutter.php (dostęp: 10.01.2017); Beckwith J. Why our playgrounds are boring 
to today’s wired child, Minnesota recreation and parks association 63rd annual conference, 5 
November 2000.
14 Langendorfer S.J., Bowler T., Olayos J., Buchanan E., Lance M., Crawford S. Have playgro-
unds become boring? (Issues), The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, http://
www.highbeam.com/doc/1G1-179279582.html (dostęp: 10.10.2016).
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głównie ze strony psychologów i pedagogów, którzy dysponując wie-
dzą dotyczącą dziecka i jego potrzeb, nie widzą możliwości ich realizacji 
w schematycznie zaprojektowanych placach zabaw. Niestety, brak świa-
domości natury zabawy, powszechny wśród rodziców i opiekunów, jest 
równie nagminny wśród architektów i projektantów, którzy przestrze-
nie zabawowe tworzą w najlepszym razie mimochodem i przypadkiem, 
ulegając na ogół stereotypowemu sposobowi myślenia. Niewielka liczba 
dobrych wzorców – miejsc do zabawy funkcjonujących jako autentyczne 
przestrzenie zabawowe – powoduje, że wciąż bez większej refl eksji powie-
lane są te same schematy i błędy w ich zagospodarowywaniu, i to przy ich 
społecznej akceptacji. Działanie przestrzeni publicznej jako przestrzeni 
zabawowej jest z reguły dziełem przypadku. Z kolei miejsca zabawy zapro-
jektowane specjalnie po to, by bawić, rzadko kiedy pełnią funkcję prze-
strzeni integracyjnych, nawet w warunkach wnętrz osiedlowych i szkol-
nych podwórek, które z założenia powinny stanowić swoiste inkubatory 
integracyjności.

Stopień skomplikowania zagadnienia nie powinien jednak w żadnym 
wypadku odstraszać od prób zrozumienia zjawiska zabawy w przestrzeni 
i warunków funkcjonowania przestrzeni zabawowej. Paradoksalnie zaba-
wowość przestrzeni lub raczej jej brak okazuje się istotnym problemem 
współczesnej przestrzeni publicznej, świadczącym o braku holistycznego 
podejścia w jej rozumieniu i utrzymującej się tendencji miasta konsumpcyj-
nego, którego pseudointegracja staje się jeszcze jednym produktem maso-
wej sprzedaży.

Próby znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości funkcjono-
wania miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej i możliwości wykorzysta-
nia integracyjnego potencjału zabawy w kształtowaniu przestrzeni publicz-
nej warto rozpocząć od zrozumienia istoty zabawy i odkrycia czynników 
zabawotwórczych. Kluczem do tego są obserwacje zachowań w przestrzeni. 
W relacjach przestrzeń zabawowa – człowiek ukrywa się fenomen integra-
cyjności przestrzeni. Obserwacja zachowań użytkowników w miejscach 
przeznaczonych do zabawy, autentycznych i tych pozornych przestrzeniach 
zabawowych, może nam pomóc nie tylko w zidentyfi kowaniu mechani-
zmów działania przestrzeni zabawowej, które leżą u podstaw zainicjowa-
nia zmian w sposobie zagospodarowania miejsc zabawy, ale także w zmianie 
podejścia do kształtowania przestrzeni publicznych, a nawet do funkcjono-
wania człowieka w przestrzeni całego miasta. Chyba nie znajdziemy w mie-
ście miejsca równie małego pod względem powierzchniowym i równie istot-
nego dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, zarówno jako jednostki, 
jak i członka grupy społecznościowej, niż niedoceniane i deprecjonowane 
miejsce do zabawy.

Tymczasem to właśnie miejsce zabawy dzięki realizacji istoty zabawy może 
okazać się nie tylko alternatywą dla urastającego do roli paradygmatu 
placu zabaw, ale także wyznaczyć kierunek przemian przestrzeni publicz-
nej, odsłaniając fenomen przestrzeni zabawowej: integrującej na różnych 
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płaszczyznach, w ujęciu społecznym i przestrzennym. Przestrzeń zaba-
wowa jako wynik działania cech przestrzennych, które odzwierciedlają 
istotę zabawy, jej dowolność i dobrowolność, ramy czasoprzestrzenne, ist-
nienie reguł poruszania się w niej, może stworzyć miejsce dla wielokierun-
kowo przebiegających procesów integracyjnych oraz odsłonić pożądane 
kierunki dla kształtowania nowej wizji przestrzeni publicznej postkonsu-
menckiego miasta XXI wieku. Żeby jednak uruchomić jej potencjał inte-
gracyjny i efektywnie go realizować, konieczne są szczegółowe badania, 
które pozwolą określić zależności pomiędzy przestrzenią a zachowaniem 
jej użytkowników.

Spójrzmy zatem na miejsce zabawy trochę inaczej i szerzej, widząc w nim 
pewien układ zależności i ciąg przyczynowo-skutkowy, przyjmując, że ist-
nieją dwa obrazy przestrzeni: architektoniczny, stanowiący rzeczywistość 
fi zyczno-obiektywną, i behawioralno-kulturowy, który jest rzeczywisto-
ścią odzwierciedloną w doświadczaniu jednostki i grupy. Podejście polega-
jące na rozpatrywaniu ich we wzajemnej interakcji może dać pełny (totalny) 
obraz przestrzeni, przynosząc w efekcie jej obiektywną, bo opartą na inter-
pretacji zachowania użytkowników analizę.

W takim ujęciu miejsce zabawy przestaje być prostym zestawem urządzeń, 
a staje się układem zależności „przestrzeń – zachowanie”, posiadającym sze-
reg własności, na które składa się architektura miejsca zabawy, tj. określony 
sposób organizacji przestrzeni i jej cechy oraz użytkownicy i ich zachowa-
nia. Patrząc w ten sposób na miejsce zabawy, spróbujmy dotrzeć do istoty 
zabawy i uwarunkowań niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowa-
nia. Spróbujmy odkryć wyznaczniki architektury miejsca zabawy (czyn-
niki zabawotwórcze), których obecność sprawia, że miejsce zabawy może 
z powodzeniem i w pełni realizować swój potencjał zabawowy, stając się 
przestrzenią zabawową. Miejsce zabawy, które się nią staje, to swoista wie-
lopłaszczyznowa platforma integracyjna o ogromnym znaczeniu nie tylko 
dla dziecka, ale także dla człowieka jako jednostki i członka grupy społecz-
nej. Architekturę takiego miejsca zabawy cechuje obecność czynników 
zabawotwórczych pod postacią określonych cech przestrzennych i rozwią-
zań, które bezpośrednio odnoszą się do istoty zabawy. Jakie zatem kon-
kretne warunki musi spełniać architektura miejsca zabawy, aby stało się 
ono przestrzenią zabawową? Czy istota zabawy może z powodzeniem pełnić 
rolę czynnika integracji w przestrzeni współczesnego miasta? I czy warunki 
istnienia przestrzeni zabawowej w miejscu zabawy można odnieść do prze-
strzeni publicznej? Warto poszukać odpowiedzi, traktując przestrzeń zaba-
wową jako swoisty fenomen architektoniczny, a miejsce zabawy jako poli-
gon doświadczalny dla zrozumienia mechanizmu pojawienia się i trwania 
zabawy w przestrzeni.

Odkrycie zależności pomiędzy architekturą miejsca zabawy a zachowa-
niami użytkowników może stać się krokiem w kierunku określenia uwa-
runkowań dla funkcjonowania miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej. 
Efektywne zaś wykorzystanie integracyjnego fenomenu przestrzeni zaba-
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wowej może dać początek kreacji nowego wizerunku przestrzeni miejskiej. 
Podstawę tego stanowią studia behawioralne i kulturowe. Może w ich efek-
cie uda się „odczarować” konsumencki wizerunek współczesnego miasta, 
w którym bawić się znaczy kupić, dostać i wyrzucić.

1.2. Miejsce zabawy w dotychczasowych 
badaniach
Dotychczas opublikowane prace naukowe podejmujące temat zabawy 
w kontekście miejsca, w którym się ona dzieje, na ogół utożsamiają miej-
sce zabawy z placem zabaw, który funkcjonuje powszechnie w świadomo-
ści społecznej jako przestrzeń specjalnie wydzielona dla dzieci, mająca 
zapewnić bezpieczną (tj. kontrolowaną) zabawę. Plac zabaw, który na ogół 
spotykany jest pod postacią tzw. współczesnego placu zabaw (wyposażo-
nego w gotowe, standardowe urządzenia do zabaw), choć może przyjmować 
jeszcze inne rozwiązania¹⁵, zawsze pozostaje miejscem ściśle wydzielonym 
z przestrzeni miejskiej. Takie rozumienie miejsca zabawy – jako wydzielo-
nego do zabawy placu – występuje w pracach naukowych zarówno z zakresu 
architektury i urbanistyki, w których analizie podlegają elementy zagospo-
darowania placów zabaw, jak i psychologii środowiskowej, w których bada 
się formy i sposób użytkowania elementów. Szersze niż plac zabaw rozu-
mienie miejsca zabawy jest rzadkością i dotyczy właściwie tylko nielicznych 
prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa i archeologii, które podejmują 
temat dawnych zabaw i zabawek, analizując je na tle kulturowym i w szer-
szym kontekście sytuacyjnym¹⁶. Wartościowym źródłem wiedzy, które 
może dostarczyć pośrednio informacji o miejscach zabaw, są materiały źró-
dłowe w postaci zabytków sztuki pokazujące dawne obyczaje życia codzien-
nego oraz zbiory i kolekcje zabawek prezentowane w muzeach¹⁷.

15 Do najczęściej spotykanych rodzajów placu zabaw należą: tradycyjny (oferujący tradycyjne 
urządzenia jak huśtawki i drabinki), współczesny (wyposażony w standardowe urządzenia 
bardziej złożone i wielofunkcyjne) oraz przygodowy (wyposażony w narzędzia i materiały 
zamiast urządzeń). Jednak ewolucja miejsc do zabawy przyniosła znacznie więcej rozwiązań 
zarówno w nurcie tradycyjnym, bazującym na urządzeniach, jak i alternatywnym, poszuku-
jącym innych rozwiązań. Czałczyń ska-Podolska M. Ewolucja placu zabaw. Koncepcja prze-
strzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat, Przestrzeń 
i Forma, 2010, 13, 73–88; Czałczyńska-Podolska M. Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych: 
W poszukiwaniu alternatyw dla koncepcji post-and-platform i klasycznych ogrodów dzie-
cięcych, Czasopismo Techniczne, 2012, 6-A(109), 263–270.
16 Romanowicz P. Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast połu-
dniowego Bałtyku, Szczecin, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016; 
Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska-Łuczak K. Codzienność dziecięca opisana słowem i obra-
zem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVII wieku, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 
2012; Dawne zabawy dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Kielce, 
Wydawnictwo DiG–Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, 2008.
17 Podczas pracy korzystano m.in. ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, 
Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju, Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbio-
rów Henryka Tomaszewskiego oraz Muzeum Domków dla Lalek w PKiN w Warszawie.
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W ujęciu architektonicznym problematyka miejsca zabawy rozpatrywana 
bywa na ogół pod kątem: oceny atrakcyjności placów zabaw, określenia 
zasad ich projektowania oraz genezy i ich historycznego rozwoju. W uję-
ciu behawioralnym można zaś odnaleźć prace badające wpływ konkret-
nych rozwiązań i elementów zagospodarowania placu zabaw na zachowania 
dzieci i formy zabaw, a także dotyczące atrakcyjności rozwiązań z punktu 
widzenia uwarunkowań psychofi zycznych dziecka. Należy przy tym zauwa-
żyć, że część prac ma charakter interdyscyplinarny.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się wiele prac próbują-
cych określić wytyczne dla kształtowania placów zabaw i wskazać pożą-
dane elementy ich zagospodarowania. Zagadnieniem tym zajmowali 
się m.in.: M.P. Freidberg, R. Dattner, S. Nicholson, J. Gibson, R.C. Moore, 
S.M. Goltsman i D. Iacofano, I. Fjørtoft i J. Sageie, F. Wardle, S. Herrington 
i C. Lesmeister oraz P. Hill¹⁸. Niektórzy autorzy, jak np. K. Noschis i T. Field, 
zasady kształtowania przestrzeni próbowali opierać na uwarunkowa-
niach psychologicznych i kolejnych etapach rozwoju dziecka¹⁹. Inni, 
jak np. R. Hart, R. Moore, J. Greeman, M. Francis, F. Wardle, A. Whiren, 
K. Malone i P. Trantner, I. Fjørtoft oraz H. Wooley, wskazywali na istotną 
rolę natury w urządzaniu placów zabaw, wynikającą z niedostatecznego 
kontaktu z nią dzieci żyjących we współczesnych miastach²⁰. S. Kaplan 
łączył kontakt z naturą z dobrym samopoczuciem²¹, zaś S. Herrington 
i K. Studtmann, I. Fjortoft i J. Sageie podkreślali znaczenie natury dla pra-

18 Freidberg M.P. Playgrounds for city children, Washington, Association for Childhood 
Education International, 1969; Nicholson S. How to NOT cheat children: The theory of 
loose parts, Landscape Architecture Quarterly, 1971, 62(1), 30–34; Gibson J.J. The ecological 
approach to visual perception, Boston, Cornell University–Houghton Miffl  in, 1979; Moore 
R.C., Goltsman S.M., Iacofano D.S. Play for all guidelines: Planning, designing and management 
of outdoor settings for all children, Berkeley, MIG Communications, 1992; Fjørtoft I., Sageie J. 
The natural environment as a playground for children: landscape description and analy-
ses of a natural playscape, Landscape and Urban Planning, 2000, 48, 83–97; Wardle F. Are 
we taking play out of playgrounds?, Day Care and Early Education, 1990, 8, 30–34; Herrington 
S., Lesmeister C. The design of landscapes at child-care centres, Landscape Research, 2006, 
31(1), 63–82; Hill P. Toward the perfect play experience, in: Innovation in play environments, 
ed. P.F. Wilkingson, London, Croom Helm, 1980, 23–33.
19 Noschis K. Child development theory and planning for neighborhood play, Children’s 
Environments, 1992, 9(2), 1–11; Field T. Caregiving environments for infants, Children, Youth 
and Environments, 1994, 11(2), 105–117.
20 Hart R. Children’s experience of place, New York, Irvington, 1979; Moore R. Plants as play 
props, Children’s Environments Quarterly, 1989, 6(1), 3–6; Greenman J. It ain’t easy being 
green. Beginnings workshop, Child Care Information Exchange, 1993, 91, 336–337; Francis 
M. Childhood’s garden: Memory and meaning of gardens, Children’s Environments, 1995, 
12(2), 1–16; Wardle F. Alternatives-Bruderhof education: Outdoor schools, Young Children, 
1995, 50(3), 68–73; Whiren A.P. Planning a garden from a child’s perspective, Children’s 
Environments, 1995, 12(2), 111–122; Malone K., Tranter P.J. Children’s environmental learning 
and the use, design and management of schoolgrounds, Children, Youth and Environments, 
2003, 13(2), 87–137; Fjørtoft I. Landscape as playscape: The eff ects of natural environments 
on children’s play and motor development, Children, Youth and Environments, 2004, 14(2), 
21–44; Woolley H. Watch this space! Designing for children’s play in public open spaces, 
Geography Compass, 2008, 2(2), 495–512.
21 Kaplan S. Tranquility and challenge in the natural environment, in: Children, nature and 
the urban environment, Upper Darby, Northheast Forest Experiment Station, 1977, 181–186.
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widłowego, poznawczego i fi zycznego rozwoju dziecka²². Do ważnych prac 
defi niujących kryteria atrakcyjnego miejsca do zabawy należy opracowana 
w 2014 roku przez Invercargill City Council Playground strategy, bazująca 
na wydanej wcześniej instrukcji Design for play: A guide to creating suc-
cessfull play spaces²³. Prób wskazania wytycznych projektowania miejsc 
zabawy (placów zabaw) było więcej. Należy jednak zauważyć, że prace, które 
powstały, miały charakter poradników dotyczących projektowania placów 
zabaw. Nie dążyły do zrozumienia istoty zabawy, ani tym bardziej do odkry-
cia mechanizmów jej funkcjonowania w przestrzeni oraz możliwości ich 
adaptacji dla rozwiązań architektury miejsca zabawy.

Zagadnienie ewolucji placu zabaw, jego genezy oraz oceny rozwiązań w uję-
ciu historycznym podejmowali w swych pracach m.in.: R. Moore, P.J. Wridt, 
S.G. Solomon i J.F. Frost²⁴. Do grupy tych prac zaliczyć można dość liczne 
publikacje krytykujące współczesny plac zabaw i kwestionujące zasad-
ność rozwiązań opartych na standardowych urządzeniach oraz nieliczne 
prace badające miejsce dziecka w przestrzeni publicznej, propagujące ideę 
miasta przyjaznego dziecku (ang. child-friendly city). Tematyka ta była 
podejmowana m.in. przez takich autorów, jak: M. Ritzdorf, H.L. Lennard 
i S.H. Crowhurst Lennard, S. Gaster, L. Chawla, L. Karsten i W. van Vliet, 
którzy wskazywali na potrzebę takiego kształtowania przestrzeni publicz-
nej, by mogła być bezpiecznym miejscem do zabawy²⁵.

Najliczniejszą grupę tworzą publikacje dotyczące zachowania dzieci na pla-
cach zabaw oraz wpływu konkretnych elementów na stymulowanie okre-
ślonych form zabaw i rozwój dziecka. Problematyką tą zajmowali się m.in.: 
M.W. Johnson, S. Kritchevsky, E. Proscott i L. Walling, C. Garvey, D. Hayward, 
M. Rothenberg i R. Beasley, S. Kaplan, R. Moore i D. Young, J. Frost i B. Klein, 
J. Brown i C. Burger, H. Naylor, J. Frost, L. Hartle i L. Johnson, S. Cambell 
i J. Frost, F. Wardle, S. Herrington i K. Studtmann, H. Ihn, I. Fjørtoft i J. Sageie, 

22 Herrington S., Studtmann K. Landscape interventions: New directions for the design 
of children’s outdoor play environments, Landscape and Urban Planning, 1998, 42, 191–205; 
Fjørtoft I., Sageie J. The natural environment…, op. cit.
23 Playground strategy, https://icc.govt.nz/parks-and-reserves/parks-planning/playgroun-
d-strategy-2014/ (dostęp: 20.10.2018).
24 Moore R. Playgrounds at the crossroads, in: Public places and spaces, ed. I. Altman, E. Zube, 
New York, Plenum, 1989, 83–120; Wridt P.J. An historical analysis of young people’s use of 
public space, parks and playgrounds in New York City, Children, Youth and Environments, 
2004, 14(1), 86–106; Moore R. Playgrounds: A 150-year-old model, in: Safe and healthy school 
environments, eds. H. Frumkin, R.J. Geller, L. Rubin, New York, Oxford University Press, 2006, 
86–103; Solomon S. American playgrounds. Revitalizing community space, Hannover and 
London, University Press of New England, 2005; Frost J.F. A history of children’s play and play 
environments. Toward a contemporary child-saving movement, New York–London, Routledge, 
2010.
25 Ritzdorf M. Adults only: children and american city planning, Children’s Environment 
Quarterly, 1986, 3(4), 26–33; Lennard H.L., Crowhurst Lennard S.H. Children in public 
places: Some lessons from European cities, 1992, Children’s Environments, 9(2), 56–75; 
Gaster S. Historical changes in children’s access to U.S. cities: A critical review, Children’s 
Environments, 1992, 9(2), 34–55; Chawla L. Growing up in cities: a report on research under 
way, Environment and Urbanization, 1997, 9(2), 247–252; Karsten L., van Vliet W. Children in 
the city: Reclaiming the street, Children, Youth and Environments, 2006, 16(1), 151–167.
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R. Moore i N. Cosco oraz M. Jansson²⁶. Istotną częścią badań z tego zakresu 
były prace dotyczące porównywania rodzajów placów zabaw na podsta-
wie obserwacji zachowania dzieci i faktu podejmowania przez nie (lub nie-
podejmowania) określonych form zabaw – co analizowali m.in.: D. Hayward, 
M. Rothenberg i R. Beasley, J. Frost, A. Brett, R. Moore i E. Provenzo, R. Hart 
i R. Sheehan, Cambell i Frost, J. Brown i C. Burger²⁷. Dość duża liczba prac 
badających cechy przestrzeni jako placu zabaw w kontekście zachowania 
na nim wiąże się z wykształceniem się w drugiej połowie XX wieku i dyna-
micznym rozwojem nowej dyscypliny naukowej, jaką była psychologia śro-
dowiskowa, badająca związki człowieka ze środowiskiem i przestrzenią. 
Pojawiły się próby wyjaśnienia zjawiska integracji dzieci i stymulowania 
prospołecznych form zachowania oraz kooperacji na placu zabaw. W bez-
sprzeczny sposób stwierdzono, że jakość przestrzeni ma wpływ na zacho-
wania człowieka, a tym samym jakość przestrzeni do zabawy ma znacze-
nie dla jakości zabawy.

W ostatnich latach wypracowano też kilka systemów oceny przestrzeni 
przeznaczonej dla dzieci, jak: Early Childhood Assessment Profi les, HOME 
Observation for Measurement of the Environment i najpopularniejszy Early 
Childhood Environment Rating Scales²⁸. Ten ostatni służył za podstawę 

26 Johnson M.W. The eff ect on behavior of variation in the amount of play equipment, Child 
Development, 1935, 6, 56–68; Kritchevsky S., Proscott E., Walling L. Planning environments 
for young children: Physical space, Washington, National Association for Education of Young 
Children, 1969; Garvey C. Some properties of social play, Merrill-Palmer Quarterly, 1974, 20(3), 
163–180; Hayward D.G., Rothenberg M., Beasley R.R. Children’s play and urban playground. 
A comparison of traditional, contemporary and adventure playground types, Environment 
and Behavior, 1974, 6(2), 131–167; Moore R.C., Young D. Childhood outdoors: Towards a social 
ecology of the landscape, in: Children and the Environment, eds. I. Altman, J.F. Wohlwill, New 
York, Plenum, 1978, 83–130; Frost J., Klein B. Children’s play…, op. cit.; Brown J.G., Burger 
C. Playground designs and preschool children’s behaviors, Environment and Behavior, 1984, 
16(5), 599–626; Naylor H. Outdoor play and play equipment, Early Child Development and Care, 
1985, 19(1), 109–130; Frost J.L. Play and playscapes…, op. cit.; Hartle L., Johnson J. Historical 
and contemporary infl uences of outdoor play environments, in: Children on playgrounds: 
Research perspectives and applications, ed. C.H. Hart, Albany, State University of New York 
Press, 1993, 14–42; Wardle F. Are we taking play out…, op. cit.; Herrington S., Studtmann 
K. Landscape interventions…, op. cit.; Ihn H. Analysis of children’s equipment choices and 
play behaviors in outdoor environments, Early Childhood News, 1998, 10(4), 20–24; Fjørtoft 
I., Sageie J. The natural environment…, op. cit.; Cosco N., Moore R., Islam Z. Behavior map-
ping: A method for linking preschool physical activity and outdoor design, Medicine and 
Science in Sports and Exercise, 2010, 42(3), 513–519; Jansson M. Attractive playgrounds: Some 
factors aff ecting user interest and visiting patterns, Landscape Research, 2010, 35(1), 63–81.
27 Hayward D.G., Rothenberg M., Beasley R.R. Children’s play…, op. cit.; Frost J. The American 
playground movement, Childhood Education, 1978, 54(4), 176–182; Brett A., Moore R.C., 
Provenzo E.F. Jr. The complete playground book, New York, Syracuse University Press, 1993; 
Hart R., Sheehan R. Preschoolers play behaviors in outdoor environments: Eff ects of traditio-
nal and contemporary playgrounds, American Educational Research Journal, 1985, 23, 668–678; 
Campbell S., Frost J. The eff ects of playground type on the cognitive and social play behavior 
of grade two children, in: When children play, eds. J. Frost, S. Sunderlin, Wheaton, Association 
for Childhood Education International, 1985, 81–89; Brown J.G., Burger C. Playground desi-
gns…, op. cit.
28 Abbott-Shim M.S., Sibley A. Early childhood assessment profiles, Atlanta, Quality 
Assistance, 1992; Caldwell B.M., Bradley R.H. HOME Observation for measurement of the 
environment. Administration manual, Little Rock, AK University of Arkansas at Little Rock, 
1984; Harms T., Cliff ord R. Early childhood environment rating scales, New York, Teachers 
College Press, 1980.
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opracowania oceny w trzech skalach: Family Day Care Rating Scale (FDCRS), 
Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS), The School Age Care 
Environment Rating Scale (SACERS)²⁹. Systemy zostały przygotowane pod 
kątem potrzeb placówek edukacyjnych, szkół i przedszkoli, przede wszyst-
kim w celu oceny prowadzonego programu nauczania i organizacji prze-
strzeni wewnątrz budynków. Nie analizują one miejsc pod kątem obserwo-
wanych form zachowań i wartości społecznej przestrzeni. Nie zostały też 
dostosowane do potrzeb oceny publicznych przestrzeni przeznaczonych 
do zabawy. Z kolei polski system oceny placów zabaw, opracowany przez 
M. Kosmalę, zorientowany jest na bezpieczeństwo³⁰.

W Polsce tematyką miejsca zabawy zajmowano się głównie w kontekście 
kształtowania placów zabaw jako jednego z rodzajów osiedlowych tere-
nów rekreacji, głównie w latach 70. i 80. Publikacje podejmujące tę tema-
tykę rzadko dotyczyły placów zabaw jako odrębnego tematu. Zwykle oma-
wiały zagadnienie w kontekście zakładania i pielęgnowania terenów zieleni 
w mieście³¹. Na tym tle poradnik autorstwa Stefana Jarosińskiego Terenowe 
urządzenia rekreacyjne dla dzieci był przez długie lata pracą unikatową. 
Współczesne publikacje związane z problematyką placów zabaw nadal 
należą do nielicznych i ukierunkowane są przede wszystkim na poszu-
kiwanie atrakcyjnych form zagospodarowania placów zabaw³². Drugim 
obszarem zainteresowań są kwestie bezpieczeństwa, którymi zajmował 
się głównie Marek Kosmala³³. Anna Palej jest jedną z nielicznych autorek 
podejmujących zagadnienie w kontekście przestrzeni urbanistycznej³⁴, 
podobnie jak Anna Martyka, która porusza problem spędzania wolnego 

29 Harms T., Cliff ord R. Family day care rating scale, New York, Teachers College Press, 1989; 
Harms T., Cliff ord R. Infant/toddler environment rating scale, New York, Teachers College Press, 
1990; Harms T., Jacobs E., White D. The school age care environment rating scale, New York, 
Teachers College Press, 1996.
30 Kosmala M. Jak stworzyć bezpieczne…, op. cit.
31 Skibniewska H. Tereny otwarte w mikrośrodowisku mieszkaniowym, w: Tereny otwarte 
w miejskim środowisku mieszkaniowym, red. H. Skibniewska, D. Boż ekowska, A. Goryń ski, 
Warszawa, Arkady, 1979, 8–24; Jarosiński S. Terenowe urządzenia rekreacyjne dla dzieci, 
Warszawa, Wydawnictwo Spółdzielcze, 1982; Orzeszek-Gajewska B. Kształtowanie terenów 
zieleni w miastach, Warszawa, PWN, 1982; Piątkowska K. Zieleń i wypoczynek, Warszawa, 
Kształtowanie Obiektów i Zespołów Usługowych, 1983.
32 Pawlikowska-Piechotka A. Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście, Gdynia, Wydawnictwo 
Novae Res, 2011; Gajdek A. Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci, Rzeszów, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016; Komorowska A. Ścieżka bosych stóp. Trzy 
drogi do naturalnych placów zabaw, Kraków, Pracownia k., 2017.
33 Kosmala M. Metody oceny zagrożenia wypadkowego dzieci na terenach zabaw, Warszawa, 
Wydawnictwo SGGW, 1995; Kosmala M. Jak stworzyć bezpieczne…, op. cit.; Kosmala 
M. Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci plac zabaw w osiedlu mieszkaniowym, 
Administrator, 2008, 5, 1–5;
34 Palej A. Kształtowanie przestrzeni dla dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, Kraków, 
Wydawnictwo Politechniki Krajowskiej, 1991; Palej A. Całe miasto placem zabaw, czyli 
o nabywaniu umiejętności społecznych, Autoportret, 2004, 9, 4–5; Palej A. Dziecko ulicy – 
realne niebezpieczeństwa i niebezpieczne mity, w: Habitaty bezpieczne: Habitaty 2006, XX 
Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne Szkoły Naukowej Habitat ‘06, 
Wrocław, 23–27 października 2006, red. Z. Bać, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 2007, 56–63; Palej A. Wenecja – miasto dobre nie tylko dla dzieci, Czasopismo 
Techniczne. Architektura, 2012, Z-4A, 91–102.
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1.2. Miejsce zabawy w dotychczasowych badaniach

czasu przez dzieci w mieście, poszukując przyczyn braku ich obecności 
w przestrzeniach publicznych³⁵.

Znaczący wkład w szerzenie wiedzy na temat zagospodarowania placów 
zabaw przyniosły organizowane w latach 1996–2002 przez Urząd Miejski 
we Wrocławiu seminaria Podwórka, których pokłosiem było wydanie mate-
riałów seminaryjnych o charakterze popularnonaukowym, omawiających 
aspekty bezpieczeństwa placów zabaw, ale też pożądanych elementów 
ich zagospodarowania³⁶. W ostatnich latach ukazało się też wiele artyku-
łów w czasopiśmie popularnonaukowym Zieleń Miejska, przedstawiają-
cych konkretne realizacje placów zabaw i propagujących konkretne roz-
wiązania. Spośród polskich autorów należy również wymienić publikacje 
autorki, odnoszące się do ewolucji placu zabaw, jego atrakcyjności oraz stu-
diów z pogranicza psychologii i architektury dotyczących jego atrakcyjno-
ści i potencjału zabawowego, traktujące zagadnienie w sposób interdyscy-
plinarny i wieloaspektowy ³⁷.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dotychczasowe badania miejsca 
zabawy skupiały się przede wszystkim na jego ocenie z punktu widzenia 
urozmaicenia zabawy na placu zabaw. Zagadnienie było ujmowane w spo-
sób biologiczny i celowy. Zabawa widziana jest na ogół jako zjawisko prowa-
dzące do prawidłowego rozwoju dziecka, a jej celowość znajduje odzwiercie-
dlenie w podejściu do rozumienia i kształtowania miejsca zabawy – ściśle 
do tego wyznaczonego i mającego stymulować określone formy zabaw. 
Takie podejście wynika w dużej mierze z niedostatku prac badawczych 
z zakresu architektury i urbanistyki, w których głębszej refl eksji i analizie 
poddawana byłaby sama natura zabawy.

W dotychczasowych badaniach wskazywano na istnienie zależności pomię-
dzy typem placu zabaw oraz jego cechami przestrzennymi a stymulowa-
nymi rodzajami zabaw. Badania, które były ukierunkowane na odkrycie 
prostych zależności pomiędzy obecnością danego elementu czy rozwiąza-
nia a formą zabawy, nie precyzowały siły oddziaływania cech i nie weryfi ko-
wały ich wpływu w ramach różnych stref miejsca zabawy. Brakuje komplek-

35 Martyka A. Dziecko w przestrzeniach miasta. Poszukiwanie rozwiązań urbanistyczno-archi-
tektonicznych sprzyjających spędzaniu wolnego czasu, Kraków, Politechnika Krakowska, 2014.
36 Place zabaw – bezpiecznie i bliżej natury. Tradycja i nowoczesność: IV Ogólnopolskie 
Seminarium „Podwórka’99”, Wrocław, Wydawnictwo Typoscript, 1999; Place zabaw – plusy 
i minusy: V Ogólnopolskie Seminarium „Podwórka 2000”, Wrocław, Wydawnictwo Typoscript, 
2000; Place zabaw – miejsce harmonijnego rozwoju: VII Ogólnopolskie Seminarium „Podwórka 
2002”, materiały seminaryjne, Wrocław, Wydawnictwo Typoscript, 2002. 
37 Czałczyń ska-Podolska M. Ogrody zabaw i rekreacji jako miejsca realizacji potrzeb rekre-
acyjnych różnych grup wiekowych, w: Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku, 
t. 2, red. I. Wojewoda, Sulechów, Wydawnictwo PWSZ, 2007, 83–92; Czałczyń ska-Podolska 
M. Plac zabaw jako przestrzeń prowokująca różnorodne formy zabaw, Architektura Krajobrazu, 
2010, 4, 46–53; Czałczyń ska-Podolska M. Ewolucja placu zabaw…, op. cit.; Czałczyńska-

 -Podolska M. Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych…, op. cit.; Czałczyńska-Podolska M. The 
impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: An evaluation 
of contemporary playgrounds’ play and social value, Journal of Environmental Psychology, 
2014, 38, 132–142; Czałczyńska-Podolska M. Contemporary playground as attractive space / 
Wspó łczesny plac zabaw jako atrakcyjna przestrzeń , Przestrzeń i Forma, 2016, 26.B-01, 27–38.
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sowych analiz, które rozpatrywałyby architekturę miejsca zabawy w sposób 
bardziej złożony, biorąc pod uwagę nie tylko zależność między cechą prze-
strzenną a formą zabawy, ale także możliwości rozwoju zabawy i jej kon-
tynuowania. Studia odnoszące się do funkcji integracyjnej miejsc zabawy 
są nieliczne i dotyczą jedynie udziału zabaw wspólnych na placu zabaw, 
wnioski zaś sprowadzają się do ogólnikowych stwierdzeń o konieczności 
projektowania wszystkich placów zabaw jako integracyjnych, tj. dostęp-
nych dla wszystkich, również niepełnosprawnych dzieci.

Można zatem przyjąć, że analiza zjawiska zabawy przez pryzmat architek-
tury i urbanistyki bez kategoryzowania przestrzeni i wąskiego oraz biolo-
gicznego ujęcia pojęcia zabawy wciąż wymaga badań. Rozważania doty-
czące architektury miejsca zabawy, czyli sposobu organizacji miejsca 
zabawy, oparte na głębszej analizie zjawiska zabawy w przestrzeni, nie były 
podejmowane. Brakuje studiów odkrywających mechanizm funkcjonowa-
nia zabawy w przestrzeni i wiedzy dotyczącej tego, jakie elementy i cechy 
powinny wyróżniać architekturę miejsca zabawy, aby zabawa zarówno 
się pojawiała, jak i trwała. Niedostateczne, pozbawione analizy zjawiska 
zabawy studia dotyczące miejsca zabawy sprawiają, że badań wymaga rów-
nież rola zabawy w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz jej wpływ 
na funkcjonowanie przestrzeni współczesnego miasta.

1.3. Metodyka i cele badawcze
Założenia ogólne, teoretyczne i terminologiczne
Prezentowana praca jest wynikiem wieloletnich zainteresowań autorki spo-
łecznymi aspektami architektury krajobrazu, w szczególności tematyką 
wpływu przestrzeni na zachowania ludzi i możliwościami wykorzysta-
nia potencjału zabawowego dla szeroko rozumianej integracji przestrzeni. 
Materiał zawarty w pracy stanowi rozwinięcie rozpoczętych w Stanach 
Zjednoczonych badań nad wpływem cech przestrzennych współcze-
snego placu zabaw na zachowania³⁸. Badania dotyczące zachowań w miej-
scu zabawy oparte na autorskiej metodzie obserwacji połączono z własną 
interpretacją pojęcia zabawy i przestrzeni zabawowej, zdefi niowaniem 
czynników zabawotwórczych, a także odniesieniem odkrytych mechani-
zmów funkcjonowania zabawy w miejscu zabawy do przestrzeni publicz-
nej. Podjęto także próbę analizy miejsca zabawy w przestrzeni miasta w uję-
ciu ewolucyjnym i typologicznym, prowadzącą do przedstawienia własnej 
typologii miejsc zabawy.

Badania przedstawione w pracy skupiają się na integracyjnym walorze 
miejsca zabawy, któremu autorka przypisuje szczególne znaczenie w dobie 
wszechobecnej komercji, globalizacji i standaryzacji, a także na warunkach 
jego funkcjonowania jako przestrzeni zabawowej.

38 Czałczyńska-Podolska M. The impact of playground spatial features…, op. cit.
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W pracy przyjęto interdyscyplinarne podejście w analizowaniu miejsc 
zabawy, które rozpatrywane są zarówno z punktu widzenia relacji człowiek – 
przestrzeń, jak i przemian kulturowo-społecznych. Analizowane miejsca 
zabawy rozpatrywane są w ujęciu:

1. Ewolucyjnym i typologicznym – prowadząc do wyjaśnienia zmian 
w widzeniu zjawiska zabawy w przestrzeni publicznej miasta (i miejsca 
dziecka w przestrzeni) oraz określenia kierunku przemian miejsc zabawy 
i wskazania różnych jego typów.

2. Behawioralnym – zmierzając do identyfi kacji przestrzeni zabawowej 
na podstawie obserwacji zachowań mechanizmów odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie miejsca zabawy oraz możliwości wykorzystania 
zidentyfi kowanych czynników zabawotwórczych dla funkcjonowania 
przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej.

Przyjęte podejście wynika z charakteru poruszanej problematyki pracy 
i zostało oparte na kilku założeniach:

1. Zabawa widziana jest jako pewne zjawisko w przestrzeni miasta i rodzaj 
społecznej aktywności „w” przestrzeni i „z” przestrzenią, o cechach moż-
liwych do interpretacji architektonicznie, które oddziałuje zarówno kul-
turowo (zabawa jako element kultury) w kontekście grupy społecznej 
(dziecko jako członek społeczności), jak i behawioralnie (zabawa jako 
wynik oddziaływania przestrzeni) w kontekście jednostki (zachowanie 
dziecka).

2. Punktem wyjścia prowadzonych studiów jest własna defi nicja zabawy 
i jej istoty, która widziana jest jako podstawa identyfi kacji czynników 
zabawotwórczych (wyznaczników zabawowości przestrzeni) oraz czyn-
nik integracji (w) przestrzeni miejskiej.

3. Miejsce zabawy rozumiane jest szerzej niż plac zabaw i jako takie może 
przybierać różne formy. Rozpatrywane jako struktura przestrzenno-be-
hawioralna stanowi ściśle powiązany ze sobą system przyczynowo-skut-
kowy – „cechy przestrzenne – zachowania”, możliwy do rozpatrywania 
w ujęciu zarówno jednostkowym, jak i społecznym, który będzie podda-
wany analizom z punktu widzenia ewolucyjnego, typologicznego i beha-
wioralnego.

4. Przestrzeń zabawowa rozumiana jest jako swego rodzaju wypadkowa 
działania czynników określanych jako zabawotwórcze (wynikających 
z istoty zabawy wyznaczników zabawowości przestrzeni). W takim ujęciu 
to określony sposób zachowania (jednostki lub grupy społecznej) oraz 
architektura miejsca zabawy pozwalają na weryfi kację, czy dane miej-
sce jest przestrzenią zabawową. Przestrzeń zabawowa, która oparta jest 
na istocie zabawy, jaką jest integracja, widziana jest jako swego rodzaju 
fenomen przestrzenny i jako taka podlega rozważaniom na temat wyko-
rzystania jej w kształtowaniu przestrzeni publicznej.
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Przyjęte podejście i założenia wydają się stwarzać nowe możliwości w archi-
tektonicznej interpretacji zabawy w przestrzeni. Szersze niż plac zabaw 
rozumienie miejsca zabawy, studia dotyczące istoty zabawy oraz wpro-
wadzenie na ich podstawie pojęcia przestrzeni zabawowej jako swego 
rodzaju wypadkowej działania czynników określanych jako zabawotwór-
cze – powinno pozwolić na pełne wyjaśnienie uwarunkowań funkcjono-
wania zabawy w przestrzeni.

Cel i teza pracy
Prowadzony w pracy swoisty dialog pomiędzy uczestnikiem przestrzeni 
a przestrzenią jest przede wszystkim próbą znalezienia odpowiedzi na pyta-
nia o sens zjawiska zabawy w przestrzeni miasta i wyjaśnienia ciągów przy-
czynowo-skutkowych (czynników zabawotwórczych) istnienia przestrzeni 
zabawowej, której fenomen polega na wielowymiarowej i wielokierunko-
wej roli integrującej ludzi i miejsca.

Za zasadniczy cel pracy przyjęto próbę:

1. Zidentyfi kowania elementów organizacji i cech przestrzeni, zwanych 
dalej architekturą miejsca zabawy, która tworzy warunki funkcjonowa-
nia miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej.

2. Określenia możliwości jej wykorzystania w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej jako intencjonalnie wykreowanych miejsc obdarzonych 
potencjałem integracyjnym (warunki funkcjonowania przestrzeni 
publicznej jako przestrzeni zabawowej).

Celami szczegółowymi były zaś:

1. Analiza miejsc zabawy w przestrzeni miasta w ujęciu ewolucyjnym 
i typologicznym, prowadząca do wskazania kierunków jego przemian 
przestrzennych i roli społecznej w kontekście zarówno jednostki, jak 
i grupy społecznej (typologia miejsc zabawy).

2. Analiza miejsc zabawy w ujęciu behawioralnym, prowadząca do iden-
tyfi kacji czynników zabawotwórczych i mechanizmów działania prze-
strzeni zabawowej (typologia czynników zabawotwórczych).

Dla tak określonych celów sformułowano pytania pomocnicze, takie jak: 
Czym jest zabawa, istota zabawy, przestrzeń zabawowa i miejsce zabawy? 
Jaki kierunek przemian wskazuje ewolucja miejsca zabawy w przestrzeni 
publicznej? Jakie rodzaje miejsc zabawy można wyróżnić w przestrzeni 
i jaką przedstawiają one wartość w kontekście potencjału integracyjnego 
przestrzeni zabawowej? Jakie mechanizmy i cechy przestrzenne (czynniki 
zabawotwórcze) wywołują zjawisko zabawy w przestrzeni i przyczyniają się 
do istnienia miejsc zabawy jako przestrzeni zabawowych? Na czym polega 
działanie integracyjne przestrzeni zabawowej? Prowadzą one ostatecznie 
do najważniejszej kwestii: Co się dzieje z przestrzenią publiczną, gdy staje 
się ona przestrzenią zabawową?
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Dla tak ukierunkowanej pracy przyjęto tezę, że:

Identyfi kacja dobrze zaprojektowanego miejsca zabawy (tj. miejsca funkcjo-
nującego jako przestrzeń zabawowa) jest możliwa dzięki obserwacji: bawią-
cych się ludzi (form zabaw) oraz architektury miejsca zabawy, którą cechuje 
obecność czynników zabawotwórczych pod postacią określonych cech prze-
strzennych i rozwiązań. Architektura miejsca zabawy, rozumiana w katego-
riach organizacji i wyposażenia przestrzeni, wpływa w sposób decydujący 
na to, czy dane miejsce zabawy stanie się przestrzenią zabawową.

Przestrzeń zabawowa jest wynikiem działania czynników zabawotwórczych, 
tj. cech odnoszących się bezpośrednio do istoty zabawy (zabawa jako komuni-
kacja i kreacja), i jest swego rodzaju fenomenem przestrzennym, który polega 
na wielopłaszczyznowej roli integrującej (w przestrzeni i z przestrzenią). Istota 
zabawy stanowi w tym kontekście czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej 
i może być rozpatrywana jako podstawa kształtowania przestrzeni publicznej.

Założenia metodyczne
Przy tak ujętym temacie wymagającym poruszania się na pograniczu urba-
nistyki, architektury krajobrazu, socjologii, kulturoznawstwa i psychologii 
środowiskowej konieczne było wykorzystanie interdyscyplinarnych metod 
pracy, wśród których znalazły się:

1. Metody empiryczne, wykorzystujące dane jakościowe i ilościowe, w tym:

a) autorska metoda obserwacji struktury przestrzenno-behawioralnej 
miejsc zabawy, polegająca na analizowaniu zjawiska zabawy w prze-
strzeni na podstawie identyfi kacji zachowań jednostek i grup ludzi 
w relacji z wydzieloną jednostką przestrzenną (strefą zabawową), 
opierająca się na opracowanym formularzu do obserwacji zachowań 
w przestrzeni (Aneks – Types of play and activities observational form 
/ Formularz do obserwacji form zabaw i aktywności). Dane zebrane 
podczas obserwacji wybranych 10 miejsc zabawy zlokalizowanych 
w Kalifornii poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem współ-
czynnika korelacji Pearsona i analizie wariancji ANOVA;

b) badania ankietowe i wywiady z mieszkańcami Szczecina dotyczące 
preferowanych przez nich miejsc zabaw i spędzania wolnego czasu, 
które były narzędziem pomocniczym w identyfi kowaniu miejsc zabaw 
w mieście;

c) analizy rysunków miejsc zabaw wykonanych przez dzieci i osoby 
dorosłe, które zostały wykorzystane do zobrazowania sposobu widze-
nia przestrzeni zabawowej.

2. Studia i analizy terenowe, w tym:

a) porównawcza metoda przypadków (ang. case study) zastosowana 
do analizy współczesnych rozwiązań miejsc zabawy, opierająca się 
na badaniach terenowych w kraju i za granicą (przykłady z Europy 
i Stanów Zjednoczonych);
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b) cząstkowe badania i analizy wybranych przestrzeni publicznych, 
pozwalające na uzyskanie szerszego obrazu zależności i zjawisk obser-
wowanych we współczesnej przestrzeni miejskiej.

3. Metody historyczno-interpretacyjne, w tym studia literatury i mate-
riałów źródłowych (np. zabytków sztuki, zbiorów i kolekcji dawnych 
zabawek) dotyczących dawnych i współczesnych rozwiązań przestrzeni, 
opracowań planistycznych oraz ilustracji form użytkowania przestrzeni 
miejskiej (tzw. desk research).

Kluczową częścią badań były studia struktury przestrzenno-behawioralnej 
wybranych miejsc do zabawy, które zostały przeprowadzone z wykorzysta-
niem autorskiej metody obserwacji. Zamiast klasycznej mapy behawioral-
nej, stosowanej przez R. Moora i N. Cosco³⁹, zastosowano zmodyfi kowaną 
metodę „stop-klatki” (ang. snapshots). W klasycznej wersji wykorzysty-
wana jest ona do obserwacji dziecka przez krótką chwilę, podczas któ-
rej sporządzana jest notatka dotycząca jego aktywności. Zapis za pomocą 
kodowanego formularza lub mapy obejmuje zwykle informacje dotyczące 
użytkownika i jego lokalizacji lub liczby osób i ich form aktywności w obser-
wowanym miejscu. Opracowana autorska metoda obserwacji stanowi rodzaj 
10-minutowej stop-klatki, która w przeciwieństwie do klasycznej metody 
pozwala zebrać znacznie więcej informacji, łącznie z czasem trwania aktyw-
ności. Specjalnie przygotowany formularz, będący połączeniem kwestio-
nariusza z klasyczną mapą behawioralną, umożliwia rejestrowanie w tym 
samym czasie informacji dotyczących: lokalizacji osób w strefi e, ich form 
zachowań, czasu trwania oraz tego, kim są użytkownicy. W efekcie możliwe 
jest zebranie dużej ilości danych nawet przez jedną osobę. Sposób kodo-
wania zapewnia anonimowość osobom obserwowanym, uniemożliwia ich 
identyfi kacje, a jednocześnie usprawnia proces obserwacji. Na formularzu 
umieszczono miejsce na dane kontrolne dotyczące miejsca obserwacji, daty, 
godziny i warunków pogodowych.

W celu zminimalizowania ryzyka wpływania swoją obecnością na wyniki 
przyjęto zasadę półjawnej obserwacji. Podczas zbierania danych autorka 
nie wchodziła w interakcje z osobami obserwowanymi i nie ingerowała 
w żaden sposób w przestrzeń, pozostając jednak cały czas osobą widoczną 
(ang. recognizer outsider). Obserwacje dotyczyły miejsc publicznych, w pełni 
dostępnych, dzięki czemu nie wpływano w żaden sposób na dobór osób 
obserwowanych. W celu zmaksymalizowania rzetelności zebranych danych 
obserwacje prowadzono w danym miejscu kilkukrotnie, w różnych dniach 
(zarówno w weekendy, jak i dni pracujące) i w różnych godzinach (przed-
południowych i popołudniowych). Zawsze jednak przy dobrych warunkach 
pogodowych, by ograniczyć ich wpływ na otrzymane wyniki. Do identyfi ka-
cji zachowań użytkowników posłużono się klasyfi kacją form zabaw autor-
stwa K. Rubina⁴⁰, którą zmodyfi kowano i uzupełniono na podstawie wła-

39 Cosco N., Moore R., Islam Z. Behavior mapping…, op. cit.
40 Rubin K.H., The play observation scale, College Park, University of Maryland, The Center 
for Children, Relationships and Culture, 2001.
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snych obserwacji dotyczących możliwych zachowań w miejscach zabawy 
(podrozdz. 2.3). Informacje o grupie wiekowej i płci osób obserwowanych 
były notowane, jednak nie były wykorzystywane podczas analiz korelacji.

Dane pozyskane tą drogą poddano statystycznej analizie z wykorzystaniem 
współczynnika korelacji Pearsona i analizie wariancji ANOVA.

Analiza miejsc zabawy z wykorzystaniem autorskiej metody obserwacji 
połączona z analizą statystyczną przeprowadzona została dla wybranych 
miejsc zabawy intencjonalnych (tj. zaprojektowanych jako miejsca przezna-
czone do zabawy) – 10 placów zabaw zlokalizowanych w Kalifornii.

Decyzja, by zasadniczą część pracy oprzeć na analizie miejsc zlokalizowa-
nych za granicą, wynika z faktu znaczącej typizacji i standaryzacji miejsca 
zabawy w Polsce, co utrudnia odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych 
za istnienie przestrzeni zabawowej. Wybór miejsc poddanych obserwacjom 
wraz z analizą statystyczną nie był przypadkowy. Miał gwarantować odkry-
cie mechanizmów zaistnienia i trwania zabawy w przestrzeni, zależności 
pomiędzy cechami przestrzennymi a obserwowanymi formami zachowań 
oraz potencjałem zabawowym miejsca.

Pierwsza krótka, trzytygodniowa wizyta w Kalifornii pozwoliła zaobserwo-
wać różnice w funkcjonowaniu miejsc zabawy w porównaniu z polskimi 
oraz istnienie odmian współczesnego placu zabaw. Spostrzeżenia te stały 
się bodźcem do przygotowania projektu badawczego. Część projektu zwią-
zana z obserwacjami zachowań została skonsultowana z prof. Patsy Eubanks 
Owens (University of California, Davis) i była realizowana w Kalifornii 
w latach 2010–2011. Dzięki jej akceptacji dla planu badań możliwe stało się 
staranie o stypendium Fulbrighta oraz realizacja badań pomimo nieuzy-
skania fi nansowania. Otrzymane zaproszenie, a następnie zaświadczenie 
o prowadzeniu badań naukowych (Aneks – Zaświadczenie o prowadzeniu 
badań naukowych) zapewniły komfort i bezpieczeństwo podczas prowa-
dzenia obserwacji użytkowników miejsc zabaw – głównie dzieci oraz zbie-
rania danych.

Obserwacje struktury przestrzenno-behawioralnej dotyczyły miejsc 
zabaw chętnie odwiedzanych, których sposób zagospodarowania pozwa-
lał na wydzielenie co najmniej kilku stref różniących się funkcjonalnie. 
Wszystkie miejsca reprezentują współczesny plac zabaw, a w dwóch przy-
padkach współczesny z elementami autorskimi. Różnią się jednak kompo-
zycją, wielkością i rozwiązaniami szczegółowymi.

Obserwacje i gromadzenie danych odbywało się według opracowanej pro-
cedury. Przed przystąpieniem do właściwej obserwacji każde z wybranych 
do badań miejsc poddawano wstępnej analizie w celu zidentyfi kowania ist-
niejących stref zabawowych. Podziału na strefy dokonywano na podstawie 
dominującego sposobu użytkowania oraz istniejących podziałów funkcjo-
nalnych i wizualnych granic. Podczas analizy wstępnej dokonywano rów-
nież wyboru dogodnego do obserwacji punktu (ang. observer’s vantage point). 
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Jeśli wielkość przestrzeni i sposób jej rozplanowania nie pozwalały na obser-
wację całego terenu z jednego miejsca, wybierano do tego celu dwa.

Sesje obserwacji przeprowadzano w 10-minutowych cyklach, z zachowa-
niem 20–30-minutowej przerwy. W ciągu jednego dnia przeprowadzano 
średnio sześć obserwacji w jednym, rzadko dwóch miejscach zabaw. Zwykle 
badania rozpoczynano około godziny 10 rano. Podczas obserwacji korzy-
stano z opracowanego formularza, aparatu fotografi cznego i zegara sygna-
lizującego koniec 10-minutowego cyklu obserwacji. Stałym elementem 
wyposażenia było również zaświadczenie o prowadzeniu badań nauko-
wych i dokument identyfi kacyjny. Badanie rozpoczynano od zajęcia miej-
sca w wybranym wcześniej punkcie obserwacyjnym. Podczas pierwszych 
kilkunastu minut starano się sprawiać wrażenie zwykłego spacerowi-
cza, osoby odpoczywającej lub zajętej czytaniem, tak by zminimalizować 
ryzyko wpływu obecności na obserwowane zachowania (tzw. Hawthorne 
eff ect)⁴¹. W czasie obserwacji dzieci zwykle ignorowały obecność obserwa-
tora. Podczas kilku obserwacji spotkano się jednak z zainteresowaniem osób 
dorosłych, które chciały poznać cel badań.

Po każdym dniu obserwacji zebrane dane wprowadzano do programu Excel. 
Jeżeli w pojedynczych przypadkach napotkano na trudności w identyfi ka-
cji formy zabawy lub aktywności, dane nie były uwzględniane w wynikach 
i nie podlegały analizom statystycznym.

Z 10 miejsc zabaw zebrano łącznie dane dotyczące 2212 obserwacji, które 
następnie zostały poddane analizie statystycznej. Wyniki statystyczne 
wykorzystano przede wszystkim w rozdziale dotyczącym mechanizmu poja-
wiania się zabawy w przestrzeni (rozdz. 5) oraz w rozdziale wyjaśniającym 
fenomen integracyjnego działania przestrzeni zabawowej (rozdz. 6).

Obserwacje z wykorzystaniem autorskiej metody obserwacji wykorzystano 
również dla innych miejsc zabaw, m.in. partycypacyjnych placów zabaw 
(ang. community-built playground) oraz wybranych współczesnych pla-
ców zabaw zlokalizowanych w Szczecinie, których nie włączano do analizy 
korelacji cech przestrzennych i zachowań użytkowników. Formularz słu-
żył w tym wypadku wyłącznie do zbierania informacji o użytkownikach 
i obserwowanych w przestrzeni formach zachowań.

Badania na bazie obserwacji zachowań zostały połączone i uzupełnione 
o badania dotyczące realizacji zabawy w mieście dawniej i współcześnie. 
Podstawę w tym wypadku stanowiły studia literatury i materiałów źródło-
wych (m.in. zabytków sztuki, pamiętników i wspomnień dotyczących dzie-
ciństwa i dawnych zabaw) oraz analizy przestrzenne i studia terenowe bez 
rejestracji szczegółowych danych dotyczących zachowań.

W sumie podczas pracy zgromadzono materiał oparty na studiach tereno-
wych 70 miejsc zabawy. Większość miejsc, bo aż 46, to przykłady znajdu-

41 „Osoba, która wie, że jest obserwowana w ramach eksperymentu, często zmienia spo-
sób swojego zachowania”. Zeisel J. Inquiry by design. Tools for environment-behavior research, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 117.
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jące się za granicą (głównie w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech, 
Danii, Holandii, Norwegii).

Zakres pracy
Zakres czasowy pracy skupia się na mieście współczesnym (rozumianym 
jako miasto XXI wieku), ale w celu pełnego przedstawienia oddziaływa-
nia zjawiska zabawy w przestrzeni miejskiej konieczne były badania doty-
czące ewolucji miejsca zabawy pod postacią placu zabaw, które obejmowały 
okres od drugiej połowy XIX wieku po czasy współczesne, a także studia 
dotyczące przemian miejsca zabawy w kontekście kulturowej roli zabawy 
i jej znaczenia dla przestrzeni miejskiej w kolejnych epokach historycznych 
od czasów starożytnych.

Zakresem terytorialnym badań objęto przestrzeń miasta w Polsce, Europie 
i na świecie tam, gdzie według subiektywnego wyboru autorki dokonywały 
się i powstawały ważne dla tematu pracy działania i realizacje dotyczące 
miejsc zabawy.

Zakres przedmiotowy pracy dotyczy analizy miejsca zabawy, zlokalizowa-
nego w przestrzeni publicznej miasta, przeznaczonego dla dzieci, w ujęciu 
ewolucyjnym, typologicznym i behawioralnym oraz pod względem znacze-
nia zarówno dla jednostki, jak i grupy społecznej.

Zakres pojęciowy miejsca zabawy wykracza poza pojęcie placu zabaw, 
choć jest z nim silnie związany. Miejsce zabawy rozumiane jest jako miej-
sce, w którym odbywa się zabawa i/lub występują formy zagospodarowa-
nia przeznaczone do zabawy. Może być ono realizowane pod postacią inten-
cjonalnych miejsc zabawy, na ogół w formie tzw. placów zabaw, w różnych 
formach i odmianach. Drugi rodzaj miejsc zabawy to miejsca spontaniczne, 
w których zabawa pojawia się nieoczekiwanie (np. cześć placu, deptaku). 
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są przede wszystkim miejsca 
intencjonalne, a więc takie, które cechuje określona architektura miejsca 
zabawy, ogólnodostępne, zlokalizowane w przestrzeni publicznej. Miejsce 
zabawy nie jest tożsame z pojęciem przestrzeni zabawowej, która stanowi 
wynik działania określonych czynników zabawotwórczych (cech przestrzeni 
i elementów).

Plac zabaw rozumiany jest jako forma miejsca zabawy – wydzielony teren, 
zaprojektowany dla dzieci w celu zapewnienia im możliwości zabawy, 
mający swój regulamin, podlegający regulacjom prawnym. Plac zabaw jak 
każde inne miejsce zabawy może funkcjonować jako przestrzeń zabawowa. 
Intencją autorki pracy było m.in. zweryfi kowanie na podstawie zdefi nio-
wanych czynników zabawotwórczych działania wybranych miejsc zabawy 
jako przestrzeni zabawowej.

W pracy pojawiają się pojęcia zupełnie nowe lub zdefi niowane na nowo oraz 
będące propozycją polskiej nazwy dla istniejącego w literaturze angloję-
zycznej terminu. Do pojęć zdefi niowanych na nowo przez autorkę należą 
przede wszystkim: miejsce zabawy, przestrzeń zabawowa, architektura 
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miejsca zabawy i zabawa. Do nowych pojęć wprowadzonych przez autorkę 
należą terminy odnoszące się głównie do architektury miejsca zabawy, jak: 
czynniki zabawotwórcze (m.in. czynnik narracji, kreacji i domknięcia), 
ścieżka zabawy, pętla aktywności, strefa martwa zabawowo, strefa szcze-
gólnie aktywna zabawowo, strefa zerowej aktywności, a także terminy doty-
czące nowych rodzajów i odmian miejsc zabawy zidentyfi kowanych przez 
autorkę, jak np.: współczesny rodzinny plac zabaw, rzeźbiarski plac zabaw, 
kreatywny plac zabaw. Do terminów istniejących w literaturze anglosaskiej, 
dla których zaproponowano polskie nazwy, należą m.in.: partycypacyjny 
plac zabaw (ang. community-built playground), pudełkowy plac zabaw (ang. 
imagination playground, playground in a box), autorski plac zabaw (ang. desi-
gner playground), ruchomy plac zabaw (ang. fl exible playground), współcze-
sny plac zabaw typu McDonald (ang. McDonald’s playground) i miasto zaba-
wowe (ang. playable city).

Dla uporządkowania i lepszego rozumienia terminologii w aneksie umiesz-
czono wykaz ważniejszych terminów i pojęć użytych w pracy wraz z ich defi -
nicją (Aneks – Wykaz ważniejszych terminów i pojęć).
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2
ZABAWA JAKO 
PODSTAWA  ROZUMIENIA 
PRZESTRZENI ZABAWOWEJ

„Każdy plac zabaw, 
nawet źle zaprojekto-
wany, jest pouczają-
cym doświadczeniem”¹ 
(tłum. własne).

Richard Dattner

 2.1. Zabawa i jej istota
Zrozumienie zabawy otwiera furtkę do jej przestrzennej interpretacji, 
pozwalając wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do określenia architekto-
nicznych cech miejsca zabawy. Istota zabawy zaś to klucz do zdefi niowa-
nia przestrzeni zabawowej i odkrycia jej integracyjnego fenomenu. Zabawa 
ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla dziecka, ale towarzyszy również 
dorosłemu człowiekowi przez całe jego życie. Może mieć charakter wybit-
nie wspólnotowy, przebiegając w interakcji z drugim człowiekiem, a także 
z przestrzenią, co odsłania nie do końca rozeznany charakter zabawy jako 
społecznego zjawiska w przestrzeni. Rozpatrywana z punktu widzenia 
swoich cech okazuje się mieć znacznie silniejsze, niż pozornie mogłoby się 
wydawać, związki z architekturą i urbanistyką. Rozumienie zabawy jest 
jednym słowem fundamentem, bez którego miejsce zabawy może tylko 
połowicznie spełniać swoją rolę. Niestety, choć wydaje się to trywialne, 
problem braku rozumienia zabawy okazuje się poważny i – co gorsze – 
powszechny².

Intuicyjnie i empirycznie można jednak dość szybko poznać dobrą zabawę 
i możliwości jej zainicjowania w przestrzeni. Przykładem może być sytu-
acja, w której prawie każdy z nas się znalazł – droga powrotna z kilkulet-
nim dzieckiem do domu.

Idę, trzymając moją córeczkę za rękę. Moje kroki są dłuższe niż jej, choć 
staram się dostosowywać do jej możliwości. Droga przedłuża się, ale nie 
z powodu możliwości fi zycznych dziecka. W pewnym momencie moja córka 
nie idzie już po zwykłych płytach chodnikowych, ale kroczy w sobie zna-
nej przestrzeni, do której wskoczyła przy kolejnej próbie ominięcia pęk-

1 Dattner R. Design for play, Cambridge, The MIT Press, 1969, 36–37.
2 Według M. Kosmali nawet doświadczeni projektanci i słynni architekci okazują się często 
ignorantami w projektowaniu dla dzieci. Kosmala M. Czy place zabaw mogą być atrakcyjne 
i bezpieczne zarazem?, w: Materiały seminaryjne VI Ogólnopolskiego Seminarium „Podwórka 
2001”, Wrocław, 4–5.06 2001, Wrocław, Typoscript, 2001, 11–16.
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nięcia w nawierzchni. Nagle okazuje się, że naszą drogą rządzą już okre-
ślone reguły. Omijamy pęknięte płytki, skacząc po chodniku jak po polach 
na planszy do gier. Nawet nie wiem, kiedy obie przeniosłyśmy się do prze-
strzeni, w której toczy się zabawa… czy to my bawimy się przestrzenią, czy 
też to ona bawi się z nami?

Zabawa zwykłą drogą, pozornie mało inspirującym chodnikiem, murkiem 
czy krawężnikiem zdarza się prawie codziennie (ryc. 2.1–2.3).

Czy dzieci mają jakiś klucz, który noszą zawsze w kieszeni, otwierający drzwi 
do przestrzeni zabawowej, gdziekolwiek by się nie znalazły? Niekoniecznie. 
Scena z fi lmu Deszczowa piosenka, w której Kelly biega po deszczu, śpie-
wając Singin’ in the rain, na stałe przeszła już do historii kina i jest klasycz-
nym przykładem, że my, dorośli, też potrafi my bawić się w mieście, na ulicy, 
przekraczając granice wstydu, konwenansu, odważnie wkraczając w świat, 
w którym wypada cieszyć się chwilą. Tylko ilu z nas robi to na co dzień? 
Z reguły wybieramy miejsca bezpieczniejsze, które mają przypisaną swo-
istą etykietę „do zabawy”, co gwarantuje zachowywanie się zgodnie z przy-
jętymi normami. Być może oznacza to, że dorośli dużo bardziej niż dzieci 
potrzebują miejsc przeznaczonych specjalnie do zabawy – miejsc, w któ-
rych udzielą sobie wewnętrznego pozwolenia na zabawę (w przeciwień-
stwie do dzieci, które mogą się bawić wszędzie). A może zabawa pozostając 
niezmienna w swej naturze, zmienia tylko swoje formy i jako taka potrze-
buje określonych bodźców ze świata fi zycznego, by zaistnieć i w rezultacie 
nadać przestrzeni nowy wymiar i znaczenie? Mnożące się pytania poka-

Ryc. 2.1–2.3. Zabawa drogą (i na drodze)
Źródło: fot. autorki.
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zują, że zabawa, choć jest swego rodzaju codziennością, pozostaje wciąż 
nie do końca rozeznana jako zjawisko w przestrzeni. Zabawę można jed-
nak spróbować zrozumieć w ujęciu przestrzennym, rozpatrując jej cechy.

W literaturze trudno jednak znaleźć jednoznaczną defi nicję zabawy, choć 
próby wyjaśnienia zjawiska zabawy i jej genezy podejmowano na gruncie 
psychologii, pedagogiki, fi lozofi i i socjologii.

Według Arystotelesa zabawa to biologiczna potrzeba dziecka, a dla Platona – 
po prostu przyjemność, „która nie przynosi żadnej godnej wzmianki szkody 
lub korzyści”³. Niewielką wartość zabawy oddaje również semantyka poję-
cia – Grecy określali mianem zabawy działania właściwe dzieciom, wyra-
żające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”⁴. 
Rzymianie zaś słowem ludo nazywali radość i uciechę. Aż do oświecenia 
w nauce dominowały poglądy o niewielkiej wartości zabawy, które zako-
rzeniły się w powszechnej świadomości na długie lata. Lekceważący sto-
sunek do zabawy w życiu człowieka przekładał się na brak głębszej analizy 
tego zjawiska. Jeżeli zabawa była opisywana, to raczej nie jako samodzielne 
zjawisko, ale aktywność dziecka rozważana w kontekście systemu wycho-
wawczego i państwowego⁵. Dopiero zdefi niowanie zabawy jako sztuki przez 
niemieckiego fi lozofa Immanuela Kanta (1724–1804) spowodowało, że spoj-
rzano na nią nieco inaczej, co zaowocowało bardziej sprecyzowanymi teo-
riami.

Prekursorem teorii zabaw był niemiecki fi lozof oraz poeta Friedrich Schiller 
(1759–1805), który stwierdził, że zwierzęta i ludzie dysponując pewnym nad-
miar sił życiowych, dają mu upust w zabawie. Koncepcję Schillera rozwi-
nął angielski fi lozof Herbert Spencer (1820–1903) w teorii nadmiaru energii, 
wyjaśniając, że organizm pozbywa się nagromadzonej energii w aktywno-
ściach mających cel (praca) i niemających celu (zabawa). Dziecko dzięki 
temu, że nie pracuje, ma nadmiar sił witalnych, które pozostają po zaspo-
kojeniu elementarnych potrzeb⁶. Z kolei zabawa rozumiana zgodnie z teorią 
ćwiczenia przygotowawczego (ang. instinct-practice theory of play), opraco-
waną przez Karla Theodora Groosa (1861–1946), była wyjaśniana jako bio-
logiczna użyteczność, aktywność podejmowana instynktownie, podczas 
której dzieci i młode zwierzęta „ćwiczą fi zyczne i psychiczne funkcje i w ten 
sposób przygotowują się do życia w przyszłości”⁷. Natomiast Granville 
Stanley Hall (1846–1924) zauważył, że w zabawach dzieci uwidaczniają się 
czynności analogiczne do podejmowanych przez ludzkość w toku jej histo-
rycznego rozwoju. Jego teoria atawizmu lub rekapitulacji (ang. recapitulation 
theory) przedstawiała zabawę jako specyfi czny rodzaj lustra, w którym odbija 

3 Okoń W. Zabawa a rzeczywistość, Warszawa, WSiP, 1987, 24.
4 Elkonin D.B. Psychologia zabawy, Warszawa, WSiP, 1984.
5 Frost J.L. A history of children’s play and play environments. Towards a contemporary child-sa-
ving movements, New York–London, Routledge, 2010, 10–12.
6 Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Warszawa, 
PWN, 1996.
7 Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 1993.
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się ewolucja zachowania ludzi oraz proces uzewnętrzniania się niższych 
instynktów⁸. Inną próbą wyjaśnienia zjawiska zabawy była teoria rekre-
acji i relaksu, nazywana też teorią relaksacji (ang. relaxation theory) Moritza 
Lazarusa (1824–1903), według którego zabawa jest formą aktywnego wypo-
czynku, a więc przeciwieństwem pracy i aktywnością związaną bezpośred-
nio z zagadnieniem czasu wolnego, podejmowaną w celu regeneracji sił⁹.

Większość XX-wiecznych teoretyków zabawy, jak Erik Erikson, Zygmunt 
Freud, Michael Ellis i Jean Piaget, upatrywała roli zabawy w rozwoju spo-
łecznym, poznawczym i emocjonalnym dziecka, widząc w niej niezbędny 
komponent dzieciństwa. Współcześnie pedagodzy i psychologowie 
są zgodni, że zabawa ma ogromne znaczenie dla prawidłowego i wszech-
stronnego rozwoju dziecka. Przyjmuje się, że zabawa odnosi się do każdej 
czynności, którą dziecko podejmuje dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, 
dla własnej przyjemności – bez względu na jej końcowy rezultat¹⁰.

W definiowaniu zabawy eksponowane jest odczuwanie przyjemności. 
Wincenty Okoń defi niuje zabawę jako działalność wykonywaną dla przyjem-
ności, w czasie wolnym od nauki i pracy¹¹. Podobnie Elizabeth B. Hurlock 
uważa, że zabawa to „każda czynność podjęta dla samej przyjemności”¹². 
Jako taka zabawa może przejawiać się pod postacią rozmaitych form 
i aktywności, przyjmując różne oblicza pod względem zarówno uspołecz-
nienia, jak i treści¹³, przy jednoczesnym dostarczaniu przyjemności. Nie jest 
możliwe sporządzenie kompletnej listy form aktywności, które są zabawą, 
bo ich liczba jest nieograniczona. Zabawą może być zarówno budowanie 
domku na drzewie, ściganie się, robienie babek z piasku, szukanie musze-
lek na plaży, jak i gra w karty czy śpiewanie piosenki na ulicy. Niezależnie 
jednak od przyjętej formy jej sens pozostaje ten sam. Jeśli zapytamy dziecko, 
co czuje podczas zabawy, odpowiedzi będą się powtarzać: „wspaniale, 
jestem podekscytowany, to mnie cieszy”. Zabawa ma jedno źródło – radość. 
Bo przecież jeśli zabawa nie dostarcza przyjemności, przestaje być zabawą¹⁴.

Zabawa widziana jest też jako aktywność, która prowokuje kreatywność nie-
zbędną dla budowy poczucia autonomii i tożsamości jednostki¹⁵. Związane 
jest to z tworzeniem podczas zabawy własnego świata, w którym istotną 
rolę odgrywa fantazja – nie oznacza to jednak braku konkretnych podstaw 

8 Truskolaska J. Osoba i zabawa. Elementy fi lozofi i i pedagogiki zabawy, Lublin, Wydawnictwo 
KUL, 2007, 48.
9 Okoń W. Zabawa…, op. cit., 66–67.
10 Tyborowska K. Wiek przedszkolny, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. 
M. Żebrowska, Warszawa, PWN, 1996.
11 Okoń W. Zabawa…, op. cit., 934.
12 Hurlock E.B. Rozwój dziecka, Warszawa, PWN, 1985, 365.
13 Brett A., Moore R.C., Provenzo E.F. Jr. The complete playground book, New York, Syracuse 
University Press, 1993.
14 Perry J. Outdoor play: Teaching strategies with young children, New York, Teachers College 
Press, 2001.
15 Hayward D.G., Rothenberg M., Beasley R.R. Children’s play and urban playgrounds 
environments: A comparison of traditional, contemporary and adventure types, Environment 
and Behavior, 6(2), 131–168.
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jego funkcjonowania. Świat ten, osadzony na elementach zaczerpniętych 
z rzeczywistości (realnego świata), wymaga poruszania się w nim zgodnie 
z określonymi zasadami. „Prawa te ustalają uczestnicy zabawy, lecz po usta-
leniu muszą je akceptować całkowicie i bezwzględnie, gdyż są one regu-
łami rzeczywistości przez nich wykreowanej”¹⁶. Sceneria może się różnić, 
ale istota pozostaje ta sama. „Arena, stół, gry, zaczarowane koło, świąty-
nia, scena, ekran fi lmowy, sala sądowa – wszystkie one są z uwagi na formę 
i funkcje terenami zabawy i gry, czyli miejscem uświęconym, na którym 
obowiązują szczególne, swoiste prawa”¹⁷. Zabawa dzieje się więc w pew-
nej przestrzeni, którą rządzą reguły, a możliwość jej kształtowania dostar-
cza radości. Doskonale podsumowuje to Johan Huizinga, według którego 
zabawę można zinterpretować jako: „(…) działanie, przebiegające w obrębie 
pewnych granic czasu, przestrzeni i sensu, w widocznym porządku, według 
dobrowolnie przyjętych reguł, poza sferą materialnej użyteczności czy też 
konieczności. Nastrój zabawy to odrealnienie i zachwyt (…)”¹⁸. Zachwyt 
i zaangażowanie, które towarzyszą zabawie, wypływają z szeroko rozumia-
nej kreacji przestrzeni (rzeczywistej i nierzeczywistej). Radość związana 
z towarzyszącym zabawie tworzeniem przestrzeni, w której się ona dzieje, 
wydaje się pochodną uniwersalnych cech zabawy, które Roger Caillois pod-
sumowuje jako:

 — dowolność i dobrowolność – zabawa jest podejmowana spontanicznie, 
z własnej woli, bez przymusu z zewnątrz;

 — fi kcyjność – zabawa dzieje się w przestrzeni umownej;
 — odrębność i ograniczoność przestrzenno-czasowa – zabawa odbywa się 

we własnej, określonej przestrzeni, która zostaje wyodrębniona od reszty 
otoczenia;

 — istnienie reguł i norm – zabawą rządzą pewne reguły, zabawa „sama 
jest ładem”;

 — bezinteresowność – zabawa „nie służy” czemuś, jest celem samym 
w sobie;

 — napięcie – zabawie towarzyszą zaangażowanie i emocje¹⁹.

Cechy charakteryzujące zabawę wpływają na sposób funkcjonowania 
zabawy w przestrzeni. Zabawa jest naturalną aktywnością, opartą na spon-
taniczności i wolności, odbywającą się w określonej rzeczywistości czasowo-

16 Zadrożyńska A. Homo ludens. Człowiek i zabawa, Warszawa, Muzeum Etnografi czne 
w Warszawie, 1992, 7.
17 Zadrożyńska A. Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyj-
nej i współczesnej, Warszawa, PWN, 1983, 182.
18 Huizinga J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 
2007, 189–190.
19 Cechy te pozostają aktualne w każdej z przybieranych przez zabawę postaci lub formie ich 
kompilacji: agon – wszelkie gry i zabawy oparte na współzawodnictwie i rywalizacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zawody sportowe, alea – wszelkiego rodzaju gry losowe i hazardowe – 
ruletka, loterie, gra w orła i reszkę, mimicry – gry i zabawy oparte na naśladowaniu, odgry-
waniu, odtwarzaniu lub wytwarzaniu jakiejś rzeczywistości, w tym przedstawienia teatralne, 
widowiska i rytuały oraz ilinx – gry i zabawy wywołujące oszołomienie, chwilowe zaburze-
nie świadomości i percepcji za pomocą silnych bodźców powodujących euforię lub lęk jak 
sporty ekstremalne. Caillois R. Żywioł i ład, Warszawa, PIW, 1973.
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-przestrzennej, którą rządzą określone zasady i reguły. Najczęściej pojawia 
się „tu i teraz”, nierzadko w miejscach przypadkowych i niemających cech 
formalnej przestrzeni do zabawy. Sami decydujemy, kiedy i jak będziemy się 
bawić, jakie role będziemy przybierać oraz jakie reguły będą obowiązywały 
w zabawie. Nie robimy tego dla zdobycia nagrody, ale dla samej przyjem-
ności zabawy. Przestrzeń, w której się odbywa zabawa, stanowi połączenie 
elementów rzeczywistych i nierzeczywistych, jednak można ją zidentyfi ko-
wać i zlokalizować, określić jej ramy. Sposób funkcjonowania (poruszania 
się) w niej wymaga dostosowania się do przyjętych zasad.

Wskazane przez R. Caillois cechy nie wydają się jednak do końca wyczerpy-
wać zagadnienia zabawy jako zjawiska w przestrzeni. Według J. Huizingi, 
który twierdził, że zabawa jest starsza od kultury, istnieje „poza” nią, i trak-
tował ją jako fundamentalny element życia: „ten kto skieruje spojrze-
nie na funkcję zabawy – nie na to, jak się ona przejawia w życiu zwierząt 
i w życiu dziecka, lecz na jej przejawy w kulturze – ma prawo zaatakować 
pojęcie zabaw w tym miejscu, w którym uporała się z nim biologia i psy-
chologia”²⁰. Prowadzi to do zrozumienia zabawy w jej „pierwotnym zna-
czeniu”²¹. Zabawa ma bowiem jeszcze jedną istotną cechę – integracyjność, 
która – rozpatrywana głębiej – okazuje się kluczowa z punktu widzenia 
kształtowania przestrzeni publicznej i kreacji przestrzeni zabawowej.

Zgodnie z myślą zawartą w definicji przyjętej przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenia na Rzecz Prawa Dziecka do Zabawy (International Asso-
ciation for the Child’s Right to Play, IPA), według której: „zabawa jest komu-
nikowaniem się i ekspresją, zawierającą w sobie myśl i działanie; daje satys-
fakcję i poczucie sukcesu”²², zabawa nabiera charakteru swoistego pomostu 
w rozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Dzieje się tak, 
ponieważ integralną część zabawy stanowią interakcje z rówieśnikami i śro-
dowiskiem²³. Możliwe jest to dzięki naturalnie przebiegającemu podczas 
zabawy procesowi przyswajania informacji o świecie, opartemu na instynk-
townym poznawaniu i doświadczaniu przez: eksplorowanie, naśladowanie, 
próbowanie i konstruowanie (kreowanie).

W takim ujęciu zabawę można zdefi niować jako rodzaj społecznej aktyw-
ności „w” przestrzeni i „z” przestrzenią, swoistą platformę komunikacji 
(zabawa jest komunikacją) i/lub kreacji (zabawa jest kreacją przestrzeni), 
formę interakcji ze światem, którą cechuje (ryc. 2.4–2.6):

 — kreatywność – rozumiana jako oparte na wolności, dobrowolności 
i swobodnym wyrażaniu siebie doświadczanie przestrzeni (w tym jej kształ-
towanie) i ludzi, polegające na interakcjach z ludźmi, w przestrzeni i z prze-
strzenią;

20 Huizinga J. Homo ludens…, op. cit., 15.
21 Ibidem, 16.
22 Declaration of the child’s right to play, http://ipaworld.org/about-us/declaration/ipa-dec-
laration-of-the-childs-right-to-play/ (dostęp: 11.11.2010).
23 Zinger G. Playground society, School Library Activities Monthly, 2002, 19, 40–44.
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Ryc. 2.4. Zabawa bańkami na jednej z ulic 
Szczecina. Kreatywność zabawy widziana 
jest tu jako spontaniczność doświadczania 
ludzi i przestrzeni – „tu i teraz”

Ryc. 2.5. Zabawa na placu w Zurychu. 
Odrębność zabawy polega na wydzieleniu 
na nią konkretnej przestrzeni 
i zlokalizowaniu zabawy w ściśle 
wyznaczonym miejscu za pomocą 
symbolicznych (umownych) granic

Ryc. 2.6. Zabawa fi gurkami w piaskownicy 
7-letniej Bereniki. Tworzony świat cechuje 
ład i porządek. Aranżacja odpowiada 
własnym wyobrażeniom, zachowując 
logikę, a postaci odzwierciedlające 
konkretne osoby dobierane są z żelazną 
konsekwencją. Wszystkie elementy mają 
swoje miejsce i pozostają między sobą 
w nieprzypadkowych układach

Ryc. 2.4–2.6. Zabawa jako zjawisko przestrzenne cechujące się kreatywnością, odrębnością i logiką
Źródło: fot. autorki.
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 — odrębność – odrębna rzeczywistość przestrzenno-czasowa, rozumiana 
jako dzianie się zabawy w określonej, możliwej do zidentyfi kowania prze-
strzeni, w której elementy fi zyczne stanowią rodzaj katalizatorów prowo-
kujących interakcje i komunikację pomiędzy uczestnikami a przestrzenią;

 — logika – wynikająca z istnienia pewnego porządku, organizacji i reguł 
funkcjonowania w kreowanej przestrzeni, stanowiących rodzaj elementów 
osadzających zabawę w rzeczywistości, dających podstawę do poruszania się 
w tworzonej przestrzeni oraz kontynuacji i ciągłości zabawy w przestrzeni.

Istotą tak rozumianej zabawy jest komunikacja i kreacja, która rozpatry-
wana przez pryzmat architektury i urbanistyki staje się zjawiskiem w prze-
strzeni o walorze integracyjnym w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jeśli zabawę pojmuje się w taki sposób, staje się oczywiste, że jej miejsce 
nie może być rozumiane wąsko, pod postacią placu zabaw – i nie powinno 
być przeznaczane do uprawiania z góry określonych form aktywności. 
Konieczne jest znacznie głębsze niż zakorzenione w powszechnej świado-
mości i bardziej uniwersalne rozumienie miejsca zabawy oraz zdefi niowa-
nie przestrzeni opartej na istocie zabawy – przestrzeni zabawowej.

2.2. Istota zabawy w defi niowaniu 
przestrzeni – przestrzeń zabawowa 
i miejsce zabawy
Przyjęte w pracy założenie terminologiczne, zgodnie z którym miejsce 
zabawy (przeznaczone i wydzielone do zabawy) nie jest tożsame z prze-
strzenią zabawową, sygnalizuje, że istniejące miejsca zabawy często tylko 
pozornie realizują przypisaną im funkcję zabawy. Zmusza także do prób 
naukowego określenia, czym jest przestrzeń oparta na istocie zabawy, którą 
intuicyjnie można określić jako przestrzeń, w której zabawa rzeczywiście 

„się dzieje”.

Pojęcie „przestrzeni zabawowej” właściwie nie funkcjonuje w literaturze, 
choć można spotkać się (głównie na stronach poświęconych rewitaliza-
cji przestrzeni) z terminem „miasto zabawowe” (ang. playable city), okre-
ślającym ideę miasta, w którym motyw zabawy jest wykorzystywany 
w jego kształtowaniu jako wyraz sprzeciwu wobec odhumanizowanej 
i podporządkowanej ruchowi samochodowemu przestrzeni publicznej²⁴. 
Intuicyjne użycie terminu mogło mieć miejsce już w XIX wieku. Zdaniem 
Joego L. Frosta, amerykańskiego pedagoga i teoretyka dziecięcej zabawy, 
nazwa „plac zabaw”, po raz pierwszy została użyta w języku niemieckim 
(niem. der Spielplatz) w 1826 roku przez Friedricha Fröbla w jego pracy Die 

24 Playable City, https://www.playablecity.com (dostęp: 30.09.2017).
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Menschenerziehung²⁵ i pierwotnie oznaczała „przestrzeń zabawy” tworzoną 
w umysłach dzieci²⁶.

W geografi i, która jako nauka chorologiczna jest z przestrzenią nierozerwal-
nie związana, pojawiają się takie pojęcia, jak: przestrzeń rekreacyjna, prze-
strzeń turystyczna oraz przestrzeń wolnego czasu. W ramach przestrzeni 
geografi cznej rozróżnia się przestrzeń domową (rodzinną), przestrzeń nauki 
i pracy oraz przestrzeń wolnego czasu, określaną jako część przestrzeni geo-
grafi cznej, w której można zaobserwować odbywanie się aktywności zwią-
zanych ze spędzaniem wolnego czasu, z wyłączeniem przestrzeni domo-
wej²⁷. Wzorując się na istniejących w geografi i defi nicjach, nieco intuicyjnie 
można przyjąć, iż przestrzeń zabawowa to pewien rodzaj przestrzeni wol-
nego czasu, w której występuje zjawisko zabawy (ryc. 2.7). Inaczej mówiąc, 
zabawa jest atrybutem przestrzeni zabawowej. Biorąc pod uwagę, że zabawa 
jako pojęcie uznawana jest za jedną z form rekreacji, przestrzeń zabawową 
można uznać za podkategorię przestrzeni rekreacyjnej²⁸.

25 Fröbel Friedrich W.A. Die Menschenerziehung, Keilhau, [b.w], 1826.
26 Pisząc: „(…) kto chciałby zaczerpnąć łyk świeżego, orzeźwiającego oddechu życia, niech 
odwiedzi plac zabaw tych chłopców. (…) Pragnąłbym, aby wszyscy, którzy w edukacji chłop-
ców ledwie tolerują plac zabaw, mogli tę rzecz rozważyć. (…) Każde miasto powinno mieć 
swój plac zabaw!” (tłum. własne) – F. Fröbel miał tak naprawdę na myśli las, który był natu-
ralną przestrzenia zabawy dla opisywanych przez niego chłopców. Frost J.L. A history of chil-
dren’s play…, op. cit., 29–30.
27 Włodarczyk B. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Łódź, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
28 Jan Pięta w ramach rekreacji wyróżnia: wypoczynek, odpoczynek, sport, rozrywkę, 
zabawę, hobby, rozwój osobisty. Pięta J. Pedagogika czasu wolnego, Warszawa, Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna, 2004, 11.

Ryc. 2.7. Relacje między przestrzenią zabawową a innymi rodzajami przestrzeni wolnego czasu
Źródło: opracowanie własne.
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Choć trudno oprzeć się słuszności rozumowania, zgodnie z którym prze-
strzeń zabawowa to przestrzeń, której atrybutem jest zabawa, należy pod-
kreślić, że obserwowane pojedyncze formy zabaw, mogące stanowić wyraz 
swego rodzaju „testowania” i „poszukiwania” możliwości zabawy oraz prób 
adaptowania przestrzeni na jej potrzeby, nie powinny przesądzać o uzna-
niu przestrzeni za przestrzeń zabawową, której zabawa stanowi sens. 
W naukach geografi cznych za warunek dodatkowy, który umożliwia identy-
fi kację przestrzeni turystycznej, uznaje się występowanie zagospodarowania 
turystycznego²⁹. Analogicznie rozumując, do identyfi kacji przestrzeni zaba-
wowej konieczne wydaje się oprócz obserwowanych form zabawy zidentyfi -
kowanie cech architektonicznych odpowiadających istocie zabawy. Dalsze 
próby zdefi niowania przestrzeni zabawowej warto odnieść do pojęcia prze-
strzeni architektonicznej oraz teorii zabawy.

Przestrzeń dzięki swoim właściwościom jest warunkiem zaistnienia pew-
nych zjawisk i doświadczeń. Kiedy poddamy ją uporządkowaniu i organi-
zacji, stanie się przestrzenią architektoniczną, która oznacza „przestrzeń 
przetworzoną przez człowieka w celu przystosowania jej do jego potrzeb”³⁰. 
W tym kontekście nabiera ona cech koniecznych, by stać się przyjazną czło-
wiekowi. To swego rodzaju „(…) konkretyzacja schematów czy obrazów śro-
dowiska, tworzących nieodłączną cześć ogólnej orientacji człowieka, czyli 
bycia w świecie”³¹. Jak zauważa Aleksander Wallis, „dzięki architektonicz-
nej oprawie wyodrębniona przestrzeń staje się zdolna do zaspokajania roz-
maitych społecznych potrzeb i z przestrzeni fi zycznej staje się przestrzenią 
kulturową”³². Kiedy dodatkowo wzbudza emocje, pozwalające nawiązać 
z nią więź, zaczyna być konkretna, namacalna i uczłowieczona³³.

Jeżeli zatem przyjmiemy, że przestrzeń zabawowa jest przystosowana 
do zaspokajania potrzeby zabawy, to w takim rozumieniu stanowi ona prze-
strzeń architektoniczną. Nie jest wypadkową zewnętrznej okoliczności (czy 
też dziełem przypadku), ale wynika z wewnętrznej organizacji i cech prze-
strzennych, które określa architektura miejsca zabawy. Kazimierz Wejchert 
podkreślał, że „architektura jako sztuka twórcza przekształca się w urba-
nistykę, w architekturę przestrzeni”³⁴. Ponieważ o przestrzeni architekto-
nicznej trudno jest mówić bez mówienia o człowieku, a „architektura ist-
nieje (…) zarówno w formie fi zycznej przestrzeni, jak i w niematerialnej 
formie zachowań ludzkich w psychologicznej przestrzeni życia”³⁵, wydaje 

29 Włodarczyk B. Przestrzeń turystyczna…, op. cit.
30 Szmidt B. Ład przestrzeni, Warszawa, PWN, 1981.
31 Norberg-Schultz Ch. Bycie, przestrzeń, architektura, Warszawa, Wydawnictwo Murator, 
2000, 7.
32 Wallis A. Socjologia przestrzeni, Warszawa, Niezależna Ofi cyna Wydawnicza, 1990, 211.
33 Jak wskazuje Yi-Fu Tuan, „zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem”. Tuan 
Y.F. Przestrzeń i miejsce, Warszawa, PIW, 1987, 24.
34 Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1974, 15.
35 Bańka A. Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowa-
nia, Poznań, Gemini-Print, 1999, 6, 11.
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się, że przestrzeń zabawowa również wymaga rozważenia w kontekście 
dziecka i człowieka jako istoty.

W tym miejscu należy uwypuklić różnicę pomiędzy przestrzenią zabawową 
a miejscem zabawy.

Przestrzeń zabawowa jest przestrzenią, której cechy prowokują zabawę. 
Miejsce zabawy zaś to miejsce, w którym odbywa się zabawa i/lub wystę-
pują formy zagospodarowania przeznaczone do zabawy. Intencjonalne miej-
sca zabawy, tj. zaprojektowane w celu zapewnienia funkcji zabawy, cechuje 
określona architektura miejsca zabawy. Te miejsca, które wyróżnia archi-
tektura miejsca zabawy oparta na dogłębnym poznaniu zabawy, jej istoty 
oraz cech, mogą stanowić przestrzeń zabawową.

Architekturę miejsca zabawy można zatem rozumieć jako sztukę budowy 
miejsca zabawy, określony sposób organizacji przestrzeni i dobór elemen-
tów w celu zapewnienia warunków do zabawy. Miejsce zabawy nie jest toż-
same z przestrzenią zabawową. Sposobem na weryfi kację miejsca zabawy 
jako przestrzeni zabawowej jest w tym wypadku identyfi kacja zachowań 
ludzi, manifestujących się pod postacią form zabawy, a także wewnętrzna 
organizacja i cechy przestrzenne miejsca zabawy (architektura miejsca 
zabawy), odzwierciedlające istotę zabawy – jej sens i charakter.

Określony (przyjęty) sposób rozumienia zabawy wpływa na rozumie-
nie przestrzeni zabawowej i określenie jej cech oraz interpretację miej-
sca zabawy i jego architekturę. Ponieważ teoretycy zabawy nie postrzegali 
zabawy jako rodzaju przestrzennego zjawiska, trudno znaleźć w koncep-
cjach zabawy bezpośrednie odniesienia do przestrzeni. Jako jedyny na prze-
strzeń w kontekście zabawy wyraźnie zwrócił uwagę F. Fröbel. Jednak nawet 
on nie próbował jej zdefi niować, a jedynie wskazał cechy miejsca odpowied-
niego do zabawy. Zakładając, że miejsce zabawy stanowi niejako konse-
kwencję przyjętej koncepcji zabawy, na podstawie wybranej teorii zabaw 
jesteśmy jednak w stanie wskazać przestrzenne konsekwencje wynikające 
z przyjętego kierunku myślenia. Dotyczą one zarówno przestrzeni zabawo-
wej, jak i miejsca zabawy (tab. 2.1). Rozumienie zabawy determinuje spo-
sób interpretacji przestrzeni zabawowej, a w konsekwencji miejsca zabawy 
i jego architektury.

W niniejszej pracy przyjęto, że zabawa to rodzaj społecznej aktywności 
„w” przestrzeni i „z” przestrzenią – swoista platforma integracji i komunika-
cji, którą cechuje kreatywność, wyodrębnienie i logiczność (podrozdz. 2.1). 
Stwierdzenie to otwiera drogę ku zdefi niowaniu przestrzeni zabawowej jako 
przestrzeni, której istotą jest integracyjny charakter. Miejsce zabawy sta-
nowi urzeczywistnienie przestrzeni zabawowej, jej konkretyzację pod posta-
cią określonych cech i rozwiązań.

Powyższe rozważania prowadzą do ostatecznego zdefi niowania przestrzeni 
zabawowej i miejsca zabawy. Przestrzeń zabawowa to rodzaj przestrzeni 
wolnego czasu, której atrybutem jest zabawa oraz odpowiadające isto-
cie zabawy – komunikacja i kreacja. Istotą przestrzeni zabawowej jest jej 
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Tabela 2.1. Wybrane koncepcje zabawy w kontekście możliwości ich przestrzennej interpretacji 
(przestrzeń zabawowa i miejsce zabawy)

Koncepcja zabawy Rozumienie 
zabawy

Przestrzenne konsekwencje przyjętej koncepcji zabawy
przestrzeń zabawowa miejsce zabawy

Wg Platona przyjemność, ale 
mało znacząca

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń codzienna (bodźców 
do zabawy dostarcza najbliższe 
otoczenie, przedmioty codzien-
nego użytku)

brak intencjonalnych miejsc 
zabawy zorganizowanych 
specjalnie dla dzieci w prze-
strzeni publicznej;
miejsca zabawy realizowane 
jako wynik codziennej ada-
ptacji przestrzeni na potrzeby 
zabawy, często współdzielone 
przez dorosłych i dzieci

Wg J.J. Rousseau 
i F. Fröbla

naturalna forma 
aktywności towa-
rzysząca uczeniu 
się; najczystsza 
forma aktywności 
człowieka

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń dostarczająca kon-
taktu z naturą (nieskażoną), 
wyzwalająca kreatywność, 
zapewniająca swobodę w zaba-
wie; przeznaczona specjalnie 
dla dzieci

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią 
„ogródka dziecięcego” 
przeznaczonego specjalnie 
dla dzieci

Wg H. Spencera – 
teoria nadmiaru 
energii (ang. surplus 
energy theory)

sposób na zużycie 
nadmiaru energii

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń bezpieczna, 
tj. kontrolowana, pozbawiona 
możliwości manipulacji 
i transformacji

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią tradycyjnego 
placu zabaw, który ma zapew-
niać tylko z góry przewidzia-
ne formy aktywności

Wg M. Lazarusa – 
teoria rekreacji i re-
laksacji (ang. renewal 
of energy/relaxation 
theory)

forma aktywnego 
wypoczynku zapo-
biegająca nudzie

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń kontrastująca 
z otoczeniem i powszechną 
formą zagospodarowania

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią m.in. parków 
tematycznych i rozrywki, 
tematycznych placów zabaw 
(kontrast z otoczeniem)

Wg K.T. Groosa – 
teoria ćwiczenia 
przygotowawczego 
(ang. the instinct-
-practice theory 
of play)

ćwiczenie czynno-
ści, ruchów i umie-
jętności potrzeb-
nych w dorosłym 
życiu

przestrzeń zabawowa jako mi-
niatura świata dorosłych i prze-
strzeń edukacyjna

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią np. ogrodu dla 
dzieci wg koncepcji Gertrude 
Jeckyll z pełnowymiarowym 
domkiem wyposażonym w ty-
powe sprzęty gospodarstwa 
domowego

Wg J. Piageta – teoria 
poznawcza 
(ang. cognitive-deve-
lopmental theory)

forma aktywności 
pozwalająca na po-
znanie świata i re-
guł nim rządzących 
dzięki m.in. wy-
twarzaniu symboli

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń o walorach dydak-
tycznych, pozwalająca dziecku 
uczyć się, odkrywać, ćwiczyć

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią tzw. edukacyj-
nych placów zabaw

Wg M.J. Ellisa – 
teoria podniety 
wzrastania 
(ang. arousal modula-
tion theory)

sposób utrzymania 
jednostki w sta-
nie pobudzenia 
i przeciwdziałanie 
nudzie

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń dostarczająca szere-
gu bodźców

miejsce zabawy realizowane 
pod postacią parków rozrywki 
i tematycznych place zabaw 
z dużą ilością atrakcji (na ogół 
komercyjne obiekty)

Autorska teoria 
zabawy

rodzaj społecz-
nej aktywności 
„w” przestrzeni 
i „z” przestrzenią – 
platforma integra-
cji i komunikacji

przestrzeń zabawowa jako 
przestrzeń, której istotą jest 
integracyjny charakter

miejsce, które wyróżnia ar-
chitektura miejsca zabawy 
oparta na istocie zabawy 
(obecność czynników zabawo-
twórczych pod postacią okre-
ślonych cech przestrzennych 
i rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hughes Fergus P. Children, play, and development, Boston, Allyn & Bacon, 
1995, 15; Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju, t. III, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000, 104.
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integracyjny charakter, który rozumieć należy jako właściwość stymulu-
jącą interakcje pomiędzy ludźmi w przestrzeni (zabawa jest komunikacją) 
i z przestrzenią (zabawa jest kreacją przestrzeni).

Miejsce zabawy można określić jako konkretyzację przestrzeni zabawowej 
pod postacią określonych cech i rozwiązań. Dobrze zaprojektowane miejsce 
zabawy w tym kontekście powinna wyróżniać architektura miejsca zabawy 
oparta na istocie zabawy (tj. czynnikach zabawotwórczych, pod postacią 
określonych cech przestrzennych i rozwiązań odnoszących się bezpośred-
nio do cech zabawy).

Identyfi kacja miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej jest możliwa 
dzięki obserwacji jej elementów składowych: zachowań ludzi pod posta-
cią form zabaw oraz architektury miejsca zabawy (cech przestrzennych), 
odzwierciedlających istotę zabawy, tj. opartej na czynnikach zabawotwór-
czych, pełniących rolę katalizatora zabawy w przestrzeni (ryc. 2.8).

Ryc. 2.8. Identyfi kacja miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej
Źródło: opracowanie własne.

Miejsce zabawy, które stanowi przestrzeń zabawową, charakteryzuje moż-
liwość zidentyfi kowania:

1. Trzech czynników zabawotwórczych związanych z obecnością określo-
nych cech przestrzennych:

 — czynnika kreatywności (cechy przestrzenne: elastyczność, adapto-
walność, wariantowość wykorzystania);

 — czynnika domknięcia (cechy przestrzenne: wyodrębnienie, specy-
fi ka, identyfi kowalność);

 — czynnika narracji (cechy przestrzenne: logika przestrzeni, związki 
przestrzenne, wzajemne powiązania elementów).

2. Form zachowań będących przykładami opartymi na komunikacji – inte-
gracji (formy zabaw i aktywności grupowe, kooperacja, partycypacja), 
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a także kreacji – interakcji (kreatywne formy zabaw, interakcje z prze-
strzenią, współudział w jej tworzeniu i funkcjonowaniu).

Ponieważ o identyfi kacji przestrzeni zabawowej decyduje obecność zarówno 
zachowań użytkowników, jak i architektura miejsca zabawy oparta na czyn-
nikach zabawotwórczych, zrozumiałe się staje, że nie każde miejsce zabawy 
można uznać za przestrzeń zabawową.

Podstawowy podział miejsc zabaw ze względu na ich organizację i funkcjo-
nowanie jako przestrzeni zabawowej wygląda następująco:

 — miejsca zabaw intencjonalne – których głównym celem jest zapewnie-
nie warunków do zabawy, mające formy zagospodarowania przeznaczone 
do zabawy, realizowane na ogół w formie tzw. placów zabaw, występujących 
w różnych formach i odmianach;

 — miejsca zabaw spontaniczne – których głównym celem nie jest zabawa, 
niemające form zagospodarowania przeznaczonych do zabawy, występujące 
jako część przestrzeni publicznej (place, ulice, deptaki) lub innej np. sąsiedz-
kiej (podwórko, wnętrze międzyblokowe), jako wynik okazjonalnego wyda-
rzenia czy też spontanicznej adaptacji przestrzeni (ryc. 2.9).

Wskazane miejsca zabaw mogą funkcjonować jako przestrzeń zabawowa. 
Identyfi kacja ich pod tym kątem opiera się na analizie zachowań ludzi oraz 
cech przestrzeni odnoszących się do istoty zabawy i cech przestrzeni zaba-
wowej.

Czynniki zabawotwórcze pozostawiają pewną swobodę dla ich architekto-
nicznej interpretacji, dlatego też identyfi kacja przestrzeni zabawowej może 
dotyczyć miejsc zabaw realizowanych pod różnymi postaciami, m.in. pla-
ców zabaw. Przedmiotem dalszych rozważań i studiów są przede wszystkim 
zlokalizowane w przestrzeni publicznej miejsca zabaw intencjonalne, a więc 
te, które wyróżnia określona architektura miejsca zabawy.

Należy przy tym podkreślić, że choć przestrzeń zabawową można zidenty-
fi kować w ramach intencjonalnych miejsc zabawy, przybierających różne 
formy i występujących jako część przestrzeni publicznej w wyniku okazjo-

Ryc. 2.9. Podstawowy podział miejsc zabawy ze względu na organizację
Źródło: opracowanie własne.
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nalnego wydarzenia lub spontanicznej adaptacji tej przestrzeni, to jej istota, 
którą jest szeroko rozumiana integracja oraz obecność czynników zabawo-
twórczych, pozostaje niezmienna (ryc. 2.10 i 2.11).

Przestrzeń zabawowa, która obejmuje architekturę miejsca zabawy, czło-
wieka, jego zachowania i potrzeby, przy dodatkowo uwzględnionym aspek-
cie kulturowym, staje się swoistą platformą spotkań ludzi w przestrzeni 
i z przestrzenią, wpływając na jej postrzeganie w kategoriach przestrzeni 
publicznej³⁶. Jeżeli zabawa jest komunikowaniem się i kreacją, a przestrzeń 

36 Według Christophera Alexandra: „patologie społeczne kojarzone z miejskim życiem 
wynikają nieuniknienie z braku bliskich kontaktów”. By mieć bliskie kontakty, „ludzie, 
których to dotyczy, muszą bardzo często się widywać, niemal codziennie”. Alexander Ch., 
Ishikawa S., Murray S., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S. i in. Ję zyk wzorcó w, Gdańsk, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Ryc. 2.10–2.11. Istota przestrzeni zabawowej pozostaje niezmienna niezależnie od rodzaju miejsca zabawy
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 2.10. Labirynt luster. Widoczna zabawa, w której 
komunikacja i interakcja z przestrzenią są podstawą 
do znalezienia wyjścia z przestrzeni (znalezienia 
rozwiązania) – miejsce zabawy funkcjonuje jako 
przestrzeń zabawowa

Ryc. 2.11. Współczesny plac zabaw – 
strefa do zabaw piaskiem i wodą. Widoczna zabawa, 
w której kooperacja i interakcja z przestrzenią 
są niezbędne do osiągnięcia celu – miejsce zabawy 
funkcjonuje jako przestrzeń zabawowa

Ryc. 2.12–2.13. Zabawa w przestrzeni publicznej stanowi rodzaj nośnika dla dialogu i integracji
Źródło: fot. autorki.
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publiczna rodzajem areny komunikacji społecznej, to przestrzeń zaba-
wowa, która stanowi przestrzeń integracji, ma silne związki z przestrzenią 
publiczną (ryc. 2.12 i 2.13).

Cechy odnoszące się do istoty zabawy (kreatywność, ograniczoność i logicz-
ność) można odnaleźć nie tylko w funkcjonowaniu przestrzeni zabawo-
wej. Zabawa w swej istocie znajduje też związki z przestrzenią publiczną 
(tab. 2.2). Może to oznaczać, że architekturę miejsca zabawy, która tworzy 
warunki dla funkcjonowania miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej, 
można wykorzystać w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Zarówno w przestrzeni zabawowej, jak i publicznej występują odwoła-
nia do kreatywności, ograniczoności i logiki, czyli cech odnoszących się 
do zabawy. Niewątpliwe związki z istotą zabawy, którą jest komunikacja 
i kreacja, pozwalają przypuszczać, że przestrzeń publiczna może w pewnych 
warunkach pełnić rolę przestrzeni zabawowej. Tym samym przestrzeń zaba-
wowa może być rozpatrywana z punktu widzenia uwarunkowań dla kształ-
towania przestrzeni publicznej. Stanowiąc scenę integracji i szeroko rozu-
mianych interakcji, nabiera ona w tym kontekście niezwykle istotnego 
znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania człowieka jako zarówno jed-
nostki, jak i członka społeczności.

Spojrzenie na kulturowy sposób widzenia zabawy i dziecka na przestrzeni 
wieków, będące tematem rozważań w rozdziale 3, może głębiej wyjaśnić 
związki przestrzeni publicznej i zabawowej.

Tabela 2.2. Związki zabawy z przestrzenią publiczną i zabawową

Cechy zabawy Przestrzeń publiczna Przestrzeń zabawowa

Kreatywność spotkania i kontakty społeczne
manifestacja poglądów
wymiana poglądów i dyskusji w przestrzeni 
i o przestrzeni
współdecydowanie o przestrzeni

wspólne zabawy i kooperacja
zabawa jako spontaniczna reakcja 
„tu i teraz”
zabawa jako interakcje z otoczeniem
współtworzenie przestrzeni zabawy, 
jej kreacja i modyfi kacja

Ograniczoność granice fi zyczne określające lokalizację granice fi zyczne określające lokalizację
granice mentalne, umożliwiające 
funkcjonowanie przestrzeni zabawowej 
w szerszym niż tylko fi zycznym wymiarze

Logika uporządkowanie przestrzeni, które 
jest zwykle stałe, a ewentualne zmiany 
podlegają ścisłej regulacji
zmiany naruszające porządek
zasady zachowania się w przestrzeni 
publicznej

logika „poruszania się” w przestrzeni 
zgodna z regułami zabawy
organizacja przestrzeni podlegająca 
transformacji do zabawy z zachowaniem 
„wewnętrznej” logiki

Źródło: opracowanie własne.
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2.3. Formy zabaw i współuczestniczenia 
w przestrzeni
Zabawy i preferencje dotyczące miejsca zabawy 
w różnych okresach życia
Zabawa towarzyszy człowiekowi w ciągu całego życia, różniąc się pod wzglę-
dem formy z uwagi na potrzeby poszczególnych okresów. Szczególnie 
istotna jest w dzieciństwie, kiedy zajmuje znaczną część życia dziecka, 
a w okresie przedszkolnym staje się wręcz dominującą formą aktywności³⁷.

Istnieją różne klasyfi kacje zabaw³⁸. Z pewnym uproszczeniem przyjmuje się, 
że w dzieciństwie zabawy występują pod postacią trzech kategorii:

 — epistemic – zabawy o charakterze eksploracyjnym, podczas których 
dzieci za pomocą wszystkich zmysłów gromadzą informacje o świecie;

 — ludic – zabawy oparte na fantazji i wyobraźni;
 — games with rules – zabawy, podczas których wymyślane są zasady, usta-

nawiane reguły i czas lub wykorzystywane są konwencjonalne gry i ich re-
guły³⁹.

O zabawie osób dorosłych zwykle mówi się w odniesieniu do jednej z czte-
rech kategorii wskazanych przez R. Caillois, tj. współzawodnictwa, przy-
padku (hazard), naśladownictwa i oszołomienia, oraz ich form mieszanych, 
z których domeną cywilizacji współczesnej według niektórych badaczy jest 
połączenie hazardu i współzawodnictwa (fr. alea-agón)⁴⁰, a według innych – 
oszołomienie i przypadek⁴¹.

Należy jednak zauważyć, że obserwowane w miejscach zabawy zacho-
wania obejmują nie tylko klasyczne formy zabaw (ryc. 2.14–2.16). Część 
z nich plasuje się na pograniczu rekreacji i zabawy, będąc często bardzo 
istotną częścią pobytu w miejscu zabawy (jak np. piknikowanie). Oprócz 
nich nierzadko występują formy, które nie są ani zabawą, ani żadną kon-
kretną formą aktywnością, będąc na ogół rodzajem „poszukiwań” zabawy 
w przestrzeni.

37 Żebrowska M. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa, PWN, 1986.
38 Ch. Bü hler i A. Russel uwzględniają w klasyfi kacji zabaw rodzaj przeżyć towarzyszących 
każdej działalności zabawowej dziecka, dzieląc je na: funkcjonalne, iluzyjne i fi kcyjne, kon-
strukcyjne i receptywne. J. Chatteau wyróżnia cztery typy zabawy: funkcjonalne zabawy 
wczesnego dzieciństwa, zabawy symboliczne występujące od trzeciego roku życia; zabawy 
bohaterskie – wykorzystywane głównie w pierwszych latach szkoły podstawowej oraz 
zabawy społeczne, które pojawiają się pod koniec dzieciństwa. Okoń  W. Zabawa…, op. cit. 
W polskiej literaturze pedagogicznej popularny jest podział zabaw zaproponowany przez 
radzieckiego pedagoga P.A. Rudika, który wyróżnił cztery rodzaje zabaw: konstrukcyjne, 
twórcze, dydaktyczne i ruchowe. Rudik P.A. Rodzaje zabaw dziecięcych i ich właściwości, 
w: O zabawach dzieci, red. W. Okoń , Warszawa, PZWS, 1950.
39 Hutt C. Play in the under 5s: form, development and function, in: Modern perspectives in 
the psychiatry of infancy, ed. J.G. Howells, New York, Brunner/Marcel, 1979.
40 Zadrożyńska A. Homo faber…, op. cit., 191.
41 Głażewski M. Infans ludens, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2014, vol. 2, 1(3), 
19–44.
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Identyfi kacja form zachowań może stanowić podstawę do oceny miejsca 
zabawy jako przestrzeni zabawowej. Znacząca ilość form obecności, które 
nie należą ani do form zabaw, ani form z pogranicza rekreacji i zabawy, 
na ogół wskazuje, że obserwowane miejsce zabawy nie jest przestrzenią 
zabawową. Tym bardziej istotne jest rozpoznanie tych, których obecność 
jest dowodem odbywania się zabawy w przestrzeni⁴². Podstawą tego jest 
świadomość bogactwa możliwych do zaobserwowania w miejscu zabawy 
form obecności i umiejętność ich identyfi kacji (ryc. 2.17).

Rozwój zabaw towarzyszący dorastaniu i zmieniające się w ciągu życia pre-
ferencje dotyczące spędzania wolnego czasu wpływają na wybory dotyczące 
charakteru miejsca zabawy. Wiąże się to ze zmianami w sposobie współ-
uczestniczenia w przestrzeni zabawowej i jej percepcją, potrzebami psycho-
fi zycznymi, a także kwestią dostępności miejsca zabawy i możliwościami 
eksplorowania przestrzeni. Różnice w możliwościach fi zycznego przemiesz-
czania i mobilności zmieniają się wraz z wiekiem, łącząc się ze zmianami 
zasięgu przestrzennego oddziaływania przestrzeni zabawowej.

W niniejszej pracy za najbardziej praktyczny sposób przedstawienia form 
zabaw w kontekście walorów przestrzeni przyjęto podział na grupy wie-
kowe związane z fazami procesu socjalizacji. Proces ten łączy się z instytu-
cjami, z jakimi kolejno styka się jednostka⁴³. Zdarzenia o charakterze prze-
łomów życiowych (jak pójście do przedszkola, szkoły, ukończenie szkoły, 

42 Przy opracowywaniu klasyfi kacji form obecności w miejscach zabaw (ryc. 2.17) wykorzy-
stano częściowo klasyfi kację zabaw Rubina oraz własne obserwacje zachowań w miejscach 
zabaw. Rubin K.H. The play observation scale, College Park, University of Maryland, The Center 
for Children, Relationship and Culture, 2001.
43 Tillmann K.J. Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa, PWN, 1996.

Ryc. 2.14–2.16. Formy obecności w miejscach zabawy
Źródło: fot. autorki

Ryc. 2.14. Zabawy funkcjonalne 
z wodą

Ryc. 2.15. Pogranicze zabawy 
i rekreacji – rysowanie

Ryc. 2.16. Gry ruchowe
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podjęcie pracy, przejście na emeryturę) wydają się szczególnie istotne dla 
określenia zmieniających się form i roli społecznej, jaką przyjmuje zabawa. 
Chociaż przedmiotem pracy jest miejsce zabawy, użytkowane przede wszyst-
kim przez dziecko, to ze względu na eksponowanie waloru integracyjnego 
zabawy zdecydowano się scharakteryzować formy zabaw i preferencje doty-
czące miejsca zabawy w kolejnych etapach życia, nie ograniczając się tylko 
do dzieciństwa⁴⁴.

Dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (do 3 lat) opanowują sztukę 
poruszania się i porozumiewania z otoczeniem. Towarzyszy temu dążenie 
do „przebywania w fi zycznej bliskości pewnych osób i poczucia bezpieczeń-
stwa w ich obecności”⁴⁵). W tym okresie do najważniejszych zabaw należą 
zabawy manipulacyjne, wywodzące się z zabaw funkcjonalnych i prowa-
dzące do formowania się z czasem zabaw konstrukcyjnych, które polegają 
na swobodnych czynnościach podejmowanych dla przyjemności (np. prze-
noszenie klocków). Towarzyszą im zabawy symboliczne, polegające na „uda-
waniu”, które przekształcają się w kolejnym okresie w rozwinięte zabawy 
tematyczne, zabawy w role⁴⁶. Charakterystyczne wydaje się też odnajdywa-
nie przyjemności w powtarzaniu czynności, co wynika z chęci ćwiczenia 
określonej umiejętności. Na placu zabaw można zaobserwować 2–3-letnie 
dzieci wykonujące te same krótkie sekwencje zabaw typu: wejść, zjechać, 

44 Poza tym możliwość łączenia zabawy dzieci i dorosłych ma wymiar integracyjno-terapeu-
tyczny, bo jak zauważa B. Hurlock: „zabawa daje dorosłym możliwość wykrycia wielu dzie-
cięcych problemów, których w inny sposób nie można poznać”. Hurlock E.B. Rozwój dziecka, 
Warszawa, PWN, 1985, 366.
45 Birch A., Malim T. Psychologia rozwojowa w zarysie – od niemowlęctwa do dorosłości, 
Warszawa, PWN, 76.
46 Kilar-Turska M., Białecka-Pikul M. Wczesne dzieciństwo, w: Psychologia rozwoju czło-
wieka. Charakterystyka okresów życia, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Rys. 2.17. Obserwowane formy obecności w miejscach zabaw
Źródło: opracowanie własne.
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podbiec, które u starszych nie znalazłyby już zainteresowania lub wymaga-
łyby większego skomplikowania i połączenia ich z treścią wyobrażeniową 
lub zasadami gry.

Preferencje dotyczące miejsca zabawy w tym początkowym okresie życia 
napotykają na pewne trudności w ich scharakteryzowaniu, ponieważ roz-
wijające się dopiero umiejętności ruchowe dzieci ich całkowita zależność 
od opiekunów ograniczają zarówno fi zyczne możliwości eksploracji oto-
czenia zewnętrznego, jak i samodzielne wybieranie miejsc. Biorąc jednak 
pod uwagę typowe dla tego okresu formy zabaw, należy sądzić, że miejsce 
zabaw powinno z jednej strony umożliwiać wykonywanie prostych sekwen-
cji zabaw ruchowych, a z drugiej dostarczać bodźców pobudzających różne 
zmysły, zachęcając tym samym do eksplorowania i poznawania otocze-
nia. Sensoryczność przestrzeni odgrywa w tej grupie wiekowej ogromną 
rolę, ponieważ dzieci reagują na pobudzający do zabawy bodziec w sposób 
natychmiastowy, intuicyjnie stając się aktywnymi współuczestnikami prze-
strzeni zabawowej. Instynktownie odkrywają przestrzeń za pomocą spraw-
dzania, „co to jest”, „jak działa” i „do czego można to wykorzystać”. Dlatego 
też miejsce zabawy, które pozwala na swobodne poznawanie i odkrywanie 
różnorodności materiałów, bogactwa faktur i kolorów przez dotyk, smak, 
wzrok i słuch, jest szczególnie wartościowe i atrakcyjne (ryc. 2.18 i 2.19). 
Wśród elementów zagospodarowania nie powinno zabraknąć: pola piasko-
wego, elementów wodnych (brodziki, tryskacze), urozmaiconych fakturowo 
i kolorystycznie nawierzchni pozwalających na zabawę na poziomie gruntu 
oraz elementów sensorycznych naturalnych i sztucznych na tyle małych, by 
umożliwić zabawy manipulacyjne z ich wykorzystaniem.

Dzieci w wieku przedszkolnym poszerzają swój świat i uczą się samo-
dzielności. Towarzyszą temu trzy następujące po sobie rodzaje aktywno-
ści: manipulowanie, doskonalenie i rozumienie⁴⁷. W tym czasie dzieci 

47 Beaty J. Cognitive development: Classifi cation, number, time and space, in: Observing 
Development of the Young Child, Upper Saddle River, Merrill Prentice Hall, 2002, 254–294.

Ryc. 2.18–2.19. Miejsca zabaw pożądane z punktu widzenia dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa
Źródło: fot. autorki.
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osiągają apogeum rozwoju motorycznego, znajdując dużo przyjemno-
ści w zabawach opartych na aktywności fi zycznej (bieganie, wspinanie 
się, jazda na rowerku itp.), które pozwalają im na ćwiczenie umiejętności 
ruchowych. Charakterystyczny jest też w tym okresie duży udział fanta-
zji w zabawie, przy czym treść zabawy bezpośrednio wynika z aktualnego 
stanu wiedzy o świecie. Zabawa jest pewnego rodzaju ćwiczeniem przy-
gotowawczym, porządkującym nabyte informacje, stąd wynika rozwój 
zabaw dramatycznych, w których dzieci przyjmują określone role, bawiąc 
się w „kogoś” lub „coś”, wykorzystując w ich treści obserwacje z życia spo-
łecznego⁴⁸. Powszechnie uważa się, że dzieci w tym okresie mają wyjątkowo 
bujną wyobraźnię, co wynika w dużej mierze z faktu, że podczas zabawy 
często dochodzi do nadawania martwym przedmiotom cech istot żywych 
(animizm) oraz kształtowania roślin i zwierząt na podobieństwo człowieka 
(antropomorfi zm dziecięcy). „Dziecko wykorzystuje fantazję i jest usatys-
fakcjonowane używaniem jednego przedmiotu jako symbolu innego – krze-
sło może stać się samochodem, prześcieradło modną sukienką”⁴⁹. Pojawiają 
się też pierwsze zabawy konstrukcyjne, którym towarzyszy rozwój zdolności 
manualnych. Polegają one na konstruowaniu, zestawianiu w całość, budo-
waniu „czegoś” z określonego materiału lub materiałów, np. piasku, gliny, 
kamieni, kasztanów, klocków, listewek i wielu innych⁵⁰. Efekt poczynionych 
starań nabiera z czasem większego znaczenia, jednak to sam proces zabawy 
jest najważniejszy. Dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej bawią się 
z rówieśnikami, ale na ogół potrzebują w zabawie pomocy osób dorosłych, 
np. przy ustalaniu reguł zabawy⁵¹.

Miejsce zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym – uwzględniając typowe 
dla tego okresu formy zabaw – powinno zatem wykorzystywać lubiane 
przez dzieci w tym wieku elementy tematyczne, raczej dosłowne i łatwo 
rozpoznawalne, w tym mające cechy archetypów (elementy naturalne 
i sztuczne). Mogą mieć istotne znaczenie dla rozpoczęcia zabawy, pobudza-
jąc wyobraźnię i stymulując zabawy tematyczne. Dzieci mają swoje ulu-
bione kształty, owoce, rośliny, które często można odnaleźć w dobrze zna-
nych legendach i bajkach, mogące zaciekawić i w szczególnych sytuacjach 

48 Jaśko A., Grochowalska M. Stymulowanie rozwoju postaw prospołecznych dzieci poprzez 
zabawy tematyczne, w: Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. K. Duraj-

 -Nowakowska, B. Muchacka, Kraków, WSP, 1998, 104–109.
49 Birch A., Malim T. Psychologia rozwojowa…, op. cit., 31.
50 Kraszewski K. Rola zabaw konstrukcyjnych w wychowaniu technicznym dzieci w wieku 
przedszkolnym, w: Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. K. Duraj-

 -Nowakowska, B. Muchacka, Kraków, WSP, 1998, 117–122.
51 „Młodsze dzieci bawią się jeszcze samotnie, nie przejawiając jeszcze aktywności spo-
łecznej i pozostając w grupie w roli obserwatora, lub też naśladują rówieśnika w zabawie 
równoległej, nie wpływając jednak na zachowanie innych dzieci. Zabawy samotne i rów-
noległe stabilizują się w 3–6. roku życia, zajmując mniej więcej połowę czasu przeznaczo-
nego na zabawę. Pod koniec okresu przedszkolnego dzieci zdolne są do zabaw zespołowych, 
dla których charakterystyczne jest ustalenie wspólnego celu i planu działania”. Harwas-

 -Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia czło-
wieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, 114.
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skupić uwagę, odwracając od niekorzystnych bodźców⁵². Choć udział osób 
dorosłych w zabawie jest pożądany, a dzieci chętnie angażują do niej opie-
kunów, to rozwijające się zabawy oparte na dużym udziale wyobraźni oraz 
rosnąca samodzielność wymagają pozostawienia dzieciom sporej swobody 
i pewnej dowolności w aranżacji miejsca zabawy, a także możliwości doko-
nywania wyborów i wykorzystania własnej kreatywności w przeprowadze-
niu zabawy i dostosowaniu do niej miejsca. 

Miejsce zabawy jawi się w tym okresie jako nieco tajemnicza przestrzeń, 
nawiązująca do świata bajek, mająca często cechy z pogranicza jawy i snu, 
w której przenikają się rzeczywistość i fantazja (ryc. 2.20 i 2.21). Pozwala 
ono na swobodne działanie wyobraźni w oparciu o elementy ją pobudza-
jące, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, wynikające z obecności 
elementów znanych i lubianych, a nawet swojskich. Miejsca takie można 
tworzyć, wykorzystując bogactwo środków przestrzennych, jak urozma-
icona rzeźba terenu, piasek, woda, roślinność, oraz elementów tematycz-
nych nawiązujących do tradycyjnych motywów z bajek.

Dzieci w wieku szkolnym młodszym (szkoła podstawowa) muszą zmie-
rzyć się z rozpoczęciem nauki w szkole, wejściem w nowe środowisko rówie-
śników i pojawieniem się obowiązków szkolnych. Towarzyszą temu nowe 
wyzwania oraz świadomość zmiany w dotychczasowej proporcji między 
zabawą a pracą (nauką). Ponieważ zmienia się otoczenie, zmieniają się rów-
nież formy i treści zabawy. Wciąż popularne są zabawy tematyczne, jednak 
inspirację stanowią już inne postaci i sytuacje. Rośnie rola rówieśników, któ-
rzy stają się ważną częścią przestrzeni zabawowej, choć osoby dorosłe nadal 
odgrywają w niej ważną rolę jako animatorzy zabaw, partnerzy w grze czy 
też organizatorzy potrzebnych do zabawy komponentów. Dzieci stają się 

52 Elementy tematyczne sprawdzają się dobrze w zagospodarowaniu placówek zdrowia, szpi-
tali, przychodni, ośrodków rehabilitacji itp., wszędzie tam, gdzie potencjalnie dziecko może 
się spotkać z silnym stresem, bólem i strachem. Czałczyńska  -Podolska M., Rzeszotarska-

 -Pałka M. Ogród szpitalny jako miejsce terapii i rekonwalescencji, Kosmos. Problemy Nauk 
Biologicznych, 2016, 65(4), 609–619.

Ryc. 2.20–2.21. Miejsce zabaw pożądane z punktu widzenia dzieci w wieku przedszkolnym
Źródło: fot. autorki.
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odkrywcami poszukującymi odpowiedzi. Nie zadawalają ich proste odpo-
wiedzi. Dosłowne elementy mogą już nie być inspirujące, a postawę wobec 
przestrzeni cechuje większa aktywność.

Ponieważ dzieci w tym okresie nie potrzebują dosłownych odniesień do świata 
bajek i fantazji, elementy zagospodarowania miejsca zabawy nie powinny 
w prosty sposób odwzorowywać rzeczywistych obiektów. Rosnąca samodziel-
ność oraz odczuwana potrzeba własnego wkładu w kształtowanie otoczenia 
idzie w parze z większymi oczekiwaniami co do miejsca zabawy. Atrakcyjne 
okazują się miejsca zachęcające do odkrywania, poznawania, poszukiwa-
nia, zmierzenia się z jakimś wyzwaniem (zadaniem), a także pozwalające 
na budowanie i transformowanie, będące w efekcie polem dla kreacji często 
drobiazgowo zaaranżowanego świata. Im bardziej miejsce zabawy wydaje 
się zamknięte, skończone, niepozwalające na własną kreatywność i grę 
wyobraźni, tym jest mniej atrakcyjne do zabawy. Formuła miejsca powinna 
pozwalać na dużą samodzielność, inicjowanie i reżyserowanie zabawy, 
a co z tym związane – również scenerii jej towarzyszącej (ryc. 2.22 i 2.23).

Dzieci w wieku szkolnym starszym (gimnazjum, szkoła średnia) wchodzą 
w okres dorastania i zaczynają poszukiwania własnej tożsamości. Stąd też 
w podejmowanych zabawach coraz więcej miejsca zajmują formy autoeks-
presji, aktywności umożliwiające zaspokojenie potrzeby indywidualizmu, 
manifestowania swojej autonomii oraz niepowtarzalności jako jednostki. 
Zanikają zabawy tematyczne, w role, pojawiają się za to aktywności rekre-
acyjne, a więc o formie kontrastującej z dominującym charakterem zajęć. 
O ile w młodszych grupach wiekowych zabawy pojawiają się spontanicznie 
i mają charakter w dużej mierze swobodny, o tyle u dzieci w wieku szkolnym 
starszym dominują zabawy oparte na regułach i zasadach popartych świa-
domością rzeczywistości. Dla tego okresu charakterystyczne jest też formo-
wanie trwałych przyjaźni opartych na przynależności do tej samej „drużyny”. 
Podobnie jak w młodszych grupach daje się zauważyć aktywną postawę 
wobec przestrzeni zabawowej. Jednak w jej kreacji pojawia się aspekt reali-
styczny wynikający z rozumienia istnienia zasad i praw.

Ryc. 2.22–2.23. Miejsce zabaw pożądane z punktu widzenia dzieci w wieku szkolnym młodszym
Źródło: fot. autorki.
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Żeby odpowiadać charakterystycznym dla tego wieku potrzebom, miejsce 
zabawy powinno umożliwiać pewną dozę kreatywności, wolności i możli-
wości współdecydowania o przestrzeni, nawiązując do sztuki i nauki przez 
zastosowanie elementów abstrakcyjnych oraz niebanalnych i nietypowych 
rozwiązań przestrzennych opartych na odkrywaniu np. zjawisk fi zycznych. 
Liczą się warunki dla rozwijania zainteresowań i pasji, a także ciekawa 
forma (ryc. 2.24 i 2.25).

Osoby dorosłe i starsze w powszechnym przekonaniu się nie bawią, a prze-
cież zachowują umiejętność zabawy, która „wymaga na każdym poziomie 
przywoływania dziecięcej skłonności do bawienia się i młodzieńczego dow-
cipu”⁵³. Obowiązki rodzinne i zawodowe mocno ograniczają czas wolny, 
jednak nie eliminują potrzeby zabawy, dla której duże znacznie ma fakt 
rodzicielstwa i potrzeba form integracyjnych, w których może współuczest-
niczyć cała rodzinna. Przyjmuje się, że zabawa osób dorosłych funkcjonuje 
na bazie form opartych na:

 — współzawodnictwie – prowadzących do wyłonienia zwycięzcy (np. ści-
ganie się, piłka nożna);

 — przypadku – opartych bardziej na zrządzeniu losu niż umiejętnościach 
(np. gra w kości, ruletka);

 — naśladowaniu kogoś lub czegoś (np. udział w prezentacji, spektaklu, 
zabawie karnawałowej);

 — oszołomieniu, któremu towarzyszą silne doznania (np. wspinaczka, 
skok na bungee)⁵⁴. 

Nie wydaje się jednak, by to wyczerpywało temat. Zabawa osób dorosłych 
zaczyna się tam, gdzie pojawia się decyzja o sprawianiu przyjemności 
innym (ale też i sobie), gdyż: „(…) w dorosłości jednostka uzyskuje możli-
wość swobodnego działania, jeśli stwarza ją również innym; na tym polega 

53 Erikson E.H. Zabawa i aktualność, w: Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, 
T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1995, 261.
54 Caillois R. Żywioł…, op. cit.

Ryc. 2.24–2.25. Miejsce zabaw pożądane z punktu widzenia dzieci w wieku szkolnym starszym
Źródło: fot. autorki.
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cała istota zabawy ludzi dorosłych”⁵⁵. Inaczej niż u dzieci zabawa osób doro-
słych jest zatem bardziej zaplanowana i wiąże się z procesem decyzyjnym, 
ze swego rodzaju kalkulacją, a nie spontaniczną decyzją i doświadczaniem. 
Osoby dorosłe udzielają sobie na zabawę wewnętrznego przyzwolenia, jeśli 
uznają, że miejsce i nakład środków, jaki muszą ponieść, by poddać się zaba-
wie, są możliwe do zaakceptowania. Osoba dorosła potrzebuje często poczu-
cia swoistego bezpieczeństwa, komfortu bycia u siebie i swojskości, by dać 
się wciągnąć w zabawę. Nie znaczy to jednak, że nie jest zdolna do ulega-
nia emocjom i nie daje się wciągnąć w zabawę – potrzebuje jednak czę-
sto chwili zastanowienia, by dać się oczarować przestrzeni i pozwolić sobie 
na uwolnienie emocji i radość. Ważne staje się zatem, by miejsce z jednej 
strony zawierało elementy mimochodem wciągające w zabawę, stanowiące 
pretekst do niej, a z drugiej manifestujące, że zabawa jest naturalną częścią 
przestrzeni (ryc. 2.26 i 2.27).

W przeciwieństwie do osób dorosłych pracujących zawodowo osoby starsze 
dysponują większą ilością wolnego czasu, ale też coraz mniejszą sprawno-
ścią fi zyczną, której nierzadko towarzyszy poczucie osamotnienia. W tym 
czasie znaczenia nabierają formy zabaw, które pozwalają poczuć się potrzeb-
nym, integrujące w ramach pewnej grupy społecznościowej, a także pozwa-
lające przekraczać różnice pokoleniowe. Osoby starsze na ogół chętnie 
współuczestniczą w kreacji przestrzeni zabawowej, angażują się we współ-
tworzenie miejsc zabawy, jeśli widzą w niej możliwość integracji, inicja-
tywy, kreatywności na bazie zabawy „użytecznej”, dzięki której skorzysta 
lokalna społeczność.

Zabawa nie zanika zatem wraz z dorosłością i nie należy jej w żadnym razie 
utożsamiać wyłącznie z dzieciństwem. W ciągu całego życia człowieka pod-
legają jednak zmianom jej formy, podobnie jak wynikające z tego preferen-
cje wobec miejsca zabawy.

55 Erikson E.H. Zabawa…, op. cit., 267.

Ryc. 2.26–2.27. Miejsce zabaw pożądane z punktu widzenia osób dorosłych
Źródło: fot. autorki.
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Współuczestniczenie w przestrzeni zabawowej 
w różnych grupach wiekowych
Charakterystyka form zabaw istotnych dla określonych grup wiekowych 
i wynikających z nich preferencji co do miejsca zabawy nie wyczerpuje 
tematu funkcjonowania w przestrzeni zabawowej. Dzieci i osoby dorosłe 
postrzegają świat w nieco odmienny sposób, co niesie za sobą różnice w spo-
sobie jej użytkowania⁵⁶. Urozmaiceniu form obecności w przestrzeni zaba-
wowej towarzyszy przyjmowanie określonych form współuczestniczenia 
w związku z różnicami w sposobie jej percepcji⁵⁷.

U małych dzieci charakterystyczne jest doświadczanie przestrzeni w zaba-
wie dzięki pełnym spontaniczności sensorycznym interakcjom, polega-
jącym na zmysłowym doświadczaniu. Procesowi temu towarzyszy intu-
icyjne (pozbawione wartościowania i cechujące się natychmiastową reakcją 
w zainteresowaniu) współuczestniczenie w przestrzeni. Z czasem przeradza 
się ono w współuczestniczenie poznawcze, czyli głównie eksplorację prze-
strzeni zabawowej. Kolejny etap wiąże się z coraz bardziej twórczą inter akcją 
z przestrzenią, która nabiera charakteru celowego. Twórcze współuczest-
niczenie w przestrzeni zabawowej polega na aktywnym jej kształtowaniu 
i przekształcaniu, a efekt działań nabiera konkretnego znaczenia. Z bie-
giem lat na pierwszy plan wysuwa się realistyczne współuczestniczenie 
w przestrzeni zabawowej, oparte na rozumieniu i wyjaśnianiu zjawisk, reguł 
i zasad istniejących w przestrzeni. Towarzyszy temu interakcja z przestrze-
nią, do której wykorzystywane są realne podstawy, jak nabyta wiedza, znane 
reguły i zasady. U osób dorosłych – w sposobie współuczestniczenia w prze-
strzeni zabawowej – pojawia się charakterystyczne wartościowanie prze-
strzeni i interakcja pragmatyczna, w której kluczowa okazuje się świado-
mość znalezienia korzyści oraz uzasadnienie dla podjętej aktywności czy 
wybranego miejsca zabawy.

Różnice w sposobie współuczestniczenia w przestrzeni dodatkowo wyja-
śniają korespondujące z nimi różnice w percepcji miejsca zabawy, widoczne 
w rysunkach dzieci i osób dorosłych⁵⁸.

Rysunki dzieci w zdecydowanej większości pokazują sytuacje o charakterze 
odmiennym od typowych miejsc zabawy. Rysunek wykonany przez dziew-
czynkę w wieku 5 lat (ryc. 2.28) pokazuje miejsce pełne kolorów i dynamiki, 
w którym istotne znaczenie mają elementy dające poczucie bezpieczeń-

56 Moore R.C. Streets as playgrounds, in: Public streets for public use, ed. A.V. Moudan, New 
York, Columbia University Press, 1991, 45–62.
57 Stwierdzono, że dzieci widzą świat przede wszystkim przez pryzmat funkcji, mniej przez 
kolor i formę. Oznacza to, że dzieci wartość przestrzeni oceniają przez jej użyteczność. 
Christensen P. Place, space and knowledge: Children in the village and the city, in: Children 
in the city: Home, neighbourhood and community, eds. P. Christensen, M. O’Brien, London, 
Routledge Falmer, 2003, 13–28.
58 Analizowane rysunki na temat „Moje wymarzone miejsce zabawy” zostały przygoto-
wane przez dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej na Głębokiem, Szkoły Podstawowej 
w Pomierzynie oraz osoby dorosłe, studentów ZUT w Szczecinie. Rysunki osób dorosłych 
zaopatrzone zostały dodatkowo w krótkie opisy autorów.
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stwa. Przedstawione miejsce znajduje się na zewnątrz budynku, ale blisko 
domu – miejsca dobrze znanego, w zabawie zaś towarzyszy autorce rysunku 
jej mama. Pomimo braku konkretnych elementów czy urządzeń przestrzeń 
wykreowana za pomocą pełnego ekspresji sposobu rysowania pokazuje 
radość i nastrój towarzyszący zabawie. Rysunek 8-letniej autorki (ryc. 2.29) 
pokazuje miejsce pełne zieleni i zwierząt, które wydają się kluczowe dla 
zabawy. Typowe dla placu zabaw urządzenie pojawia się tylko w narożniku 
rysunku, trochę jakby przypadkowo, będąc jedynie jego uzupełnieniem. 
Prawdziwa zabawa toczy się w centralnej części rysunku, w przestrzeni 
niczym nieograniczonej i wolnej. W pracach dzieci łatwo można odnaleźć 
istotę zabawy, nawet tam, gdzie przestrzeń pozornie wygląda zwyczajnie. 
To rezultat wolności i swobody aranżacji miejsca zabawy. Przedstawione 
miejsca nie są niezmienne i stałe, cechuje je dynamika, pewne niedopowie-
dzenie i otwartość na zmiany. Widoczna jest aktywność i współuczestnicze-
nie oparte na doświadczaniu i eksplorowaniu przestrzeni.

Rysunki młodzieży i osób dorosłych pokazują, że z biegiem czasu coraz 
trudniej oddzielić jest własne preferencje od tego, co narzuca nam środo-
wisko, otoczenie zewnętrzne i stereotypy (ryc. 2.30–2.32). To, z czym spo-
tykamy się powszechnie, wymusza myślenie, że jest to jedyne właściwe 
rozwiązanie. Wymarzone miejsce zabaw staje się „placem zabaw”, który 
powinien realizować funkcję edukacyjną, stymulując określone formy 
aktywności. Przestrzeń staje się więc szczegółowo zaplanowana. Autor 
jednego z rysunku wymarzonego miejsca zabaw przedstawia precyzyjnie 
zaaranżowaną przestrzeń: „(…) wewnątrz drewnianych budowli znajdują 
się liczne elementy, które pomogą w rozwiązywaniu zagadek (…) ścieżka, 
która pozwoli na łatwą naukę kolorów (…)”. I nawet przyszli architekci kra-
jobrazu mają problem, by ich wymarzone miejsce zabawy nie powielało roz-
wiązań powszechnie uważanych za atrakcyjne (ryc. 2.31).

Dla zdecydowanej większości prac przygotowanych przez osoby dorosłe cha-
rakterystyczne jest to, że zabawa i bawiące się osoby pojawiają się na nich 
bardzo rzadko. Osoby dorosłe jako wymarzone miejsce zabawy rysują naj-

Ryc. 2.28–2.29. „Moje wymarzone miejsce zabawy” w rysunkach dzieci: a) 5-letniego; b) 8-letniego 
Źródło: fot. autorki.

a) b)
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częściej place zabaw, ale nie utożsamiają się z nimi i nie lokalizują siebie 
w ukazanej scenerii. Przedstawiane miejsca z reguły są kolorowe, wypeł-
nione urządzeniami zabawowymi i jednocześnie… puste. Brak utożsa-
mienia się z przedstawianą przestrzenią wiąże się również z faktem przy-
pisywania jej innym grupom użytkowników. Pomimo że prace powstały 
pod hasłem „Moje wymarzone miejsce zabawy”, rysunki przygotowane 
przez osoby dorosłe są często opisywane przez ich autorów jako miej-
sce do zabawy mające służyć dzieciom lub młodzieży. Niektóre są wręcz 
kalką istniejących placów zabaw dla dzieci. Wskazuje to, że w powszech-
nej świadomości społecznej zabawa funkcjonuje jako aktywność utożsa-
miana z dzieciństwem, dlatego w pewnym wieku „nie wypada się bawić”, 
ale też świadczy o braku obecności zabawy w przestrzeni miejskiej oraz 
braku alternatyw dla placu zabaw jako tradycyjnie interpretowanej prze-
strzeni do zabawy.

Rysunki, w których osoby dorosłe pokazują swoje współuczestniczenie 
w przestrzeni, należą do wyjątków (rys. 2.33). Okazuje się jednak, że kiedy 
uda się zapomnieć o wszechobecnych w krajobrazie miejskim typowych 
rozwiązaniach, przedstawione miejsca zaczynają przypominać te rysowane 
przez dzieci. Autorka jednego z takich rysunków opisując przedstawione 
miejsce, stwierdza „(…) nie przedmioty małej architektury są wymarzonym 
miejscem zabaw… lecz sam krajobraz i natura. To właśnie ją można wyko-

Ryc. 2.30–2.33. „Moje wymarzone miejsce zabawy” w rysunkach osób dorosłych 
(prace wykonane anonimowo) 
Źródło: fot. autorki.
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rzystać i dzięki niej przeżyć najlepsze chwile w swoim życiu”. Wyczuwalny 
w pracy nastrój wolności i swobody pozwala sądzić, że zabawa w swej istocie 
jest uniwersalna, a przestrzeń zabawowa zachowuje swoje kluczowe cechy 
niezależnie od wieku użytkowników.

Czynnikiem, który dodatkowo powoduje odmienność we współuczestni-
czeniu w przestrzeni zabawowej, są różnice w dostępności miejsc zabawy 
oraz świadomości przestrzennej powiązanej z zasięgiem terytorialnym prze-
strzeni zabawowej, widoczne w różnych grupach wiekowych.

Zasięg przestrzeni zabawowej dziecka początkowo skupia się prawie wyłącz-
nie na jego miejscu zamieszkania: własnym pokoju i domu. Przestrzeń 
rocznego dziecka ogranicza się w dużej mierze do maksymalnie kilku 
pomieszczeń, po których może się poruszać zwykle pod ścisłą opieką osób 
dorosłych. Z czasem rozwój psychomotoryczny pozwala na coraz dalszą eks-
plorację przestrzeni, która choć zwykle odbywa się pod opieką i dotyczy 
miejsc w bliskim sąsiedztwie domu (jak osiedlowe place zabaw), to wiąże 
się z dokonywaniem pierwszych wyborów, gdzie się bawić. Dziecko trzylet-
nie może nie tylko chodzić, ale i biegać. Porusza się swobodnie w obrębie 
własnego domu, a jego świadomość przestrzenna obejmuje także kilka waż-
nych miejsc (np. dom babci, sklep itp.), odwiedzanych razem z opiekunami. 
Przestrzeń dziecka, które rozpoczyna naukę w szkole, mocno się rozszerza. 
Mimo że drogę do szkoły pokonuje w pierwszych latach niesamodzielnie, 
świadomość przestrzenna obejmuje nie tylko dom, ale także szkołę, miej-
sca zamieszkania ważnych dla dziecka osób, w tym niebędących członkami 
rodziny. Dzieci starsze, około 10. roku życia, prócz większej świadomości 
przestrzennej cechuje coraz większa samodzielność w eksplorowaniu prze-
strzeni. Drogę do szkoły coraz częściej pokonują już same. Początkowo ogra-
niczona do jednego pomieszczenia świadomość przestrzenna osiąga roz-
miary większe niż jedna dzielnica. Młodzież porusza się już praktycznie bez 
ograniczeń. Miasto staje się zbiorem konkretnych miejsc, tracąc status prze-
strzeni nierozpoznanej. Zasięg terytorialny przestrzeni zabawowej zwykle 
obejmuje zarówno okolicę miejsca zamieszkania i miejsca zabaw w zasięgu 
codziennej dostępności, jak i wykracza poza rejon zamieszkania i dotyczy 
miejsc znajdujących się w innych dzielnicach i osiedlach. Co istotne, cha-
rakterystyczne jest pojawienie się miejsc zabaw spontanicznych, wykra-
czających poza tradycyjnie rozumiane. W przypadku osób starszych z racji 
pojawiających się ograniczeń fi zycznych i zmniejszającej się często mobil-
ności zasięg terytorialny przestrzeni zabawowej staje się w większym stop-
niu lokalny, preferowane są miejsca w bliskim sąsiedztwie miejsca zamiesz-
kania.

Należy jednak zauważyć, że myślenie o zasięgu przestrzeni zabawowej 
wyłącznie w kontekście coraz bardziej powiększającego się terytorialnie 
otoczenia domu, które kilkadziesiąt lat temu byłoby jak najbardziej uza-
sadnione, dziś wymaga pewnej korekty. Należy sądzić, że zwłaszcza w przy-
padku okresu wczesnego dzieciństwa (ale też późniejszych) przestrzeń zaba-
wowa jednostki ma charakter „wyspowy” i dotyczy odizolowanych od siebie, 
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rozproszonych miejsc zabaw, które są nieraz znacznie oddalone od siebie 
i miejsca zamieszkania. Przyczynia się to do wybiórczego widzenia prze-
strzeni miejskiej i postrzegania jej przez pryzmat wyselekcjonowanych 
przez opiekunów miejsc. Taka sytuacja ma tendencje do przedłużania się 
i „wyspowy” charakter przestrzeni zabawowej dotyczy także późniejszych 
okresów życia. Jednocześnie towarzyszy temu zauważalnie wolniejszy niż 
kilkadziesiąt lat temu proces powiększania się samodzielnie eksplorowa-
nej przestrzeni. Charakterystyczna dla przestrzeni zabawowej we współcze-
snym mieście „wyspowość” jest rezultatem wzrostu mobilności, rozwoju 
motoryzacji, a także zmian w stylu życia i charakterze przestrzeni publicz-
nej. Wyspowy charakter przestrzeni zabawowej związany jest też ze wzro-
stem świadomości opiekunów odnośnie do miejsca zabawy. Podczas oceny 
i wyboru miejsca zabawy są oni często skłonni ponieść nawet znaczące (np. 
czasowe lub fi nansowe) koszty, by znaleźć się w miejscu, które spełnia ich 
oczekiwania. Na taki stan rzeczy wpływa też zanikanie terenów otwartych, 
terenów „niczyich” i zwiększanie gęstości zabudowy.

Porównajmy lokalizację miejsc zabawy istniejących w świadomości dziecka 
w wieku szkolnym młodszym obecnie i około 30 lat temu. Przykład 
autorki i jej córki pokazuje ogromną różnice pod względem rozprosze-
nia miejsc zabaw oraz możliwości samodzielnego eksplorowania prze-
strzeni. Przestrzeń zabawowa dziecka 30 lat temu w dużej mierze toż-
sama była z przestrzenią samodzielnie eksplorowaną w pobliżu miejsca 
zamieszkania, miała charakter ciągły i rzadko obejmowała intencjonalne 
miejsce zabaw. Obecnie dziecko w analogicznym okresie życia ma mniej-
sze możliwości samodzielnej eksploracji przestrzeni. Jego przestrzeń zaba-
wowa funkcjonuje na bazie wyizolowanych, licznych i często rozsianych 
po całym mieście miejsc zabaw, do których rzadko może się dostać samo-
dzielnie (ryc. 2.34 i 2.35).

Można przyjąć, że obecna tendencja do rozwijania się „wyspowego” cha-
rakteru przestrzeni zabawowej, dobrze zauważalna we wczesnym okresie 
dzieciństwa i okresie przedszkolnym, widoczna jest też w kolejnych latach. 
Zmiany dotyczą głównie wzrastającej liczby miejsc zabawy. Choć przestrzeń 
zabawowa w pewnym sensie rozszerza się, obejmując nowe miejsca i rejony, 
które dzieci z czasem zaczynają samodzielnie eksplorować, jej „wyspowy” 
charakter z uwagi na znaczną ofertę miejsc istniejących w świadomo-
ści dziecka utrzymuje się. Należy jednak zauważyć, że te miejsca zabawy, 
do których można samodzielnie dostać się, wydają się zyskiwać na znacze-
niu. Tendencja ta utrzymuje się aż do okresu starości.

Pojawiające się wraz z wiekiem różnice w zasięgu przestrzeni zabawowej 
nie przekreślają jej uniwersalizmu.

Miejsce zabawy funkcjonujące jako przestrzeń zabawowa wydaje się mieć 
niezależne od wieku użytkowników wspólne cechy: aktywne współuczest-
niczenie i swobodę w jej kreowaniu. Dostrzeżone różnice w percepcji prze-
strzeni zabawowej dzieci i osób dorosłych wynikają z ukierunkowania dzieci 
w zabawie na jej przebieg (zabawa jako proces), u osób dorosłych zaś na jej 
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Ryc. 2.34–2.35. Lokalizacja ulubionych miejsc zabawy istniejących w świadomości dziecka 
obecnie i dawniej – przykład autorki i jej córki
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2.34. Zasięg przestrzeni zabawowej dziewczynki 
w wieku około 8 lat – współcześnie. Czerwone kółka 
pokazują wskazane przez dziewczynkę ulubione 
intencjonalne miejsca zabaw, czarne kółko – miejsce 
zamieszkania, a czerwony okręg – zasięg przestrzeni 
samodzielnej eksploracji

Rys. 2.35. Zasięg przestrzeni zabawowej dziewczynki 
w wieku około 8 lat – 30 lat temu. Czarne kółko 
pokazuje miejsce zamieszkania, a czerwony okręg – 
zasięg przestrzeni samodzielnej eksploracji. Brak 
intencjonalnych miejsc zabaw 

efekt końcowy (zabawa jako droga do celu) oraz innego podłoża motywa-
cyjnego, które u dzieci opiera się na „chcę”, natomiast u osób dorosłych 
na „mogę”.

Spontaniczności stopniowo zaczyna towarzyszyć myślenie i wartościowa-
nie, które warunkują podjęcie aktywności zabawowej. Coraz ważniejszą też 
rolę odgrywają nabyte informacje i wiedza. Zabawy dzieci i dorosłych, choć 
różnią się w formach, mają cechy wspólne pod postacią relacji z przestrze-
nią zabawową, która opiera się na aktywności i współuczestniczeniu.

Zarówno dostrzeżone różnice w formach współuczestniczenia w przestrzeni 
zabawowej dzieci i osób dorosłych, jak i niezależnie od wieku aktywna 
postawa wobec niej – wymagają uwzględnienia w architekturze miejsca 
zabawy i stworzenia warunków dla określonych form współuczestnicze-
nia. Niezależnie bowiem od wieku zabawa łączy się z interakcją z przestrze-
nią, bez której trudno ją sobie wyobrazić. Oznacza to, że uczestnik zabawy 
pozostaje aktywny, biorąc udział w tworzeniu, kształtowaniu czy też trans-
formowaniu.

Motyw przewodni przestrzeni zabawowej, rozumiany jako podłoże nar-
racyjne miejsca zabawy pobudzające zabawę, może się różnić (jako bazę 
przyjmując formy zabaw i ich treść, zmieniające się w ciągu całego życia). 
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Rys. 2.36. Współuczestniczenie w przestrzeni zabawowej w różnych grupach wiekowych
Źródło: opracowanie własne.
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Niezmienna pozostaje aktywność w jej współtworzeniu i współuczestni-
czeniu. Każdą grupę wiekową cechują charakterystyczne dla niej formy 
zabaw, jak również dominujący w zabawach typ działania. Przekłada 
się to na pewne różnice w sposobie interakcji z przestrzenią, co pozwala 
na zidentyfikowanie pięciu podstawowych form współuczestniczenia 
w przestrzeni (rys. 2.36). W okresie poniemowlęcym przeważa współuczest-
niczenie intuicyjne – interakcja z przestrzenią oparta jest na doświadcza-
niu jej wszystkimi zmysłami. W okresie przedszkolnym współuczestni-
czenie możemy określić jako poznawcze – interakcja z przestrzenią wiąże 
się przede wszystkim z eksplorowaniem. Wiek szkolny młodszy wyróżnia 
współuczestniczenie twórcze – interakcje z przestrzenią charakteryzuje 
coraz częściej przekształcanie. Wiek szkolny starszy wiąże się ze współ-
uczestniczeniem realistycznym – interakcjom z przestrzenią towarzyszy 
coraz lepsze rozumienie rzeczywistości i próby wyjaśniania zjawisk. Okres 
dorosłości cechuje współuczestniczenie pragmatyczne – interakcje z prze-
strzenią opierają na wartościowaniu.

Miejsce zabawy powinno uwzględniać różnorodność potrzeb, jednak nie 
tyle stymulując określone z góry formy aktywności i zabaw, ile raczej odpo-
wiadając sposobowi percepcji przestrzeni zabawowej i współuczestniczenia 
w niej. Oznacza to konieczność uwzględnienia:

 — możliwości użytkowania miejsca zabawy przez: doświadczanie, eksplo-
rowanie, przekształcanie, wyjaśnianie i wartościowanie przestrzeni – wska-
zane aktywności wiążą się ze specyfi ką zabaw w danej grupie wiekowej i do-
tyczą działań, które leżą niejako u ich podstaw;

 — możliwości aktywnego współuczestniczenia przez współuczestnicze-
nie: intuicyjne, poznawcze, twórcze, realistyczne i pragmatyczne – wska-
zane rodzaje współuczestniczenia wiążą się ze specyfi ką zabaw w danej gru-
pie wiekowej opartych na interakcji z przestrzenią.

Sposób doświadczania przestrzeni zabawowej, cechujący się zawsze 
aktywną postawą na bazie różnych form współuczestniczenia, zwraca 
uwagę na konieczność poszukiwań rozwiązań architektury miejsca zabawy, 
które będą stanowić odpowiedź na współtworzenie i współuczestniczenie, 
realizującą integracyjny potencjał (i wykraczającą poza potrzeby jednej 
grupy wiekowej).
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3
W  KIERUNKU 
DEZINTEGRACJI

„Niezależnie od tego, co znaczą 
przestrzeń i czas, miejsce i okazja 
znaczą więcej. Ponieważ przestrzeń 
w wyobrażeniu człowieka jest 
miejscem, a czas w wyobrażeniu 
człowieka jest okazją”¹ 
(tłum. własne).

Aldo van Eyck

3.1. Miejsce zabawy na tle kulturowych 
przemian w widzeniu zabawy i dziecka
Chociaż pierwsze publiczne miejsca zabawy (jako tzw. place zabaw) zaczęto 
zakładać dopiero w drugiej połowie XIX wieku, to również z ich braku 
w przestrzeni publicznej możemy sporo się dowiedzieć – przede wszyst-
kim o ówczesnym sposobie rozumienia zabawy oraz stosunku do dziecka 
i jego roli społecznej. W tym kontekście, parafrazując znane powiedzenie 
Honoriusza Balzaka „pokaż mi swój pokój, a powiem ci, kim jesteś”, można 
pokusić się o stwierdzenie: pokaż mi swoje miejsce zabawy, a powiem, 
w jakiej społeczności żyjesz. Przy głębszej analizie miejsc zabawy w kon-
tekście kulturowych przemian okazuje się, że wcale nie jest ono przesadą. 
Historia zabaw sięga bowiem czasów prehistorycznych. Zabawa towarzyszy 
istnieniu ludzkości i była zawsze obecna w życiu człowieka jako element 
kultury – a według J. Huizingi – holenderskiego historyka i badacza kultury, 

„czysta zabawa sama stanowi podstawę i czynnik kultury”². Architektura 
miejsca zabawy, podobnie jak fakt jego istnienia lub nie w przestrzeni 
publicznej, jest pochodną określonego sposobu widzenia zabawy i samego 
dziecka. W każdej epoce na swój sposób postrzegano dzieciństwo, a na sto-
sunek do dziecka wpływały uwarunkowania kulturowe, społeczne, eko-
nomiczne i polityczne, które zmieniały się w ciągu wieków³. Nie wszyst-
kie teorie dotyczące zabawy, które pojawiały się od starożytności po czasy 
współczesne⁴, wywarły konkretny wpływ na kształtowanie przestrzeni 

1 Aldo van Eyck, Play and Playground Encyclopedia, https://www.pgpedia.com/v/aldo-van-
-eyck (dostęp: 19.12.2017).

2 Huizinga J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 
2017, 17.
3 „(…) obraz dziecka jest tworem, na którego kształt i treści oddziałują panujące w danej 
społeczności wierzenia religijne, kultura, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, 
a także i polityka”. Brzeziński W. Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. 
Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości, Przegląd Pedagogiczny, 2012, 1, 
141–153.
4 Patrz podrozdz. 2.2, tabela 2.1.
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zabawowej. Wskazują one jednak na wyraźny kierunek przemian – od mar-
ginalizowania zabawy do nadania jej kluczowej roli w rozwoju dziecka.

Poszukiwanie śladów miejsc zabawy dzieci w odległej przeszłości nie jest 
zadaniem prostym. Wynika to bezpośrednio z braku w przestrzeni publicz-
nej miejsc zabawy dla dzieci we współczesnym ich rozumieniu oraz z trwa-
jącego setki lat niewielkiego społecznego zainteresowania zagadnieniami 
dotyczącymi dzieci⁵. Pośrednio zaś ze specyfi ki zabawy, która wiąże się z grą 
wyobraźni i poruszaniem się w przestrzeni umownej. „Zabawa może istnieć 
bez zabawki, ale zabawka bez zabawy jest tylko zwykłym przedmiotem”⁶. 
Rola fi kcji w zabawie sprawia, że interpretacja materiałów źródłowych pod 
postacią znalezisk archeologicznych (głównie znaleziska w grobach dzieci)⁷ 
i zabytków sztuki (np. przedstawienia ikonografi czne dzieci z zabawkami), 
które mogłyby dostarczyć informacji o ówczesnych zabawach (i pośrednio 
o miejscach, w których się odbywały), musi być obarczona pewnym mar-
ginesem błędu⁸. Pewniejsze w ocenie są źródła pisane, pamiętniki i wspo-
mnienia dotyczące wychowania dzieci i młodzieży, na podstawie których 
możemy wnioskować o ówczesnych koncepcjach dzieciństwa i popular-
nych formach zabaw, a także niektóre źródła ikonografi czne przedstawia-
jące bawiące się osoby. Choć i one nie przekazują w pełni tego, co rozgrywa 
się w wyobraźni bawiących się osób.

Z dużą jednak pewnością możemy przypuszczać, że zarówno do zabawy, 
jak i dziecka przykładano kiedyś znacznie mniejszą wagę niż współcześnie, 
ponieważ dzieciństwa nie postrzegano jako wartości autotelicznej. Przez 
setki lat, aż do XIX wieku miejsca zabawy dla dzieci nie były zakładane, 
ponieważ nie widziano takiej potrzeby. Ich brak wiązał się ze stosunkowo 
krótkim okresem dzieciństwa i szybkim wchodzeniem w świat dorosłych 
i ich zabaw. Historię miejsc zabawy tworzyły miejsca przeznaczone głów-
nie do zabawy osób dorosłych, zaś dzieci były postrzegane jako mali, tj. nie-

5 Większą wagę zaczęto przywiązywać do problematyki dzieciństwa dopiero od przełomu 
XIX i XX wieku, który przyniósł dynamiczny rozwój badań z zakresu pedagogiki i psycho-
logii dziecięcej.
6 Kabacińska K. Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań, Wydaw-
nictwo Poznańskie, 2007, 151.
7 Informacje o najstarszych zabawkach możemy czerpać ze znalezisk w grobach dzieci, 
które zwyczajowo chowano razem z przedmiotami codziennego użytku, w tym z zabaw-
kami. Na ich podstawie możemy przypuszczać, że wśród zabawek pierwotnych znajdowały 
się: zabawki akustyczne (terkotki, piszczałki, bębenki, grzechotki), zabawki ruchome (bączek, 
piłka, wąż), broń (łuk, strzały, bumerangi), zabawki plastyczne (fi gurki zwierząt, lalki) oraz 
narzędzia (odzwierciedlające przedmioty, którymi posługiwali się dorośli). Pozostawiają one 
jednak pewne pole dla interpretacji ze względu na możliwości wykorzystania ich nie tylko 
do zabawy. Elkonin D.B. Psychologia zabawy, Warszawa, WSiP, 1984, 45.
8 Przykładowo, grzechotki znane z czasów starożytnej Grecji i Rzymu miały funkcję kul-
tową, służyły do odstraszania uroków i rytuałów magicznych. Najwięcej ich można znaleźć 
w grobach kobiet, co jednak nie przesądza o ich jednoznacznej funkcji ze względu na nie-
dostatek odnalezionych szczątków antropologicznych niemowląt. Romanowicz P. Zabawa 
w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku, Szczecin, 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016, 136–137.
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doskonali jeszcze dorośli⁹. Nie świadczy to o tym, że dzieci kiedyś się nie 
bawiły, ale wskazuje na inny niż współcześnie stosunek do zabawy, a także 
na silne przenikanie się świata dorosłych i dzieci, które w czasach współ-
czesnych zostało w dużej mierze wyeliminowane. Analiza miejsc zabawy 
w miastach różnych epok z punktu widzenia sposobu rozumienia zabawy 
oraz stosunku do dzieciństwa i dziecka jest próbą wyjaśnienia kierunku 
przemian, które zaważyły na ukonstytuowaniu się miejsca zabawy jako 
placu zabaw.

Miasta starożytne
Pierwsze poglądy na zabawę wskazują, że uważano ją za aktywność wyróż-
niającą człowieka¹⁰ i uznawano za rodzaj przyjemności. Jej roli upatrywano 
w możliwości przygotowania do pełnienia w społeczeństwie określonych 
ról lub ćwiczenia określonych umiejętności. Jak zauważył Platon, „każdy, 
kto chce być w czymś dobry, musi ćwiczyć się w tym od młodości, zarówno 
w sporcie, jak i rzemiośle… przykładowo, ktoś, kto chce być dobrym budow-
niczym, powinien bawić się, budując domki dziecięce” (tłum. własne)¹¹. 
Pożądane były zatem zabawy, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na roz-
wój określonych umiejętność, jak też cech charakteru, zasad moralnych 
i etycznych¹². Podobnie jak zabawie niewielką wartość przypisywano dzie-
ciom, które Platon plasował w jednej grupie z niewolnikami, zwierzętami 
i kobietami¹³.

Pomimo że sytuacja dzieci w starożytności różniła się w zależności od sytu-
acji polityczno-ekonomicznej kraju, ich wartość była oceniana głównie 
w kategoriach ekonomicznych, tj. ich przydatności dla funkcjonowania 
rodziny.

W starożytnej rodzinie greckiej i rzymskiej dzieci stanowiły własność ojca – 
głowy rodziny, który miał w stosunku do nich nieograniczoną  władzę  i mógł 
decydować o ich życiu i śmierci. Zabawa w życiu dziecka kończyła się wła-
ściwie wraz z rozpoczęciem nauki. W Sparcie dzieci opuszczały rodzinny 
dom i rozpoczynały naukę już w wieku 6 lat, a w Rzymie w wieku 7 lat. 
Symboliczne zakończenie dzieciństwa w starożytnej Grecji następowało 
około 13. roku życia w przypadku chłopców, a dziewczynek około 12. roku 

9 Przejawem tego było angażowanie dzieci w zajęcia i sprawy przypisywane dorosłym, jak np. 
udział dzieci w średniowiecznych wyprawach krzyżowych. Szumowski W. Wyprawy krzy-
żowe dzieci, w: Dzieci, t. I, wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk, Wydawnictwo 
Morskie, 1988, 137–139.
10 Arystoteles wspominał o homo ridens, czyli człowieku śmiejącym się, i twierdził, że „żadne 
(…) zwierzę prócz człowieka nie śmieje się”. Arystoteles. O częściach zwierząt, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 53.
11 „(…) anyone who would be good at anything must practice that thing from his youth 
upwards, both in sports and earnest… for example, he who is to be a good builder, sho-
uld play at building children’s houses”. Plato. The dialogues of Plato, Chicago, Encyclopedia 
Britannica Inc., 1952.
12 Beaumont L. Child’s play in classical Athens, History Today, 44(8), 30–1.
13 Golden M. Children and childhood in classical Athens, Baltimore–London, Johns Hopkins 
University Press, 1990, 5.
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życia, wraz z ceremonią, podczas której oddawały swoje zabawki Apollowi 
w świątyni. Dzieci, które były za małe, by się uczyć, mogły spędzać czas 
na zabawie, bawiąc się w przestrzeni domowej, w pomieszczeniach prze-
znaczonych dla kobiet i części atrialnej domu lub poza domem, na ulicach.

Stosunkowo wysoką pozycję w rodzinie zajmowały dzieci w starożytnym 
Egipcie. Towarzyszyły one rodzicom w rozmaitych codziennych sytu-
acjach: na polowaniu, w pracy i podczas odprawiania rytuałów religij-
nych¹⁴. Dopóki nie weszły w okres dorosłości, cieszyły się znaczną swobodą. 
Ponieważ dom przeciętnej egipskiej rodziny był raczej mały i dość ciemny¹⁵, 
dzieci spędzały większość czasu, bawiąc się na zewnątrz. Z zachowanych 
zabytków sztuki (malowidła na ścianach świątyń i fi gurkach) możemy 
dowiedzieć się, że wiele zabaw miało aktywny, sportowy charakter: dzieci 
biegały, pływały, tańczyły oraz grały w piłkę. Popularne były zapasy, walka 
na kije, skoki w dal¹⁶.

Panujący w krajach basenu Morza Śródziemnego klimat sprzyjał aktyw-
nym, plenerowym formom zabaw¹⁷. Znaleziska archeologiczne w postaci 
zabawek pozwalają przypuszczać, że dzieci mogły bawić się swobodnie 
w przestrzeni publicznej antycznych miast: na placach, przy świątyniach 
i na ulicach¹⁸. W Księdze Zachariasza istnieje zapis dotyczący przyszło-
ści Jerozolimy: „I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców 
i dziewcząt” (Za 8,5)¹⁹, w bezpośredni sposób wskazujący, że zabawa dzieci 
na ulicy była naturalnym i powszechnym zjawiskiem. Zwyczaj ten dotyczył 
jednak głównie uboższych warstw społecznych.

Dzieci pochodzące z najbogatszych rodzin, mieszkające w domach z przy-
domowymi ogrodami (popularnymi wśród egipskiej i rzymskiej arystokra-
cji), prawdopodobnie w nich spędzały najwięcej czasu²⁰. Dotyczyło to jed-

14 Krzemińska A. Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa, PIW, 2004.
15 Na podstawie badań archeologicznych wiadomo, że w starożytnym mieście el-Lahun 
(Illahun, Kahun) z około 1800–1700 p.n.e. domy robotników miały rzadko więcej niż trzy 
pomieszczenia, w tym pokój przyjęć, jedną lub dwie sypialnie oraz kuchnię z paleniskiem 
do pieczenia chleba i komorą do przechowywania żywności. Domy najbogatszych Egipcjan 
miały więcej pomieszczeń i były dwu- lub trzykondygnacyjne. Przykładowy dom bogatej 
rodziny w dobrze zachowanym mieście Tell el-Amarna (1375–1358 p.n.e) posiadał na najniż-
szej kondygnacji warsztat, kuchnię i spiżarnię. Wyżej znajdowały się pokoje gościnne i biuro. 
Na kolejnym piętrze zlokalizowane były pokoje prywatne: jadalnia, sypialnia, prawdopo-
dobnie łazienka oraz pokój dla kobiet. Płaski dach wyposażony w rodzaj altany pozwalał 
na odpoczynek na nim. Domy tego typu nierzadko posiadały rodzaj zamkniętego, wewnętrz-
nego dziedzińca z ogrodem.
16 Ebied A. Sport, leisure: Artistic perspectives in ancient Egyptian temples, part I, Recorde, 
2015, 8(1), 1–17.
17 Eliseo A., Gonzá lez M., Chinchilla-Mira J., Ruiz J. Play and childhood in ancient Greece, 
Journal of Human Sport and Exercise, 2010, 5(3), 339–347.
18 Ibidem.
19 Księga Zachariasza, w: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w prze-
kładzie z języków oryginalnych, Poznań–Warszawa, Wydawnictwo Pallottinum, 1980, 1110.
20 Pierwsze przykłady ogrodów, których dominującym elementem była zgeometryzowana 
sadzawka otoczona roślinnością, przede wszystkim drzewkami fi gowymi, pochodzą z okresu 
starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Hobhouse P. Historia ogrodów, Warszawa, Wydawnictwo 
Arkady, 2007, 28.
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nak tylko nielicznej części społeczeństwa. Wiadomo też, że jeśli warunki 
ekonomiczne danej rodziny na to pozwalały, to w rozplanowaniu domów 
uwzględniano funkcje ludyczne. Przykładowo, w starożytnym Egipcie domy 
miewały do tego celu specjalne pomieszczenia służące spotkaniom towa-
rzyskim, lokowane od północy budynku, aby uniknąć upału.

Można przypuszczać, że anektowanie przez dzieci przestrzeni publicz-
nej do zabawy związane było częściowo z obserwowaniem zabaw i rozry-
wek dorosłych oraz próbami ich naśladowania. W starożytnych miastach 
Mezopotamii funkcje handlowe łączono z rozrywką – na ulicach można 
było spotkać zaklinaczy węży czy też połykaczy ognia, zaś ateńska agora 
oprócz funkcji handlowych pełniła także rolę miejsca ceremonii i zawodów 
sportowych, które dostarczały rozrywki ówczesnym mieszkańcom miasta. 
Zabawa była w tym kontekście częścią kultury ulicy, na której bawiono się 
niezależnie od wieku.

Natomiast obiekty i tereny, które tworzono specjalnie dla zabawy i rozrywki 
(publiczne tereny zieleni, obiekty sportu, rekreacji i zabawy), były przezna-
czone przede wszystkim dla osób dorosłych²¹. Ich liczba i różnorodność była 
imponująca, zwłaszcza w miastach starożytnej Grecji i Rzymu.

W Grecji funkcje miejsc zabawy pełniły gimnazjony, stadiony i hipodromy, 
zaś w Rzymie termy, circusy i amfi teatry²². W starożytnych Atenach znaj-
dowały się cztery publiczne gimnazjony, szereg prywatnych palestr, a poza 
granicami miasta stadion oraz gimnazjon Heraklesa dla niepełnosprawnych 
obywateli. W wielu układach przestrzennych innych miast Grecji, takich 
jak Delfy i Olimpia, również odnaleźć można stadiony, hipodromy i baseny 
pływackie²³, a w planie Priene autorstwa Hippodamosa z Miletu hipodrom, 
gimnazjon oraz rozległe ogrody²⁴.

Z kolei Rzymianie chętnie grywali w piłkę nożną na Polu Marsowym²⁵, 
bywali w Circus Maximus, w którym odbywały się wyścigi zaprzęgów, oraz 
w amfiteatrze, gdzie podczas ludi circenses oglądali krwawe igrzyska²⁶, 

21 W kontekście zwyczajów w starożytnej Grecji można wręcz pokusić się o stwierdzenie, 
że prawdziwa zabawa zaczynała się wraz z uzyskaniem dojrzałości i była zarezerwowana 
przede wszystkim dla mężczyzn, tzw. sympozjon (dosł. wspólne picie) zaś stanowił najbar-
dziej kulturotwórczą instytucję ówczesnej Grecji. Prócz wspólnego biesiadowania w staro-
żytnej Grecji popularne były zabawy z elementami tanecznymi, które związane były z obrzę-
dowością religijną.
22 Cyrk – obiekt na planie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonym jednym boku, w któ-
rym odbywały się wyścigi rydwanów. Termy – rozwinięta forma greckich gimnazjonów 
o bogatym programie funkcjonalnym. Oprócz pomieszczeń do kąpieli mieściły stadiony, 
sale muzyczne, wypoczynkowe, a nawet biblioteki. Amfi teatr – obiekt widowiskowo-spor-
towy, łączący funkcje elementy budowy teatru i stadionu greckiego. Wirszyłło R. Urządzenia 
sportowe. Projektowanie i budowa, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1966.
23 Fletcher B. A history of architecture, London, University of London Press, 2002, 199–249.
24 Honour H., Fleming J. A world history of art, London, Calmann & King, 1999.
25 Wojciechowska A. Popularne sposoby spędzania wolnego czasu w starożytnym Rzymie, 
http://www.wilanow-palac.pl/popularne_sposoby_spedzania_wolnego_czasu_w_starozyt-
nym_rzymie.html (dostęp: 20.12.2017).
26 Wojciechowska A. Rozrywka w starożytnym Rzymie, http://www.wilanow-palac.pl/roz-
rywka_w_starozytnym_rzymie.html (dostęp: 20.12.2017).



72

3. W kierunku dezintegracji

a także bawili się na rynku miejskim (forum), w publicznych łaźniach (ter-
mach), barach i gospodach. Pomimo ogromnych kosztów dla podniesie-
nia prestiżu i zapewnienia rozrywki budowano nawet naumachia – spe-
cjalny rodzaj amfi teatru, który zamiast areny miał basen i przeznaczony 
był do urządzania widowisk na wodzie. Liczył się rozmach i widowiskowość 
budowanych aren, potrzebnych do coraz bardziej spektakularnych i okrut-
nych widowisk: walk gladiatorów, polowań na dzikie zwierzęta, a nawet 
bitew morskich²⁷. W starożytnym Rzymie znajdowało się: pięć cyrków, dwa 
amfi teatry, 11 term oraz 856 kąpielisk mniejszych²⁸.

Zakres rozrywek i form zabaw rósł wraz ze statusem społecznym i majątko-
wym. Na malowidłach pochodzących z Mezopotamii i Egiptu można zoba-
czyć zabawy typowe dla wyższych sfer oraz życia dworskiego, jak np. polo-
wania, przyjęcia i tańce, z których wiele odbywało się w przypałacowych 
ogrodach²⁹. Zamożni Rzymianie wytyczali zaś na terenie swoich posiadło-
ści podmiejskich przy willach place do gier.

Temu bogactwu miejsc zabaw i rozrywki w antycznych miastach towarzy-
szyło nieprzywiązywanie większej wagi do samego dziecka i jego zabawy. 
Dzieci zagospodarowały zatem dla zabawy codzienną przestrzeń rodziny, 
w której żyły. Bawiły się w miejscach, w których przebywały też osoby doro-
słe, adaptując przestrzeń publiczną i domową do własnych celów. Oprócz 
zabawek, często wykonanych własnoręcznie przedmiotów naśladujących 
w miniaturze rzeczywistość świata dorosłych³⁰, nie posiadały one miejsc 
specjalnie im desygnowanych do zabawy, a tym bardziej miejsc przezna-
czonych do tego w przestrzeni publicznej³¹. Charakterystyczne było też 
branie udziału w tych samych zabawach zarówno dorosłych, jak i dzieci³². 
Możemy przyjąć, że miejsca zabaw i rozrywki w starożytnych miastach znaj-
dowały się w bogatszych domach prywatnych w pomieszczeniach przezna-
czonych do spotkań, w szeregu różnych obiektów użyteczności publicznej 
oraz na ulicach. Na tworzenie się na ich bazie przestrzeni zabawowej wpływ 

27 Davies N. Europa, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999; Lipoński W. Historia sportu, 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; Słapek D. Sport i widowiska w świecie antycz-
nym, Kraków–Warszawa, Wydawnictwo Homini, 2010.
28 Wirszyłło R. Urządzenia sportowe…, op. cit., 18
29 Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 1. Od starożytności po barok, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2007.
30 Znane są z badań archeologicznych znaleziska wykonanych z gliny, drewna i metalu 
miniaturowych łodzi, broni, naczyń oraz lalek, sprzed setek lat. Wiele zabawek wykonywa-
nych było samodzielnie przez dzieci lub też powstawało z adaptacji przedmiotów codzien-
nego użytku. Przykładowo, orzechy używano do gry w kulki, piłki wypychane piórami lub 
włosami ręcznie wykonywano ze szmat lub skóry. Eliseo A., Gonzá lez M., Chinchilla-Mira J., 
Ruiz J. Play and childhood…, op. cit.
31 Nawet w domach najbogatszych rodzin trudno jest znaleźć ślady istnienia pomieszczeń 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Pokoje dla nich przeznaczone, jak ten znajdujący 
się w pałacu Dioklecjana (III/IV wiek) w Splicie, należą do absolutnych wyjątków. Należy 
domniemywać też, że dzieci nie mieszkały w nich same, ale współdzieliły je z przydzieloną 
im służbą.
32 Do znanych w starożytności zabaw przypisywanych zarówno dzieciom, jak i dorosłym 
należą m.in. zabawy zręcznościowe astragalami, gra w kręgle, gry z piłką oraz najstarsze 
gry planszowe i hazardowe (np. tryk-trak, młynek, senet i wąż).
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miały lokalne uwarunkowania kulturowe, a także sytuacja ekonomiczna 
konkretnych rodzin i całej społeczności.

W starożytnej Grecji przestrzeń zabawowa związana była wyraźnie z funkcją 
sportową i kultową, co wynikało z obecnego w ówczesnym społeczeństwie 
silnego przeświadczenia o potrzebie łączenia rozwoju fi zycznego z umysło-
wym i moralnym. Najstarsze miejsca do ćwiczeń Grecy lokalizowali w miej-
scach związanych z obrządkami kulturowymi, w świętych gajach i w miej-
scach wyróżniających się pięknym krajobrazem³³. Z kolei w starożytnym 
Rzymie rozrywka i zabawa w duchu helleńskiego wychowania i kultury 
fi zycznej ustąpiły na rzecz widowisk, w których ginęli ludzie i zwierzęta, 
dostarczając przez kilkaset lat rozrywki obywatelom miasta i okolic³⁴.

Niezależnie od formy architektonicznej, jaką przyjmowały miejsca zabaw, 
przestrzeń zabawowa w starożytnych miastach nie była z pewnością prze-
znaczona specjalnie dla dzieci. Widoczne przenikanie się świata dorosłych 
i dzieci, wynikające z niewielkiego przywiązywania wagi do specyfi ki dzie-
ciństwa, zdeterminowało konieczność samodzielnej adaptacji przestrzeni 
codziennej (domowej i publicznej) przez dzieci do zabawy oraz wpłynęło 
na funkcjonowanie w dużej mierze przestrzeni publicznej jako zabawowej, 
współdzielonej przez dorosłych i dzieci. Natomiast miejsca zabawy zakła-
dano jako przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych. Taki stan rze-
czy utrzymywał się przez kolejne epoki miasta przedindustrialnego.

Miasta średniowieczne
W średniowieczu wpływ na sposób widzenia zabawy (w tym dziecka) oraz 
funkcjonowania przestrzeni zabawowej w mieście miała religia chrześci-
jańska oraz rozpowszechniający się kult ascezy. Zaprzestano budowy miejsc 
związanych ze sportem, który „utracił swój powszechny charakter”³⁵. Jego 
miejsce zajęło wychowanie rycerskie. Pomimo kultu ascezy zabawa wyraź-
nie obecna jest w średniowiecznym mieście, jednak w nieco innej niż w sta-
rożytności odsłonie – przede wszystkim pojawia się w miejscach związa-
nych w życiem codziennym i będących jednocześnie nielicznymi miejskimi 
publicznymi przestrzeniami otwartymi, jak: ulice, place, rynki, cmentarze 
oraz tereny poza murami. Niezmienny pozostaje brak wyraźniej segregacji 
zabaw dzieci i dorosłych oraz wydzielenia przestrzeni do zabawy specjal-
nie dla dzieci, wynikający z niedostrzegania specyfi ki wieku dziecięcego.

Jak zauważa Philippe Aries, badacz historii dzieciństwa, „(…) mieć świa-
domość dzieciństwa to zdawać sobie sprawę z odrębności dziecka, które 
w zasadniczy sposób różni się od młodego nawet dorosłego. Otóż takiej 

33 Z czasem przyjęto zasadę, by „budowle służące powszechnej kulturze fi zycznej lokali-
zować w środku miasta, podczas gdy urządzenia zawodnicze poza nim lub na jego obrze-
żach”. Ujma-Wąsowicz K. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście, Gliwice, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012, 25.
34 Pierwsze igrzyska gladiatorów odbyły się w 264 roku p.n.e., zaś ostatnie w 404 roku. 
Grot Z., Ziółkowska T. Dzieje kultury fi zycznej do roku 1918, Warszawa, PWN, 1990.
35 Ujma-Wąsowicz K. Kształtowanie przestrzeni…, op. cit., 28.
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świadomości nie było. Gdy tylko dziecko mogło obejść się bez stałej opieki 
matki, piastunki czy niani, wchodziło w świat dorosłych i nie wyróżniało 
się niczym osobliwym”³⁶. Pogląd ten nie wydaje się do końca słuszny³⁷, jed-
nak na podstawie nielicznych źródeł ikonografi cznych³⁸ możemy stwier-
dzić, że dzieci były ubierane podobnie jak dorośli, a ich przysposobienie 
do prac i obowiązków podejmowanych w życiu dorosłym następowało bar-
dzo szybko. Nie można zaprzeczyć, iż dzieci miały swoje zabawki³⁹, a także 
prawo do zabawy i nauki, choć z pewnością nie wszystkie i nie w takim 
samym zakresie⁴⁰.

Ponieważ w miastach średniowiecznych w przeciwieństwie do antycznych 
brakowało specjalnych miejsc zabaw, rozrywki, sportu i rekreacji, zabawa 
niejako z konieczności towarzyszyła miejskim przestrzeniom publicznym, 
choć ich jakość i wielkość były zróżnicowane i nie wszędzie bawiono się 
w takich samych warunkach⁴¹. Dzieci (i nie tylko dzieci) bawiły się głów-
nie na ulicach⁴², gdzie oprócz zabaw ruchowych, jak gra w piłkę, wyścigi, 
turlanie kółka, miały miejsce zabawy typu śluby, jarmarki i różne ceremo-
nie polegające na naśladowaniu świata dorosłych⁴³. Ludyczność średnio-
wiecznych ulic potwierdzają zarówno liczne znaleziska archeologiczne 
w postaci przedmiotów służących do zabaw ruchowych i koordynacyjnych 
(m.in. murmelki, kule drewniane, kręgle, buczki, gry planszowe) i dzie-
cięcych naśladowczych (jak miniaturowe łódki i naczynka), jak i etnogra-
fi czne, według których dzieci na ulicach grały w różne gry (np. w piłkę, klasy 
i berka)⁴⁴.

36 Aries P. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk, Wydawnictwo 
Marabut, 1995, 131.
37 Wypowiedzi Chrystusa zawarte w Biblii wskazują, że dziecko (jego cechy takie jak czy-
stość, prostota i niewinność) mogło być postrzegane jako wzór dla osób dorosłych. „Dziecko 
symbolizuje przede wszystkim to, co przybliża człowieka na jego drodze do zbawienia”. 
Brzeziński W. Obraz dziecka…, op. cit., 147. Inne podejście ukazane w encyklopedii De rerum 
proprietatibus autorstwa Bartłomieja Anglika z 1488 roku, „przedstawia dziecko jako niepeł-
ną  istotę ludzką , ale którą docelowo ma się stać w wyniku rozwoju i wychowania”. Brzeziński 
W. Obraz dziecka…, op. cit., 151.
38 Od XII do XVII wieku, jeżeli na obrazie było przedstawione dziecko, to zwykle jako 
Dzieciątko Jezus lub aniołek, inne przedstawienia dzieci było rzadkością. Do takich wyjąt-
kowych obrazów należy dziecko przedstawione na miniaturze z ewangeliarza Ottona III 
z XI wieku. Obrębska M. Semantyka dzieciństwa: Od nieobecności do odrębności, Studia 
Kulturoznawcze, 2001, 1, 49–57.
39 Do popularnych zabawek należały służące do zabaw naśladowczych i tematycznych: 
miniaturowe łódki drewniane i naczynka, modele broni i narzędzi, lalki i fi gurki oraz wyko-
rzystywane w zabawach ruchowych i koordynacyjnych m.in.: bączki, buczki, astragale, krę-
gle, murmelki, piłki, kije do gier. Znanych było też wiele gier planszowych i hazard – grano 
m.in. w bierki, szachy, kości, młynek. Romanowicz P. Zabawa w średniowiecznym mieście…, 
op. cit., 136–205.
40 Frost J.L. A history of children’s play and play environments. Towards a contemporary child-

-saving movements, New York–London, Routledge, 2010, 15.
41 Przykładowo, w krajach północnej Europy jeżdżono konno, na nartach, używano rakiet 
śnieżnych, sanek, organizowano zawody w zapasach, pływackie, wioślarskie i żeglarskie – 
jednak nie stawiano specjalnych obiektów sportowych.
42 Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit., 15.
43 Ibidem.
44 Romanowicz P. Zabawa w średniowiecznym mieście…, op. cit., 226.
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Charakterystyczny wydaje się też wspólnotowy charakter ówczesnych 
zabaw w przestrzeni publicznej. Wynikało to być może z faktu, że zabawy 
często inspirowane były lub wręcz stanowiły część obrzędów i świąt, 
początkowo pogańskich, później kościelnych. John Heers opisuje ludycz-
ność średniowiecznej ulicy wręcz jako wywodzącą się z rytuałów religij-
nych. Według niego „narodzony we wnętrzach kościołów i kręgach kościel-
nych cykl świąt okołobożonarodzeniowych (Święto Młodzianków, Święto 
Osła, Święto Butelki, Święto Głupców), jak również zabawy karnawałowe, 
wyszedł na ulice miast po to, by nimi zawładnąć”. Z pewnością obrzędo-
wość była w znacznie większym stopniu widoczna na ówczesnych uli-
cach niż współcześnie i jako taka mogła stanowić zarówno ważną inspira-
cję dla zabaw dzieci (obserwujących świat dorosłych), jak i tło zabaw osób 
dorosłych. Częściowo wiązało się to ze sposobem funkcjonowania samego 
budynku kościoła, który będąc w średniowiecznym mieście największym 
zadaszonym pomieszczeniem, obok kultu pełnił również rolę miejsca spo-
tkań, kontaktów towarzyskich i rozrywki. Wprowadzenie do świątyni ele-
mentów profanum miało stanowić dodatkową atrakcję i przyciągnąć wier-
nych, dlatego było to miejsce nie tylko modlitwy, ale też tańców, śpiewów 
i przedstawień⁴⁵.

Pomimo że ulice miasta średniowiecznego były wąskie, ciasne i zwykle nie-
brukowane, odgrywały niezwykle ważną rolę przestrzeni kontaktów spo-
łecznych i jednocześnie miejsca zabaw dorosłych i dzieci. Ważna rola ulicy 
jako przestrzeni zabawowej osadzona była na przenikaniu się codzienno-
ści i świętości. Ulice były miejscem nie tylko handlu, usług rzemieślniczych, 
ale też religijnych procesji i zwyczajów im towarzyszących, codzienności 
w swej prozaicznej i odświętnej formie.

Swoistego centrum zabaw możemy doszukać się na rynkach miejskich, 
będących miejscem koncentracji życia publicznego. Obecność usług, handlu 
i najważniejszych ośrodków zarządzania i kultu, jak ratusz i kościół, przycią-
gała mieszkańców, dla których rynek był podstawowym miejscem wymiany 
informacji i ożywionych kontaktów społecznych. Wytwarzający się rodzaj 
wspólnotowej enklawy cechowała wielofunkcyjność. To tutaj odbywały 
się zgromadzenia obywateli, w trakcie których ogłaszano zarządzenia wła-
dzy, wyroki i wykonywano publiczne egzekucje. Niezależnie od swojej tre-
ści odbywające się tu wydarzenia miały często charakter spektakularnych 
widowisk, którym towarzyszyły instrumenty muzyczne. Popularne były 
pokazy wędrownych kuglarzy, muzyka i tańce, które były oprawą zarówno 
świąt religijnych, jak i okazjonalnych wydarzeń. Po zamknięciu kramów lub 
w dni świąteczne na rynkach i placach przykościelnych grywano w piłkę, 
a nawet organizowano zawody polegające na wykorzystaniu do gry siatki 
ulic i przenoszeniu piłki od jednej bramy miejskiej do drugiej. Nie każde 
jednak miasto dysponowało na tyle obszernym rynkiem, placami, dziedziń-
cami i szerokimi ulicami, by umożliwić gry i zabawy zespołowe⁴⁶. Brak ten 

45 Ibidem, 230.
46 Lipoński W. Historia sportu…, op. cit.
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dotyczył przede wszystkim miast Europy Środkowej i Wschodniej. W połu-
dniowej Europie, na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego, miasta 
posiadały place miejskie przypominające obszerne rzymskie fora, które 
pozwalały na organizację masowych imprez, gier i zabaw drużynowych, 
a nawet wyścigów konnych, jak np. plac miejski Piazza del Campo w Sienie, 
wybudowany w końcu XIII wieku, o wymiarach aż 150 × 100 m (ryc. 3.1).

Choć z perspektywy współczesnego mieszkańca miasta wydać się to może 
zaskakujące, rolę ówczesnej przestrzeni publicznej pełniły cmentarze⁴⁷. 
Oprócz miejsca pochówku miejskie cmentarze realizowały funkcję han-
dlowe, rozrywkowe, usługowe, a nawet mieszkaniowe. Na terenie cmenta-
rza można było znaleźć: piekarnie, księgarnie i zakłady krawieckie, a spo-
tykano się tam m.in. w celach rozrywki, by tańczyć i uprawiać sporty⁴⁸. Dla 
XV-wiecznych paryżan cmentarz był „czymś takim jak posępny Palais Royal 
w roku 1789. Pośród nieustannych pogrzebów i ekshumacji odbywała się 
tam promenada, podczas której spotykali się wszyscy. Obok kostnic znajdo-
wały się kramy, a pod arkadami gromadziły się kobiety lekkich obyczajów. 
Obok kościoła nie brakowało nawet zamurowanej pustelnicy. Czasem jakiś 
mnich z zakonu żebrzącego wygłaszał kazanie na tym osobliwym miejscu, 
które już samo było niejako kazaniem w średniowiecznym stylu. Niekiedy, 
jak powiada Mieszczanin Paryski, zbierała się tam procesja dziecięca, docho-
dząca do liczby 12 500 uczestników; wszyscy nieśli świece i towarzyszyli 
przenoszeniu relikwii świętego młodzianka do Notre-Dame i z powrotem. 
Urządzano tam nawet festyny. Do tego więc stopnia to, co wzbudzało grozę, 
stało się rzeczą codzienną!”⁴⁹.

Cmentarze pełniły nierzadko rolę swoistego forum i promenady, gdzie spo-
tykali się mieszkańcy⁵⁰, co wynikało z niedostatku publicznych terenów zie-

47 Nie było tak zawsze. W starożytności obawiano się powrotu zmarłych i uważano za nie-
czystych, dlatego też cmentarze zakładano zawsze poza miastami, wzdłuż dróg, jak np. via 
Appia w Rzymie. Aries P. Człowiek i śmierć, Warszawa, PIW, 1989.
48 Ibidem, 74–80.
49 Huizinga J. Jesień średniowiecza, Warszawa, PIW, 1992, 181.
50 Aries P. Człowiek…, op. cit.

Ryc. 3.1. Zabawy na placu miejskim. 
Plac w Sienie (Caccia ai tori nel Campo 
di Siena), około 1585, Vincenzo Rustici 
(1556–1632)
Źródło: Wikimedia Commons.
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leni wewnątrz murów miejskich⁵¹. Ten charakterystyczny dla średniowie-
cza sposób funkcjonowania cmentarzy utrzymywał się jeszcze długo – przy 
cmentarzach z powodzeniem prowadziły działalność szynki i karczmy (np. 
do 1524 roku przy kościele Mariackim w Krakowie), a nawet domy publiczne 
(jak np. istniejący do 1696 roku na wprost kościoła św. Kazimierza)⁵². Daleko 
im było zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym do zna-
nym nam z czasów współczesnych melancholijnych, pełnych spokoju i ciszy 
nekropolii, które wyizolowane wysokim murem z przestrzeni miejskiej 
pokazują wyraźnie przebieg granicy pomiędzy światem żywych i umarłych. 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w mieście przedindustrialnym mieliśmy 
do czynienia ze współistnieniem świata żywych i umarłych, sacrum i pro-
fanum, a także przenikaniem się świata dorosłych i dzieci, zabawy i utyli-
tarności. Tak jak śmierć i cmentarze były traktowane jako naturalny ele-
ment struktury przestrzennej miasta, tak zabawa była naturalną częścią 
jego przestrzeni publicznej.

Szukano też innych rozwiązań mogących zrekompensować brak terenów 
zieleni oraz miejsc zabaw i rozrywki. W mieście wczesnego średniowie-
cza rozrywkę i zabawę zapewniały m.in. turnieje rycerskie, stanowiące 
z jednej strony formę treningu w sztuce wojennej, a z drugiej widowisko. 

„Odbywały się one na ziemnych terenach zwanych «szrankami» – na pla-
cach miejskich, dziedzińcach zamkowych lub poza miastem. Miejsce zawo-
dów ogradzano parkanem lub ostrokołem; wokół niego organizowano prze-
strzeń dla widzów”⁵³. Turnieje zaprzestano jednak organizować w XII wieku 
z uwagi na wprowadzony przez Kościół zakaz, który uznał je za niegodne⁵⁴.

Natomiast w okresie późnego średniowiecza coraz powszechniejsze stało 
się zakładanie tzw. prato (łac. pratum commune, ang. commons), pod posta-
cią powszechnie dostępnych błoni, czyli łąk spacerowych pod murami miej-
skimi, którym nierzadko towarzyszyły aleje drzew⁵⁵. Powstały one w wielu 
miastach europejskich (Prado w Sienie, Padwie i Florencji, Prater w Wiedniu, 
Prado w Madrycie)⁵⁶. Szczególnie rozległe łąki zakładano pod murami miej-

51 Ostrowski W. Wprowadzenie do budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa, Ofi cyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
52 Kracik J., Rożek M. Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie spo-
łecznym XVI–XVIII w., Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986.
53 Ujma-Wąsowicz K. Kształtowanie przestrzeni…, op. cit., 29.
54 Znane jest stanowisko św. Tomasza z Akwinu, według którego odpoczynek jest potrzebny, 
ponieważ pozwala na regenerację po pracy. „Jednak nie każda zabawa jest godna pochwały. 
Nie można korzystać z gier szkodliwych moralnie, jak i nie należy przesadzać czasowo 
w zabawie. Ponadto żarty i zabawy powinny mieć wzgląd na inne okoliczności i osoby, z któ-
rymi się stykamy”. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna, t. 22, Umiarkowanie, London, Veristas, 
1963, II-II. q.168, a. 2, ad. 4.
55 Pierwsze łąki publiczne pojawiły się już starożytności – przykładem jest „rzymskie Prato 
Flamina, przekształcone później w Pole Marsowe wykorzystywane do ćwiczeń wojskowych”. 
Zachariasz A., Lipińska H. Trawy w przestrzeni zurbanizowanej. O projektowaniu z trawami, 
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie, 2017, t. 45, 125–150.
56 Ogrody o charakterze rozrywkowym, pełniące rolę miejsca spotkań i zabaw dworskich, 
zakładano jako otwartą przestrzeń pokrytą murawą, otoczoną drzewami i kwitnącymi krze-
wami. Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 1…, op. cit.
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skimi w Anglii, gdzie organizowano wiele gier i konkurencji sportowych 
wymagających znacznych przestrzeni, jak gra w piłkę, golf, zawody łucz-
nicze, biegi, wyścigi konne, a także okrutne bloody games – z udziałem 
różnych gatunków zwierząt⁵⁷. O tym, jak wyglądały te łąki przeznaczone 
do zabaw, wypoczynku, a także organizacji zawodów sportowych, możemy 
przekonać się z pochodzącego z 1339 roku fresku Alegoria spokoju, na któ-
rym Ambrogio Lorenzetti pokazał Siennę i jej otoczenie.

Inne ogrody, istniejące przy zamkach i klasztorach, były rzadkością. Ogrody 
zamkowe, zakładane w obrębie murów zamkowych lub na terenie zamko-
wego międzymurza, pełniły funkcje użytkowe i dekoracyjne, służąc m.in. 
jako miejsce spotkań i zabaw dworu (ryc. 3.2). W ich obrębie również loka-
lizowano łąki kwietne, budowano pawilony ogrodowe, zakładano labirynty 
formowane z żywopłotów, które z czasem stały się bardzo popularne w kra-
jach Europy Zachodniej⁵⁸. Większe ogrody i zwierzyńce zakładano także 
pod zamkiem, często w znacznej od niego odległości⁵⁹. Były to jednak miej-
sca zabaw i rekreacji niedostępne dla zwykłych mieszkańców.

Miasta nowożytne
Widoczna w średniowieczu obecność zabawy w przestrzeniach publicznych 
utrzymywała się w miastach nowożytnych, podobnie jak nieprzywiązywa-
nie większej wagi do dzieci. Stopniowo zwiększała się jednak skala założeń 
urbanistycznych, a w planowaniu miast świadomie brano pod uwagę takie 
funkcje jak rekreacja, zabawa i rozrywka. Zakładane place miejskie miały 

57 Lipoński W. Historia sportu…, op. cit.
58 Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 1…, op. cit.
59 Ibidem.

Ryc. 3.2. Zabawy 
w zamkowych ogrodach. 
Rajski ogród, około 1410–1420, 
Mistrz Górnoreński
Źródło: Wikimedia Commons.
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być przestronnymi, eleganckimi salonami miasta, odpowiednimi dla orga-
nizowania ważnych uroczystości, widowisk i spektakli⁶⁰.

Zainteresowanie człowiekiem jako istotą legło u podstaw popularyza-
cji gier sportowych i rekreacji. Na ulicach Florencji, Vicenzy, Wenecji 
i Rzymu w okresie karnawału organizowano specjalne zabawy, pokazy szer-
mierki i zawody w biegach⁶¹. Na placach wielu miast grywano w piłkę cal-
cio (ryc. 3.3), co było kontynuacją tradycji średniowiecznych⁶². W Rzymie 
w ogrodach papieża Sykstusa założono pierwszy basen kąpielowy, pojawiły 
się pierwsze sale sportowe do szermierki i gry w piłkę. Coraz częściej zakła-
dano kręgielnie oraz pojedyncze ogólnodostępne tereny do gier w piłkę lub 
strzelania do celu, jak np. Place de Vosges (plac Wogezów) w Paryżu, który 
początkowo funkcjonował jako trawiasty plac do gier i zabaw dla miesz-
czan, a z czasem widowiskowy plac turniejowy⁶³. W Polsce podobną funk-
cję pełniły Błonia krakowskie i łąki przy murach Warszawy w rejonie ulicy 
Freta⁶⁴. Rosło także znaczenie prywatnych posiadłości, zapewniających 
zabawę i wypoczynek ówczesnym elitom.

Niezależnie od statusu społecznego i majątkowego popularnością cieszyły 
się różne gry⁶⁵. Na dworze Sobieskich korzystano z gier planszowych, spo-
śród których szczególnie upodobano sobie szachy, ale też warcaby i mły-

60 Pevsner N. Historia architektury europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne 
i Filmowe, 1976.
61 Lipoński W. Historia sportu…, op. cit.
62 Ibidem.
63 Ujma-Wąsowicz K. Kształtowanie przestrzeni…, op. cit., 31.
64 Ibidem, 31–32.
65 Istotniejsze zmiany związane z wykształceniem się nowych grup społecznych (klasa 
robotnicza, burżuazja, inteligencja) oraz szacunku dla wykształcenia, które z czasem wpły-
nęły na zwiększanie dostępności miejsc zabaw i rekreacji oraz upowszechnianie ich form, 
nastąpiły dopiero pod koniec XIX wieku i w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Ryc. 3.3. Zabawy z piłką 
na ulicach nowożytnych 
miast. Gra w piłkę calcio 
(Calcio fi orentino), 1688, 
Pietro di Lorenzo Bin
Źródło: Wikimedia Commons.
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nek⁶⁶. We wszystkich stanach popularne były gry karciane i loterie. W XVI 
wieku w sferach dworskich chętnie grywano w piłkę (przypominająca dzi-
siejszy tenis ziemny), w kręgle, a także urządzano wyścigi⁶⁷. Ze źródeł iko-
nografi cznych wiadomo, że dzieci arystokracji miały własne zwierzęta 
i zabawki wykonywane na zamówienie. Dzieci króla Zygmunta III Wazy 
miały do swojej dyspozycji m.in. drewnianego konika na patyku, wozy, 
małe drewniane domki, łuki i szabelki⁶⁸. Władysław IV jako dziecko bawił 
się m.in. niedźwiadkiem grającym na dudach, srebrnym wielbłądem i lal-
kami brodatych mężczyzn. Grywał w piłkę, tenisa, szachy, „gałki”, kręgle, 
bilard, a z czasem w karty. Jan Kazimierz jako kilkuletni chłopiec miał swo-
jego kucyka. Jan Sobieski i Maria Kazimiera dbali o swoje dzieci i starali się 
zapewnić im jak najwięcej przyjemności, obdarowując prezentami i drogo-
cennymi zabawkami⁶⁹. Wiadomo też, że Jan Sobieski lubił grę w piłkę, Jakub 
Ludwik bawił się z psem, a królewicz Konstanty miał do zabawy miniatu-
rowe, wysadzane brylantami pistolety⁷⁰. W kręgach dworu dzieci na ogół 
dysponowały pokojami, w których mogły się bawić, były one jednak często 
współdzielone z rodzeństwem⁷¹.

Miejscem zabaw i wypoczynku szlachty i magnaterii były często prywatne 
ogrody (ryc. 3.4), o których wyglądzie decydowała panująca moda i styl, 
a także upodobania właściciela⁷².

Ogrody szlacheckie miały głównie użytkowy charakter, a ich podstawo-
wym elementem składowym był warzywnik i sad, czasem także mali-
niak i chmielnik. Ogrody bogatej magnaterii były zdecydowanie bardziej 
ozdobne i zakładane w duchu obowiązujących kanonów piękna jako geo-
metryczne ogrody włoskie, francuskie, a później krajobrazowe ogrody 
angielskie. Starannie zakomponowana, a nawet wyreżyserowana scene-
ria ogrodów, zwłaszcza w okresie baroku, stanowiła odpowiedź na oczeki-
wania ich ówczesnych odbiorców – ogrody miały bawić i zaskakiwać, wcią-
gając do udziału w swoistej grze, spektaklu czy też żywym obrazie. W tym 
kontekście nie wydaje się zaskakujące, że do ulubionych ogrodowych roz-
rywek królowej Marysieńki Sobieskiej należały tzw. cadeaux, czyli niespo-
dzianki, polegające na tym, że w czasie spacerów „odkrywano” nagle suto 
zastawiony stół i przygrywających muzyków, przebranych np. za satyrów⁷³. 

66 Grześkowiak R. Gry planszowe na dworze Sobieskich, http://www.wilanow-palac.pl/gry_
planszowe_na_dworze_sobieskich.html (dostęp: 20.12.2017).
67 Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwaleba, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
68 Grzymalska K. Dzieci i dzieciństwo królów polskich epoki nowożytnej, Kraków, Avalon, 2015.
69 Ibidem.
70 Żukowski J. Zabawki dzieci królewskich w XVII wieku, http://www.wilanow-palac.pl/
zabawki_dzieci_krolewskich_w_xvii_wieku.html (dostęp: 20.12.2017).
71 Kamila Grzymalska opisując dzieciństwo na dworze Wazów, wspomina, że „czterej syno-
wie pary królewskiej zajmowali jeden wspólny pokój”. Grzymalska K. Dzieci i dzieciństwo 
królów…, op. cit., 63.
72 Obyczaje w Polsce…, op. cit.
73 Grześkowiak R. W co się bawić… Ulubione rekreacje Marysieńki, http://www.wilanow-

-palac.pl/w_co_sie_bawic_ulubione_rekreacje_marysienki.html (dostęp: 20.12.2017).
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Zamiłowanie do zabawy i rozrywki w wyreżyserowanej scenerii skutko-
wało wprowadzaniem do ogrodów różnorodnych elementów przestrzen-
nych, mających zapewnić urozmaicenie i wyrafi nowanie.

Jednym z elementów zagospodarowania ogrodów (nie tylko prywatnych) 
wykorzystywanym do zabaw był tzw. wgłębik (ang. bowling green, fr. boulin-
grin) – zagłę biony w terenie i ramowany skarpą  trawnik wykorzystywany 
do gry w kule, bowling lawn – trawnik do gry w kule zwanej bowls, a także 
bowling alley – trawiasta aleja do gry w krę gle⁷⁴.

W ogrodach renesansowych i barokowych popularnym elementem były 
też elementy wodne, które pod postacią giochi d’acqua, czyli sztuk wodnych, 
zapewniały rozrywkę i zabawę, wykorzystując efekt niespodzianki. Ukryte 
urządzenia powodowały, że zazwyczaj nieświadomie uruchamiane wodo-
tryski oblewały wodą odwiedzających ogród gości. Tego typu żarty wodne 
miało wiele ogrodów z XVI i pierwszej połowy XVII wieku, jak: ogrody 
Boboli, ogrody przy Villa Lante, Villa Pratolino i Villa Castello⁷⁵. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje bogactwo sztuk wodnych w ogrodzie Villi d’Este 
w Tivoli, których efekty wodne połączono z dźwiękowymi.

Labirynty były znane już w starożytności. Od XVI wieku stały się popu-
larne jako motyw ogrodowy zwany błędnikiem⁷⁶. Zakładano je na planie 
kwadratu lub koła, z niskimi żywopłotami lub wysokimi umożliwiającymi 
spacery i zabawy. Zakończenie labiryntu akcentował zwykle placyk z altaną, 
rzeźbą lub inną formą nagrody.

Chętnie zakładano też zwierzyńce, które występowały w dwóch formach: 
jako łowiska na terenie otwartym, gdzie hodowano i polowano na zwie-
rzęta, oraz zamknięte zagrody z domkami dla wybranych gatunków zwie-

74 Zachariasz A., Lipińska H. Trawy w przestrzeni…, op. cit.
75 Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 1…, op. cit.
76 Ibidem.

Ryc. 3.4. Zabawy w ogrodach 
bogatej arystokracji. 
Garden party, Jan Steen 
(1625/1626–1679)
Źródło: Wikimedia Commons.
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Ryc. 3.7. Zabawy dziecięce, 1560, 
Pieter Bruegel Starszy
Źródło: Wikimedia Commons.

Ryc. 3.5–3.7. Zabawy w przestrzeni publicznej miast XVI–XVII wieku

Ryc. 3.5. Festyn (Village fair), 1590, 
Gillis Mostaert (1528–1598)
Źródło: Wikimedia Commons.

Ryc. 3.6. Zimowy krajobraz 
z łyżwiarzami, 1608, 
Hendrick Avercamp
Źródło: Wikimedia Commons.
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rząt. Od XVII wieku rozpowszechniły się one jako rozległe tereny leśne, sca-
lone z ogrodem w jedną kompozycją przestrzenną, najczęściej kształtowane 
na bazie układu promienisto-wachlarzowego. Użytkowanie ich łączyło się 
z popularną w tym czasie rozrywką, jaką były polowania, ale też obserwo-
waniem żywych zwierząt.

Mieszczaństwo bawiło się głównie na ulicach i placach, a także na podmiej-
skich błoniach. Grywano w gry, oglądano pokazy wędrownych kuglarzy, 
komików i zespołów cyrkowych, brano udział w uroczystościach publicz-
nych, które były okazją do pochodów, uczt, pokazów egzotycznych zwierząt 
i spektakli organizowanych na rynkach⁷⁷. Uprawiano także formy aktywnej 
rekreacji, co pokazują XVII-wieczne obrazy holenderskich malarzy Gillisa 
Mostaerta i Hendricka Avercampa (ryc. 3.5 i 3.6). Zabawy dzieci były zaś 
naturalną częścią scenerii ulic miast (ryc. 3.7).

Na obrazie Pietera Bruegela Starszego (około 1525–1569) Zabawy dziecięce 
z 1560 roku odnajdziemy ponad 80 przedstawień zabaw rozgrywających 
się w scenerii miejskiej przestrzeni, m.in. dzieci bawiące się w teatrzyk, 
w chrzest, toczące obręcz, robiące fi kołki, zbierające kwiatki, kąpiące się 
i wspinające po drzewie⁷⁸. Oprócz informacji dotyczących samych form 
zabaw najbardziej istotne wydaje się zrozumienie scenerii, w której roz-
grywają się zabawy. Dzieci bawią się wszędzie. Ulica, plac, cała przestrzeń 
miasta sprawia wrażenie przestrzeni zabawowej, której funkcjonowania nic 
nie zakłóca. Zabawa jawi się w tym wypadku jako najważniejszy element 
przestrzeni miejskiej.

Bogactwo zabaw pokazanych na obrazie koresponduje z kiełkującymi 
w świadomości społecznej zmianami w samym postrzeganiu dziecka. 
W okresie renesansu na tle rozwijającego się prądu kulturowego, jakim był 
humanizm, który uznawał istotę ludzką za najwyższą wartość, a wszech-
stronność wykształcenia łączącego rozwój duchowy z fi zycznym za ideał, 
okres dzieciństwa zaczęto powoli traktować jako odmienny od okresu 
dorosłości, a dzieci jako podmioty wymagające opieki i edukacji⁷⁹. 
Zabawa zaczęła nabierać znaczenia, bo jak zauważył Erazm z Rotterdamu 
(1467–1536), holenderski humanista, teolog i pisarz, nauka przez zabawę 
jest najskuteczniejszą formą nauki.

Miasta XVIII–XIX wieku
W XVIII wieku, kiedy rozpowszechniały się ideały oświecenia związane 
z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego, pojawiły się bardziej sprecy-
zowane poglądy na zabawę⁸⁰, wynikające z przemian myśli pedagogicznej – 
w tym mająca szczególne znaczenie, inspirowana pracami Jeana Rousseau 

77 Obyczaje w Polsce…, op. cit.
78 Dzieło przechowywane i eksponowane jest w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.
79 Izdebska J. Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok, Trans 
Humana, 2000, 22.
80 Zdefi niowanie zabawy przez niemieckiego fi lozofa Immanuela Kanta (1724–1804) jako 
sztuki spowodowało, że spojrzano na nią nieco inaczej, otwierając się na kolejne teorie.
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i Johanna Pestalozziego idea Friedricha Fröbla, nobilitująca znaczenie dzie-
ciństwa i dziecka przez przypisanie mu specjalnie przeznaczonej dla niego 
przestrzeni.

W 1762 roku Jean Jacques Rousseau (1712–1778) wydał rozprawę zatytu-
łowaną Emil, czyli o wychowaniu, która była nowatorską próbą znalezie-
nia nowej drogi w wychowaniu i edukacji, alternatywą dla encyklopedycz-
nego sposobu nauczania. Według Rousseau dziecko jest z gruntu dobre, 
bo „(…) wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre…”. Dlatego też jego 
zdaniem najwłaściwszym dla dziecka jest wychowanie na łonie natury 
i w zgodzie z naturą (potrzebą) dzieciństwa⁸¹. Ogród oraz praca i zabawa 
w ogrodzie przynoszą dziecku szereg korzyści: uczą odpowiedzialności 
i szacunku, wzmacniają poczucie własnej wartości, przygotowują do życia 
w społeczeństwie i mają większe znaczenie niż wiedza teoretyczna, niepo-
parta empirycznym doświadczaniem⁸². Uczenie się w sposób aktywny jest 
najbardziej efektywne i optymalne dla dziecka. Podejście Rousseau stano-
wiło inspirację dla Johanna Heinricha Pestalozziego (1746–1827), prekursora 
zorganizowanego wychowania początkowego, który założył szkołę o cha-
rakterze gospodarstwa ogrodniczego. Echa jego idei odnajdziemy u jednego 
z największych autorytetów z zakresie rozumienia natury zabawy, niemiec-
kiego pedagoga Friedricha Fröbla (1782–1852), który wyjaśnienie zjawiska 
zabawy połączył z bezpośrednim odniesieniem do przestrzeni, stwarzając 
podwaliny dla zakładania terenów zabaw dla dzieci i organizacji wychowa-
nia przedszkolnego i zapisując się w efekcie na kartach historii jako ojciec 
współczesnej pedagogiki.

Według Fröbla, dla którego człowiek był integralnie związany z przyrodą, 
zabawa miała być najczystszą formą aktywności człowieka, dającą radość, 
wolność i satysfakcję⁸³, jedyną aktywnością, w której w pełni ujawnia się 
natura dziecka. Istotę zabawy rozumiał zatem jako zaspokajanie konkret-
nych potrzeb, pojawiających się na danym szczeblu rozwoju fi zycznego i psy-
chicznego dziecka. Jako taka zabawa stała się niezbędna do osiągnięcia 
dojrzałości w dorosłym życiu. Dla pełnej realizacji tak rozumianej zabawy 
Fröbel zaproponował miejsce przeznaczone specjalnie dla dzieci, w którym 
mogłyby one swobodnie się rozwijać, m.in. przez kontakt z naturą (w tym 
opiekę nad zwierzętami i uprawę roślin). W 1842 roku w Bad Blankenburg 
(Turyngia) w założonym przez niego ośrodku przedszkolnym, nazywanym 

„ogródkiem dziecięcym” (niem. Spielgarten lub Kindergarten), kształcenie 

81 „Przyroda chce, żeby dzieci były dziećmi, zanim będą ludźmi. Jeżeli zechcemy odwró-
cić ten porządek, wytworzymy owoce przedwczesne, które nie będą miały ani dojrzałości, 
ani smaku i zepsują się w krótkim czasie”. Rousseau J.J. Emil, czyli o wychowaniu, w: Źródła 
do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wybór i opr. S. Wołoszyn, Kielce, Wydawnictwo 
Strzelec, 1955, 475.
82 „Zamiast przywiązywać dziecko do książki, zajmuję je warsztatem, gdzie jego ręce pra-
cują nad wykorzystaniem ducha; staje się ono fi lozofem i wierzy, że jest tylko robotni-
kiem”. Rousseau J.J. Emil, czyli o wychowaniu, oprac. J. Legowicz, t. 1 i 2, Wrocław, Zakład im. 
Ossolińskich, 1955, 104.
83 The mottoes and commentaries of Friedrich Froebel’s mother play, ed. W.T. Harris, New York, 
D. Appleton, 1906, 55.
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i wychowanie oparto na koncepcji zabawy z tzw. darami, abstrakcyjnymi 
formami stanowiącymi rozwiązanie alternatywne wobec tradycyjnych zaba-
wek o dosłownych i realistycznych formach⁸⁴. Zabawki Fröbla dzięki abs-
trakcyjności miały wyzwalać w dzieciach kreatywność, dając nieskończoną 
liczbę kombinacji zabaw, w tym stymulować zabawy konstrukcyjne i trans-
formacje przestrzeni. Prócz nieskrępowanej eksploracji w ogrodzie dziecię-
cym odbywały się eksperymentalne zajęcia prowadzone przez odpowied-
nio przygotowanych animatorów. Nauczyciel czy też wychowawca wchodził 
w nową rolę, stając się bardziej prowokatorem pewnych zdarzeń niż osobą 
zarządzającą ich przebiegiem. Nic więc dziwnego, że wiele szkół podążyło 
za ideą Fröbla, zakładając na terenach szkolnych ogrody i wprowadzając 
do zagospodarowania elementy do zabaw dla dzieci⁸⁵. Kontynuatorami 
wypracowanego przez Fröbla kierunku pedagogicznego byli twórcy ogro-
dów dziecięcych: w Niemczech – dr Daniel Gottlieb Schreber (1808–1861)⁸⁶, 
a w Polsce – dr Henryk Jordan (1842–1907). Łączenie nauki z zabawą stało 
się istotnym elementem programowym, widocznym także w zagospoda-
rowaniu niektórych szkół. Na pochodzącej z 1848 roku pierwszej ilustracji 
koncepcji placu zabaw autorstwa Henry’ego Bernarda widać przyszkolny 
plac zabaw, gdzie wśród drzew i krzewów bawią się dzieci i nauczyciele⁸⁷. 
Koncepcja zabawy Fröbla niewątpliwie stanowiła znaczny krok ku zdefi -
niowaniu miejsca zabawy pod kątem potrzeb dziecka – od tej pory stało się 
ono podmiotem.

Rozwojowi myśli pedagogicznej towarzyszyły zmiany w myśleniu doty-
czące roli rekreacji, ruchu oraz dostępu do terenów zieleni, które spowo-
dowały, że powrócono do idei publicznych ogrodów znanej ze starożytno-
ści. Pierwsze miejskie ogrody publiczne były ogrodami prywatnymi, które 
właściciele udostępnili społeczeństwu. W XVII i XVIII wieku pojawiły się 
w strukturze miast publiczne miejsca, których główną funkcją miała być 
rozrywka i rekreacja, jak np. bulwary i promenady⁸⁸, skwery⁸⁹, ogrody bota-

84 Friedrich Fröbel, który dziecko porównywał do rośliny potrzebującej dla prawidłowego 
rozwoju właściwej pielęgnacji, uważał ogród za element zagospodarowania przestrzeni nie-
zbędny dla dziecka do nauki samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z ludźmi 
i funkcjonowania w społeczeństwie.
85 Blow S. Educational issues in the kindergarten, New York, D. Appleton, 1909, 158.
86 Daniel Gottlieb Schreber (1808–1861), niemiecki lekarz społecznik, w 1844 roku założył 
w Lipsku ogród dziecięcy, w którego zagospodarowaniu znalazły się piaskownica, zjeżdżal-
nia, huśtawki, trawiasty teren do gier oraz budynek świetlicy.
87 Brett A., Moore R., Provenzo E. The complete playground book, New York, Syracuse 
University Press, 1993, 18.
88 W Poznaniu założono Aleje Marcinkowskie (XVIII/XIX wiek), a w Krakowie planty 
(1820–1830), podobnie jak w Poznaniu (1903–1905), Wrocławiu, Toruniu i Łęczycy. Majdecki 
L. Historia ogrodów. Tom 2. Od XVIII wieku do współczesności, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2008, 366.
89 W XVII wieku założono m.in. Bloomsbury Square (1665), Soho Square (1681), St. James 
Square (1684) i Grosvenor Square (1695). W XVIII wieku powstało kolejnych 15 skwerów. 
Największy zaś ich rozwój nastąpił w XIX wieku – założono wtedy m.in. Queen Square 
(1812), Loyd Square, Kensington Gardens (1840) i wiele innych. Majdecki L. Historia ogrodów. 
Tom 1…, op. cit.
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niczne⁹⁰ i ogrody zoologiczne⁹¹. Jednak choć były one w założeniu tere-
nami publicznymi, to korzystanie z nich wiązało się z koniecznością speł-
niania określonych wymogów, jak odpowiedni ubiór i zachowanie, których 
przestrzegania pilnowali stróże parkowi⁹². Pomimo że XIX wiek przyniósł 
istotne przeobrażenia społeczne (nowe warstwy społeczne), wpływające 
na sposoby spędzania wolnego czasu, formy zabaw i rozrywki (upowszech-
nienie rozrywek zarezerwowanych tylko dla elit), to nadal jeszcze w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego aktualna pozostawała zależność 
pomiędzy pozycją społeczną a formami zabaw i rozrywki oraz konieczno-
ścią dostosowania się zachowaniem do panujących obyczajów.

Przedstawione na widokówkach i obrazach dzieci spędzające czas w XIX-
-wiecznych parkach na ogół tylko spacerują, są powściągliwe, pozbawione 
spontaniczności i radości (ryc. 3.8). Choć w parkach miejskich zakładano 
czasami boiska do krykieta i korty tenisowe, to raczej nie znajdziemy jeszcze 
w ich zagospodarowaniu elementów i urządzeń przeznaczonych do zabawy 
specjalnie dla dzieci⁹³. Z dziennika sześcioletniej Heleny (Haci) Potockiej, 
w którym drobiazgowo opisywała swój pobyt nad morzem w 1871 roku, 
możemy się dowiedzieć, że rozrywkę zapewniały jej przede wszystkim 
zabawy w piasku na plaży, szukanie muszelek, haftowanie, wizyty w zoo 
i codzienne spacery po promenadzie w towarzystwie rodziców lub opie-

90 W połowie XVII wieku założono ogrody botaniczne w Warszawie. W 1775 roku powstał 
ogród botaniczny w Grodnie, następnie w 1781 roku w Wilnie i w 1783 w Krakowie. Ibidem.
91 Do pierwszych ogrodów zoologicznych należą ogrody w: Paryżu (1794), Londynie (1828) 
i Amsterdamie (1838). Ogrody zoologiczne, które w drugiej połowie XIX wieku stały się bardzo 
popularne, założono w wielu miastach, m.in. Marsylii (1855), Rotterdamie (1857), Frankfurcie 
nad Menem (1858), Kopenhadze (1859), Kolonii (1860), Dreźnie (1861), Moskwie (1864), Lipsku 
(1878), Lizbonie (1884), Barcelonie (1892). Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 2…, op. cit.
92 Pisze o tym Pola Gojawiczyńska w książce Dziewczęta z Nowolipek: „(…) ale przy wejściu 
stał stójkowy i podobno zawracał z drogi źle ubranych ludzi. Czy one są dość przyzwoicie 
ubrane?”. Gojawiczyńska P. Dziewczęta z Nowolipek, Warszawa, Iskry, 1967, 56.
93 W Polsce pierwszy ogród dziecięcy założono pod koniec XIX wieku, w 1889 roku 
w Krakowie. Majdecki L. Historia ogrodów. Tom 2…, op. cit.

Ryc. 3.8. 
Zabawa i wypoczynek 
w XIX-wiecznym parku. 
Niedzielne popołudnie 
na Grande Jatte, 1884–1886, 
Georges Seurat
Źródło: Wikimedia Commons.
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kunki⁹⁴. Z kolei Magdalena Samozwaniec (1894–1972) opisuje, że popularną 
zabawą dzieci na przełomie XIX i XX wieku była jazda na wrotkach po miej-
skich chodnikach⁹⁵. Brak konkretnych urządzeń zabawowych czy też miejsc 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci nie ograniczał zabawy⁹⁶. Natomiast 
można przypuszczać, że wizyty w parku nie były specjalną atrakcją z uwagi 
na konieczność powściągliwego zachowania i brak alternatyw dla spokoj-
nego spacerowania⁹⁷.

Przemiany w świadomości społecznej dotyczące rosnącej roli dziecka 
w rodzinie i społeczeństwie następowały powoli i długo nie łączyły się 
z powszechnymi zmianami w sposobie funkcjonowania zabawy w miastach. 
Dzieciństwo nadal (wyjąwszy arystokrację) kończyło się szybko. W biedniej-
szych rodzinach, na wsi, już cztero- i pięcioletnie dzieci pomagały rodzicom, 
wykonując prace związane z prowadzeniem gospodarstwa i domu. Te, które 
były wystarczająco duże, by przez cały dzień przebywać razem ze zwierzę-
tami na pastwisku, nie tylko pracowały, ale też bawiły się, m.in. w polo-
wanie, strażnika i złodziei, jarmark. Grywano także w szmacianą piłkę⁹⁸. 
Potwierdzają to źródła ikonografi czne przedstawiające dzieciństwo na wsi⁹⁹. 
Dzieci robotnicze miały mniejsze możliwości łączenia pracy z rozrywką, 
szukały zatem możliwości zabawy, dostosowując się do warunków życia. 
W praktyce jeszcze na początku XX wieku (a nawet dłużej) dzieci nadal 
bawiły się podobnie jak na obrazie Pietera Bruegla Starszego z XVI wieku – 
w przestrzeni publicznej, w pobliżu domów, zagospodarowując do zabawy 
swoją przestrzeń codzienną i współdzieląc ją z osobami dorosłymi.

Trudno jest też znaleźć ślady istnienia odrębnych pokoi przeznaczonych 
specjalnie dla dzieci¹⁰⁰ – przed XVIII wiekiem istniały one jedynie w najbo-

94 Dziennik obejmuje okres od 29 sierpnia do 4 października 1871 roku. Helenka opisuje 
podróż z rodzicami do belgijskiego kurortu Blankenberg i pobyt w nim. Potocka H. Dziennik 
6cio letniej Haci Potockiej ofi arowany babce Helenie Ostrowskiej przez jej mamę spisany, w: 
Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, red. N. Kapuścińska-Kwiecik, J. Kita, Łódź, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
95 „Był to rodzaj łyżew z czterema kółkami, przytwierdzonych paskami skórzanymi 
do bucika. Na tych wrotkach obie panny szalały. Chociaż Mama była temu przeciwna, 
jednak jeździły one po wszystkich chodnikach Krakowa w szalonym ślizgowym pędzie”. 
Samozwaniec M. Maria i Magdalena, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1964, 66.
96 „Całe rano byłam na dworze i bawiłam się nad morzem, zbierałam muszelki i usypa-
łam kopiec z pomocą jednego biednego chłopczyka, który grubymi drewnianymi trzewi-
kami obklepywał piasek, żeby był twardy, i muszelkami ustroił naokoło, a z patyków zrobił 
płot”. Potocka H. Dziennik 6cio letniej…, op. cit., 42. „(…) po obiedzie puszczałyśmy latawca, 
i udało nam się dosyć dobrze, ale nie tak dobrze latał jak te wszystkie inne, które tu pusz-
czają. Potem wróciłam do domu sama, odniosłam latawca, a wzięłam rydelek i cebrzyczek, 
i przyszłam do mamy, a razem poszłyśmy nad morze. Tam mama sobie w namiocie czytała, 
a ja kopałam ogromny dół”. Ibidem, 48.
97 Hecia nadmienia krótko: „Byłam z mamą w parku, to jest w dużym ogrodzie i widziałam 
wodotrysk, byliśmy także w galerii obrazów, ale mnie to nudziło”. Ibidem, 55–56.
98 Obyczaje w Polsce…, op. cit.
99 Na przykad obrazy Władysława Podkowińskiego (1866–1895) Mokra wieś i Dzieci w ogro-
dzie, Franciszka Streitta (1839–1890) Zabawa z drobiem i Lekarz lalek, Aleksandra Kotsisa 
Dzieci przed chatą, Antoniego Kozakiewicza (1841–1929) Na ulicy, Jacka Malczewskiego (1854–
1929) Dzieciństwo, Na pastwisku, Romana Kochanowskiego (1857–1945) Pieczenie kartofl i.
100 W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się unikatowa ilustracja z 1827 roku poka-
zująca, jak wyglądał pokój dziecięcy w pałacu w Łańcucie.
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gatszych domach i pałacach. Do tego czasu dzieci mieszkały w zależności 
od statusu majątkowego rodziny z rodzicami lub ze służbą. W chłopskich 
rodzinach powszechne było zamieszkiwanie całej rodziny w jednoizbo-
wej chacie i spanie w kilka osób w jednym łóżku jeszcze na początku XX 
wieku¹⁰¹. W bogatszych rodzinach zamieszkujących dwory szlacheckie 
i książęce było znacznie więcej pomieszczeń, jednak i tam dzieci miesz-
kały na ogół z dorosłymi, ze służbą i wychowawcami¹⁰². Tam, gdzie było 
to możliwe, korzystały one po prostu z wydzielonych z przestrzeni domo-
wej kącików, które urządzały sobie do zabawy. Urodzona w 1766 roku 
w Gdańsku Joanna Schopenhauer w swoim pamiętniku opisuje, że razem 
z młodszą siostrą Lottą chodziła bawić się „między okno a szafę, do przy-
dzielonego zabawy narożnika, który pięknie urządziłam jako pokój mojej 
lalki”¹⁰³. Wykorzystywane w kącikach przez dzieci do zabawy przedmioty 
bardzo często stanowiły miniaturowe sprzęty codziennego użytku lub były 
to zabawki oddające treści życia codziennego, co możemy zauważyć m.in 
na podstawie rycin D. Chodowieckiego (1726–1801) z cyklu Zabawy dziecięce 
z 1774 roku¹⁰⁴ oraz zbiorów muzeów gromadzących dawne zabawki dzie-
cięce (ryc. 3.9 i 3.10). W XIX wieku w bogatszych rodzinach dzieci zajmo-
wały już znacznie wyższą pozycję, z czym związane były przywileje, jak wła-
sny pokój czy też wymarzone zabawki¹⁰⁵, choć nadal obowiązywało dość 
surowe wychowanie¹⁰⁶.

Dynamicznym katalizatorem zmian w funkcjonowaniu zabawy w prze-
strzeni okazała się rewolucja przemysłowa, zmieniająca w sposób gwał-
towny przestrzeń miast. Przeludnienie i brak możliwości zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb higienicznych spowodowały dramatyczne pogorszenie 

101 W Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem można zobaczyć wnętrze chałupy podhalańskiej: 
izbę „czarną” i „białą”, przedzielone sienią. Wystrój pomieszczeń pokazujący, jak mieszkała 
niezbyt zamożna rodzina góralska na przełomie XIX i XX wieku, pozwala uzmysłowić sobie 
fakt braku odrębności przestrzeni dorosłych i dzieci, z których tylko niemowlę posiadało 
osobne łóżko – kołyskę podwieszoną u sufi tu.
102 Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska-Łuczak K. Codzienność dziecięca opisana słowem i obra-
zem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 
2012.
103 Schopenhauer J. Gdańskie wspomnienia młodości, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/Obraz 
Terytoria, 2010, 100.
104 Daniel Mikołaj Chodowiecki (1726–1801). Ryciny ze zbiorów grafi cznych Biblioteki Śląskiej, 
Katowice, Biblioteka Śląska, 2012, https://issuu.com/bibliotekaslaska/docs/daniel_miko__
aj_chodowiecki (dostęp: 29.12.2017).
105 „(…) istniały w Krakowie czarodziejskie (…) firmy, o których dawno słuch zaginął. 
Na przykład skład zabawek pana Fenza, na rogu Rynku i Sławkowskiej. (…) Dzieciom oczy 
zachodziły mgłą pożądania, gdy wchodziły do tego dziecięcego raju. (…) Wszystkie swoje 
oszczędności zostawiały obie siostry w tym czarodziejskim sklepie”. Samozwaniec M. Maria 
i Magdalena…, op. cit., 155.
106 Magdalena Samozwaniec opisując swoje dzieciństwo, podkreśla, że uwaga i czułość, jaką 
otrzymywały wraz z siostrą od rodziców (przede wszystkim ojca Wojciecha Kossaka), nie była 
powszechna. Jak zauważa, „(…) ówcześnie rodzice nie psuli swoich dzieci, a przeciwnie trzy-
mali je bardzo krótko, wychowując w bojaźni wobec rodziców i Boga. Dziwna ambicja, aby 
dzieci «bały się» ich panowała wszechwładnie. Przypominało to raczej tresurę niż wycho-
wanie, tym bardziej że harap albo rózga były w ciągłym ruchu”. Ibidem, 34.
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się warunków życia¹⁰⁷. Zdano sobie sprawę z fatalnych warunków, w jakich 
rozwijają się dzieci¹⁰⁸. Miasta, które dotychczas (jako dzieła stworzone przez 
człowieka) postrzegane były jako przyjazne (wróg był zwykle na zewnątrz, 
czego wyrazem było zamknięcie miasta murami), teraz stały się niebez-
pieczne od wewnątrz. Narastające problemy społeczno-przestrzenne w spo-
sób jaskrawy uświadomiły potrzebę sanacji – jasna stała się konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań przestrzennych, które zmienią oblicze 
miast na zdrowsze pod wieloma aspektami¹⁰⁹. Specjalizacja funkcji dla 
zaspokojenia określonych potrzeb społecznych (a więc użyteczność i celo-
wość przestrzeni) stała się istotna w poszukiwaniach nowych sposobów pla-

107 W książce z 1889 roku Adolfa Suligowskiego można przeczytać: „Dwie trzecie ludności 
warszawskiej źle mieszka. Za anormalne mieszkania higieniści i ekonomiści uznają lokale 
w suterenach i na poddaszach… Te niezdrowe mieszkania liczyły izb zamieszkałych 18 347, 
a w nich mieściło się 63 941 ludzi. Istnieją mieszkania całkiem bez okien. Takich mieszkań 
bez światła znaleziono w mieście 1515… Istnieją też mieszkania bez żadnego ogniska i takich 
naliczono 2985… Na mieszkania bez światła lub ogniska przypada około 16 000 ludzi. Znikły 
ciemne więzienia, znikły dawne lochy kryminalne, którymi straszono zbrodniarzy, ale nie 
znikły ciemne, zimne i podziemne mieszkania dla ludzi mozołu i trudu, którym los od koły-
ski odmówił wszelkiego uśmiechu”. Korczak J. Dziecko salonu, https://wolnelektury.pl/media/
book/pdf/korczak-dziecko-salonu.pdf (dostęp: 29.12.2017).
108 „Zestawiając śmiertelność Warszawy z śmiertelnością innych miast, wynika, 
że w Warszawie umiera rocznie przynajmniej 18, jeżeli nie 19 osób na 1000, więcej aniżeli 
potrzeba, co daje, na ludność o 450 000, nadmiar śmierci pod postacią 8100 osób. (…) Dzieci 
umierają tam dwa razy więcej niż gdzie indziej, a ci, którzy dojrzeją, żyją krócej od innych 
współobywateli. (…) I mnoży się liczba sierot, o których nie wiadomo, w jaki sposób żyją, 
gdzie rosną i kiedy ludźmi się stają”. Korczak J. Dziecko salonu…, op. cit., 55–56.
109 Na przykład Nowa Harmonia autorstwa Roberta Owen (1771–1858), falanster Charlesa 
Fouriera (1819–1888).

Ryc. 3.9–3.10. Codzienne życie jako inspiracja dla zabaw i zabawek
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 3.9. Pokoik dla lalek w zbiorach Muzeum Domków 
dla Lalek PKiN w Warszawie

Ryc. 3.10. Zabawki w zbiorach Muzeum Zabawy 
i Zabawek w Kielcach
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nowania i kształtowania miast¹¹⁰, zabawa zaś miała mieć w tym kontekście 
do wypełnia pewną szczególną rolę¹¹¹.

Zarysowana przez Rousseau funkcja wychowawcza i edukacyjna zabawy 
napotkała na podatny grunt w szczególności tam, gdzie najbardziej dawały 
o sobie znać problemy społeczne, potrzeba kształtowania określonych 
postaw obywatelskich oraz ruchy narodowowyzwoleńcze. Nastąpił okres, 
w którym zabawa zaczęła nabierać statusu użytecznego narzędzia w walce 
o lepsze (bardziej bezpieczne i przyjazne dla człowieka) miasta i jako taka 
zaczęła wymagać specjalnie do tego celu przeznaczonej przestrzeni. Dziecko 
zostało zauważone jako istota, która odpowiednio kształtowana przynie-
sie społeczeństwu określone korzyści. W połowie XIX wieku zaczęto więc 
zakładać pierwsze place zabaw, przede wszystkim jako wyraz fi lantropij-
nej troski o bezpieczeństwo dzieci dorastających w przestrzeni miejskiej¹¹² 
(jak chociażby pierwszy plac zabaw w Berlinie) czy próby asymilacji dzieci 
imigrantów w nowym środowisku (czego przykładem jest pierwszy ame-
rykański plac zabaw – ogród piaskowy założony w Bostonie). W wielu kra-
jach podejmowano trud kształtowania pozytywnych postaw obywatel-
skich i wychowania w duchu patriotycznym. Wyrazem tego ostatniego był 
założony w 1889 roku dla dzieci i młodzieży z inicjatywy doktora Henryka 
Jordana park w Krakowie na Błoniach, który miał na celu krzewienie kul-
tury fi zycznej, ale też propagowanie patriotycznych postaw¹¹³. Idea, że „dzi-
siejszy plac zabaw to jutrzejsza republika”¹¹⁴, została rozpowszechniona 
w XX wieku przez powstały w Stanach Zjednoczonych ruch na rzecz pla-
ców zabaw. Plac zabaw stał się narzędziem reform społecznych jako jasno 
zdefi niowane miejsce do zabawy, mające zapewnić bezpieczeństwo oraz 
planowany (tj. kontrolowany) sposób użytkowania i zachowania. Wynikało 
to z propagowanego przeświadczenia, że zorganizowana zabawa może 
poprawić psychiczne, moralne i fi zyczne samopoczucie dzieci oraz przy-
nieść korzyści nie tylko samej jednostce, zmieniając grupy społeczne nara-

110 Czałczyńska-Podolska M., Kształtowanie przestrzeni przyjaznej człowiekowi na przykła-
dach wybranych koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskich. Referat wygłoszony 
na konferencji XX Forum Architektury Krajobrazu w Krakowie w 2017 roku.
111 Należy jednak mieć świadomość, że choć wraz z nastaniem epoki miasta industrialnego 
pojawiła się świadomość potrzeby zdrowszej i bardziej higienicznej przestrzeni przeznaczo-
nej dla dzieci, to jednak dzieci nadal pozostawały aktywnymi współuczestnikami życia ulicy.
112 W 1837 roku powstał ogród dziecięcy Friedricha Fröbla, w 1876 roku – pierwszy park dla 
dzieci w ramach Washington Park w Chicago, w 1887 roku założono pierwszy ogród pia-
skowy w Bostonie. Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit.
113 Na terenie parku zajmującego na początku swojego istnienia 8 ha założono 12 boisk dla 
młodszych i starszych dzieci, dziewcząt i chłopców, m.in: do gry w piłkę, ćwiczeń na przyrzą-
dach, imprez masowych. W parku znajdowały się też urządzenia do gry w krykieta, tenisa, 
przeciągania liny, strzelania z łuku, rzutu oszczepem i bumerangiem. Na terenie parku orga-
nizowano różne warsztaty m.in ze stolarstwa, a także lekcje historii. Łuczyńska B. Fenomen 
Henryka Jordana, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2002.
114 Anderson L.M. The playground of today is the republic of tomorrow: Social reform and 
organized recreation in the USA, 1890–1930’s’, infed, 2006, http://infed.org/mobi/social-re-
form-and-organized-recreation-in-the-usa/ (dostęp: 10.04.2017).
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żone na wykluczenie (jak imigranci i robotnicy fabryk) w zintegrowaną, 
zdrową, społeczność gotową do pracy i obrony swojego kraju¹¹⁵.

Nic dziwnego, że kiedy w latach 80. XIX wieku w Berlinie otwarto pierw-
szy publiczny plac zabaw – tzw. piaskowy ogród, pod postacią górki pia-
skowej, zyskał on nie tylko popularność wśród dzieci, ale też aprobatę 
władz miejskich, widzących w nim narzędzie reform społecznych¹¹⁶. Maria 
Zakrzewska, zachwycona ideą, stała się inicjatorką podobnych ogrodów pia-
skowych w USA. W 1887 roku z jej inicjatywy amerykańskie towarzystwo 
The Massachusetts Emergency and Hygiene Association (MEHA) otwarło 
pierwszy publiczny plac zabaw dla dzieci, pod postacią górki piaskowej usy-
panej na działce należącej do Boston Children’s Mission. Inicjatywa oka-
zała się ogromnym sukcesem¹¹⁷. Ogród piaskowy przyciągał dzieci, które 
zamiast na ulicach miały okazję spędzać czas w miejscu bezpiecznym i dają-
cym wiele możliwości wykorzystania wolnego czasu. Wolontariusze zapew-
niali opiekę i zajęcia dydaktyczne, w ramach których korzystały zwłaszcza 
dzieci imigrantów. Rok później z inicjatywy MEHA otwarto jeszcze trzy 
ogrody piaskowe w Bostonie. Wkrótce podobne założenia zaczęły powsta-
wać we wszystkich większych amerykańskich miastach i w 1900 roku było 
ich już na terenie Stanów Zjednoczonych czternaście¹¹⁸. Ogromna popular-
ność „górki piaskowej” świadczy o jej atrakcyjności nie tylko w kontekście 
organizacji miejsca zabawy dla dzieci. Ogród piaskowy w swej pierwotnej 
formie stanowił niezwykłe miejsce zabawy, nauki i integracji, przyciąga-
jące zarówno dzieci, jak i dorosłych, budując lokalną społeczność. Choć źró-
deł powstania Sand Garden należy upatrywać w potrzebie amerykanizacji 
dzieci imigrantów¹¹⁹ i swego rodzaju manipulacji społeczeństwem (dzieci 
bawiąc się pod opieką wolontariuszy, niejako mimochodem ulegały asy-
milacji z rdzenną społecznością), to należy uznać, że pełnił funkcję inte-
gracyjną dla okolicznych mieszkańców. Jako taki ogród piaskowy położył 
podwaliny pod widoczny w niektórych współczesnych realizacjach placów 

115 Ibidem.
116 „W Niemczech (…) jednym z pięknych dzieł cesarzowej Wiktorii Koburg (…) było prze-
znaczenie pewnych części wszystkich parków publicznych na place zabaw, a na nich górki 
z piasku, dla małych dzieci. Każdy, kto bywa w parkach większych niemieckich miast, wie, 
jak atrakcyjny obraz tworzą dzieci skrzętnie bawiące się z uśmiechem w kopanie, ubijanie 
i budowanie dającej się łatwo formować ziemi (…). Dom Pestalozzi-Froebel Haus w Berlinie, 
którego siłą napędową jest Frau Schrader, ma najpiękniejszy ogród z piasku ocieniony drze-
wami, nad którym rozpływają się wszystkie odwiedzające przedszkola. To nie jest mała pia-
skownica, taka jak nam w Ameryce się wydaje, że mamy szczęście mieć, ale «naprawdę» 
ogród, jak mówią dzieci, tam, gdzie jest wielka kupa piasku, w której mogą kopać swoimi 
małymi łopatkami, i którą mogą nosić wokół i załadowywać na swoje małe wózeczki, i wyła-
dowywać z nich (…) do tego rajskiego ogrodu możemy zaprowadzić dzieci, które wyposażone 
w żelazne łyżki, łopatki, jedno albo dwa stare wiadra i garnki, i jakieś foremki do pieczenia 
i puszki po przegrzebkach do pieczenia ciasta będą się bawić chętnie i po cichu godzinami” 
(tłum. własne). Wiggin K.D., Smith N.A. The republic of childhood…: Froebel’s occupations, 
Boston Houghton Miffl  in, 1986.
117 Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit., 94.
118 Solomon S. American playgrounds. Revitalizing community space, Hanover–London, 
University Press of New England, 2005.
119 Dickason J.G. The origin of the playground. The role of the Boston women’s clubs, 1885–
1890, Leisure Science, 1983, 6, 83–89.



92

3. W kierunku dezintegracji

zabaw w Stanach Zjednoczonych kierunek, w którym miejsce zabawy sta-
nowi rodzaj sąsiedzkiego centrum integrującego lokalną społeczność¹²⁰.

Miasta XX wieku
W miastach XX wieku to jednak nie integracja, ale bezpieczeństwo i swego 
rodzaju kontrola stały się głównym kryterium wpływającym na określony 
sposób widzenia zabawy dzieci i potrzebę organizacji dla niej specjalnie 
wydzielonego miejsca.

Założone w 1906 roku w USA stowarzyszenie The Playground Association 
of America (PAA), funkcjonujące później pod nazwą National Recreational 
Association, National Recreation and Park Association, zajęło się promo-
waniem placów zabaw (przede wszystkim jako przestrzeni bezpiecznej dla 
dzieci, ale też sprzyjającej budowie zdrowego społeczeństwa). W 1909 roku 
w 336 amerykańskich miastach było już 1535 placów zabaw i liczba ta z roku 
na rok wzrastała¹²¹. Początkowo stanowiły one tłumnie odwiedzane miej-
sca integracji lokalnych społeczności. Pokazuje to Jerome Myers na jednym 
ze swoich obrazów, na którym przedstawiony został plac z ozdobnym słu-
pem, wokół którego odbywają się zabawy ludowe związane ze świętem wio-
sny. Liczba dorosłych wokół wskazuje, że zabawa dzieje się w przestrzeni 
publicznej, prawdopodobnie w miejscu, w którym jest dużo sklepów – jest 
to właściwie „handlowy” plac zabaw. Na wielu innych rysunkach artysty 
dzieci i dorośli bawią się swobodnie na ulicach i placach (ryc. 3.11).

Niestety, wraz z upowszechnieniem się idei miejsca zabaw dla dzieci place 
zabaw stawały się coraz bardziej sformalizowane, zorientowane na urzą-

120 Czałczyń ska-Podolska M. Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci 
w Europie i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat, Przestrzeń i Forma, 2010, 13, 73–88.
121 Butler G. Recreation areas – Their design and equipment, New York, The Ronald Press 
Company, 1958, 99.

Ryc. 3.11. Miejsce zabawy 
jako miejsce integracji 
lokalnej społeczności. 
The Tambourine, 1905, 
Jerome Myers
Źródło: Wikimedia Commons
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dzenia, wyizolowane przestrzennie i społecznie. Wyraźnie zauważalny 
stał się „trend odchodzenia od zabaw dowolnych w kierunku zabaw ukie-
runkowanych, od wolności wyboru w kierunku gier i zabaw zorganizowa-
nych, od indywidualnego poczucia zadowolenia do satysfakcji z osiągnięć 
grupy” (tłum. własne)¹²². Zabawa miała zacząć przynosić określone korzy-
ści edukacyjne i wychowawcze, korzystniejsze więc w zagospodarowaniu 
miejsc zabawy zaczęły się wydawać wzorce niemieckich boisk turnerskich 
wykorzystywane przy zagospodarowywaniu terenów szkolnych¹²³. Było 
to podyktowane powszechnym poglądem o konieczności wykorzystania 
ćwiczeń fi zycznych do kształtowania pozytywnych postaw obywatelskich. 
Miejsca zabawy dla dzieci, które miały być miejscem kształtowania okre-
ślonych postaw społecznych, zaczęto więc realizować jako publiczne place 
(zabaw), które wypełniły początkowo drewniane, a z czasem metalowe 
urządzenia: drabinki, huśtawki, ówczesne „małpie gaje” ustawiane na ubi-
tej nawierzchni gruntowej, a później asfalcie, pozbawione na ogół zieleni 
i małej architektury.

Paradoksalnie, choć kwestie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa miały 
duży udział w formowaniu się wzorca miejsca do zabawy opartego na zesta-
wie urządzeń, to zakładane w XX wieku place zabaw nie miały z nim wiele 
wspólnego. Stanowiły one za to próbę poddania zabawy kontroli i wpły-
wania na grupę społeczną. Na urozmaicenie zabawy nie zwracano uwagi, 
a znaczenie integracyjności wyraźnie zmalało. Uwaga została skupiona 
na kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, co rozumiano głównie jako 
zapewnienie możliwości zabawy pod postacią z góry określonych (kon-
trolowanych) form aktywności. Ogromna liczba wypadków, jaka miała 
miejsce na placach zabaw z początku XX wieku, wyposażonych często 
w bardzo wysokie (kilkumetrowe) urządzenia pozbawione amortyzującej 
nawierzchni, przypieczętowała przyjęty kierunek poszukiwań: coraz bar-
dziej bezpiecznych (przewidywalnych i typowych) miejsc zabawy dla dzieci, 
minimalizujących nieprzewidziane formy aktywności i zachowań.

Wraz z rozpowszechnianiem się zorganizowanych miejsc zabawy (placów 
zabaw) malało znaczenie przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawo-
wej. Jednak przez pierwsze dekady XX wieku ulica nadal stanowiła pod-

122 „Tendencją w tym ruchu było przejście od zabawy wolnej do zabawy ukierunkowanej, 
od gier wybieranych samemu do gier zorganizowanych, od nacisku na zadowolenie dla jed-
nostki i nagrody dla jednostki do nagród grupowych, w tym uznania publicznego oraz tro-
feów zespołowych i szkolnych” (tłum. własne). Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit., 
103.
123 Z końcem XIX wieku koncepcja niemieckich boisk turnerskich autorstwa Friedricha 
Ludwiga J.Ch. Jahna (1778–1852) zaczęła przenikać do zagospodarowania najpierw szkol-
nych, a potem publicznych placów zabaw. Pierwsze boisko turnerskie, założone przez Jahna 
w Hasenheide koło Berlina w 1812 roku, stało się wzorem dla innych tego typu obiektów. 
Prowadzone zajęcia miały formalny charakter zorientowany na przygotowanie do służby 
wojskowej. Ćwiczenia wykonywano na specjalnie skonstruowanych przyrządach, tworzą-
cych rozbudowane systemy drążków i poręczy. Wroczyński R. Powszechne dzieje wychowa-
nia fi zycznego i sportu, Wrocław, Wydawnictwo BK, 2003, 139.
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Ryc. 3.12–3.14. Zabawa na ulicy – naturalny element przestrzeni miejskiej
Źródło: Wikimedia Commons.

Ryc. 3.12. Playground in Tenement 
Alley, Boston, MA, 1909, 
Lewis Hine

Ryc. 3.13. Dzieci bawiące się 
na ulicy Nowego Jorku 
w latach 30. XX wieku, 
Bain News Service

Ryc. 3.14. Children at Play, 1909, 
Jerome Myers (1867–1940)
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stawowe miejsce zabawy dzieci¹²⁴. Pokolenie naszych babć i rodziców nie 
miało raczej do czynienia z placami zabaw, a tym bardziej z tabletami i kom-
puterami. Zabawy dostarczała codzienna przestrzeń egzystencjalna. Ulice 
były miejscem zabawy, przygód i niezależności¹²⁵, stanowiąc najpopular-
niejsze miejsce spędzania wolnego czasu¹²⁶. Nie było tak zaawansowanych 
technologicznie zabawek jak są teraz, za to kreatywność i swoboda ofero-
wane przez przestrzeń publiczną zastępowały dzisiejsze bawialnie i naj-
piękniejsze interaktywne zabawki. Zabawę pobudzała codzienność i prze-
strzeń bytowa człowieka. Wyraźne było też poczucie identyfi kowania się 
ze znaną sobie przestrzenią, ingerowanie w nią i aktywne jej użytkowa-
nie. Wynikało to z większej swobody, samodzielności i poczucia porusza-
nia się w przestrzeni postrzeganej jako „moja” i „nasza”. Zabawa nie ograni-
czała się do domu i jego bezpośredniego otoczenia. Zarówno ulice, jak i inne 
przestrzenie publiczne stanowiły przestrzeń eksploracji i zabawy. Widać 
to na wielu starych fotografi ach¹²⁷ (ryc. 3.12–3.14). Na uchwyconych obiek-
tywem ulicach możemy dostrzec nie tylko zapomniane dziś już formy zabaw 
i gier (np. w berka, ciuciubabkę, klasy) oraz przykłady aktywności, pod-
czas których dzieci stawały się reżyserami przestrzeni zabawowej, ale też 
pewien konkretny obraz miasta – miasta, które było przyjazne dla wszyst-
kich mieszkańców, swojskie i pełne interakcji.

Dawne ulice oferowały niezliczone rekwizyty zabawowe, jednoczyły dzieci, 
sprzyjając tworzeniu się społeczności, a także pozwalały na testowanie 
umiejętności i podejmowanie wyzwań. Jak zauważa Anna Palej, „zapusz-
czając się w coraz bardziej oddalone od domu rejony, dzieci okazywały się 
też prawdziwymi mistrzami w wyszukiwaniu tych cech środowiska, które 

124 „Młodzież z ulic Tetmajerów i Długosza bawiła się na tych ulicach, w Olszynkach i nad 
Wisłokiem, rzadziej w świetlicy szkolnej. Do dyspozycji mieliśmy ubogi i prymitywny, jak 
na dzisiejsze czasy, asortyment sprzętu i zabawek. Posługiwaliśmy się sprzętem wykony-
wanym własnoręcznie, kupowanym przez rodziców na targach wiejskich lub w sklepach. 
(…) Istotną cechą naszych gier i zabaw było to, że odbywały się one na świeżym powietrzu, 
prawie przez cały rok, Przez całe lato i w ciepłe miesiące wiosny i jesieni przebywaliśmy 
na polu «na bosaka». Bardzo popularną zabawą była gra w piłkę nożną. Graliśmy na uli-
cach Tetmajerów i Długosza lub w Olszynkach. Ponieważ w tamtym czasie posiadanie piłki 
skórzanej lub balonu gumowego było luksusem dla wielu rodzin, więc do gry używaliśmy 
piłki szmacianej. (…) Gdy tylko spadł pierwszy śnieg, wyciągaliśmy z domu sanki i narty. 
Wykorzystywaliśmy wszystkie górki i spadki terenu np. przy ulicach Tetmajerów, Długosza, 
Szopena i koło zamku Lubomirskich «pod kasztanami», do zjazdów na sankach i nartach”. 
Wspomnienia Józefa Szczygła. Popularne gry i zabawy młodzieży Rzeszowa przed II wojną 
światową, http://podkarpackie.regiopedia.pl/wiki/popularne-gry-i-zabawy-mlodziezy-rze-
szowa-przed-ii-wojna-swiatowa.
125 Opie I., Opie P. Children’s games in street and playground, Oxford, Oxford University 
Press, 1969; Korczak J. Dzieci ulicy, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/korczak-dzie-
ci-ulicy.pdf (dostęp: 15.01.2018); Karsten L., van Villet W. Children in the city: Reclaiming the 
street, Children, Youth and Environments, 2006, 16(1), 151–167; Wridt P.J. An historical analy-
sis of young people’s use of public space, parks and playgrounds in New York City, Children, 
Youth and Environments, 2004, 14(1), 86–10; Gaster S. Historical changes in children’s access 
to U.S. cities: A critical review, Children, Youth and Environments, 1992, 9(2), 34–55.
126 Children at play, London, Her Majesty’s Stationery Offi  ce, 1973.
127 Doskonałym przykładem są fotografi e z połowy XX wieku autorstwa amerykańskiej 
fotograf Helen Levitt (1913–2009), znanej w szczególności z prac pokazujących nowojor-
skie ulice lat 30. i 40.
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pozwalały im podejmować wyzwania oraz testować swoje umiejętności inte-
lektualne i ruchowe. Toteż każdy, nawet zwykły spacer potrafi ły przemie-
nić w piękny, gimnastyczny taniec, splatający potrzeby i osobowość dziecka 
z możliwościami, jakie daje otoczenie”¹²⁸.

Ten obraz beztroskiej zabawy w przestrzeni miejskiej uległ w istotnym 
stopniu zniszczeniu wszędzie tam, gdzie wojna odcisnęła swoje piętno. 
Zniszczenia wojenne i tragiczne losy ogromnej rzeszy ludzi naznaczonych 
traumą wojennych doświadczeń musiały wywrzeć wpływ na przebieg dzie-
ciństwa. Edukacja nie zawsze była możliwa, a codziennością był strach 
i głód. Wiele dostępnych wcześniej publicznych miejsc zabaw i rekreacji, 
parków i ogrodów przestało istnieć. Ulica stała się potencjalnym miejscem 
opresji. Jednak nawet w tak trudnych czasach pojawiały się próby poszuki-
wania okruchów normalności i wprowadzenia do niej zabawy¹²⁹. Zabawa 
w życiu dziecka nie przestała mieć miejsca¹³⁰, jednak wojna odcisnęła swoje 
piętno zarówno na dzieciństwie, jak i na samej zabawie. Uzmysławiają 
to wspomnienia i zachowane pamiątki z tego okresu (ryc. 3.15).

Tragiczny obraz dzieciństwa tamtych czasów szczególnie plastycznie poka-
zują wspomnienia nielicznych dzieci, podopiecznych Kinderheimu, któ-
rym udało się przeżyć likwidację getta w Krakowie. U części z nich uwi-
docznił się stan anomii, tj. obniżenia norm i wymogów moralnych. Jedna 
z dziewczynek wspomina: „(…) Dziwne zabawy prowadzą dzieci żydowskie 
w Kinderheimie. Nie śmieją się, ale krzyczą, nie bawią się, ale biją, wysiedlają, 
rabują i zawsze takie zabawy kończą się interwencją starszych”¹³¹. Część 
z nich nie miała lub utraciła świadomość istnienia rzeczywistości innej niż 
w getcie. Dla nich getto, choć brudne i zatłoczone, dawało pewne poczucie 
bezpieczeństwa wynikające z jego znajomości¹³². Były też dzieci, które nie 
zatraciły w pełni charakterystycznej dla ich wieku beztroski. Jedna z miesz-
kanek getta wspomina: „(…) w żaden sposób nie chcą się podporządkować 
i przy lada okazji uciekają na podwórko, by bodaj przez chwilę zabawić się 
w «dzieci». A więc gonitwy, huśtawki na deskach itp.”¹³³. W warunkach 
okupacji, życia w getcie czy też obozie zabawy dzieci starali się nieraz oca-
lić dorośli, ofi arowując im okruchy normalnego dzieciństwa. Takim dzia-
łaniem było zrobienie dla dzieci przebywających w płaszowskim obozie 

128 Palej A. Całe miasto placem zabaw, czyli o nabywaniu umiejętności społecznych, 
Autoportret, 2004, 9, 4–5.
129 W Muzeum Powstania Warszawskiego możemy znaleźć informacje o tym, że w drugiej 
połowie sierpnia na skwerach i w podwórkach Powiśla działał teatrzyk lalkowy Kukiełki pod 
Barykadą, w żartobliwy sposób starający się „oswoić” powstańczą rzeczywistość.
130 Z archiwów Muzeum Auschwitz-Birkenau pochodzą relacje młodocianych więźniów, 
którzy wspominają momenty obdarowania przez dorosłych więźniów z okazji świąt Bożego 
Narodzenia zabawkami uszytymi z koców obozowych czy namalowanie w baraku dziecięcym 
scenek rodzajowych ze szkołą i bawiącymi się dziećmi. Zabawki i zabawy z czasów II wojny 
światowej, http://www.wici.info/Kalendarz,zabawki_i_zabawy_z_czasow_ii_wojny_swiato-
wej,18520.html (dostęp: 15.04.2017).
131 Grądzka M. Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 
w Krakowie podczas okupacji niemieckiej, Kraków, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012, 123.
132 Ibidem.
133 Ibidem, 122.
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pracy ogródka, który był „okolony drutami, poza które dzieciom nie wolno 
było wychodzić pod groźbą rozstrzelania”¹³⁴. Był jednak na tyle przestronny, 
że pozwalał na swobodne bieganie. Strach, który towarzyszył dzieciom, nisz-
czył jednak zabawę i skracał dzieciństwo, zmuszając do zmierzenia się z tra-
giczną rzeczywistością. Pojawiające się we wspomnieniach z tamtych cza-
sów przejawy zabawy stanowiły jej odbicie jeszcze w latach powojennych¹³⁵.

Po wojnie, w drugiej połowie XX wieku zabawa na ulicy przestała stano-
wić integralny element życia w mieście. Odbudowa miast po zniszczeniach 
wojennych na krótko pozwoliła dzieciom adaptować przestrzeń publiczną 
dla swoich zabaw i użytkować swobodnie ulice (ryc. 3.16)¹³⁶.

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku społeczności w rozumieniu prze-
strzennym formowały się na bazie pieszej dostępności do szkoły, sklepu 

134 Ibidem, 214.
135 „Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, chłopcy w moim wieku zaczęli się bawić w woj-
sko. Robiliśmy z drewna karabiny, pistolety i bagnety oraz robiliśmy samoloty dwupła-
towce”. Wspomnienia Bolesława Kierejewskiego – od dzieciństwa do wybuchu II wojny światowej, 
http://www.dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/artykuly/27-wspomnienia-boleslawa-kierejew-
skiego.html (dostęp: 15.01.2018).
136 W latach powojennych rozpowszechniono też przygodowe place, które zakładano 
w Londynie w dzielnicach najbardziej dotkniętych zniszczeniami wojennymi.

Zachowane zabawki 9-letniej Ewy z czasów 
II wojny światowej – wśród nich miś uszyty 
przez więźnia obozu w Tailfi ngen oraz 
własnoręcznie wykonana przez dziewczynkę 
przepustka upoważniająca ją do poruszania 
się w obrębie kamienicy. 
Ekspozycja w Muzeum 
Powstania Warszawskiego

Ryc. 3.15. Zabawki z czasów 
Powstania Warszawskiego
Źródło: fot. autorki.
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i miejsca pracy. Takie tradycyjne osiedla były dobrze wewnętrznie powią-
zane i skomunikowane, a tereny i budynki wielofunkcyjne¹³⁷. Ulica sta-
nowiła przestrzeń, w której piesi traktowani byli jako główni użytkownicy, 
przestrzeń komunikacji zarówno w sensie przestrzennym, jak i społecz-
nym. Takie podejście pozwalało, by w wielu miastach jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu zabawy na ulicy były powszechne¹³⁸.

Dość szybko jednak nastąpił proces, w którym zabawa dzieci przestała sta-
nowić naturalną część przestrzeni publicznej. Do zanikania zabawy na uli-
cach miast XX wieku i wypierania dziecka z przestrzeni publicznej przy-
czyniły się, oprócz postrzegania zabawy w sposób celowy (jako narzędzia, 
które wymaga specjalnie zorganizowanego miejsca), zmiany w struktu-
rze przestrzennej osiedli mieszkaniowych i gwałtowny rozwój motoryzacji. 
Wprowadzanie zasady strefowania miasta i podziału na obszary zamiesz-
kania, pracy i wypoczynku doprowadziło do rozbicia zwartości tkanki 
miejskiej i likwidacji ulicy w jej pierwotnej funkcji. Wpłynęło to na funk-
cjonowanie przestrzeni publicznej, która osadza się przecież na wolności, 
swobodzie wyrażania poglądów, możliwości ekspresji, różnorodności spo-
łecznej i obyczajowej¹³⁹. Na ulicach, które usprawniono pod względem prze-
pustowości, wymieniając nawierzchnie na asfaltową, poszerzając i zwięk-
szając liczbę pasów ruchu, dzieci przestały być widoczne¹⁴⁰. Place zabaw 
stały się w efekcie koniecznością.

137 Sallis J.E., Glanz K. The role of built enironments in physical activity of children and ado-
lescents, Future Child, 2006, 16(1), 89–108.
138 Według danych statystycznych 71% osób dorosłych bawiło się w dzieciństwie na ulicy 
lub na terenie osiedla, podczas gdy obecnie robi to tylko 21% dzieci. The Playday 2007: Our 
streets too!, http://www.playday.org.uk/campaigns-3/previous-campaigns/2007-our-stre-
ets-too/ (dostęp: 15.03.2018).
139 Jałowiecki B. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni 
miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa, Wydawnictwo SWPS, 2007, 13.
140 McShane C. Down the asphalt path: The automobile and the American city, New York, 
Columbia University Press, 1994.

Ryc. 3.16. Dzieci na ulicy – 
codzienny obrazek z lat 50. 
XX wieku, Szczecin
Źródło: 
archiwum rodzinne autorki.



99

3.1. Miejsce zabawy na tle kulturowych przemian w widzeniu zabawy i dziecka

Paradoksalnie okres modernizmu był czasem, kiedy architekci oficjal-
nie przyznali dzieciom prawo do zabawy i swobodę, uznając zapewnienie 
miejsc do zabawy dla dzieci za konieczność. Zaplanowane miasta i osiedla 
miały przecież zapewniać każdemu mieszkańcowi dostęp do słońca, zie-
leni i powietrza, miejsca zamieszkania, wypoczynku i pracy, co miało pro-
wadzić do wykształcenia się nowego, nowoczesnego człowieka. Plac zabaw 
otrzymywał w tym kontekście usankcjonowaną funkcję w przestrzeni miej-
skiej jako rodzaj terenu rekreacji. Zaplanowany przez modernistów miał 
odegrać rolę w kształtowaniu określonych postaw społecznych – skrupu-
latnie zaaranżowanej nowoczesnej przestrzeni dla nowoczesnego miesz-
kańca miasta.

Klasycznym niemalże przykładem takiego podejścia jest plac zabaw zapro-
jektowany na dachu Unité d’Habitation, wybudowanego w latach 1947–1952 
wieżowca w Marsylii autorstwa słynnego architekta Le Corbusiera (1887–
1965). Jednostka Marsylska ucieleśnia w sposób kompleksowy sformuło-
wane przez Le Corbusiera zasady nowoczesnej architektury, a plac zabaw 
jest w tym wypadku jednym z elementem konsekwentnie realizujących 
ideo logiczne założenia, w myśl których „każdy jest na swoim miejscu, przy-
trzymuje się go tam, gdzie zajdzie potrzeba. I wszyscy są szczęśliwi, nieprzy-
tomnie szczęśliwi. Ludzie… oddają się rozkosznym marzeniom na łonie 
natury… lub czynnościom kontrolowanym, które będą nazywały się wypo-
czynkiem”¹⁴¹. Plac zabaw z widokiem na panoramę Morza Śródziemnego 
miał działać formą surowego betonu i dostarczać wrażeń estetycznych. 
Wszystko w tej przestrzeni zostało zaprojektowane z ascetycznego, zimnego 
betonu, oferując z pewnością innowacyjność modernistycznej przestrzeni, 
ale też brak jakiejkolwiek możliwości ingerencji w nią, interakcji i wyko-
rzystania własnej kreatywności. Powstała przestrzeń – plac zabaw, w któ-
rej trudno znaleźć jakąkolwiek możliwość współuczestniczenia i integra-
cji, jakie charakteryzowały zabawy w dawnej przestrzeni publicznej. Lata 
50. XX wieku zaowocowały uformowaniem się dojrzałej formy betonowych 
placów zabaw. Cechowały je ekspresja i minimalizm, charakterystyczne dla 
brutalizmu – nurtu architektury późnego modernizmu. Trudno odmówić 
ówczesnym placom zabaw spójności z powstającą architekturą mieszka-
niową. Betonowe, surowe formy na tle ascetycznych bloków mieszkalnych 
wyglądają na ciekawe formy rzeźbiarskie. Nie jest jednak łatwo o dobrą 
zabawę w przestrzeni tak pozbawionej możliwości ingerencji.

W ciągu kolejnych dziesięcioleci zabawa została praktycznie wyizolowana 
z przestrzeni publicznej i mocno przypisana do wydzielonych dla niej miejsc, 
poza którymi zarówno obecność dziecka, jak i samej zabawy przestała być 
pod koniec XX wieku powszechnie akceptowana. Nowoczesne miasta oka-
zały się w dużej mierze nieprzyjazne dla zabawy. Społeczny obraz miejskiej 
ulicy ulegał powoli niszczeniu, a dostępność przestrzeni publicznej dla 
dziecka została z czasem zredukowana do minimum. Niewątpliwie było 
to związane w dużej mierze z dynamicznym rozwojem motoryzacji. Ulica 

141 Jenks Ch. Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa, WAiF, 1982, 151–162.
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z towarzyszącym jej ruchem samochodowym stała się przestrzenią nieprzy-
jazną i niebezpieczną zwłaszcza dla dzieci¹⁴². Jednak brak dzieci i zabawy 
we współczesnych przestrzeniach miejskich to nie tylko efekt urbanizacji 
i zawłaszczenia ulic przez samochody. Z wyjątkiem ścisłych centrów miast 
zniknęły też elementy i zdarzenia pobudzające dziecięcą wyobraźnię¹⁴³. 
Dobrze ten stan rzeczy opisują R. Gloton i C. Clero: „Wystarczy spojrzeć 
szeroko otwartymi oczami dookoła siebie, zwłaszcza w wielkich miastach, 
by stwierdzić, iż to, czego dziecku potrzeba, jest coraz trudniejsze do znale-
zienia. W domu rodzinnym wciśniętym w klitki «mrowiskowca», w szkole 
ograniczonej czterema ścianami dziecko nie znajduje ani przestrzeni, ani 
terenu i odpowiednich warunków sprzyjających jakiejkolwiek aktywności, 
a już w najmniejszym stopniu aktywności twórczej. Musi ich ono szukać 
gdzie indziej i niestety nie znajduje”¹⁴⁴.

Miasta współczesne – XXI wiek
Przemiany związane z wyrugowaniem dziecka i zabawy z przestrzeni 
publicznej nie byłyby możliwe, gdyby nie rozpowszechniony współcześnie 
lęk przed utratą kontroli nad dzieckiem połączony z kulturowym wzorcem 
widzenia zabawy jako narzędzia dydaktycznego.

Dane statystyczne wskazują, że obecnie rodzice poświęcają znacznie więcej 
czasu na opiekę nad dziećmi niż wcześniejsze pokolenia, a jednym z powo-
dów tego jest strach przed zabawą bez ich nadzoru¹⁴⁵. Porównanie danych 
z 1990 i 2000 roku wskazuje, że coraz mniej dzieci korzysta ze środków 
transportu publicznego w drodze do szkoły oraz samodzielnie porusza 
się w przestrzeni publicznej, co jest rezultatem rosnących obaw rodziców 
o ich bezpieczeństwo¹⁴⁶. Rodzice uważają, że zabawa pozbawiona ich kon-
troli jest niebezpieczna (47%) i znaczna ich cześć (37%) zostałaby powia-
domiona przez sąsiadów, gdyby zauważyli dziecko bawiące się bez opieki. 
Strach rodziców udziela się dzieciom – aż 71% dzieci obawia się porwa-
nia przez obcą osobę. Jednocześnie jednak 73% dzieci chciałoby się więcej 
bawić na zewnątrz, w miejscu zamieszkania¹⁴⁷.

142 Dzieci w ciągu swoich pierwszych 10 lat życia mają duże problemy w ocenie odległości 
i prędkości jadących samochodów, którym towarzyszy działanie na zasadzie impulsu i ogra-
niczone umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań, co zwiększa potencjalne 
ryzyko wypadku. Lueder R. Designing cities and neighborhoods for children, in: Ergonomics 
for children. Designing products and places for toddlers to teens, eds. R. Lueder & V.J Berg Rice, 
New York, Taylor & Francis, 823–860.
143 Palej A. Całe miasto placem zabaw…, op. cit.
144 Gloton R., Clero C. Twórcza aktywność dziecka, Warszawa, WSiP, 198, 112.
145 W 1975 roku rodzice poświęcali średnio 25 minut dziennie na opiekę nad dziećmi, pod-
czas gdy w 2000 roku aż 99 minut. Gill T. Home zones in the UK: History, policy, and impact 
on children, Children, Youth, and Environments, 2006, 16(1), 90–103.
146 O’Brien M. Childhood, urban space and citizenship: Child sensitive urban regeneration. 
Stirling, University of Stirling, 2000.
147 Playday, http://playday.gn.apc.org/campaigns-3/previous-campaigns/2010-our-place/
2010-opinion-poll/ (dostęp: 2.02.2018).
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Panuje przekonanie, że z jednej strony dzieci i młodzież przebywające 
na zewnątrz budynków znajdują się w niebezpieczeństwie, a drugiej, 
że to one są źródłem problemów i niebezpieczeństwa, a ich obecność w prze-
strzeni publicznej jest niepożądana¹⁴⁸. Co z tym związane, widok bawiących 
się dzieci na ulicy, jeszcze kilkadziesiąt lat temu stanowiący normalność 
i codzienność, dziś zyskuje miano aspołecznych zachowań¹⁴⁹. Negatywne 
podejście do zabawy w przestrzeni publicznej jest szczególnie widoczne 
w stosunku do młodzieży, urastając wręcz do „moralnej paniki” współ-
czesnego społeczeństwa na tle „młodych ludzi na ulicy”¹⁵⁰. Koresponduje 
to z powszechnym wzorcem kulturowego widzenia zabawy, w świetle któ-
rego jest ona akceptowana tylko wtedy, gdy służy konkretnemu celowi, 
jakim jest prawidłowy rozwój dziecka¹⁵¹.

Wyrazem strachu o bezpieczeństwo jest zjawisko „wycofywania się z ulic” 
jako wynik oceny ryzyka zabawy dokonywanej przez rodziców. Rodzice 
ograniczają mobilność i samodzielność dzieci w celu ich ochrony. W rezul-
tacie współczesne dzieci są pozbawiane możliwości zabawy na zewnątrz 
budynku, którą miały poprzednie pokolenia. Rodzice wręcz zachęcają dzieci 
do pozostawania w domach¹⁵². Obawy rodziców powodują, że dzieci w coraz 
mniejszym stopniu znają okolice swojego domu i przestrzenie publiczne 
najbliższej okolicy. Nie znając swojego sąsiedztwa, nie nawiązują więzi 
z rówieśnikami z okolicy, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się 
do osłabienia więzi społecznych i zanikania lokalnych wspólnot.

Lęk staje się uczuciem towarzyszącym przebywaniu w przestrzeni publicz-
nej. Jak zauważa Zygmunt Baumann, „(…) typowe «lęki miejskie», w odróż-
nieniu od strachu, który niegdyś prowadził do budowy miast, koncentrują 
się na «wrogu wewnętrznym». Ten rodzaj lęku powoduje, że mniej wagi 
poświęca się nienaruszalności i pomyślności miasta jako całości (…). Mury, 
wznoszone niegdyś wokół miasta, dzisiaj przecinają miasto na wszystkie 
strony. Strzeżone osiedla, ściśle nadzorowane przestrzenie publiczne o ogra-
niczonej dostępności, uzbrojeni po zęby strażnicy przy bramie i elektro-
niczne sterowane drzwi – wszystko to dzisiaj skierowane jest bardziej prze-

148 Matthews H., Limb M. Exploring the ‘fourth environment’: Young people’s use of place and 
views on their environment, Stirling, University of Stirling, 2000.
149 Squires P., Stephen D. Rougher Justice: Anti-social behaviour and young people, Willan, 
Devon, 2005.
150 Valentine G. Public space and the culture of childhood, Aldershot, Ashgate, 2004.
151 Są trzy główne wzorce kulturowego widzenia zabawy. W niektórych społeczeństwach 
przedindustrialnych dominował wzorzec „kulturowo ograniczonej zabawy” – zabawa była 
tolerowana, ale postrzegana jako aktywność o ograniczonej wartości. W innych zabawa była 

„kulturowo akceptowana” – rodzice postrzegali zabawę jako użyteczne narzędzie dla zajęcia 
uwagi dziecka, do czasu, kiedy będzie ono wystarczająco duże, by zająć się zajęciami uży-
tecznymi. We współczesnych rodzinach zabawa postrzegana jest częściej jako praca dziecka 
o kluczowej roli dla jego prawidłowego rozwoju i nauki. Gaskins S., Haight W., Lancy D. The 
cultural construction of play, in: Play and development: evolutionary, sociocultural, and functio-
nal perspectives, eds. S. Gaskins, A. Goncu, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2007, 
179–202.
152 Valentine G. Public space…, op. cit.
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ciwko nieproszonym współobywatelom miasta”¹⁵³. Ludzie nie czują się 
w przestrzeni komfortowo i nie chcą w niej przebywać, ponieważ tam, gdzie 

„przebywający podlegają segregacji w bardzo szczególny sposób, są obser-
wowani i kontrolowani”¹⁵⁴. W przestrzeni, w której pojawia się lęk, trudno 
o zabawę, pomimo akceptowania jej jako aktywności kluczowej dla prawi-
dłowego rozwoju dziecka. Znikająca z przestrzeni publicznej zabawa wiąże 
się ze śladową obecnością dziecka w niej. Przy takim podejściu zabawa 
posiada status aktywności warunkowo akceptowanej, mającej walor zada-
niowości i celowości. Zabawa ma służyć konkretnemu celowi, jakim jest 
prawidłowy rozwój i nauka, to zaś wymaga specjalistycznego miejsca, 
które w sposób metodyczny zrealizuje założenia zabawy. Paradoksalnie 
tworzone w tym celu sztuczne światy placów zabaw niewiele mają wspól-
nego z wszechstronnym rozwojem, oferując ograniczoną liczbę aktywno-
ści (w najlepszym razie kilkanaście).

Jednocześnie „dziecko przeszło z peryferii życia rodzinnego w centrum 
wartości rodzinnych”¹⁵⁵, zyskując całkiem nowy status i prawo do własnej 
(właściwej tylko dla siebie) przestrzeni. Światy dzieci i dorosłych przestały 
niejako współistnieć, nabierając odrębności, zaś swobodna (niekontrolo-
wana) zabawa w przestrzeni miejskiej zaczęła być widziana jako zagroże-
nie. Symbolem tego swego rodzaju wyizolowania dziecka i zabawy z prze-
strzeni stał się plac zabaw – „(…) przestrzeń wyznaczona siatką i parkanem, 
wysepka pośród dorosłego świata, stosunkowo bezpieczne miejsce na tery-
torium śmiertelnej dojrzałości, miejsce przymusowego wygnania”¹⁵⁶.

Razem z przypisaniem zabawie celowego charakteru przyczyniło się to 
do specjalizacji miejsc zabawy oraz segregacji przestrzeni zabawowej, która 
utraciła w dużej mierze swój uniwersalny i integracyjny charakter (wynika-
jący z obecności zabawy w przestrzeni publicznej).

XXI wiek przyniósł dodatkowo znaczącą komercjalizację przestrzeni zaba-
wowej i łączenie zabawy z jakąś korzyścią materialną, wynikające z rozpo-
wszechniającego się konsumenckiego podejścia do zabawy, rekreacji i spo-
sobu spędzania wolnego, co ma związek ze zjawiskiem ogólnego wzrostu 
zamożności społeczeństw w krajach rozwiniętych. Ogólnie dostępne, tra-
dycyjne przydomowe (podwórkowe) miejsca zabaw ustępują coraz popu-
larniejszym w miastach komercyjnym, zamkniętym przestrzeniom, któ-
rych celem jest dostarczenie rozrywki i zabawy połączonej z korzystaniem 
z usług towarzyszących. Jaskrawym przykładem tego są popularne w cen-
trach handlowych bawialnie dla dzieci, w których można zostawić dziecko 
i skorzystać w tym czasie z możliwości zrobienia zakupów. Taka formuła 

153 Bauman Z. Globalizacja, Warszawa, PIW, 2000, 59.
154 Ghirardo D. Architektura po modernizmie, Toruń, Wydawnictwo VIA, 1999, 43.
155 Wzrost zamożności i związany z tym wzrost wymagań dotyczących komfortu wpływa 
na kształtowanie się tendencji do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. Meyer 
B. Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Szczecin, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, 150.
156 van den Berg J.H. Dziecko stało się dzieckiem, w: Dzieci, t. II, red. M. Janion, S. Chwin, 
Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1988, 253.
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spędzania wolnego czasu staje się często jedyną formą rodzinnej rekre-
acji, pokazującą wyraźnie tendencję w kierunku wyraźnej polaryzacji 
świata dorosłych i dzieci. Tworzona na jej bazie przestrzeń zabawowa staje 
się swego rodzaju substytutem – gotowym produktem na sprzedaż, który 
w krótkim czasie powinien dostarczyć maksymalną ilość bodźców dziecku, 
stającym się raczej konsumentem i biorcą niż aktywnym współuczestni-
kiem przestrzeni i kreatorem zabawy.

Na tym tle zabawa poza wyznaczonym do tego miejscem, na ulicy, jawi się 
jako przestrzeń zachęcająca do interakcji z rówieśnikami, podejmowania 
różnorodnych gier i zabaw oraz zapoznawania się ze swoim otoczeniem¹⁵⁷. 
Dowolna zabawa, dziejąca się w przestrzeni publicznej, ma szczególną war-
tość, ponieważ pozwala na szereg interakcji¹⁵⁸ i naukę współuczestniczenia 
w przestrzeni. Poza wygrodzonym placem do zabaw, który jest przejawem 
segregacji przestrzennej¹⁵⁹, w zabawie mogą się spotykać ludzie różniący 
się wiekiem, statusem społecznym i materialnym. Oznacza to, że zabawa 
w przestrzeni publicznej ma wpływ na budowę społeczności¹⁶⁰. Niestety, 
w takiej formie została ona obecnie praktycznie wyrugowana z przestrzeni 
miejskiej.

Kierunki przemian miejsca zabawy
Zaistniałe na przestrzeni wieków zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni 
zabawowej pokazuje m.in. obraz Zabawy dziecięce (Games children play, 
2009) autorstwa Roberta Ingpena AO¹⁶¹, Plac zabaw (The playground, 1945) 
namalowany przez L.S. Lowry oraz Plac zabaw w Mondragone (Playground 
at Mondragone, 1998) Jeff reya Smarta, które warto porównać z obrazem 
Zabawy dziecięce (1560) Pietera Bruegla Starszego. Gry i zabawy, które kil-
kaset lat temu działy się w przestrzeni miejskiej, teraz widzimy w zarezer-
wowanej i wydzielonej do tego celu przestrzeni, gdzie użytkownik staje się 
coraz mniej istotny.

Podobne wrażenie uzyskamy, analizując okładki magazynu The New Yorker. 
Plac zabaw na okładce z 29 lipca 1944 roku tętni życiem i radością. To rodzaj 
przestrzeni publicznej, miejskiego forum, którego użytkownikami są ludzie 
w każdym wieku. Okładka magazynu z 9 maja 1970 toku i 7 maja 2012 poka-
zuje zupełnie inne miejsce. Oblicze miejsca zabawy zmieniło się w trakcie 
kilkudziesięciu lat radykalnie – przestrzennie i społecznie, ulegając daleko 
idącej formalizacji.

Zmiany dotyczące organizacji miejsca zabawy i sposobu jego funkcjonowa-
nia wiązały się ze zmianami sposobu widzenia zabawy i dziecka na prze-

157 Brougere G. Espace de jeu et espace public, Architecture & Comportement, 1991, 7, 165–177.
158 Hart R. Containing children: Some lessons on planning for play from New York City, 
Environment & Urbanization, 2002, 14(2), 135–148.
159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Obraz można zobaczyć na ścianie szpitala Royal Childrens Hospital w Melbourne.
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strzeni wieków (tab. 3.1). W mieście przedindustrialnym nie było miejsc 
specjalnie zorganizowanych dla dzieci, co wiązało się z faktem istnienia 
dziecka niejako na marginesie rodziny i społeczeństwa oraz krótszym niż 
współcześnie okresem dzieciństwa. Miejsca zabawy w mieście były prze-
znaczone głównie dla osób dorosłych, a przestrzeń zabawowa dzieci funk-

Tabela 3.1. Zmiany w funkcjonowaniu dziecka, zabawy, miejsca zabawy i przestrzeni zabawowej

Miasto Dziecko Zabawa Miejsce zabawy Przestrzeń zabawowa
Przedin-
dustrialne 
(do XVIII 
wieku)

postrzegane jako 
wartość eko-
nomiczna (siła 
i pomoc w gospo-
darstwie), w staro-
żytności własność 
ojca;
niedostrzeganie 
specyfi ki dzieciń-
stwa i krótki jego 
okres;
istniejące na pery-
feriach rodziny

podobne formy 
zabaw dzieci i doro-
słych;
zabawy w dużej 
mierze kreatywne, 
wymagające ada-
ptacji otoczenia 
do potrzeb zabawy 
(np. zabawki wła-
snoręcznie robio-
ne);
dzieci zagospoda-
rowują do zabawy 
przestrzeń doro-
słych;
duży wpływ statu-
su społecznego (np. 
pod opieką bony)

zabawy raczej na ze-
wnątrz budynku; 
w przestrzeni codzien-
nej: publicznej i domo-
wej;
brak miejsc specjalnie 
organizowanych dla 
dzieci w przestrzeni 
publicznej;
miejsca zabawy w mie-
ście organizowane 
z myślą o dorosłych;
duży wpływ statusu 
społecznego (np. zaba-
wa w ogrodach arysto-
kracji)

zintegrowana z prze-
strzenią miejską;
cechująca się uniwer-
salnym charakterem 
(dla wszystkich nieza-
leżnie od wieku);
przestrzeń publiczna 
funkcjonująca jako 
przestrzeń zabawowa 
(zabawa stanowi jej 
integralną część)

Industrialne
(XVIII–XIX 
wiek)

postrzegane coraz 
bardziej w katego-
riach wartości emo-
cjonalnej;
wydłużanie się cza-
su dzieciństwa;
rosnące znaczenie 
dziecka w rodzinie

jw. wraz z rozwojem 
parków publicznych 
pojawiają się pierwsze 
miejsca do zabawy dla 
dzieci;
w najzamożniejszych 
domach i pałacach po-
jawiają się wydzielone 
pokoje dla dzieci (praw-
dopodobnie od XVIII 
wieku)

coraz wyraźniejsze 
odseparowanie prze-
strzeni dzieci i doro-
słych;
z czasem maleje zna-
czenie przestrzeni 
publicznej jako zaba-
wowej;

Współczesne
(XX–XI wiek)

postrzegane jako 
najważniejszy czło-
nek rodziny;
dziecko w centrum 
życia rodzinnego

coraz bardziej pod-
dawana kontroli 
ze strony osób doro-
słych;
domena wyłącznie 
dzieci;
powszechny dostęp 
do zabawek; zabaw-
ki coraz bardziej 
zaawansowane 
technologicznie;
dziecko staje się 
konsumentem 
w zabawie (rosnące 
wymagania)

powszechne specjalnie 
organizowane dla dzie-
ci miejsca do zabawy, 
mające realizować 
określone cele wycho-
wawcze i edukacyjne; 
wyposażone w gotowe 
urządzenia;
zabawa częściej odby-
wa się w budynku niż 
na zewnątrz;
z czasem pojawiają się 
komercyjne miejsca 
zabaw

dezintegracja prze-
strzeni zabawowej 
która przestaje doty-
czyć przestrzeni co-
dziennej dziecka;
następuje odsepa-
rowanie przestrzeni 
zabawowej dorosłych 
i dzieci, które przesta-
ją być tożsame;
przestrzeń publiczna 
nie funkcjonuje jako 
zabawowa

Źródło: opracowanie własne.
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cjonowała w ramach ich przestrzeni codziennej (publicznej i domowej), 
na bazie miejsc zabaw samodzielnie przez nie adaptowanych i zagospodaro-
wywanych. W epoce miasta industrialnego uwidocznił się kierunek zmian 
wpływający na sposób kształtowania przestrzeni zabawowej w kolejnych 
latach. Zabawa zaczęła być postrzegana jako użyteczne narzędzie dydak-
tyczne mogące wpływać na społeczeństwo i jako taka zyskała specjalnie dla 
niej wydzielone miejsce. Zapoczątkowane na przełomie XVIII i XIX wieku 
przemiany przestrzenno-społeczne doprowadziły ostatecznie do wyraź-
nej polaryzacji świata dorosłych i dzieci we współczesnym mieście oraz 
wyizolowania z przestrzeni publicznej miejsc przeznaczonych specjalnie 
do zabawy dzieci.

Możemy przyjąć, że przemiany przestrzenne wynikające ze zmian w widze-
niu zabawy i dziecka przebiegały w kierunku:

 — wyodrębnienia miejsca zabawy z przestrzeni publicznej – dawniej za-
bawa odbywał się w przestrzeni codziennej dziecka (publicznej i prywatnej), 
współcześnie – w miejscu do tego wydzielonym (zabawa na placu zabaw, za-
bawa w pokoju dziecka);

 — segregacji miejsca zabawy – dawniej zabawa widziana była jako ak-
tywność zarówno dorosłych, jak i dzieci, odbywająca się w przestrzeni co-
dziennej danej rodziny i grupy społecznej (wspólnej przestrzeni bytowej), 
dziś – widziana jest jako domena dzieci i odbywa się w miejscach im prze-
znaczonych;

 — specjalizacji miejsca zabawy – dawniej zabawa odbywała się w prze-
strzeni cechującej się uniwersalnością, wynikającą z konieczności jej współ-
tworzenia i adaptacji (dziecko jako (współ)kreator zabawy i przestrzeni) dla 
wymyślonego scenariusza zabawy, współcześnie – w przestrzeni o cechach 
gotowego produktu, który powinien spełniać coraz więcej potrzeb i oczeki-
wań (dziecko jako konsument i biorca).

Oznacza to, że zmiany w widzeniu zabawy i dziecka w ciągu wieków prowa-
dziły w gruncie rzeczy do dezintegracji przestrzeni zabawowej, która utra-
ciła w dużej mierze swój pierwotny – integracyjny i uniwersalny charakter. 
Współcześnie dzieci i dorośli żyją w pewnym sensie w odrębnych światach, 
miejsce zabawy (jako plac zabaw) nie stanowi zwykle pola dla współuczest-
niczenia i integracji, a przestrzeń publiczna nie funkcjonuje jako przestrzeń 
wspólnej zabawy. Zarówno miejsce zabawy, jak i przestrzeń publiczna nie 
funkcjonują z reguły jako przestrzeń zabawowa.

Zagadnienia związane z przemianami w XX–XXI wieku formy miej-
sca zabawy, próbami przełamywania wzorca boiska turnerskiego i uwa-
runkowaniami, które zadecydowały o uformowaniu się jego najbardziej 
powszechnej odsłony – współczesnego placu zabaw, są przedmiotem roz-
ważań kolejnego podrozdziału.
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3.2. Próby przekraczania granic 
tradycyjnego modelu miejsca zabawy 
(II połowa XX wieku – początek XXI)
Granice w rozumieniu i projektowaniu miejsca zabawy
Zmiany w widzeniu zabawy i dziecka, które miały miejsce w ciągu wieków, 
doprowadziły do zakorzenienia się w świadomości społecznej potrzeby 
zakładania miejsc zabawy dla dzieci: wyodrębnionych z przestrzeni publicz-
nej, przeznaczonych specjalnie dla nich, o z góry określonym programie, 
mającym stanowić gwarancję określonych form aktywności i zachowań. Tak 
rozumiane miejsce zabawy dla dzieci realizowano od początku XX wieku 
pod postacią tzw. tradycyjnego placu zabaw z urządzeniami, wzorowanego 
na modelu boisk turnerskich. Przyglądając się współczesnym miejscom 
zabawy, które wciąż powielają wypracowany przeszło 100 lat temu wzo-
rzec, nie sposób oprzeć się wrażeniu istnienia silnych granic w ich rozu-
mieniu i projektowaniu.

W latach 20. XX wieku amerykańska organizacja National Recreation 
Association¹⁶² opublikowała listę urządzeń zabawowych dla szkolnych 
i publicznych placów zabaw, rekomendowanych jako odpowiednie dla 
dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym. Wśród zalecanych dla młodszych 
dzieci urządzeń znalazły się: piaskownica, mała zjeżdżalnia, niski element 
do wspinania i sześć huśtawek. Dla dzieci starszych zalecano: zjeżdżalnię, 
belkę do ćwiczenia równowagi, równoważnię, drabinka poziomą i huś-
tawki¹⁶³. Choć to dziwne, ale rekomendowany wtedy zestaw urządzeń jest 
wciąż najczęściej spotykanym sposobem rozwiązania przestrzeni mającej 
służyć do zabawy, stanowiąc trudny do przełamania w praktyce wzorzec, 
a współczesny (komercyjny) plac zabaw oparty na gotowych rozwiązaniach 
katalogowych, pomimo wykorzystania bardziej złożonych, wielofunkcyj-
nych urządzeń, na ogół oferuje te same aktywności co na początku XX 
wieku. Te same zestawy urządzeń i rozwiązania możemy spotkać niezależ-
nie od lokalizacji, szerokości geografi cznej i kontekstu sytuacyjnego i kultu-
rowego (ryc. 3.17–3.19). Typowy zestaw urządzeń wydaje się wszechobecny 
i trudny do zakwestionowania.

Rozumienie i projektowanie miejsca zabawy jako wydzielonego z prze-
strzeni publicznej placu okazuje się równie trudnym do przełamania sche-
matem. Zabawa, która pod koniec XIX wieku nabrała statusu użytecznego 
narzędzia w wychowaniu i edukacji dzieci, zaczęła wymagać specjalnie dla 
niej wydzielonego miejsca, łatwego w organizacji i kontroli, którego uoso-

162 Organizacja National Recreation Association razem z czteroma innymi została prze-
kształcona w 1965 roku w jedną organizację National Recreation and Park Association 
(NRPA), zajmującą się promocją i ochroną parków i terenów rekreacji, której misja jest: „aby 
ulepszać parki, wypoczynek i wspierać wysiłki na rzecz ochrony, które poprawiają jakość 
życia dla wszystkich ludzi” (tłum. własne). National Recreation and Park Association (NRPA), 
https://www.nrpa.org (dostęp: 20.05.2017).
163 Butler G. Recreation areas…, op. cit.
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Ryc. 3.17–3.19. Granice w rozumieniu i projektowaniu miejsca zabawy – wszechobecny zestaw urządzeń
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 3.17. Współczesny plac zabaw – 
Gubałówka

Ryc. 3.18. Współczesny plac zabaw – 
Campbell, Kalifornia

Ryc. 3.19. Współczesny plac zabaw – 
Malmö, Dania

bieniem stał się wygrodzony plac. Poza placem zabawa stopniowo prze-
stała być akceptowana w przestrzeni publicznej. Koresponduje to z kolej-
nym niełatwym do przełamania schematem – miejsce zabawy rozumiane 
i projektowane jest jako miejsce kontroli dzieci. Mamy tu do czynienia 
ze swoistym paradoksem – miejsce zabawy widziane jako domena dzieci 
urządzane jest na ogół bez ich udziału i w taki sposób, by zminimalizować 
ryzyko ich wpływu na nią. Już Piotr Bogdanowicz w podręczniku Człowiek 
i przestrzeń, pisząc o międzynarodowych targach zabawek, zauważa, że „(…) 
tysiące fi rm zabawkarskich ze świata zalewa sklepy olśniewającą różnorod-
nością towaru, zaskakując kolorem, precyzją, dowcipem. Są producenci, 
handlowcy, nabywcy. A gdzie są dzieci?”¹⁶⁴.

Projektowanie miejsc mających służyć dzieciom do zabawy na bazie obser-
wacji i słuchania dzieci należy do rzadkości¹⁶⁵, podobnie jak próby włącza-
nia dzieci w proces decyzyjny i uwzględniania ich udziału na etapie pro-
jektowania i powstawania miejsc dla nich przeznaczonych. Fakt pomijania 
dzieci w sprawach ich dotyczących wpływa na brak zrozumienia potrzeb 
dzieci i samej zabawy, powszechny wśród projektantów¹⁶⁶. W miejsce 

164 Bogdanowicz P. Człowiek i przestrzeń. Kultura, przestrzeń i sztuka, Warszawa, WSiP, 1988, 198.
165 Hart R. Containing children…, op. cit.
166 Dotychczasowe badania naukowe niestety potwierdzają rozmijanie się oczekiwań dzieci 
i dorosłych co do miejsc do zabawy. Przeprowadzone przez Petersona, Bishopa i Michaelsa 
badania preferencji dzieci i projektantów, polegające na porównaniu, które z przedstawio-
nych na kolorowych fotografi ach urządzeń im się podobają, wykazały znaczące różnice 
w opiniach. Miejsca ciekawe i atrakcyjne do zabawy w ocenie osób dorosłych dla dzieci mogą 
wydać się „niebezpieczne”, „straszne”, a nawet „odpychające”. Peterson G.L., Bishop R.L., 
Michaels R.M. Designing play enviroments for children, w: Alternative learning enviroments, 
red. G. Coates, Stroudsburg Pennsylwania, Dowden, Hutchinson and Ross, 1974, 321–340. 
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zrozumienia istoty zabawy, zapewnienia możliwości, współuczestnicze-
nia w kształtowaniu przestrzeni i związanej z tym możliwości modyfi ka-
cji i transformacji przestrzeni pojawia się próba manipulacji zachowaniem 
użytkowników, a samo miejsce zabawy staje się przestrzenią kontrolowaną. 
Ian Maxey, amerykański antropolog, o placach zabaw pisze, że nie są one 
przestrzeniami neutralnymi, gdyż tworząc bezpieczne, kontrolowane, ujed-
nolicone i nadzorowane przez dorosłych przestrzenie, sprzyjają tworzeniu 
i utrzymywaniu barier pomiędzy dziećmi a osobami dorosłymi¹⁶⁷. Być może 
opinia ta jest nieco przesadzona, jednak zabawa pod ścisłą kontrolą to „jedy-
nie imitacja brakującej możliwości tworzenia samemu”¹⁶⁸.

Miejsce zabaw pod postacią wydzielonego z przestrzeni publicznej placu 
z gotowym zestawem urządzeń, zakładane wyłącznie dla dzieci, urastając 
do rangi rozwiązania modelowego, staje się dowodem istnienia silnych gra-
nic w rozumieniu i projektowaniu miejsc zabawy:

 — intencjonalnych – miejsce zabawy jako standardowy zestaw urządzeń;
 — semantycznych – miejsce zabawy jako miejsce kontroli dzieci;
 — syntaktycznych – miejsce zabawy jako plac.

I choć na przestrzeni ostatnich 100 lat, praktycznie od czasu zainicjowa-
nia ruchu na rzecz zakładania placów zabaw, pojawiły się próby przeła-
mania tego schematu, to realizacje będące ich przejawem nigdy nie stały 
się powszechne, a tradycyjny model placu zabaw, który rozprzestrzenił się 
zarówno w miastach europejskich, jak i amerykańskich, praktycznie w nie-
zmienionej formie przetrwał do dziś. Alternatywne wobec dominującej 
ścieżki miejsca zabawy pozostały niszowymi.

Analiza wybranych realizacji miejsc zabawy, stanowiących przejawy prze-
łamywania wzorca tradycyjnego placu zabaw, jest próbą wyjaśnienia przy-
czyn ugruntowania granic w postrzeganiu i projektowaniu miejsca zabawy 
oraz wskazania podstaw istnienia w mieście XXI wieku miejsc zabaw funk-
cjonujących jako „niby-przestrzenie zabawowe”.

Próby przekraczania granic
Krytyka miejsca zabawy w formie tradycyjnego placu zabaw legła u pod-
staw prowadzonych dwutorowo poszukiwań lepszych rozwiązań, z których 
pierwsza ścieżka wiązała się przede wszystkim z poszukiwaniem coraz lep-
szych urządzeń, prowadząc do wykształcenia się współczesnego modelu 
placu zabaw. W ramach tego nurtu pojawiły się próby przekraczania gra-
nic w rozumieniu i projektowaniu miejsca zabawy pod postacią autorskich 
placów zabaw (designer playgrounds), przede wszystkim w wyniku tworze-
nia rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych z przestrzenią miejską 
i tzw. krajobrazów zabawy (ang. playscapes). Drugą ścieżką była antyteza 
poszukiwań, uznająca zarówno gotowe urządzenia zabawowe, jak i samą 

167 Maxey I. Playgrounds: From oppressive spaces to sustainable places?, Built Environment, 
1999, 1(25), 20.
168 Belzig G. Księga placów zabaw, Wrocław, Typoscript, 2001, 20.
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formułę placu zabaw za bezwartościowe dla potrzeb urozmaiconej zabawy, 
a więc mało istotne dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Tworzący się 
w ich wyniku nurt o charakterze ogrodowym stanowił próbę przekracza-
nia granic wskutek włączenia użytkowników do współtworzenia prze-
strzeni i realizacji miejsca zabawy odpowiadającego różnorodnym potrze-
bom i formom zabaw. Próby zerwania z urastającym do miana paradygmatu 
miejscem zabawy jako placem z urządzeniami oraz schematem tworzenia 
przestrzeni ograniczającej wpływ użytkowników na nią podejmowano prak-
tycznie od początku XX wieku.

W latach 30. XX wieku, na fali krytyki tradycyjnego placu zabaw opartego 
na koncepcji zestawu urządzeń 4S (ang. the swing, seesaw, sandbox, slide)¹⁶⁹, 
pojawiła się chyba najbardziej znana na świecie alternatywna koncepcja, 
pozwalająca dzieciom na własną kreację przestrzeni – przygodowy plac 
zabaw (ang. adventure playground). I choć idea ta nie zmierzała do zerwa-
nia z koncepcją placu, to zrywała praktycznie ze wszystkim, co do tej pory 
uznano za dogmat w projektowaniu dla dzieci – przede wszystkim przekra-
czając granice w rozumieniu i projektowaniu miejsca kontrolowanej (zapla-
nowanej) zabawy. Przestrzeń została oddana w ręce dzieci, które mogły kre-
ować ją według własnego pomysłu.

Autorem pomysłu był duński architekt krajobrazu Carl Theodor Sørensen 
(1893–1979), który projektował m.in. place zabaw dla dzieci, współpracując 
z Hansem Dragehjelmem (1875–1948), nauczycielem i pedagogiem wzoru-
jącym się na ideach Friedricha Fröbla. Sørensen podczas obserwacji bawią-
cych się dzieci zauważył, że najchętniej przebywają one na placu zabaw 
podczas jego budowy. Stwierdzenie tego faktu legło u podstaw wymyślo-
nej przez niego w 1931 roku koncepcji „niedokończonego” placu zabaw, 
nazwanego przez niego śmieciowym (duń. Skrammellegeplads, ang. junk 
playground)¹⁷⁰, na którym dzieci mogły tworzyć i budować według własnego 
pomysłu. Pierwszy przygodowy plac zabaw według koncepcji Sørensena 
otwarto w Emdrup w 1943 roku¹⁷¹. Do jego otwarcia przyczynili się archi-
tekt Dan Finka (1908–1998) oraz wychowawca przedszkolny John Bertelsen, 
który został pierwszym animatorem czy też liderem (ang. leader). Zgodnie 
z założeniami przygodowy plac zabaw wymaga bowiem pewnego zaanga-
żowania osób dorosłych, które pełnią rolę opiekunów, doradców i pomocni-
ków, dostarczając materiały i narzędzia, ale nie narzucając własnych pomy-

169 Kozlovsky R. Adventure playgrounds and postwar reconstruction, in: Designing modern 
childhoods: History, space, and the material culture of children; An international reader, eds. 
M. Gutman, N. de Coninck-Smith, Toronto, Rutgers University Press, 2007.
170 Nazwa „śmieciowy” plac zabaw jako kontrowersyjna została zmieniona na przygodowy 
z inicjatywy Lady Allen of Hurtwood. Ibidem.
171 Carl Theodor Sørensen tak opisuje zabawę dzieci w Emdrup: „Mogą sobie marzyć 
i wyobrażać, i sprawiać, że marzenia i wyobrażenia staną się rzeczywistością, w każdym 
razie jakąś rzeczywistością, z której umysł dziecka jest całkowicie zadowolony (…). To jest tak 
oczywiste, że dzieci świetnie się tutaj mają i czują się dobrze, rozwijają się i żyją. Ze wszyst-
kich rzeczy zdałem sobie sprawę, że śmieciowe place zabaw, choć najbrzydsze, dla mnie są 
jednak najpiękniejsze i najlepsze z mojej pracy” (tłum. własne). The history of adventure 
play: The context and background of the fi rst adventure playground, http://www.adventu-
replay.org.uk/history2.htm (dostęp: 13.01.2018).



110

3. W kierunku dezintegracji

słów¹⁷². Przygodowy plac zabaw zyskał sobie wielu zwolenników i ogromną 
popularność wśród dzieci¹⁷³. Kolejne lata przyniosły realizacje tego typu 
w wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, urastając do rangi 
antytezy tradycyjnego placu zabaw.

Do rozpowszechnienia idei ogromnie przyczyniła się Lady Allen of 
Hurtwood (1897–1976), która zachwycona wizytą w Emdrup¹⁷⁴, stała się ini-
cjatorką i propagatorką przygodowych placów zabaw w Wielkiej Brytanii, 
widząc w nich nie tylko potencjał zabawowy, ale też terapeutyczny¹⁷⁵. 
Rewolucyjna koncepcja polegająca na tym, by dzieci mogły wykreować 
własny kawałek świata i własną społeczność dzięki zabawie w budowanie 
i ingerowanie w przestrzeń fi zyczną, wydała się jej dobrą metodą pomocy 
dzieciom zmagającym się z powojennymi, często traumatycznymi wspo-
mnieniami. Dzięki Lady Allen of Hurtwood w kilku londyńskich społeczno-
ściach poważnie doświadczonych przez wojnę powstały przygodowe place 
zabaw, które bawiły, integrowały i leczyły dzieci, stanowiąc przykład prze-
strzeni zabaw o potencjale zarówno społecznym, jak i terapeutycznym¹⁷⁶.

Nic dziwnego, że zaczęto zakładać je też w innych krajach – w Niemczech, 
Danii, Szwajcarii, Francji i Holandii¹⁷⁷. Idea polegająca na zabawie 
we współ tworzenie przestrzeni różni się nieco w realizacji w zależno-
ści od kraju. W Niemczech nacisk położono na „budowanie” i „konstru-
owanie”, co zresztą dobrze oddaje niemiecka nazwa – Bauspielplatz, czyli 

„budowlany plac zabaw”. Z kolei w Holandii popularny jest naturalny plac 

172 Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit., 184.
173 Szacowano, że na placu zabaw w Emdrup bawiło się 200–400 dzieci dziennie. History 
of adventure play…, op. cit. Junk Playground Keeps These Chidren Happy. The Evening News, 
Thursday, November 6, 1947.
174 Lady Allen of Hurtwood tak wspomina swoją wizytę w Emdrup „Moja pierwsza wizyta 
na placu zabaw w dzielnicy Emdrup całkowicie zwaliła mnie z nóg. W błysku zrozumienia 
zdałam sobie sprawę, że patrzę na coś całkowicie nowego i pełnego możliwości. Było na nim 
bogactwo odpadów i żadnych elementów wykonanych przez człowieka. Dzieci mogły kopać, 
budować domy, eksperymentować z piaskiem albo ogniem, grać w gry przygodowe, i bawić 
się w udawanie” (tłum. własne). History of adventure play…, op. cit.
175 Allen M. Planning for play, London, MIT Press, 1968.
176 Z inicjatywy Lady Allen of Hurtwood otwarto pierwszy eksperymentalny przygo-
dowy plac zabaw w Camberwell w Londynie w 1948 roku. History of adventure play…, op. 
cit. „Pierwszy śmieciowy plac zabaw w Anglii wybudowano na terenie zbombardowanego 
kościoła w dzielnicy Camberwell, a trzeci otwarto na zniszczonej nieruchomości mieszkal-
nej na Clydesdale Road, w Paddington. (…) Pod koniec lat 50. XX wieku większość z dzie-
sięciu placów zabaw działających w Londynie na zbombardowanych terenach została 
zamknięta, gdy nieruchomości zostały zwrócone właścicielom do przebudowy. (…) Z per-
spektywy odbudowy urbanistycznej tymczasowe przekształcenie zbombardowanych tere-
nów na place zabaw stanowiło część szerszej dyskusji na temat tego, jak odbudować Londyn 
oraz jak przygotować się na powrót ponad miliona ewakuowanych dzieci” (tłum. własne). 
Kozlovsky R. Adventure playgrounds…, op. cit., 15.
177 W Anglii idea przygodowego placu zabaw była dynamicznie rozwijana przez dwie organi-
zacje: London Adventure Playground Association (LAPA) oraz The Handicapped Adventure 
Playground Association (HAPA), obie założone z inicjatywy Lady Allen of Hurtwood (LAPA 
w 1962, HAPA w 1970 roku). W 2008 roku w Londynie było 75 przygodowych placów zabaw. 
History of Adventure Play…, op. cit. Według informacji organizacji London Adventure 
Playground Association (LAPA) obecnie jest w Londynie 80 przygodowych placów zabaw, 
https://www.londonplay.org.uk/content/29960/play_in_london/adventure_play_in_london/
adventure_play_in_london/adventure_play_in_london (dostęp: 13.01.2018).
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zabaw (ang. nature plauground), będący rodzajem nieużytku o charak-
terze leśnym. Obecnie w Europie jest około 1000 przygodowych placów 
zabaw, głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich. 
W Stanach Zjednoczonych po początkowym zainteresowaniu taka koncep-
cja miejsca zabawy nie przyjęła się. Według danych American Adventure 
Playground Association (AAPA), zajmującej się promocją przygodowych 
placów zabaw, w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych działało 16 przygodo-
wych placów zabaw¹⁷⁸. Obecnie istnieją tylko dwa przygodowe place zabaw, 
oba w Kalifornii.

Sukces przygodowego placu zabaw nietrudno wytłumaczyć. Zabawę 
w budowanie wiele osób zna i pamięta doskonale. Budowanie własnej „kry-
jówki”, „bazy”, „domku” zaliczyć można do najbardziej atrakcyjnych zabaw, 
polegających w gruncie rzeczy na tworzeniu własnego miejsca. Na przy-
godowych placach zabaw dzieci mogą urządzać przestrzeń według włas-
nego pomysłu, nadając jej cechy miejsca specjalnego, bo „mojego” czy też 

„naszego”. Nie wszędzie jednak taka koncepcja przestrzeni jest akceptowana.

Polska wniosła również pewien wkład w przełamywanie granic w rozu-
mieniu i projektowaniu miejsc zabawy dla dzieci pod postacią koncepcji 
ogrodów dziecięcych, nazwanych od nazwiska pomysłodawcy, doktora 
Henryka Jordana (1842–1907) – jordanowskimi. Pierwszy taki ogród dla 
dzieci, nazwany na cześć założyciela miejskim parkiem dr. Jordana, zało-
żono w 1889 roku w Krakowie, na bazie inspiracji zebranych podczas stu-
diów i podróży doktora po różnych krajach oraz propagowanych coraz 
powszechniej idei wychowania fi zycznego i zapewniania dzieciom odpo-
wiedniego miejsca do zabawy¹⁷⁹. Obiekt powstał na terenie powystawo-
wym jako założenie parkowe, zaprojektowane przez Bolesława Maleckiego.

Celem dr. Jordana, podobnie jak Carla Th. Sørensena, było stworzenie miej-
sca, które zapewni wszechstronny rozwój dzieci, umożliwi łączenie zabawy 
z edukacją i wychowaniem. Podstawę dla tego miał zapewnić program 
ogrodu uwzględniający udział dzieci w jego codziennym życiu i „współtwo-
rzeniu” przez uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i warsztatowych, 
m.in stolarskich, ogrodniczych i innych, odbywających się przy udziale ani-
matorów. W parku (składającym się z części geometrycznej w stylu kaligra-
fi cznym i swobodnej) w 1889 roku na powierzchni 10 ha znajdowało się 12 
boisk o różnorodnym przeznaczeniu (lekkoatletyczne, gimnastyczne, do gry 
w krokieta, tzw. krążnik) oraz urządzenia z drewna, lin i skór do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu, pawilony do zajęć, szatnie, prysznice i magazyny, 
altana dla orkiestry oraz staw zamieniany zimą na ślizgawkę¹⁸⁰ – wszystko 
wśród bogactwa zieleni. W zachowanych planach zajęć i warsztatów odby-

178 Frost J.L. Play and playscapes, Delmar Publishers Inc., New York, 1992,
179 Kozłowski W.R. Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 3: Stan sprawy zagranicą, 
Przegląd Pedagogiczny, 1987, 12, 208–211.
180 Łuczyńska B. Fenomen Henryka Jordana…, op. cit.
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wających się w parku w 1894 roku można doszukać się 68 różnych rodza-
jów gier i ćwiczeń¹⁸¹.

Tak bogata koncepcja funkcjonowania ogrodu wynikała z przeświadczenia 
dr. Jordana, że „zabawa i ruch jest naturalną potrzebą człowieka. Zmęczone 
ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł szuka wytchnienia, a dusza 
pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym czyni. Tego wszyst-
kiego dostarcza zabawa w szerokim znaczeniu pojęcia”¹⁸². Rosnąca popular-
ność ogrodu nie jest zaskakująca – w 1890 roku do ogrodu uczęszczało 600 
dzieci, a w 1901 roku aż 2000¹⁸³. Wynikała ona w dużej mierze z ogrom-
nego waloru idei, jakim była możliwość zabawy na łonie natury, a także wie-
lofunkcyjność i urozmaicenie programowe (w tym uwzględnienie funkcji 
pedagogicznej i dydaktycznej terenu)¹⁸⁴ oraz łączenie „rozwoju moralnego 
i fi zycznego dziecka”¹⁸⁵. Istotnym aspektem dydaktycznym była też nauka 
tolerancji i szacunku dla wszystkich ludzi – ogród jordanowski miał być 

„małym modelem dorosłego społeczeństwa”, w którym spotykają się dzieci 
niezależnie od swojego wyznania i statusu społecznego¹⁸⁶. Idea ogrodów 
jordanowskich szybko się upowszechniła, a park im. dr. Jordana uznano 
za założenie modelowe.

Podobne ogrody zaczęto zakładać również w innych miastach, m.in. 
Cieszynie, Częstochowie, Jarosławiu, Kaliszu, Lublinie, Lwowie, Nowym 
Sączu, Środzie, Włocławku i innych. Powołanie do życia Centralnego 
Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich zaowocowało założeniem i działalno-
ścią w okresie przedwojennym ponad 160 ogrodów dziecięcych¹⁸⁷, które sta-
nowiły powód dumy społeczeństwa¹⁸⁸. W Warszawie propagowaniem idei 
dr. Jordana zajmowało się Towarzystwo Higieniczne, którego celem było 
m.in. zakładanie ogrodów dziecięcych. Zakładanie ogrodów zostało zaini-
cjowane przez odczyt Tadeusza Balickiego pt. O ogrodach dziecięcych, wygło-
szony na posiedzeniu WTH 13 maja 1899 roku¹⁸⁹. Z czasem w jego miejsce 

181 Ibidem, 34–35.
182 Ibidem, 40.
183 Bukowiec M. Henryk Jordan. Humanistyczne wyzwanie naszych czasów, Kraków, AWF SiM 
Kraków, 2007.
184 Kosmala M. Od Jordana do Kompana, czyli zarys koncepcji terenów zabaw dla dzieci, 
w: Place zabaw – bezpiecznie i bliżej natury. Tradycja i nowoczesność. Materiały seminaryjne IV 
Ogólnopolskiego Seminarium, Wrocław, Typoscript, 1999, 23–27.
185 Co to jest ogród jordanowski?, Centralne Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich, Warszawa, 
1938.
186 Ibidem, 6
187 Majdecki. Historia ogrodów. Tom 2…, op. cit., 366
188 Kronika P.A.T. MF274: Miejsca zabaw dla dzieci, Polska 1937, http://www.repozytorium.
fn.org.pl/?q=pl/node/7980 (dostęp: 13.01.2018); Kronika P.A.T. MF5: 10-lecie I Ogrodu 
Jordanowskiego w Warszawie, Polska 1939, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/
node/8283 (dostęp: 13.01.2018).
189 Muklanowicz J. Powstanie i stopniowy rozwój Ogrodów im. W.E. Rau’a w Warszawie: 
szkic historyczny, Warszawa, [b.w.], 1907, 5–6.
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zaczął działać Komitet Ogrodów im. Raua¹⁹⁰, z którego inicjatywy zało-
żono do 1905 roku 14 obiektów¹⁹¹. Zakładano je przede wszystkim w bied-
niejszych dzielnicach miasta jako alternatywę dla miejsca spędzania czasu 
dzieci pozbawionych opieki szkolnej i rodzicielskiej, narażonych na nega-
tywny wpływ środowiska i szkodliwe wzorce społeczne (ryc. 3.20)¹⁹².

W latach 30. XX wieku opracowano program zagospodarowania wzorco-
wego ogrodu jordanowskiego, który uwzględniał: place zabaw dla dzieci 
do 3–7 lat, place zabaw dla dzieci w wieku 7–10 lat, place zabaw dla dzieci 
w wieku 10–14 lat (z podziałem na dziewczęta i chłopców), plac z przyrzą-
dami gimnastycznymi, basen z piaskiem, brodzik z wodą, plac dla matek, 
plac trawiasty dla dzieci do 2 lat z miejscem dla wózków w słońcu i cie-
niu oraz terenem do nauki chodzenia, tor saneczkowy, trawniki dla rodzin-
nego wypoczynku (teren zacieniony), trawnik do kąpieli słonecznych, ogród 
warzywny i kwiatowy, wybieg dla zwierząt, urządzenia sportowe i boiska 
dla młodzieży 14–18 lat, świetlicę z gabinetem lekarskim, szatnią, jadalnią 
i kuchnią, pomieszczeniami do przechowywania sprzętu, a w większych 
ogrodach także zwierzyniec z wybiegami dla zwierząt¹⁹³.

190 W Warszawie ogrody zakładane z funduszy zapisanych przez fi lantropa i współwła-
ściciela Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein – 
Wilhelma Ellisa Raua (1825–1899) – nazwano od nazwiska darczyńcy ogrodami Raua. 
Do pierwszych założeń należały ogrody dziecięce na terenie Agrykoli i w ogrodzie Saskim. 
Majdecki. Historia ogrodów. Tom 2…, op. cit., 366.
191 Łuczyńska B. Fenomen Henryka Jordana…, op. cit., 59.
192 Dzieci bez dozoru, Kurjer Warszawski, 1904, 262, 3–4; Rottermund S.W. Program i roz-
wój działalności ogrodów im. W.E. Rau’a oraz ich rola w sprawie postępu kultury fizycznej 
w Warszawie i w kraju. Z okazyi piętnastolecia instytucyi, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo 
Hygieniczne – Ogrody im. W.E. Rau’a, 1917, 11.
193 Śliwowska H., Wędrowski K. Ogrody jordanowskie, Warszawa, Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1937; Wędrowski K. Ogrody jordanowskie i ich typy zastępcze w planach miast i wsi, 
Warszawa, Centralne Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich, 1938.

Ryc. 3.20. Zabawa 
w ogrodzie jordanowskim. 
Ogród jordanowski przy ulicy 
Bagatela 2 w Warszawie, 1929
Źródło: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
https://audiovis.nac.gov.pl/.
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Idea ogrodu dla dzieci była silnie propagowana także za granicą – 
na początku XX wieku angielska projektantka ogrodów Gertrude Jeckyll 
w wydanej w 1908 roku książce Children and gardens zachęcała do zakła-
dania przy domach ogrodów specjalnie dla dzieci. Według niej oprócz 
warzywnika i rabat kwiatowych w ogrodzie dziecięcym powinien znaleźć 
się domek dla dzieci wyposażony m.in. w kuchnię, spiżarnię, kominek, aby 
mogły ćwiczyć wszystkie aspekty sztuki prowadzenia gospodarstwa domo-
wego¹⁹⁴. Z oczywistych względów realizacja prywatnych ogrodów dla dzieci 
według pomysłu Jeckyll należała do rzadkości¹⁹⁵. Z czasem ogrody, w któ-
rych dzieci mogłyby same uprawiać rośliny, zaczęto zakładać przy ogro-
dach botanicznych. Jednym z tego typu założeń był ogród dziecięcy The 
Brooklyn Botanic Garden’s Children’s otwarty w 1914 roku. Założenie, w któ-
rym dzieci mogły uczyć się, ćwiczyć umiejętności i czuć się kreatorami prze-
strzeni, od początku istnienia zyskało sobie ogromną popularność. Do dzi-
siaj traktowane jest jako wzorcowy ogród dydaktyczny dla dzieci i stanowi 
inspirację dla zakładanych współcześnie ogrodów dziecięcych towarzyszą-
cym obiektom oświatowym, ogrodom botanicznym i innym¹⁹⁶.

Koncepcje, które zrodziły się w ramach nurtu alternatywnego, nie były jedy-
nymi próbami przekraczania granic w projektowaniu i rozumieniu miejsca 
zabaw. Dla przełamywania schematu tradycyjnego placu zabaw istotne zna-
czenie odegrały zniszczenia wojenne. II wojna światowa i związany z nią 
kryzys ekonomiczny spowodowały, że wiele dotychczas założonych tra-
dycyjnych placów zabaw uległo zniszczeniu, urządzenia zostały rozkra-
dzione lub zdewastowane. Wojenne zgliszcza i pozostałości militariów (np. 
zepsute samochody) najpierw w naturalny niejako sposób były adaptowane 
do zabawy¹⁹⁷. W latach 50. ubiegłego wieku nastąpił zaś nowy początek 
w projektowaniu placów zabaw, przynosząc najpierw okres fantazyjnych 
placów zabaw, a potem złotą erę autorskich placów zabaw¹⁹⁸ – niepowta-
rzalny okres przełamywania granic w klasycznym nurcie projektowania 
miejsc zabawy.

Okres fantazyjnych placów zabaw stanowił czas, kiedy producenci urzą-
dzeń proponowali coraz to bardziej wymyślne i fantazyjne urządzenia. 
Popularnością cieszyły się tematyczne place zabaw inspirowane konkret-
nymi bajkami i bohaterami książek oraz ważnymi rzeczywistymi wyda-
rzeniami, które miały miejsce. Typowy obrazek placu zabaw lat 50. i 60. 
to tradycyjne, dobrze znane metalowe urządzenia z kolorowymi głowami 
klownów i różnych zwierząt (produkowane np. przez Game Time), drew-
niane konstrukcje tematyczne jak Golden Gate Bridge i Fort Imagination lub 
urządzenia tematyczne oparte na motywach popularnych bajek Story Book 

194 Jekyll G. Children and gardens, Suff olk, Antique Collectors Club, 1908.
195 Do wyjątków należy wybudowany na początku XX wieku przez Williama Robertsona 
Coe dla jego 9-letniej córki Natalie ogród z domkiem.
196 Czałczyńska-Podolska M. Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych…, op. cit.
197 Frost J.L. A history of children’s play…, op. cit.
198 Czałczyńska-Podolska M. Ewolucja placu zabaw…, op. cit.
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Village jak brama zamku Camelot czy kareta Kopciuszka¹⁹⁹. Inspiracji dla 
stylizacji urządzeń dostarczały też istotne wydarzenia. Szczególnie chętnie 
wykorzystywanym w latach 60. przez producentów urządzeń tematem był 
podbój kosmosu przez człowieka i pierwsze loty na księżyc, a także postaci 
z coraz popularniejszych komiksów, kreskówek i fi lmów. Część z placów 
zabaw tworzyła nie tylko ciekawe w formie, ale i kompleksowo rozwią-
zane przestrzenie, jak np. otwarty w 1956 roku w Monterey w Kalifornii, 
plac zabaw Denis the Mence (proj. Hank Ketcham i Arch Garner), inspiro-
wany postacią znaną z kreskówek (ryc. 3.21). Plac zabaw, który rozbudo-
wano w 1966 roku pod kierunkiem architekta krajobrazu Richarda Murraya, 
nadal istnieje. Niestety, wiele z tych unikatowych placów zabaw zostało 
w ostatnim czasie zlikwidowanych i zastąpionych typowymi elementami. 
Uzasadniane jest to zwykle koniecznością dostosowania miejsca do wymo-
gów bezpieczeństwa i uciążliwą konserwacją. Przykładem jest nieistniejący 
już plac zabaw pod postacią westernowego miasteczka w Sunnyvalle, który 
lokalne władze zdecydowały się w 2011 roku zastąpić standardowymi urzą-
dzeniami (ryc. 3.22). W czasie, kiedy uwaga projektantów i producentów 
koncentrowała się na estetyzacji i tematycznej stylistyce urządzeń zabawo-
wych, do wyjątków należały miejsca zabawy, w których poszczególne ele-
menty były wzajemnie powiązane kompozycyjnie i funkcjonalnie.

Przełom przyniosła połowa lat 60. XX wieku, kiedy rozpoczął się niezwy-
kle interesujący i kreatywny okres, związany z realizacjami wielu unika-
towych i kompleksowo rozwiązanych miejsc zabawy (ang. designer play-
grounds) autorstwa znanych architektów, odbiegających od paradygmatu 
placu z urządzeniami i przekraczających granice interpretacji. W prze-
strzeni wielu miast pojawiły się realizacje projektantów takich jak M. Paul 
Freidberg (ur. 1933), Richard Dattner (ur. 1937), Aldo van Eyck (1918–1999) 

199 Wortham M.R. Advances in playground equipments for young children, in: Playground 
for Young Children, National Survey and Perspectives, ed. S.C. Wortham, J.L. Frost, Reston, 
AAHPERD Publication Sales Offi  ce, 1990, 98–111.

Ryc. 3.21–3.22. Place zabaw drugiej połowy XX wieku
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 3.21. Plac zabaw Denis the Mence, Monterey, CA Ryc. 3.22. Nieistniejący już plac zabaw – westernowe 
miasteczko, Serra Park, Sunnyvale, CA
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czy Isamu Noguchi (1904–1988). W przeciwieństwie do tradycyjnych placów 
zabaw realizowanych przed II wojną światową i po niej, te z okresu złotej ery 
(trwającej do końca lat 70.) cechowało eksperymentowanie z formą i mate-
riałem. Nowe materiały pociągnęły za sobą radykalne zmiany w formie 
placów zabaw i ich aranżacji. Nowością było całościowe myślenie o placu 
zabaw jako totalnym środowisku zabawy, które wzbogacone o indywidu-
alne, pełne oryginalności autorskie podejście w projektowaniu, skutkowało 
niebanalnymi rozwiązaniami, zmieniającymi miasta i przestrzeń publiczną. 
Dążono do integracji miejsca zabawy (placu zabaw) z jego otoczeniem (mia-
stem) oraz kompozycji tworzącej spójną i wzajemnie powiązaną całość. 
Te eksperymenty wynikały w dużej mierze z możliwości zabawy przestrze-
nią, którą pozbawieni restrykcyjnych norm i przepisów bezpieczeństwa 
architekci mogli wykorzystać, pozwalając sobie na swobodę w interpreta-
cji idei zabawy.

W Stanach Zjednoczonych takie próby podejmował przede wszystkim ame-
rykański architekt krajobrazu Paul M. Freidberg²⁰⁰, który przy użyciu mate-
riałów obecnych w krajobrazie miejskim (betonu, metalu, kamienia, gipsu) 
dokonywał jego scalenia z placem zabaw. Dzięki materiałom jego realiza-
cje stawały się jakby integralną częścią tkanki miejskiej. Co więcej, kom-
pleksowe podejście do aranżacji placu zabaw z wykorzystaniem rzeźby 
terenu, wkomponowaniem poszczególnych elementów w kontekst sytu-
acyjny tak, by zamiast pojedynczych urządzeń ustawionych bez związku 
powstawały zakomponowane układy, przełamywał w sposób kategoryczny 
dotychczasowy schemat „placu z urządzeniami”. Doskonale widać to w spo-
sobie zagospodarowania choćby zrealizowanego w 1965 roku placu zabaw 
na osiedlu Jacob Riis Houses w Nowym Jorku. Firma projektowa Paula 
Freidberga została zatrudniona do przebudowy osiedla, której realizacja 
rozsławiła go jako architekta przełamującego schematy, a kolejne osią-
gnięcia ugruntowały jego pozycję jako czołowego projektanta przestrzeni 
publicznych i placów zabaw. Miejsce typowych elementów zabawowych 
w Riis Plaza Freidberg zastąpił zabawą topografi ą i materiałami charakte-
rystycznymi dla miejskiej przestrzeni w celu stworzenia spójnego i cieka-
wego krajobrazu zabawy, co z czasem stało się znakiem fi rmowym jego pro-
jektów. Na powierzchni 1,2 ha, oprócz domków na drzewach, tuneli i górki 
z zakomponowanymi tradycyjnymi urządzeniami, drewnianych konstruk-
cji do wspinania i piaskownicy, znalazły się m.in. fontanna i amfi teatr, two-
rząc swoiste centrum życia społecznego – rodzaj placu zabaw, który cechuje 
tworzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi jego komponentami, które 
Freidberg określał jako kluczowe²⁰¹.

Dziś patrząc na ówczesne realizacje Friedberga z perspektywy kilkudzie-
sięciu lat, jego próby integracji miejsca zabawy z miastem w kontekście 

200 Do jego ważniejszych realizacji należą m.in.: Jacob Riis Plaza w Nowym Jorku, Peavey 
Plaza w Minneapolis, Olympic Plaza w Calgary, Madison Mall w Madison, Pershing Park 
w Washington, Loring Park w Minneapolis.
201 Freidberg M.P. Playground for city children, Washington, Association for Childhood 
Education International, http://fi les.eric.ed.gov/fulltext/ED095636.pdf.
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przestrzennym i społecznym można uznać za prekursorskie, przełomowe 
i z pewnością o dużym potencjale zabawowym i socjalnym (ryc. 3.23). 
Poszukiwał on przestrzeni, która pozwoli na „odkrywanie, eksperymento-
wanie, eksplorowanie, kreatywność i kooperację”²⁰², co uzasadnił w swojej 
książce Play and interplay²⁰³, wydanej w 1970 roku. Wychodząc od krytyki 
istniejących powszechnie placów zabaw pod postacią wyizolowanych urzą-
dzeń, pozostających bez związku z prawdziwymi potrzebami użytkowni-
ków, jak i bez uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego miejskiej przestrzeni, 
zaproponował „nową rekreację” (ang. new recreation) – na bazie formy wie-
lofunkcyjnej przestrzeni do zabawy zintegrowanej z otoczeniem²⁰⁴.

Paul M. Freidberg pozostaje do dzisiaj wierny swym przekonaniom i wyty-
czonej przez siebie 60 lat temu ścieżce. Do jednych z jego ostatnich reali-
zacji należy plac Yerba Buena Gardens, znajdujący się na dachu centrum 
konferencyjnego w San Francisco (ryc. 3.24). Plac zabaw, choć w zagospoda-
rowaniu posiada standardowe urządzenia zabawowe (wielofunkcyjne urzą-
dzenie z platformami i zjeżdżalniami) i nowoczesne materiały (tworzywa 
sztuczne i plastik), jednocześnie wykorzystuje urozmaiconą rzeźbę terenu 
(skarpy, podesty, schody) i dba o urozmaicony program funkcjonalny nieza-
leżnie od grupy wiekowej (m.in. strefa do zabaw wolnych, występów, strefa 
zabaw piaskiem i wodą), tworząc spójny z miastem krajobraz i totalne śro-
dowisko zabawy. Nie znajdziemy tu wyizolowanych z kontekstu urządzeń 
ani rozwiązań segregujących pod względem wieku. To rodzaj integracyj-
nej przestrzeni, w której można spotkać się i bawić niezależnie od wieku, 
stanowiącej niejako część miejskiej codzienności. Place zabaw Freidberga 
wydają się niezbędnym wręcz elementem przestrzeni, a sposób ich zakom-
ponowania i doboru elementów pozostawia pole dla wyobraźni, dzięki zaba-
wie rzeźbą terenu i wykorzystywaniu uniwersalnych form geometrycznych. 
Co więcej, widać w nich pierwotne myślenie o placu zabaw jako o miejscu 
integracji lokalnej społeczności.

Kolejnym architektem należącym do czołówki projektantów dążących 
do zmian oblicza placów zabaw jest Richard Dattner (ur. 1937). Zalicza się 
go do przedstawicieli radykalnego miejskiego projektowania placów zabaw 
i uważa za ojca koncepcji przestrzeni nazywanej playscape, polegającej 
na tworzeniu kompletnego (totalnego) środowiska zabawy przy wykorzysta-
niu typowych dla przestrzeni urbanistycznej materiałów (np. cegła, beton 
i metal) oraz elementów charakterystycznych dla miejskich przestrzeni (np. 
metalowe rury i słupy telefoniczne). Tworzona przez niego przestrzeń ma 
stanowić spójny krajobraz i zachęcać do eksploracji i interakcji z przestrze-
nią. Swoją ideę Dattner zrealizował po raz pierwszy pod postacią placów 
zabaw w Central Parku w Nowym Jorku (ryc. 3.25). Tworzone przez niego 
place zabaw okazały się sukcesem, być może dlatego, że Dattner starał się 

202 Randl Ch., Biography of M. Paul Friedberg, http://tclf.org/pioneer/m-paul-friedberg/bio-
graphy-m-paul-friedberg (dostęp: 7.12.2016).
203 Freidberg M.P. Playgrounds…, op. cit.
204 Ibidem.
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Ryc. 3.23–3.25. Próby przełamania granic intencjonalnych – 
zamiast „placu ze standardowymi urządzeniami” 
całościowo zakomponowana przestrzeń zintegrowana z miastem
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 3.23. Plac zabaw autorstwa 
M.P. Freidberga, Central Park, 
Nowy York

Ryc. 3.24. Plac zabaw autorstwa 
M.P. Freidberga, 
Yerba Buena Gardens, 
San Francisco

Ryc. 3.25. Plac zabaw 
autorstwa R. Dattnera 
(proj. 1969), 
72nd East Playground, 
Central Park, Nowy York
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w swych poszukiwaniach koncepcji placu zabaw odpowiedzieć na pytanie, 
czym jest zabawa. Jej rozumieniu poświęcił sporo czasu, nie tylko odno-
sząc się do dzieł Eriksona czy Schillera, ale prowadząc własne obserwa-
cje bawiących się dzieci. Według Dattnera „zabawa, podobnie jak cnota, 
stanowi swoją własną nagrodę” (tłum. własne)²⁰⁵ i chociaż chodzi w niej 
o osiągnięcie celów, to sam proces ich osiągania jest tak samo ważny²⁰⁶. 
Takie ujęcie zabawy pociągnęło za sobą próby kreacji przestrzeni zapew-
niającej zarówno ciągłość zabawy, jak i zróżnicowanie wyzwań. Co więcej, 
Dattner zauważał rolę społeczną placu zabaw, potrzebę udziału osób doro-
słych w jego funkcjonowaniu, jak też jego wartość edukacyjną. Plac zabaw 
według niego powinien stanowić swoistą miniaturę świata, pełną okazji dla 
różnorodnych doświadczeń (w tym własnej kreacji przestrzeni) oraz oddzia-
ływania na wszystkie zmysły²⁰⁷.

Do ważnych, przekraczających granice schematu realizacji należy zali-
czyć też prace Charlesa Forberga (1919–2013). W 1964 roku MoMA wraz 
z Komitetem Obywatelskim na rzecz Dzieci i Stowarzyszeniem na rzecz 
Parków zleciło Forbergowi zaprojektowanie placu zabaw przy Cypress 
Hills Houses w dzielnicy East New York, na osiedlu dla ponad 1400 rodzin. 
Okrągły plac o średnicy 72 stóp zdominował las pionowych płyt betonowych 
wysokich na siedem stóp, które zachęcały do biegania i chowania się, dając 
jednocześnie cień i schronienie. Plac zabaw był podziwiany przez krytyków, 
ale ponieważ wzbudzał obawy co do bezpieczeństwa (ze względu na utrud-
niony kontakt wzrokowy z rodzicami), ostatecznie podzielił los wielu indy-
widualnie zaprojektowanych miejsc zabawy – został odnowiony i wyposa-
żony w standardowy sprzęt.

Z kolei Isamu Noguchi jako artysta rzeźbiarz poszukiwał nowych rozwią-
zań, eksperymentując z formą i aranżacją przestrzeni. Podstawę dla jego 
poszukiwań stanowiły własne wspomnienia z dzieciństwa oraz fascynacja 
pracami Le Corbusiera i Louisa Kahna²⁰⁸. Jak sam twierdził: „Wszystko jest 
rzeźbą. Każdy materiał, każdą nieskrępowaną ideę, która przerodziła się 
w przestrzeń, uważam za rzeźbę”. Chciał, aby ludzie mogli „doświadczać” 
rzeźby każdego dnia w przestrzeni publicznej²⁰⁹. Projektowane przez niego 
obiekty, meble, rzeźby i place zabaw, dla których inspiracje często czerpał 
z natury, cechował minimalizm i abstrakcyjność, korespondujące według 

205 Dattner R. Design for play, Cambridge, The MIT Press, 1969, 12.
206 Ibidem, 13.
207 Ibidem.
208 Witcher D. Isamu Noguchi’s utopian landscapes: The sculpture of playgrounds and gar-
dens, Journal of Student Research, 2012, 11, 25–41; Cummings P. An interview of Isamu Noguchi 
conducted 7 Nov.–26 Dec. 1973. Archives of American Art, 1973, http://www.aaa.si.edu/collec-
tions/interviews/oral-history interview- isamu-noguchi-11906 (dostęp: 13.01.2018).
209 „Pobudza mnie myśl, że rzeźba tworzy przestrzeń, że kształty przeznaczone do tego celu, 
dopasowane we właściwy sposób w przestrzeni, w rzeczywistości tworzą większą przestrzeń. 
Istnieje różnica między rzeczywistymi stopami sześciennymi przestrzeni a dodatkową prze-
strzenią, której dostarcza wyobraźnia. Jedna to miara, druga świadomość pustki – naszego 
istnienia w tym przemijającym świecie” (tłum. własne). Noguchi I. A sculptor’s world, Tokyo, 
Thames and Hudson, 1967, 160.
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niego z ideą wolności. Zabawę Noguchi widział jako ucieleśnienie wolności. 
Miejsce przeznaczone dla niej miało zatem prowokować do własnych inter-
pretacji przestrzeni, eksplorowania i odkrywania²¹⁰. W 1933 roku zapropo-
nował Play Mountain, koncepcję placu zabaw, która zdecydowanie nie była 
tylko prostym zestawem urządzeń bez wzajemnego związku, ale funkcjo-
nując jako jeden obiekt zabawy, stanowiła dowód poszukiwań sposobów 
na scalanie miejsca zabawy z otoczeniem²¹¹. Do najbardziej znanych jego 
propozycji urządzeń należy Spiral Slide – spiralna zjeżdżalnia, o charaktery-
stycznej, eleganckiej formie, która w połączeniu z wodą mogłaby stanowić 
ciekawy element zabawowy. Jednak taka propozycja nie spodobała się New 
York Park Commision²¹² – Play Mountain i spiralna ślizgawka nie doczekały 
się realizacji w amerykańskich parkach²¹³. Kolejną propozycję placu zabaw 
Contured Playground Noguchi przedstawił w 1941 roku. Niestety i ta pro-
pozycja została odrzucona i nie doczekała się realizacji²¹⁴. Poza jednym 
(Playscape, Piedmont, 1975–1976) wszystkie place zabaw tego projektanta 
zrealizowano już po jego śmierci. Pomimo niedocenienia przez ówczesne 
władze Nowego Jorku niebanalnych form propozycje należy uznać za istotny 
wkład w przełamywaniu granic w rozumieniu i projektowaniu miejsca 
zabawy. Realizacje takie jak plac zabaw w Moerenuma Park w Sapporo 
(1988–2000) z systemem budowli z klocków, plac zabaw w Piedmont Park 
w Atlancie czy też spiralne ślizgawki Slida Mantra w Miami i Sapporo świad-
czą o tym, że rzeźba może stanowić element zabawy.

W latach 70. XX wieku eksperymentom z formą i przestrzenią towarzyszyły 
eksperymenty z materiałem i fakturą. W przestrzeni wielu placów zabaw 
tego okresu pojawiły się miękko formowane pagórki i elementy o opływo-
wych kształtach, które wykonywano z betonu. Ten nowy trend wykorzysta-
nia betonu do kształtowania krajobrazu, nazywany turtle concrete, przyniósł 
sporo realizacji, które można do dzisiaj spotkać w amerykańskich parkach. 
Plastyczność betonu umożliwiała uzyskanie unikatowych kształtów i form 
elementów, które wkomponowywano w otoczenie, scalając z rzeźbą terenu. 
Jakość formowanych z betonu urządzeń i elementów można kwestionować 

210 „(…) plac zabaw, zamiast mówić dziecku, co robić (machnij tutaj, wejdź tam), staje się 
miejscem nieskończonego zgłębiania, niekończącej się możliwości zmieniania zabaw. I jest 
to jedna z pięknych rzeczy, jaką współczesny artysta znalazł we współczesnym świecie” (tłum. 
własne). Ibidem, 176–177.
211 Noguchi I., Kahn L. Play Mountain, Tokyo, Watari Museum of Contemporary Art 
(Watari-Um), 1997.
212 Jak zauważył Noguchi, „spotykaliśmy się z surowym sarkazmem” (tłum. własne). 
Noguchi I. A sculptor’s world…, op. cit., 21–22.; Cummings P. An interview of Isamu Noguchi…, 
op. cit.
213 Isamu Noguchi razem z Louisem Kahnem przedstawili władzom Nowego Yorku kolejne, 
ulepszone wersje koncepcji (w ciągu pięciu lat powstało pięć planów i kilkanaście modeli) – 
bez powodzenia. Larivee S. Playscapes: Isamu Noguchi’s designs for play, Public Art Dialogue, 
2011, 1(1), 53–80.
214 „(…) pomysł placów zabaw jako rzeźbionego krajobrazu, naturalnego dla dzieci, nigdy 
nie został zrealizowany. Jakie to smutne, odczułem, że możliwość faktycznego wybudowania 
jednego z nich pojawiła się, gdy mój wiek zainteresowania nimi minął. Dlaczego nie mogło 
to być 30 lat temu, gdy pomysł ten po raz pierwszy pojawił się w mojej głowie” (tłum. wła-
sne). Noguchi I. A sculptor’s world…, op. cit., 177.
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ze względu na brak elastyczności i właściwości adaptacyjnych w użytkowa-
niu. Nie można jednak miejscom zabawy tworzonym w duchu turtle con-
crete odmówić prób całościowego ich kształtowania i dążenia do uzyskania 
spójnego krajobrazu (ryc. 3.26).

Przykładem miejsc zabawy wymykających się schematowi „placu” do zaba wy 
są także realizacje Aldo van Eycka (1918–1999) – holenderskiego archi-
tekta, którego dorobek stanowi europejski wkład w przełamywanie sche-
matu tradycyjnego placu zabaw w czasie „złotego wieku autorskich placów 
zabaw”. Realizacje Aldo van Eycka, choć pojawiły się w przestrzeni miej-
skiej jeszcze przed tym, jak dziecko i zabawa zaczęły na dobre znikać z ulic 
i placów miast, stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce zabawy 
w przestrzeni publicznej. Według Aldo van Eycka „funkcjonalizm zabija 
krea tywność. Prowadzi do zimnej technokracji, gdzie zapomina się o czyn-
niku ludzkim. Budynek jest czymś więcej niż tylko sumą jego funkcji; archi-
tektura musi ułatwiać ludzką aktywność i sprzyjać społecznym interak-
cjom”²¹⁵. Takie podejście musiało zaowocować koncepcją placu zabaw 
o silnie integracyjnym charakterze, zintegrowanego z miastem.

Pierwszy plac zabaw autorstwa van Eycka powstał w 1947 roku w Bartel-
manplein w Amsterdamie jako forma eksperymentu przestrzennego. 
Zrealizowany plac zabaw cechował minimalizm zarówno w formie, jak 
i ilości wykorzystanych elementów. Jego jedynymi elementami była duża 
piaskownica z czterema okrągłymi kamieniami w środku, którą okalało 
murowane, szerokie obrzeże. Plac zabaw zyskał dużą popularność, wyzna-
czając kierunek poszukiwań dla kolejnych realizacji. Aldo van Eyck, wie-
rząc, że dzieci są pełnoprawnymi mieszkańcami miasta²¹⁶, które stanowi 

215 Oudenampsen M. Aldo van Eyck and the City as Playground, http://www.fl exmens.org/
drupal/?q=Aldo_van_Eyck_and_the_City_as_Playground
216 Solomon S.G. American playgrounds…, op. cit.

Ryc. 3.26. Wykorzystanie 
betonu w kształtowaniu 
placów zabaw. Plac zabaw 
w parku Las Palmas, CA
Źródło: fot. autorki.
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także ich przestrzeń życia, próbował łączyć plac zabaw z miastem, manife-
stując zabawę w przestrzeni publicznej. W tym celu wkomponowywał pro-
jektowane elementy zabawowe w przestrzeń miejską, tak by mogły odegrać 
rolę pretekstu do zabawy, zachęcając dziecko do poruszania się i uczest-
niczenia w niej. Priorytetem był dla niego łatwy dostęp do urządzeń, ich 
powszechność oraz zintegrowanie z miastem²¹⁷. Dlatego miejsca zabawy 
autorstwa Aldo van Eycka lokalizowano często w zupełnie zaniedbanych 
rejonach Amsterdamu. Projektowane przez niego urządzenia wykony-
wano z materiałów kojarzących się z krajobrazem miejskim, jak beton czy 
metal, i umieszczano w miejscach zupełnie nie kojarzących się z zabawą 
i rekreacją, jak ulica i chodnik. Elementem charakterystycznym w reali-
zacjach Aldo van Eycka stało się duże pole piaskowe, integrujące ludzi 
i przestrzeń oraz wytwarzające z placu zabaw lokalne centrum społeczne 
(ryc. 3.27). Minimalizm i abstrakcjonizm dobrze widoczny również w póź-
niejszych realizacjach miał swoje uzasadnienie. Nie znajdziemy na placu 
zabaw Van Eycka animalistycznych form i odniesień do dobrze znanych 
postaci z bajek, ponieważ według niego nie przynależą one do miasta, 
zaś zastosowana oszczędność formy ma pobudzać wyobraźnię i zachęcać 
do własnej interpretacji przestrzeni²¹⁸. Urządzenia, choć stosowane przez 
niego w zagospodarowaniu miejsc zabawy, wykorzystywane były w niewiel-
kim zakresie, dzięki czemu unikano dosłowności i pozostawiano pole dla 
wyobraźni. Wierząc, że idealne miasto jest jak labirynt pełen niewielkich 
zakamarków, Aldo van Eyck zrealizował w sumie około 700 placów zabaw 
w Amsterdamie, z których 90 nadal istnieje. W efekcie jego miejsca zabawy, 
stanowiąc element powszechny i codzienny przestrzeni miejskiej (ryc. 3.28), 
korespondują z ideą miasta ludycznego Huzingi, w którym zabawa odgrywa 
ogromną rolę społeczną²¹⁹. Miejsce zabawy staje się środkiem do celu, 
jakim była dla van Eycka integracja ludzi²²⁰. W takim kontekście jego reali-
zacje są bezsprzecznym przykładem przełamywania granic w projektowa-
niu i rozumienia miejsca zabawy, które nie jest już zamkniętym i wydzielo-
nym placem (zabaw), ale miejscem zintegrowanym z miastem, stanowiącym 
powszechny i integralny element przestrzeni publicznej, funkcjonującym 
jako lokalne centrum życia społecznego i nawiązującym do funkcji ulicy 
z czasów miasta przedindustrialnego jako miejsca zabawy²²¹.

217 Takie podejście nie byłoby możliwe, gdyby nie przychylność władz miejskich 
Amsterdamu, w szczególności architekta miejskiego Jacoka Muldera, który dążył do rozpo-
wszechnienia placów zabaw. Strauven F. Aldo van Eyck: The shape of relativity, Amsterdam, 
Architectura and Natura, 1988.
218 Aldo van Eyck Writtings. Volume 1. The Child, the City and the Artist, eds. V. Ligtelijn, 
F. Strauven, Amsterdam, Sun Publisher, 2008.
219 Aldo van Eyck: the playgrounds and the city, eds. Lefaivre L., de Roode I., Rotterdam, NAi 
Publishers, 2002.
220 Ibidem.
221 Za rozwiązanie skutkujące podobnym do założeń van Eycka efektem upowszechnie-
nia zabawy i jej obecnością „na ulicy”, choć posiadające inną genezę, można uznać tzw. 
Woonerfs. W latach 60. w Holandii zaczęto realizować ulice „dla życia”, które na całej sze-
rokości miały być współdzielone przez dzieci i dorosłych do chodzenia, jazdy na rowerze i… 
zabawy. Samochód mógł się pojawić, ale jako „gość”, który musi dostosować się do panują-
cych tam reguł. Gill T. Home zones…, op. cit.
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W kontekście idei upowszechniania miejsc zabawy warto wspomnieć o kon-
cepcji Kazimierza Wędrowskiego (1904–1943), polskiego architekta działa-
jącego w Katowicach²²², który postulował stworzenie sieci miejsc zabawy 
w formie ogrodów jordanowskich równomierne rozmieszczonych w dziel-
nicach miasta. Podstawą idei było zachowanie odległości 1,5 km pomiędzy 
ogrodami, tak by odległość od domu nie była większa niż 800 m²²³. Miało 
to zapewnić ich dostępność i upowszechnienie. Niestety takie założenie 
okazało się niemożliwe do zrealizowania w istniejących już osiedlach.

Choć w kontekście obecnej dominacji modelu miejsca zabawy pod posta-
cią współczesnego placu zabaw wydawać się to może nieprawdopodobne, 
to „złota era autorskich placów zabaw” była czasem, kiedy miejsce zabawy 
nie zawsze było placem z urządzeniami i z pewnością bliżej mu było do prze-
strzeni publicznej niż do wyizolowanego z niej placu.

Ugruntowanie granic 
Niestety, w połowie lat 70. nastąpił schyłek złotej ery autorskich placów 
zabaw, na który wpływ miały w pierwszej kolejności społeczne obawy doty-
czące bezpieczeństwa na placu zabaw²²⁴. Przyczyniły się one do wykształ-

222 Borowik A. Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami 
w okresie międzywojennym, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 143.
223 Wędrowski zwracał przy tym szczególną uwagę na potrzebę powszechnego zakładania 
ogródków jordanowskich w dzielnicach i miastach przemysłowych ze względu na panujące 
tam fatalne warunki sanitarne. Wędrowski K. Ogrody jordanowskie…, op. cit.
224 Solomon S.G. American playgrounds…, op. cit. W latach 80. przeprowadzone przez orga-
nizację Play Group of the American Association for Leisure and Recreation badania doty-
czące bezpieczeństwa na amerykańskich szkolnych placach zabaw, publicznych placach 
zabaw zlokalizowanych w parkach oraz przedszkolnych placach zabaw wykazały liczne uchy-
bienia, m.in. ubogi dobór elementów zabawowych, wadliwą instalację urządzeń, nieodpo-
wiednią nawierzchnie, brak odpowiedniej konserwacji. Przyczyniają się one rocznie do 200 
tysięcy wypadków na placach zabaw. Według danych United States Consumer Product Safety 
Commission z 1989 roku 60% wypadków mających miejsce na placach zabaw jest związana 
z użytkowaniem urządzeń zabawowych. Frost J.L. Play and playscapes…, op. cit.

Ryc. 3.27–3.28. Próby przekraczania granic – zamiast wyizolowanego placu miejsce do zabawy 
zintegrowane z miastem
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 3.27. Plac zabaw autorstwa Aldo van Eycka, 
Amsterdam

Ryc. 3.28. Urządzenie do zabawy na chodniku 
w Amsterdamie – nawiązanie do idei Aldo van Eycka
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cenia modelu miejsca zabawy pod postacią współczesnego placu zabaw 
i pośrednio do ugruntowania granic w rozumieniu i projektowaniu miej-
sca zabawy

W 1981 roku amerykańskie stowarzyszenie U.S. Consumer Product Safety 
Commision opublikowało pierwsze standardy bezpieczeństwa oraz 
wytyczne dla publicznych i przydomowych placów zabaw²²⁵, a kolejne 
poprawione w 1991, 1994 i 1997²²⁶. Dodatkowo w 1993 roku American 
Society for Testing and Materials opublikowało standardy bezpieczeń-
stwa dla urządzeń zabawowych oraz listę zalecanych urządzeń dla placów 
zabaw²²⁷, otwierając tym samym drogę dla produkcji urządzeń zabawowych 
na masową skalę. W połowie lat 80. betonowe, metalowe i drewniane ele-
menty na placu zabaw zaczęto zastępować plastikowymi²²⁸. Lata 90. przy-
niosły postępującą standaryzację placów zabaw, na którą swój wpływ miało 
też rozpowszechnienie się projektowania przy użyciu komputerów i narzę-
dzi CAD oraz duża dostępność urządzeń zabawowych. Niestety, skądinąd 
słuszna w praktyce idea powszechności i dostępności zabawy oznaczała, 
że projektowanie miejsca zabawy zostało sprowadzone do wyboru urządzeń, 
w którym cena, szybkość montażu i łatwość zapewnienia standardów bez-
pieczeństwa okazały się główną determinantą. Końcowym produktem postę-
pujących zmian stał się tzw. współczesny plac zabaw wyposażony w szeroko 
dostępne standardowe, gotowe urządzenia do zabawy. Postęp w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i eliminacji ryzyka z placu zabaw był prze-
ogromny²²⁹, jednak sam rozwój technologii, materiałów i standardów nie 
mógł zapewnić atrakcyjności i wartości miejsca do zabawy. Same urządze-
nia to za mało, żeby stworzyć atrakcyjne miejsce zabawy²³⁰. Eliminowanie 
ryzyka wykluczało też kooperację z placu zabaw²³¹. Miejsce zabawy ule-
gło zaś jednoznacznej interpretacji jako plac (zabaw) z urządzeniami.

W Polsce proces standaryzacji i globalizacji placu zabaw dodatkowo wią-
zał się z formowaniem się w latach 50. i 60. modelu „osiedlowego placu 
zabaw” i zanikaniem ogrodów jordanowskich w ich pierwotnej formie. 
Rodzime rozwiązanie miejsca zabawy dla dzieci, o charakterze ogrodowym 
lub parkowym i bogatym programie rekreacyjno-dydaktycznym, opiera-
jące się na nowatorskiej idei dr. Jordana²³², stopniowo traciło na znacze-

225 U.S. Consumer Product Safety Commission. Handbook for public playground safety. 
Publication. No. 325, 1981, U.S. Consumer Product Safety Commission, https://cpsc.gov/
CPSCPUB/PUBS/325.pdf (dostęp: 11.11.2008).
226 Moore R. Playgrounds: A 150-year-old model, in: Public places and spaces, eds. I. Altman, 
E. Zube, New York, Plenum, 2006, 83–120
227 American Society for Testing and Materials. ASTM F1487 standard consumer safety per-
fomance specifi cations for playground equipment in public use, 1993, https://www.astm.org/
Standard/standards-and-publications.html (dostęp: 6.06.2011).
228 Solomon S.G. American playgrounds…, op. cit.
229 Moore R. Playgrounds: A 150-year-old model…, op. cit.
230 Wortham M.R. Advances in playground equipments…, op. cit.
231 Solomon S.G. American playgrounds…, op. cit.
232 Mitkowska A., Siewniak M. Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, Wydawnictwo Rytm, 
1998, 103.
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niu i ulegało dewaluacji. Zniszczenia wojenne spowodowały, że wiele ogro-
dów dziecięcych zostało zniszczonych. Po zakończeniu II wojny światowej 
ówczesne władze nie starały się wskrzesić ogrodów im. Raua w Warszawie. 
Reaktywowano natomiast ogrody jordanowskie, jednak w zmodyfi kowa-
nej formule, bez rozbudowanego programu społeczno-dydaktycznego 
(bez świetlic i zajęć prowadzonych przez animatorów), choć nie oznaczało 
to braku świadomości takich potrzeb.

Model ogródków jordanowskich, choć zalecany w zagospodarowaniu 
nowo powstających osiedli mieszkaniowych, to jako wymagający więk-
szych nakładów fi nansowych i organizacyjnych (ze względu na wymagane 
zaplecze i infrastrukturę oraz konieczność zatrudnienia animatorów) nie 
był wdrażany. Porównanie planów osiedli mieszkaniowych powstających 
w tym czasie z późniejszą ich realizacją pokazuje, że ogrody dziecięce choć 
z reguły uwzględniano w zagospodarowaniu, to nie były potem realizowane. 
Zamiast kosztownych ogrodów zaczęto w sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych lokalizować place zabaw – rodzaj wydzielonych placyków z zestawem 
gotowych urządzeń zabawowych, które dość szybko stały się swego rodzaju 
standardem zagospodarowania osiedli mieszkaniowych.

I choć w poszerzanej wciąż ofercie producentów urządzeń zabawowych 
z czasem znalazło się wiele interesujących propozycji, mających stymulo-
wać nie tylko zabawy ruchowe, ale też tematyczne, a także kooperację wśród 
dzieci lub zabawy sensoryczne, to współczesny (komercyjny) plac zabaw 
końca XX wieku trudno uznać za udany efekt ewolucji miejsca zabawy. 
W swej karykaturze jako tzw. plac zabaw typu McDonald stał się on – jak 
zauważa Eric Schlosser – najbardziej komercyjnym produktem ewolucji 
placu zabaw²³³. Przestrzenie odbiegające od tego schematu, choć bywają 
realizowane, stanowią wyjątki. Niestety, to właśnie taki model miejsca 
zabaw, z kolorowymi urządzeniami z katalogu, jest obecnie najpopular-
niejszą formą miejsca zabaw dla dzieci na całym świecie, potwierdzającą 
istnienie granic intencjonalnych (miejsce zabawy jako plac zabaw z urzą-
dzeniami) w rozumieniu i projektowaniu miejsca zabawy.

Trudno winą za ich powszechne ugruntowanie się i realizację placów zabaw 
typu McDonald obarczać producentów urządzeń zabawowych. Porównanie 
oferty czterech czołowych na rynku producentów urządzeń zabawowych 
pokazuje zarówno świadomość potrzeby kompleksowego podejścia do kre-
acji przestrzeni, jak i próby odpowiedzi na różnorodne potrzeby zabawowe 
i zwracanie uwagi na możliwości stymulowania różnych form zabawowych 
(tab. 3.2). Proponowane przez producentów elementy zabawowe wydają się 
atrakcyjne. Źródła problemu należy zatem szukać gdzie indziej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że alternatywne rozwiązania takie jak przygo-
dowy plac zabaw pozostały realizacjami niszowymi. Wpłynęła na to z jed-
nej strony dostępność gotowych urządzeń, trwałość i łatwość ich montażu, 
inspiracja Disneylandem i upodobanie do komercyjnych miejsc rozrywki, 

233 Solomon S.G. American playgrounds…, op. cit.
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Tabela 3.2. Porównanie oferty wybranych czołowych producentów urządzeń zabawowych

Kryteria
Producenci urządzeń zabawowych

Landscape Structure Kompan Grounds for Play Leathers and 
Association

Idea koncepcja nieprzerwa-
nej zabawy (continuous 
play)

koncepcja życia peł-
nego zabawy (playful 
living)

koncepcja placu za-
baw jako kompletne-
go systemu (playgro-
und as a total system)

koncepcja placu 
zabaw wymyśla-
nego przez dzieci 
i budowanego przez 
społeczność (unique 
playgrounds – imagi-
ned by children, built 
by community)

Standardy 
bezpieczeń-
stwa

ASTM F1487, USCPSC, 
CAN/CSA-Z614, IPE-
MA, IACET, EN 1176

ASTM F1487, USCPSC, 
CAN/CSA-Z614, IPE-
MA

ASTM F1487, USCPSC ASTM F1487, 
USCPSC, ADA Ac-
cessibility

Główne 
założenia

wyzwania o stopniowo 
wzrastających trudno-
ściach

czytelny, wyraźny 
wizerunek, ele-
menty dostosowane 
do kryterium wieku, 
jakość i bezpieczeń-
stwo, dostępność dla 
wszystkich

kreacja całościowego 
środowiska dla dziec-
ka i jego wszystkich 
potrzeb, ekologicz-
ność

uwzględnienie 
kontekstu sytuacyj-
nego, unikatowość, 
kreacja miejsca 
ważnego dla użyt-
kowników

Systemy 
zabawowe

system Weevos (dla 
dzieci 2–5 lat) – za-
projektowany, by od-
powiadać potrzebom 
zarówno emocjonal-
nym, fi zycznym, po-
znawczym, sensorycz-
nym, jak i wspomagać 
rozwój mowy;
system Evos (dla dzieci 
5–12+ lat) – elementy 
łączące rozwój wy-
obraźni i kompetencji 
fi zycznych;
system PlayBooster 
(dla dzieci 5–12 lat) – 
oryginalny system 
łączący elementy za-
bawowe umieszczone 
zarówno na ziemi, jak 
i na platformach po-
wyżej;
system Playshaper (dla 
dzieci 5–12 lat – rozwija 
fi zyczne kompetencje, 
łącząc naukę i społecz-
ne umiejętności)

system Edge (dla 
dzieci 5–12 lat) – za po-
mocą urozmaiconej 
aktywności wspinacz-
kowej ćwiczy umiejęt-
ność przemieszczania 
się po konstrukcjach;
system ICON (dla 
dzieci 5–12 lat) łączy 
elementy do zabawy 
plenerowej z cyfrowy-
mi, interaktywnymi 
grami;
system BLOQX (dla 
dzieci 5–12 lat) – pro-
ste geometryczne 
formy o silnej ekspre-
sji, odpowiednie dla 
różnych stopni umie-
jętności wspinaczko-
wych;
system Moments (dla 
dzieci 6 mies.–5 lat) – 
przyjazne kształty 
i mocne kolory sty-
mulujące zabawy te-
matyczne

system Infant Play 
Space – małe prze-
strzenie do raczko-
wania, dotykania, 
przyglądania się oraz 
pierwszych prób sta-
nia i chodzenia;
system Todler Struc-
ture – konstrukcje 
i wydarzenia zachę-
cające do wspinania 
i ćwiczenia równo-
wagi;
system Preschollers – 
elementy wzmacnia-
jące poczucie wła-
snej wartości przez 
zapewnienie wielu 
możliwości osiągnię-
cia sukcesu podczas 
zabawy;
system School-age – 
elementy zapew-
niające możliwości 
testowania własnych 
umiejętności za po-
mocą zestawów wspi-
naczkowych

niestandardowe, 
unikatowe, w tym 
elementy tematycz-
ne, inspirowane 
tradycją miejsca

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych producentów urządzeń 
zabawowych: Landscape Structure, Kompan, Grounds for Play i Leathers and Association. Oznaczenia certyfi katów: 
ASTM F1487: American Society of Testing and Materials, USCPSC: U.S. Consumer Product Safety Commission, CAN/
CSA-Z614: Canadian Standard Association, IPEMA: International Play Equipment Manufactures Association, IACET: 
International Association for Continuing Education and Training, EN 1176: European Standard for Playground Equip-
ment, ADAAAG: ADA Accessibility Guidelines. Leathers and Associates, http://www.leathersassociates.com/, Learning 
Structures, http://www.learningstructures.com/, Landscape Structure, Inc. 2011. Park and Playground Equipment 
Catalog. http://www.playlsi.com/, Kompan, http://www.kompan.us/ (dostęp: 6.06.2011).
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a z drugiej kontrowersyjna estetyka „śmieciowego placu zabaw” oraz koszty 
jego utrzymania. W przeciwieństwie do placu zabaw z urządzeniami przy-
godowe place zabaw wymagają zaangażowania animatorów, dbających 
m.in. o dostępność materiałów i narzędzi. Względy ekonomiczne spo-
wodowały, że także rodzima koncepcja ogrodów jordanowskich nie prze-
trwała do czasów współczesnych i obecnie realizowana jest tylko połowicz-
nie pod postacią tradycyjnych placów zabaw lokalizowanych w parkach. 
Zredukowany do minimum program dydaktyczny sprawia, że nie reali-
zują one swoich pierwotnych założeń o wszechstronnym rozwoju dzieci. 
W swej obecnej postaci nie różnią się praktycznie od współczesnych pla-
ców zabaw – powszechny jest tu brak udziału dzieci w funkcjonowaniu prze-
strzeni i współdecydowaniu o niej²³⁴. Tym samym wniesiony wkład w prze-
łamywanie granic w rozumieniu i projektowaniu miejsc zabaw pozostaje 
niewykorzystany.

Na dalsze ugruntowywanie się granic w rozumieniu i projektowaniu miejsca 
zabawy wpłynęło zjawisko społecznego wycofywania się z ulic, zamykania 
się (w osiedlu) oraz grodzenia przestrzeni. Zjawisko zamykanych osiedli²³⁵ 
(ang. gated communities) ma wymiar globalny, ale w Polsce jest obecnie bar-
dzo rozpowszechnione, stanowiąc istotne ograniczenie przestrzeni publicz-
nej, charakterystycznej dla tradycyjnego miasta²³⁶. Zamykanie i grodzenie 
ma konsekwencje przestrzenne (fragmentacja miasta, prywatyzacja prze-
strzeni publicznej) i społeczne (segregacja, dyskryminacja, homogeniza-
cja, formalizacja stosunków sąsiedzkich, spadek zaangażowania społeczne-
go)²³⁷. Przyczyny popularności zamykanych osiedli leżą we wspomnianym 
braku poczucia bezpieczeństwa, ale też w pogoni za prestiżem, przez co osie-
dle grodzone staje się ucieleśnieniem utopii klasy średniej²³⁸. W Polsce 
dodatkowo oddziałuje silna potrzeba własności prywatnej – tłumiona 
przez lata i teraz ujawniająca się pod postacią „warownych domów”²³⁹.

Na tym tle zamknięty (wygrodzony) plac zabaw usytuowany na zamknię-
tym osiedlu, wpisujący się w powszechne dążenie do bezpieczeństwa, nie 
wydaje się zaskoczeniem. Rozwiązania te, choć coraz popularniejsze, dają 

234 Czałczyń ska-Podolska M. Ogrody jordanowskie na tle współczesnych ogrodów dzie-
cięcych. w: Park miejski – znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej, red. K. Hodor, K. Łakomy, 
Kraków, Wydawnictwo PK, 2016, 111–126.
235 Jacek Gą decki defi niuje osiedla typu gated communities jako chronione osiedla mieszka-
niowe, „(…) w któ rych normalne przestrzenie publiczne są  sprywatyzowane i któ re są  ogra-
niczone przez najbardziej zdecydowane bariery jak płoty czy mury. Dostę p do tego typu osie-
dla jest ograniczony – zaró wno dla mieszkań có w, jak i goś ci. Przestrzenie są  monitorowane 
przez pracownikó w fi rm ochroniarskich za pomocą  ró ż norodnych technik ochrony i monito-
ringu”. Gądecki J. „Za murami” − krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated com-
munities w Polsce, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, 
Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica – Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007, 91.
236 Jałowiecki B. Fragmentacja…, op. cit.
237 Owczarek D.A. Życie społeczne zamkniętych osiedli warszawskich − czyli co się dzieje 
za bramą?, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, 
Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica – Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.
238 Gądecki J. „Za murami”…, op. cit., 87–98.
239 Jałowiecki B. Fragmentacja…, op. cit.
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tylko pozory bezpieczeństwa, porządku i kontroli²⁴⁰, których ceną są niejed-
nokrotnie konfl ikty i wewnętrzne podziały społeczne²⁴¹. W przypadku miej-
sca zabawy zamykanie uzasadnia się zwykle koniecznością ochrony przed 
zwierzętami, zapobieganiem wybiegnięciu dziecka na ulicę i utrzymaniem 
porządku. Zamknięty, wyizolowany z przestrzeni publicznej współczesny 
(komercyjny) plac zabaw na zamkniętym osiedlu staje się więc symbo-
liczną gwarancją porządku i przyjazności przestrzeni (ryc. 3.29). Zamykanie 
zabawy na wygrodzonych placach to jednak tylko pozorna przyjazność 
(tylko dla wybranych) i bezpieczeństwo. Jak zauważa Bauman: „Społeczna 
homogeniczność przestrzeni, podkreślana i umacniana poprzez ich odgra-
dzanie, osłabia u mieszkańców tolerancyjność wobec różnic i mnoży oka-
zje do miksofobicznych reakcji, bo zamiast sprawiać, by życie w mieście 
wydawało się bezpieczniejsze, a przez to prostsze i przyjemniejsze, spra-

240 Zamknięte osiedla i zamknięte place zabaw, które stają się coraz popularniejsze, dają jed-
nak tylko pozory bezpieczeństwa i porządku. W nowo powstających ogrodzonych osiedlach 
zabudowy wielorodzinnej nie obserwuje się chuligaństwa i wandalizmu, natomiast włama-
nia do mieszkań są notowane. Wynika to z nagromadzenia lepiej sytuowanych osób przy 
ich jednoczesnej słabej integracji. Czarnecki B., Siemiński W. Kształtowanie bezpiecznej prze-
strzeni publicznej, Warszawa, Wydawnictwo Difi n, 2004. Dodatkowe grodzenia przestrzeni 
wewnątrz osiedla również nie poprawiają bezpieczeństwa i nie zwiększają porządku, sprzy-
jając jedynie wewnętrznym konfl iktom osiedlowej społeczności i osłabianiu więzi społecz-
nych. Nieudane próby tworzenia granic kończą się na ogół wrażeniem mieszkania w „oblę-
żonej twierdzy”. Ibidem, 186.
241 Wygradzanie przestrzeni, w tym tworzenie zamkniętych placów zabaw oraz konfl ikty, 
jakie to zjawisko rodzi, dotyczy wielu miast Polski. Do paradoksalnej sytuacji doszło w Łodzi 
na osiedlu Bałuty w 2015 roku, gdzie podzielono plac zabaw metalowym ogrodzeniem 
na dwie części. Prezes SM „Żubardź” tłumaczy, że: „Zbudowano go [plac zabaw] około 30 
lat temu i nikt się wówczas nie zastanawiał, na czyjej własności jest stawiany. Kiedy jed-
nak mieszkańcy zdecydowali się na ogrodzenie, musiało być ono postawione wzdłuż gra-
nic należącej do nich nieruchomości. Te zostały wytyczone przez geodetę. I wtedy okazało 
się, że część urządzeń będzie znajdowała się poza ogrodzeniem”. Jędrzejczyk-Kaźmierczak I., 
Bałucki plac zabaw podzielono ogrodzeniem. Dzieci muszą się bawić oddzielnie!, Ekspres 
Ilustrowany, 2016, http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/balucki-plac-zabaw-podzielo-
no-ogrodzeniem-dzieci-musza-sie-bawic-oddzielnie,9793333/ (dostęp: 30.04.2017).

Ryc. 3.29. 
Grodzony plac zabaw 
na zamkniętym osiedlu – 
typowe miejsce zabawy 
dla dzieci w mieście XXI wieku
Źródło: fot. autorki.
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wia, iż jawi się ono jako naznaczone jeszcze większym ryzykiem i jeszcze 
większą udręką”²⁴².

W kontekście ugruntowania granic w rozumieniu i projektowaniu miejsc 
zabaw potrzeba realizacji idei przestrzeni publicznej jako przestrzeni zaba-
wowej wydaje się kluczowa dla realizacji przestrzeni miejskiej przyjaznej dla 
wszystkich. Nie dziwią więc ponawiane, choć wciąż jeszcze nieliczne inicja-
tywy tworzenia miejsc zabawy stanowiących integralną część przestrzeni 
publicznej i ostoję sąsiedzkości. Lokalne inicjatywy społeczne dzięki wyko-
rzystaniu formy zabawy potrafi ą zmienić ulice i place w tętniące życiem 
i unikatowe w charakterze miejsce. Powstają place zabaw pełniące rolę 
aktywnych społecznych centrów, a wokół tworzonych miejsc zabawy budo-
wana jest lokalna społeczność.

Do pewnego stopnia idę tę oddaje realizowany w Stanach Zjednoczonych 
partycypacyjny plac zabaw (ang. community-built playground), który budo-
wany samodzielnie przez lokalną społeczność, powstaje przy aktywnym 
współudziale na każdym etapie projektowania i realizacji przestrzeni dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Inicjatywy takie nie skutkują rewolucyjnymi 
zmianami w kreacji miejsc zabawy – choć partycypacyjne place zabaw 
nawiązują do przygodowego placu zabaw (m.in. wykorzystaniem materia-
łów z recyklingu), to jego elementy w formie najczęściej przypominają urzą-
dzenia spotykane na współczesnych placach zabaw. Posiadają one jednak 
niezaprzeczalny walor integracji społeczności i wytwarzania więzi z samą 
przestrzenią. Mieszkańcy są dumni z budowanych przez siebie miejsc 
i czują się za nie odpowiedzialni. Tym bardziej, że powstają one często jako 
obiekty z misją, mające pewien wyższy (charytatywny) cel, stając się miej-
scami łatwo identyfi kowalnymi, urastającymi nawet do rangi symbolu²⁴³.

Na gruncie amerykańskim udało się też zrealizować koncepcję „zabawy 
ulicznej” (ang. street play) na bazie sieci parków kieszonkowych (ang. vest-

-pocked parks) i przydomowych miejsc zabaw (ang. play courts) zakładanych 
przy udziale mieszkańców. Ideę zainicjowaną w Nowym Jorku zaadaptowały 
inne miasta – w latach 60. powstało wiele często ciekawych i oryginalnych 
przydomowych placów zabaw²⁴⁴. Chociaż większość z nich nie zachowała 
się, głównie z powodu braku pomocy służb miejskich w ich utrzymaniu 
i konserwacji, to współcześnie można zaobserwować renesans tego typu roz-
wiązań. Na mniejszych i większych skwerach wielu amerykańskich miast 
zakładane są miejsca zabaw, będące odmianą współczesnych placów zabaw 
o charakterze przestrzeni sąsiedzkiej. 

Koncepcja placów zabaw – centrów społecznych łączy się z ideą miasta zaba-
wowego (ang. playable city), promującą kształtowanie przestrzeni publicz-
nej z wykorzystaniem zabawy i zaangażowaniem lokalnej społeczno-

242 Bauman Z. Razem, osobno, Krakó w, Wydawnictwo Literackie, 2003, 236.
243 Więcej o na temat partycypacyjnych placów zabaw w rozdziale 4, a o zabawie w „budo-
wanie” w rozdziale 6.
244 Hart R. Containing children…, op. cit.
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ści. Organizacje takie jak City Repair zmieniają tymczasowo zwykłe ulice 
w przestrzeń (pro)społeczną, tworząc nowy rodzaj miejsc zabawy. Niestety, 
są to wciąż inicjatywy nieliczne, a oddziaływanie granic w rozumieniu i pro-
jektowaniu miejsc zabawy pozostaje bardzo silne.

Oddziaływanie granic intencjonalnych, 
semantycznych i syntaktycznych
W XX wieku rozpoczął się proces wyrugowywania zabawy z przestrzeni 
publicznej spowodowany lękiem – izolując dzieci od niebezpiecznego 
miasta, w rzeczywistości starano się izolować miasto od „niebezpiecznych” 
dzieci. Jednocześnie zabawa, która przez setki lat była naturalnie obecna 
w przestrzeni publicznej, ostatecznie zyskała status użytecznego narzę-
dzia w wychowaniu i edukacji i jako taka zaczęła wymagać wydzielonego 
miejsca. Aby realizować stawiane zabawie cele, miejsce zabawy zostało 
poddane kontroli, regulacji i odizolowaniu. Pod taką postacią jako współ-
czes ny (komercyjny) plac zabaw do dziś jest najpopularniejszą formą miej-
sca zabawy, co stanowi dowód istnienia granic w rozumieniu i projektowa-
niu miejsca zabawy (tab. 3.3):

 — intencjonalnych;
 — semantycznych;
 — syntaktycznych.

Tabela 3.3. Oddziaływanie granic intencjonalnych, semantycznych i syntaktycznych w rozumieniu 
i projektowaniu miejsca zabawy

Oddziaływanie Granice intencjonalne Granice semantyczne Granice syntaktyczne
Znaczenie miejsce zabawy jako 

standardowy zestaw 
urządzeń i produkt ma-
sowej sprzedaży

miejsce zabawy jako miejsce kontro-
li dzieci, projektowane jako domena 
dzieci bez udziału dzieci

miejsce zabawy jako plac 
(zabaw)

Interpretacja 
architekto-
niczna

plac zabaw ze standardo-
wymi urządzeniami;
przykład: współczesny 
plac zabaw typu McDo-
nald

plac zabaw z urządzeniami ogra-
niczającymi możliwości ingerencji 
użytkowników w przestrzeń, po-
wstający bez ich udziału i bez znajo-
mości ich potrzeb;
przykład: betonowe brutalistyczne 
place zabaw

„bezpieczny” plac za-
baw – ogrodzony (wyizo-
lowany) z przestrzeni 
publicznej;
przykład: zamknięty 
plac zabaw na zamknię-
tym osiedlu

Cechy miejsca 
zabawy

gotowe rozwiązania, 
standardowe urządzenia 
katalogowe;
przestrzeń monotonna, 
nudna, przewidywalna

brak udziału dzieci w kreacji prze-
strzeni (dziecko jest biorcą), miejsce 
„nie moje”;
brak możliwości manipulacji, mo-
dyfi kacji transformacji manipulacji;
niezmienność, przewidywalność

wyizolowanie i brak 
związku z kontekstem 
sytuacyjnym;
obcość, inność;
wykluczenie zabawy 
z przestrzeni publicznej

Przełamywanie 
granic

miejsce zabawy indywi-
dualnie projektowane; 
przykład: realizacje 
takich projektantów jak 
np. Isamu Noguchi

miejsce zabawy tworzone przy 
współudziale dzieci umożliwiające 
kooperację i partycypację dzieci;
przykład: przygodowe place zabaw

miejsce zabawy jako 
przestrzeń publiczna;
przykład: realizacje 
takich projektantów jak 
np. Aldo van Eyck

Źródło: opracowanie własne.
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Granice intencjonalne sprawiają, że miejsce zabawy widziane jest jako pro-
dukt masowej sprzedaży i realizowane na bazie gotowych rozwiązań kata-
logowych. Granice semantyczne odpowiadają za widzenie miejsca jako 
domeny dzieci, która jednak tworzona jest bez udziału użytkowników 
i w taki sposób, by zminimalizować ewentualny ich wpływ na przestrzeń. 
Pokazuje to w sposób jaskrawy drastyczne rozmijanie się założeń twórców 
i oczekiwań użytkowników. Granice syntaktyczne skutkują realizacją miej-
sca zabawy jako wygrodzonego placu i zamykaniem zabawy w wyizolowa-
nej i ściśle ograniczonej przestrzeni. 

Ucieleśnieniem oddziaływania wymienionych granic stała się dojrzała 
forma współczesnego (komercyjnego) placu zabaw – plac zabaw typu 
McDonald, wyposażony w gotowe standardowe urządzenia, wyizolowany 
z przestrzeni publicznej, oferujący bezpieczne (kontrolowane) aktywno-
ści. Jego przeciwieństwem jest miejsce zabawy w przestrzeni publicznej 
zintegrowane z miastem, umożliwiające jego współtworzenie i pobudza-
jące do eksploracji – miejsce, które funkcjonuje jako przestrzeń zabawowa. 
W efekcie jednak ugruntowania się granic intencjonalnych, semantycznych 
i syntaktycznych rozumienia i kształtowaniu miejsca zabawy, u źródeł któ-
rego leży strach i widzenie zabawy jako zagrożenia dla ładu i porządku 
w mieście, współczesne miasto pełne jest miejsc zabawy stanowiących 

„niby-przestrzenie zabawowe”.

Dwubiegunowe funkcjonowanie miejsc zabawy jako przestrzeni zabawo-
wych i „niby-przestrzeni zabawowych”, będące efektem omówionych w roz-
dziale 3 przemian, jest przedmiotem kolejnego rozdziału.
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Trzy nurty
Ponieważ zabawa jest jedną z form rekreacji, miejsca zabawy we współ-
czesnym mieście można klasyfi kować – podobnie jak tereny rekreacji² – 
ze względu na lokalizację w strukturze miasta oraz częstotliwość użytko-
wania. Takie ujęcie nie jest bezzasadne. Hierarchiczny układ, w którym 
wyróżnione zostają miejsca rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc 
zamieszkania przeznaczone głównie dla małych dzieci i ich opiekunów 
oraz te oddalone nieco dalej i oferujące bogatszy program dla dorastają-
cych dzieci – odpowiada potrzebom społecznym. Zakładanie miejsc rekre-
acji regulują Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie³. Stosując analogiczne jak dla terenów rekreacji kryteria, wyróżnić 
możemy miejsca zabaw: przydomowe, osiedlowe, dzielnicowe i ogólnomiej-
skie. Podział ten nie jest jednak wystarczający, ponieważ nie uwzględnia 
czynników zabawotwórczych ani możliwości występowania zabawy w innych 
miejscach niż przypisany jej plac zabaw. Różne sposoby widzenia zabawy 
oraz przyjęte założenie dotyczące istoty zabawy sprawiają, że miejsce zabawy 
wymaga nowej klasyfi kacji. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich 100 lat mieli-

1 Friedberg M.P., Perry Berkeley E. Play and interplay. A manifesto for new design in urban recre-
ational environment, London, The Macmillian Company, 1970, 25.
2 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe obejmują niezajęte pod budynki: tereny ośrodków 
wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleń-
ców (poza pasami ulic); tereny o charakterze zabytkowym (ruiny zamków, grodziska, kurhany, 
pomniki przyrody itp.); tereny sportowe (stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, 
strzelnice sportowe, kąpieliska itp.); tereny spełniające funkcje rozrywkowe (wesołe mia-
steczka, lunaparki); tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych; tereny zieleni nieurzą-
dzonej, które nie są zaliczane do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; tereny 
rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw 
rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków, DzU z 2001 r., nr 38, poz. 454, załącznik 6.
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU z 2015 r., nr 75, poz. 690.

4
TYPOLOGIA 
MIEJSC  ZABAWY

„Wzajemna zależność między 
przedmiotem a dzieckiem sprawia, 
że jego cały świat staje się zabawą. 
Wykorzystuje witalność swojego 
otoczenia i używa swojej wyobraźni, 
aby stworzyć swój świat”¹ 
(tłum. własne).

M. Paul Friedberg
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śmy do czynienia z dynamicznym procesem przemian miejsca zabawy, poszu-
kiwaniem alternatywnych rozwiązań wobec klasycznego placu zabaw z urzą-
dzeniami oraz rozwojem technologii i standaryzacji urządzeń zabawowych.

Wykształcone w ciągu lat rodzaje i odmiany miejsc zabaw można różnico-
wać ze względu na nurt, który reprezentują. Podstawą wyróżnienia nur-
tów: klasycznego, alternatywnego i mieszanego jest stopień uwzględnie-
nia urządzeń zabawowych oraz możliwości dokonywania przekształceń 
przez użytkowników. W każdym z nurtów wyróżniamy kilka charaktery-
stycznych rodzajów i odmian miejsc zabawy, które wykraczają daleko poza 
podstawowy i powszechnie znany podział na plac zabaw tradycyjny, współ-
czesny i przygodowy⁴.

Nurt klasyczny
Nurt klasyczny zaowocował kilkoma rodzajami miejsc zabaw, których 
cechą wspólną jest wykorzystanie urządzeń zabawowych jako kluczowych 
w architekturze miejsca zabawy (ryc. 4.1–4.4).

Do najbardziej znanych, powszechnie wykorzystywanych form miejsc 
zabawy należą tradycyjny i współczesny plac zabaw – oba bazujące na stan-
dardowych elementach katalogowych.

Tradycyjny plac zabaw w odmianie klasycznej wyposażony jest w typowe, 
proste urządzenia zabawowe (huśtawki, drabinki, ważki, zjeżdżalnie 
itp.), wykonane często z metalu i ustawione bez wyraźnego związku 
ze sobą, w odmianie tematycznej uzyskujące dodatkowo wygląd inspi-
rowany najczęściej motywami z bajek. Pod względem form aktywności 
takie rozwiązania stymulują głównie zabawy ruchowe, na ogół samotne⁵. 
Charakterystyczny jest brak możliwości ingerencji uczestników w zastaną 
przestrzeń. Sta tyczne, oferujące ograniczone formy wykorzystania urzą-
dzenia place użytkowane są w efekcie rzadko i krótko⁶, a miejsce zabaw 

4 Podział na plac zabaw tradycyjny, współczesny i przygodowy stosowany jest przez wielu 
naukowców, m.in. w badaniach porównawczych wpływu formy zagospodarowania placu 
zabaw na zachowania dzieci. Po raz pierwszy udokumentowali takie badania D.G. Hayward, 
M. Rothenberg, R. Beasley. Hayward G., Rothenberg M., Beasley R. Children’s play and urban 
playgrounds enviroments: A comparison of traditional and adventure types, Environment 
and Behavior, 1974, 6(2), 131–168.
5 Według badań przeprowadzonych przez S. Campbell i J. Frost 77% zabaw na tradycyjnym 
placu zabaw stanowią zabawy ruchowe, dramatyczne zaś tylko 3%. Campbell S., Frost J. The 
eff ects of playground type on the cognitive and social play behavior of grade two child-
ren, in: When children play, eds. J. Frost, S. Sunderlin, Wheaton, Association for Childhood 
Education International, 1985, 81–89.
Zabawy grupowe na tradycyjnym placu zabaw są rzadkością. Zabawy samotne i równoległe 
stanowią aż 60% obserwowanych zabaw. Johanson J.E., Christie J.F., Yawkey T.D. Play and 
early childhood development, New York, Longman, 1999.
6 Badania dotyczące użytkowania tradycyjnych placów zabaw przeprowadzone w Nowym 
Jorku wykazały, że w godzinach największego natężenia użytkowania pozostają one w 88% 
przypadków puste. A średni czas pobytu na nich wynosi tylko 21 minut. Hayward G., 
Rothenberg M., Beasley R. Children’s play…, op. cit.
Badania wykazały też, że jeżeli dzieci mają wybór, wolą bawić się na ulicy niż na tradycyj-
nym placu zabaw. Naylor H. Outdoor play and play equipment, Early Child Development and 
Care, 1985, 19(1), 109–130.
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postrzegane jest przez dzieci często jako nudne⁷. Pomimo ograniczonych 
możliwości tradycyjny plac zabaw cieszy się społeczną akceptacją i przez 
wielu ludzi uważany jest za atrakcyjny estetycznie⁸. Jego główną zaletą jest 
trwałość i niewielkie wymagania w zakresie konserwacji. Tradycyjny plac 
zabaw, wywodzący się z początków XX wieku, jest wciąż powszechnie spo-
tykanym miejscem zabaw w Ameryce⁹ i Europie.

Miejsce zabawy w formie współczesnego placu zabaw wyposażone jest 
w standardowe urządzenia zabawowe, które występują w bardziej złożo-
nej i kolorowej formie niż na tradycyjnym placu zabaw. Do popularnych 
elementów zagospodarowania należą urządzenia wielofunkcyjne, będące 
na ogół połączeniem zjeżdżalni, systemu platform i drabinek. Atrakcyjność 
współczesnego placu zabaw jest zróżnicowana. W odmianie typu McDonald 
uzyskuje on skrajnie komercyjną postać, funkcjonując w powiązaniu 
z obiektami handlu i rozrywki i oferując ograniczone w formie zabawy 

7 Johanson J.E., Christie J.F., Yawkey T.D. Play and early…, op. cit.
8 Brett A., Moore R.C., Provenzo E.F. Jr. A complete playground book, New York, Syracuse 
University Press, 1993.
9 Ibidem.

Ryc. 4.1–4.4. Zestawienie wybranych rodzajów miejsc zabaw w nurcie klasycznym
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 4.1. Współczesny klasyczny plac zabaw (Toruń) Ryc. 4.2. Współczesny rodzinny plac zabaw (Campbell, CA)

Ryc. 4.3. Autorski plac zabaw (San Jose, CA) Ryc. 4.4. Współczesny tematyczny plac zabaw (Berlin)
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oraz niewielką wartość społeczną. W odmianie tematycznej współczesny 
placu zabaw wykorzystuje w doborze urządzeń i formach zagospodarowa-
nia konkretny motyw przewodni (np. morze), ale jego możliwości stymu-
lowania urozmaiconych form zabawy nadal pozostają dość ograniczone. 
W ostatnim czasie w ofercie niektórych producentów pojawiły się też elek-
troniczne urządzenia zabawowe, będące rodzajem interaktywnych insta-
lacji medialnych, jak: i.play (Playdale), ADA, Neos (Playword System), Icon 
(Kompan). Nie wydaje się jednak, by zwiększały wartość zabawową i spo-
łeczną miejsca. Mimo iż są to bardziej nowoczesne i zaawansowane techno-
logicznie urządzenia, zachowany zostaje tradycyjny model miejsca zabawy. 
Elektroniczne place zabaw, będące nowoczesną wersją klasycznego współ-
czesnego placu zabaw, cechują się wyizolowaniem z przestrzeni, brakiem 
ciągłości pomiędzy elementami i koncepcją głównie zabawy indywidual-
nej (kojarzącej się ze światem gier komputerowych)¹⁰. Jedynie w odmianie 
rodzinnej, gdzie odgrywa rolę swoistego centrum społecznego, współcze-
sny plac zabaw zyskuje nową wartość – silnie rozwiniętą funkcję integra-
cyjną. Założenia te cechuje otwartość zarówno w znaczeniu przestrzennym 
(brak grodzenia, zewnętrznych i wewnętrznych podziałów), jak i społecz-
nym (przestrzeń dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku i innych 
kryteriów). Otwartość przestrzeni przekłada się na otwartość w zachowa-
niu użytkowników. To miejsca organizacji sąsiedzkich i rodzinnych imprez 
plenerowych oraz zabawy, która łączy pokolenia. Oprócz standardowych 
elementów zabawowych w programie funkcjonalnym pojawiają się formy 
zagospodarowania uwzględniające użytkowanie przez wszystkie grupy wie-
kowe, a także formy zabaw dowolnych i integracyjnych. Wielkość założenia 
ma drugorzędne znaczenie – rodzinne place zabaw realizowane są zarówno 
jako niewielkie powierzchniowo miejsca zabaw, lokalizowane we wnętrzach 
sąsiedzkich i na osiedlowych skwerach, jak i większe, o rozbudowanym pro-
gramie założenia, lokalizowane na ogół w parkach miejskich.

Autorski plac zabaw (ang. designer playground), mimo iż wykorzystuje urzą-
dzenia zabawowe, to w przeciwieństwie do współczesnego placu zabaw 
bazuje głównie na elementach indywidualnie zaprojektowanych. Miejsce 
zabawy projektowane jest zwykle kompleksowo, nierzadko przez znanych 
architektów, z uwzględnieniem kontekstu otoczenia oraz tworzenia powią-
zań między poszczególnymi elementami zagospodarowania opierających 
się na pewnej idei. Urozmaicony na ogół program stymuluje zróżnicowane 
formy aktywności, choć nie dzieje się tak zawsze – jest to wynik działania 
indywidualnych rozwiązań i decyzji projektowych. Przykładem autorskiego 
placu zabaw może być plac zabaw zlokalizowany w Świnoujściu w parku 
Chopina (proj. Arthur Bronisz, Alicja Jasińska, Joanna Antosik i Anna 
Miszczyńska – Bronisz Land Design). Pomysł opiera się na wykorzystaniu 
dość kontrowersyjnego materiału, jakim jest mało podatny na przekształ-
cenia beton (ryc. 4.5 i 4.6). Projektanci jednak wyszli z założenia, że surowe, 

10 Czałczyń ska-Podolska M. Ewolucja placu zabaw dla dzieci w Europie i Stanach 
Zjednoczonych na przestrzeni lat, Przestrzeń i Forma, 13, 73–88.



137

4.1. Rodzaje miejsc zabawy

szare, betonowe elementy będą stymulować dziecięcą wyobraźnię, prowo-
kując do zabawy¹¹. Niestety, założenia projektantów nie znajdują potwier-
dzenia w obserwacjach – miejsce prowokuje jedynie krótkotrwałe zainte-
resowanie wśród dzieci. Do bardziej udanych designerskich placów zabaw 
należy zrealizowany w 2011 roku w Kopenhadze plac zabaw Guldberg Town 
Square Playscape (proj. Nord Architects Copenhagen). Głównym założe-
niem było stworzenie miejsca rekreacji dla młodzieży i dzieci na bazie wpro-
wadzenia aktywnego wypoczynku (koszykówka, piłka nożna) i zabawy 
w miejską przestrzeń publiczną.

Również rzeźbiarski plac zabaw – kolejny rodzaj miejsca zabawy w nurcie 
klasycznym – jest często efektem działań znanych projektantów. To zwykle 
indywidualnie zaprojektowane miejsce zabawy, będące wyraz artystycznej 
ekspresji, rodzaj sztuki w postaci formy przestrzennej, rzeźby lub instala-
cji. Słabością tego typu realizacji jest ich częste wyizolowanie z kontekstu 
otoczenia i monofunkcyjność. Nierzadko są to zamknięte w formie i wyraź-
nie odcinające się od otoczenia miejsca – swoiste monumenty, które choć 
są unikatowe w charakterze, w praktyce opierają się na systemie przejść, 
oferując formy aktywności charakterystyczne dla tradycyjnego i współcze-
snego placu zabaw w odmianie klasycznej. Do takich placów zabaw należą 
realizacje organicznych rzeźb Hansa Henricka Ohlersa, wykonane z wikliny 
formy przestrzenne Patricka Dougherty’ego, włóczkowe place zabaw japoń-
skiej artystki Toshiko Horiuchi MacAdam, konstrukcje do wspinania autor-
stwa Toma Luckeya i jego syna Spencera, Pumpkin Playhouse, domek 
do zabawy przypominający kształtem wielką dynię zaprojektowany przez 
Yaoi Kusamę i wiele innych.

Miejsca zabawy realizowane w nurcie klasycznym, niezależnie od ich 
rodzaju, cechuje bazowanie na urządzeniach zabawowych, a także brak 

11 Przeprowadzone w tym miejscu obserwacje zachowań dzieci nie potwierdzają jednak 
tego. Szczegółowe analizy dotyczące zachowań dzieci na placach zabaw zostały omówione 
w kolejnym rozdziale.

Ryc. 4.5–4.6. Plac zabaw w Świnoujściu jako przykład autorskiego placu zabaw
Źródło: fot. autorki.
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lub bardzo ograniczone możliwości w zakresie dokonywania przez użyt-
kowników zmian w przestrzeni oraz udziału w powstawaniu i funkcjono-
waniu miejsca (tab. 4.1)

Tabela 4.1. Charakterystyka współczesnych miejsc zabawy realizowanych w nurcie klasycznym

Rodzaj miejsca 
zabawy/odmiana Zabawy Architektura miejsca zabawy

Tradycyjny 
plac zabaw: 
klasyczny, 
tematyczny

stymuluje głównie zabawy ruchowe, 
na ogół samotne;
brak możliwości ingerencji uczestników 
w zastaną przestrzeń i dokonywania 
zmian

typowe, proste urządzenia zabawowe 
(huśtawki, drabinki, ważki, zjeżdżalnie itp.);
w odmianie tematycznej urządzenia 
uzyskują wygląd inspirowany najczęściej 
motywami z bajek;
brak możliwości ingerencji w przestrzeni

Autorski 
plac zabaw 

na ogół urozmaicony program, 
stymuluje zróżnicowane formy 
aktywności;
ograniczone możliwości dokonywania 
zmian w przestrzeni

architektura miejsca zabawy bazuje 
na elementach indywidualnie 
zaprojektowanych;
miejsce zaprojektowane jako kompleksowe 
założenie z uwzględnieniem powiązań 
pomiędzy poszczególnymi elementami 
zagospodarowania

Rzeźbiarski 
plac zabaw

na ogół aktywności charakterystyczne 
dla tradycyjnego placu zabaw;
brak możliwości dokonywania zmian 
w przestrzeni

indywidualnie zaprojektowane, zamknięte 
i wyraźnie odcinające się od otoczenia 
miejsce – forma przestrzenna, rzeźba lub 
instalacja;
unikatowa forma

Współczesny plac 
zabaw: klasyczny, 
typu McDonald, 
rodzinny, 
tematyczny

stymuluje głównie zabawy ruchowe, 
w mniejszym stopniu tematyczne;
w odmianie rodzinnej wzrasta liczba 
zabaw wspólnych, form rekreacji 
rodzinnej i sąsiedzkiej;
małe na ogół możliwości dokonywania 
zmian w przestrzeni przez 
użytkowników

architektura miejsca zabawy bazuje 
na standardowych urządzeniach;
elementy bardziej złożone i kolorowe niż 
na tradycyjnym placu;
w odmianie rodzinnej program użytkowy 
eksponuje funkcję społeczną miejsca, 
elementy programowe dla wszystkich grup 
wiekowych;
w odmianie tematycznej wykorzystane 
elementy łączy wspólny motyw przewodni

Źródło: opracowanie własne.

Nurt alternatywny
W nurcie alternatywnym, który zamiast na gotowych urządzeniach bazuje 
na komponentach lub materiałach i narzędziach oraz elementach natu-
ralnych, a przede wszystkim na współudziale użytkowników w tworzeniu 
miejsca, również można zidentyfi kować trzy rodzaje miejsc zabawy: przy-
godowy plac zabaw, kreatywny plac zabaw – występujące w różnych odmia-
nach oraz ogrody dziecięce (ryc. 4.7–4.10).

Najbardziej charakterystyczny dla tego nurtu jest przygodowy plac zabaw, 
który wykorzystuje w zagospodarowaniu proste materiały i narzędzia uży-
wane do zabawy w budowanie. Londyńska organizacja zajmująca się pro-
mowaniem przygodowych placów zabaw London Adventure Playground 
Association (LAPA) w 1971 roku zdefi niowała przygodowy plac zabaw jako 
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Ryc. 4.7–4.10. Zestawienie wybranych rodzajów miejsc zabaw w nurcie alternatywnym
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 4.7. Przygodowy plac zabaw (Koserow, Usedom)

Ryc. 4.9. Kreatywny wodny plac zabaw (Berlin)

Ryc. 4.8. Przygodowy plac zabaw (Koserow, Usedom)

Ryc. 4.10. Ogród dziecięcy (San Francisco)

„miejsce, gdzie dzieci mogą robić wiele rzeczy, których nie mogą robić gdzie 
indziej w naszym zatłoczonym miejskim społeczeństwie. Na przygodowym 
placu zabaw, który może mieć dowolną wielkość od jednej trzeciej do dwóch 
i pół akra, z odpadów mogą budować domy, pokoje i konstrukcje do wspina-
nia się, robić ogniska, gotować na świeżym powietrzu, kopać doły, przeko-
pywać ogródek albo po prostu bawić się piaskiem, wodą i gliną. Atmosfera 
jest nieskrępowana i swobodna, i to jest szczególnie atrakcyjne dla dzieci, 
których życie (w przeciwnym razie) w znacznym stopniu ogranicza brak 
przestrzeni i możliwości” (tłum. własne)¹². Powstające podczas zabaw kon-
strukcje mogą być poddawane ciągłym modyfi kacjom, a architektura miej-
sca zabawy nieustannie zmienia się i podlega adaptacjom. Taki sposób użyt-
kowania, oparty na udziale użytkowników w tworzeniu miejsca, okazuje się 
atrakcyjny dla różnych grup wiekowych, a urozmaicenie zabaw jest więk-
sze niż w przypadku współczesnego i tradycyjnego placu zabaw¹³. Istotną 
rolę odgrywają animatorzy, którzy prowadzą warsztaty, dbają o bezpieczeń-
stwo i dostęp do materiałów.

12 Frost J.L. Play and playscapes, New York, Delmar Publishers, 1992, 277.
13 Hayward G., Rothenberg M., Beasley R. Children’s play…, op. cit.
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Przygodowy i współczesny plac zabaw są niejako przeciwstawnymi bie-
gunami poszukiwań. Różni je diametralnie zarówno architektura miej-
sca zabawy, jak i stymulowane formy zabaw oraz sposób funkcjonowania 
(tab. 4.2). Niestety, pomimo istotnej wartości zabawowej i społecznej przy-
godowy plac zabaw nie jest powszechnie realizowany. Wynika to przede 
wszystkim z braku społecznej akceptacji dla estetyki „śmieciowego” placu 
zabaw oraz wątpliwości odnośnie do jego bezpieczeństwa¹⁴, dodatkowo 
zastrzeżenia budzi dość wysoki koszt utrzymania. W przeciwieństwie 
do współczesnego placu zabaw wymaga większego terenu, stałego uzu-
pełniania materiałów oraz obecności animatorów.

14 Badania dotyczące wypadków na placach zabaw wskazują jednak, że przygodowe place 
zabaw nie są bardziej niebezpieczne niż tradycyjne place zabaw. Frost J. Play and…, op. cit.; 
Vance B. Adventure playgrounds. The American experience, Parks and Recreation, 1982, 17(9), 
67–70.

Tabela 4.2. Porównanie możliwości stymulowania różnych form aktywności na przygodowym 
i współczesnym (klasycznym) placu zabaw

Formy zabaw 
i aktywności

Możliwości stymulowania różnych form aktywności na:

współczesnym placu zabaw 
(klasycznym) przygodowym placu zabaw

Zabawy 
funkcjonalne/
motoryczne

duże – przestrzeń zachęca do testowania 
i użytkowania urządzeń, oferując 
na ogół kilka, kilkanaście form zabaw 
ruchowych

średnie – przestrzeń zachęca do zabaw 
motorycznych jako towarzyszących 
innym aktywnościom

Zabawy 
konstrukcyjne

średnie (tylko przy uwzględnieniu 
w aranżacji przestrzeni pola piaskowego 
z dostępem do wody)

duże – przestrzeń oparta na idei jej 
samodzielnej kreacji, obecność narzędzi 
i materiałów stymuluje kreatywność 
i pomysłowość

Zabawy 
eksploracyjne

małe – przestrzeń na ogół nie daje 
możliwości sukcesywnego jej 
odkrywania, przewidywalna i przy 
dłuższym użytkowaniu nudna

duże – przestrzeń zmienia się i zachęca 
do odkrywania na nowo, poznawania 
i testowania rozwiązań

Zabawy 
dramatyczne/w role

małe – przestrzeń, która z reguły oparta 
jest na punktowej aranżacji i braku 
możliwości transformacji do własnej 
wizji zabawy, ma ograniczone możliwości 
stymulowania wyobraźni

duże – przestrzeń pozwalając zarówno 
na wykorzystanie czynnika ograniczenia 
(budowa granic), jak i kreatywności 
(elementy niedosłowne), zachęca 
do przyjmowania ról i przeno szenia się 
w wyimaginowany świat

Zabawy grupowe 
i integracyjne formy 
aktywności

małe – przestrzeń oparta na gotowych 
urządzeniach sprzyja kształtowaniu się 
swoistej hierarchii społecznej opartej 
na kompetencjach fi zycznych, zabawy 
kooperacyjne należą do rzadkości

duże – przestrzeń zachęca do wspólnego 
podejmowania wyzwania i współpracy 
dla osiągnięcia określonego celu

Rozwiązywanie 
problemów

małe – zamknięta formuła przestrzeni 
wymusza odtwórcze jej użytkowanie

duże – otwarta formuła przestrzeni 
wymusza konieczność poszukiwania 
najlepszego rozwiązania

Dokonywanie 
wyborów

małe – przestrzeń jest niezmienna i nie 
pozwala na współdecydowanie o jej 
kształcie

duże – niejednoznaczność przestrzeni, 
jej „niedokończony” oraz partycypacyjny 
charakter pozwalają na podejmowanie 
decyzji i wpływanie na przestrzeń

Źródło: opracowanie własne.
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Na idei zabawy w budowanie oparty jest też pudełkowy plac zabaw (ang. 
imagination playground, playground-in-a-box), będący odmianą przygodo-
wego placu zabaw, wyposażony w lekkie modułowe klocki, dostosowane 
do warunków miejskich. W przeciwieństwie do klasycznego przygodowego 
placu zabaw nie wymaga dużej przestrzeni i może być organizowany także 
wewnątrz budynków. Modułowe kształtki wykonane z lekkiej pianki poli-
uretanowej cechują się dużymi możliwościami konstrukcyjnymi, dającymi 
praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia. Dodatkowym atutem 
jest ich elegancka, minimalistyczna forma, która koresponduje ze współcze-
sną przestrzenią publiczną. Inspirację dla autora pomysłu, amerykańskiego 
architekta Davida Rockwella, stanowiły obserwacje zabaw jego własnych 
dzieci. Koncepcja opiera się na pomyśle zabawy przez planowanie i reali-
zację wspólnych projektów budowlanych przy wykorzystaniu elementów 
systemowych. Do tego celu Rockwell zaprojektował system modułowych 
klocków o formach cylindrów, prostopadłościanów, walców i ich wycinków, 
lekkich, odpornych na zabrudzenia, przeznaczonych do zabawy na zewnątrz 
i wewnątrz budynków. Modułowość systemu zapewnia praktycznie nieogra-
niczone możliwości wykorzystania i tworzenia nawet bardzo skomplikowa-
nych konstrukcji. Niezwykłość pomysłu i jego innowacyjność oprócz sys-
temowości polega w dużej mierze na tym, że charakterystyczne niebieskie 
klocki przechowywane są w specjalnej skrzyni i mogą być łatwo transporto-
wane i przenoszone w inne miejsca. Podróżowanie kloców po różnych mia-
stach w Stanach Zjednoczonych stało się elementem swego rodzaju zabawy, 
wprowadzającej niezwykłość i element niespodzianki w przestrzeń miejską. 
Firma Rockwell Group zajmująca się sprzedażą i promocją klocków obec-
nie jest rozpoznawalna również w Europie, a niezwykłe klocki coraz częściej 
stają się elementem wykorzystywanym do zabaw w przestrzeni publicznej. 
Co istotne, budowanie z klocków jest czymś więcej niż tylko zabawą, formą 
ekspresji i kreacji – zdaniem pomysłodawcy to budowanie społeczności jed-
noczącej rodziców, opiekunów, nauczycieli czy naukowców połączonych 
silnym przeświadczeniem o ważnej roli kreatywnej i wolnej zabawy w roz-
woju dziecka¹⁵.

W nurcie alternatywnym, bazującym na inwencji użytkowników i braku 
standardowych urządzeń, wyróżnić należy jeszcze kreatywne place zabaw, 
występujące głównie w odmianie ruchomego i wodnego placu zabaw, oraz 
ogrody dziecięce.

Kreatywne place zabaw zawierają rozwiązania modułowe lub formy urzą-
dzeń, które pozwalają na dokonywanie pewnych zmian w przestrzeni. 
Umożliwiają transformacje, adaptacje i modyfikacje podczas zabawy, 
na bazie zaprojektowanych do tego rozwiązań. Ich odmianą są ruchome 
place zabaw (ang. fl exible playground), które bazują na wykorzystaniu roz-
wiązań systemowych, jak mobilne, ruchome elementy, przesuwne panele itp. 

15 „Pomagamy budować społeczność – w tym rodziców, wychowawców, opiekunów, pracow-
ników naukowych i liderów – zjednoczoną w wierze w znaczenie kreatywnej, wolnej zabawy, 
aby pomóc naszym dzieciom, by rosły szczęśliwe i zdrowe” (tłum. własne). Imagination 
Playground, http://www.imaginationplayground.com/mission/index.html (dostęp: 2.02.2018).
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Pomysł placu zabaw opartego na idei mobilności, zmienności i własnej 
inwencji w zabawie został po raz pierwszy zrealizowany przez Romi Khosla 
Design Studio w 2004 roku w Indiach, w miejscowości Harayana. Miejsce 
zabaw zostało oparte na systemie mobilnych paneli – ścianek, które pozwa-
lają zmieniać przestrzeń według własnego pomysłu. Drugą odmianą kre-
atywnych placów zabaw są wodne place zabaw, w których zagospodarowa-
niu dominują urządzenia do zabaw wodą.

Z kolei współcześnie zakładane ogrody dziecięce na świecie starają się naj-
częściej łączyć zalety ogrodu dydaktycznego i użytkowego z interaktywną 
przestrzenią zabawy. Występują w różnych odmianach m.in.: farm dziecię-
cych (ang. children’s farms), ogrodów motyli (ang. butterfl y gardens), ogrodów 
jadalnych (ang. edible gardens), ogrodów literackich (ang. story book gardens), 
ogrodów wodnych (ang. water gardens), ogrodów terapeutycznych i sen-
sorycznych (ang. sensory gardens). Niezależnie od formy, jaką przybierają, 
odnajdziemy w nich echa koncepcji ogrodu dziecięcego Friedricha Fröbla, 
opartej na wykorzystaniu aspektów życia na wsi, m.in. dzięki zapewnieniu 
dzieciom kontaktu z przyrodą, roślinami i zwierzętami oraz prostymi mate-
riałami i narzędziami. Ogrody dziecięce charakteryzuje: całkowity brak lub 
minimalny udział w ich zagospodarowaniu tradycyjnych urządzeń zaba-
wowych, bazowanie na materiałach naturalnych, znaczący udział roślin 
jadalnych, sensoryczność rozwiązań, zaangażowanie dzieci w powstawanie 
i funkcjonowanie ogrodu, a także możliwość użytkowania również przez 
dzieci niepełnosprawne¹⁶.

W ostatnim czasie popularność zyskują społeczne ogrody oparte na idei 
miejskiego rolnictwa i ogrodnictwa (ang. urban farming, urban agricul-
ture). Ogrody społeczne to ogólnodostępne, zakładane w wyniku sąsiedz-
kiej inicjatywy ogrody, których funkcjonowanie opiera się na wolontariacie 
i budowie wspólnoty. Udział dzieci w życiu takiego ogrodu jest naturalny 
i pożądany. Niektóre wspólnoty przeznaczają część ogrodu specjalnie dla 
dzieci, które urządzają go według własnego pomysłu. Takie inicjatywy 
mają ogromną wartość dydaktyczną i integracyjną. Uczą szacunku dla 
przyrody i budują więzi oparte na wspólnej pracy. Do wzorcowych zało-
żeń tego typu należy ogród dziecięcy założony przy ogrodzie botanicz-
nym w San Francisco (Children’s Garden at the San Francisco Botanical 
Garden) i Nowym Yorku (Brooklyn Botanic Garden’s Children’s Garden). 
W Niemczech i Stanach Zjednoczonych popularne są też ogrody łączące 
walory ogrodu społecznościowego z farmą, które umożliwiają nie tylko 
zabawę na bazie ogrodnictwa, ale też kontakt ze zwierzętami. Przykładem 
może być modelowy ogród dziecięcy Jugenfarm w Bonn, gdzie dzieci mogą 
pomagać w opiece nad zwierzętami gospodarskimi, brać udział w warszta-
tach plastycznych lub zajęciach z kucykami, czy też w zabawie na budowla-
nym placu zabaw. Do innych wyróżniających się wyraźnie specyfi ką ogro-

16 Czałczyń ska-Podolska M. Ogrody jordanowskie na tle współczesnych ogrodów dzie-
cięcych, w: Park miejski – znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej, red. K. Hodor, K. Łakomy, 
Kraków, Wydawnictwo PK, 2016, 111–126.
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dów należą założenia o charakterze naturalnych krajobrazów. Przodują 
w nich Niemcy i Wielka Brytania. Ogród dla dzieci o takim charakterze 
powstał w parku miejskim Am Gleisdreieck w Berlinie, który założono 
na terenach dawnej bocznicy kolejowej. Dzieci mają tu do dyspozycji ziemne 
pagórki, roślinność i wodę. Miejsce, które pozornie wygląda na nieurzą-
dzone, zostało zaprojektowane przy współudziale dzieci. Podobny charakter 
nieurządzonego, naturalnego krajobrazu uzyskano w ramach Leśnego placu 
zabaw zaprezentowanego na Międzynarodowej Wystawie Ogrodnictwa 
IGA Berlin 2017. W Polsce rodzaj ogrodu dziecięcego założono w 2015 roku 
na sopockich Błoniach, a do bardziej znanych realizacji ogrodów społecz-
nych należy Mozaika na osiedlu Czecha w Poznaniu.

Niestety, ogrody jordanowskie w swej oryginalnej wersji, łączącej walory 
przygodowego placu zabaw z ogrodem Friedricha Fröbla, obecnie nie 
są realizowane. Choć nadal istnieją w strukturze przestrzennej niektórych 
miast (np. ogród jordanowski w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie), to sposo-
bem funkcjonowania i formą zagospodarowania nie różnią się w zasadzie 
od klasycznego współczesnego placu zabaw. W praktyce są to współczesne 
place zabaw w odmianie klasycznej, które ze względu na swoją lokalizację 
w parkach określa się mianem ogrodów. W porównaniu z ogrodami dzie-
cięcymi realizowanymi za granicą cechuje je brak udziału dzieci w funk-
cjonowaniu przestrzeni i współdecydowaniu o niej, ich charakter zaś i pro-
gram funkcjonalny nie są oparte na idei miejskiego ogrodnictwa (gatunki 
mało urozmaicone, brak wykorzystania roślin jadalnych, brak możliwości 
uprawiania roślin przez dzieci)¹⁷ (tab. 4.3).

Wyjąwszy jednak współczesny ogród jordanowski, miejsca zabaw reprezen-
tujące nurt alternatywny opierają się na idei odchodzenia od standardo-
wych urządzeń i gotowych rozwiązań na rzecz materiałów, narzędzi i oko-
liczności, które mają stymulować kreatywność, inicjatywę i pomysłowość 
dzieci, prowokując w efekcie do zabawy opartej na twórczym kształtowa-
niu przestrzeni i kooperacji (tab. 4.4)

Nurt mieszany
Oprócz nurtu klasycznego i alternatywnego wyróżnić można także nurt 
mieszany. Realizowane w nim miejsca zabaw cechuje przenikanie się 
wpływów współczesnego i przygodowego placu zabaw. Charakteryzują 
się one minimalnym stopniem wykorzystania standardowych urządzeń 
przy jednoczesnym starannym zakomponowaniu przestrzeni i ograniczo-
nych (tj. zmiennych lub wymagających spełnienia określonych warun-
ków) możliwościach jej kształtowania przez użytkowników. Miejsca zabawy 
należące do nurtu mieszanego występują pod postacią: partycypacyjnych 
placów zabaw, naturalnych placów zabaw oraz ulicznych miejsc zabawy 
(ryc. 4.11–4.14).

17 Ibidem.
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Tabela 4.3. Porównanie zagospodarowania wybranych współczesnych ogrodów dziecięcych
Ce

ch
a

Wybrane ogrody dziecięce

The Leichtag 
Family Healing 
Garden, Children’s 
Hospital & Health 
Center, San Diego

Lemos Farm, Half 
Moon Bay, CA

Berkeley Edible 
Schoolyard, CA

Infant Garden 
University 
of California 
Davis, CA

ogród jordanowski, 
park Noakowskiego, 
Szczecin

Uż
yt

ko
w

oś
ć zabawy 

manipulacyjne, 
obserwowanie 
zjawisk, zabawy 
sensoryczne

zabawy 
funkcjonalne 
(np. jazda konna, 
kolejką), zabawy 
dydaktyczne, 
zabawy 
sensoryczne, 
rodzinne 
piknikowanie, 
kontakt 
ze zwierzętami

gry i zabawy 
dydaktyczne, 
zajęcia lekcyjne 
i pozalekcyjne 
(praktyczne 
zajęcia 
w ogrodzie 
i kuchni), 
integracja 

zabawy 
tematyczne, 
eksploracyjne, 
manipulacyjne 
i konstrukcyjne 
(piaskiem 
i wodą), zabawy 
sensoryczne, 
zajęcia 
ogrodnicze

zabawy 
funkcjonalne, 
ruchowe, nieliczne 
zabawy tematyczne 
i eksploracyjne

A
ra

nż
ac

ja kompozycja 
swobodna, 
zdyscyplinowane, 
ale miękkie 
linie

kompozycja 
geometryczna, silny 
podział na kwatery

kompozycja 
swobodna

kompozycja 
swobodna

kompozycja 
swobodna

Es
te

ty
ka uwypuklona 

magiczność miejsca, 
silne kontrasty, 
urozmaicenie 
kolorystyczne 
i materiałowe 
przeskalowanie, 
unikatowość form 

silnie uwypuklona 
tematyczność 
miejsca

silnie 
podkreślona 
swojskość 
miejsca

silnie 
uwypuklona 
swojskość 
miejsca, wręcz 
domowy 
charakter 
przestrzeni

wrażenie typowego 
placu zabaw, 
przeważają elementy 
standardowe dla 
zagospodarowania 
współczesnych 
placów zabaw, 
jedynym elementem 
wyróżniającym jest 
betonowa ślizgawka

U
dz

ia
ł d

zi
ec

i aktywności oparte 
na swobodnej 
eksploracji 
otoczenia, ale 
bez możliwości 
partycypacji 
(użytkownicy 
zmieniają 
się, dzieci nie 
są gospodarzami)

przeważają 
aktywności 
inicjowane 
przez dorosłych, 
partycypacja 
ograniczona 
(dzieci nie 
są gospodarzami, 
ale jest możliwość 
udziału w zajęciach 
ogrodniczych pod 
opieką animatorów)

aktywności 
inicjowane 
przez dzieci 
i dorosłych; 
pełna 
partycypacja 
(dzieci 
zaangażowane 
w codzienne 
funkcjonowanie 
ogrodu)

przeważają 
aktywności 
inicjowane 
przez dzieci; 
pełna 
partycypacja 
(dzieci 
zaangażowane 
w codzienne 
funkcjonowanie 
ogrodu)

przeważają 
aktywności typowe 
dla współczesnych 
placów zabaw, 
związane 
z użytkowaniem 
urządzeń 
zabawowych; brak 
udziału dzieci 
w funkcjonowaniu 
ogrodu

O
dd

zi
ał

yw
an

ie terapeutyczne – 
silne działanie 
sensoryczne, 
odwracanie uwagi, 
kreowanie innej 
rzeczywistości, 
uspokojenie

edukacyjne 
i integracyjne, silny 
rozwój poznawczy

edukacyjne 
i integracyjne, 
silny rozwój 
poznawczy 
i społeczny

zabawowe, 
edukacyjne, 
integracyjne, 
silny rozwój 
poznawczy 
i społeczny 

stymulowanie 
aktywności ruchowej

Źródło: Czałczyń ska-Podolska M. Ogrody jordanowskie na tle współczesnych ogrodów dziecięcych, w: Park miejski – 
znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej, red. K. Hodor, K. Łakomy, Kraków, Wydawnictwo PK, 2016, 111.
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Partycypacyjny plac zabaw (ang. community-built playground) jest przykła-
dem miejsca zabawy budowanego przez lokalną społeczność. Powstaje 
na ogół przy wykorzystaniu elementów drewnianych lub pochodzących 
z recyklingu, m.in. opon, rur, podkładów kolejowych itp.¹⁸. Ścieranie się 
wpływów współczesnego placu zabaw i przygodowego w tym przypadku 
polega na łączeniu idei budowania z powszechnie znaną typową formą 
urządzeń zabawowych. Miejsce jest planowane i budowane przez lokalną 
społeczność (jego powstanie jest wynikiem pracy lokalnej społeczności), 
jednak elementy zwykle okazują się podobne do urządzeń dostępnych 
na tradycyjnym placu zabaw. Wyglądem może nawet czasami przypomi-
nać tradycyjny plac zabaw ze standardowymi urządzeniami wykonanymi 
z drewna. Zwykle jednak znajdują się tam też elementy dekoracyjne i urzą-
dzenia oryginalne, wykonane według pomysłów i przy udziale lokalnej 
społeczności, co nadaje przestrzeni indywidualny charakter. Popularne 
w zagospodarowaniu są też elementy z recyklingu. Miejsce ma zwy-
kle dużą wartość społeczną, zwłaszcza w porównaniu ze współczesnym 
placem zabaw w odmianie klasycznej, choć współudział użytkowników 
w kształtowaniu miejsca po jego wybudowaniu jest zmienny i różni się 
w konkretnych przypadkach. Do innych zalet partycypacyjnego placu 

18 Johanson J.E., Christie J.F., Yawkey T.D. Play and early…, op. cit.; Frost J., Klein B. Children’s 
play and playgrounds, Albany, Delmar, 1979.

Tabela 4.4. Charakterystyka współczesnych miejsc zabawy realizowanych w nurcie alternatywnym

Rodzaj miejsca 
zabawy/odmiana Zabawy Architektura miejsca zabawy

Przygodowy 
plac zabaw: 
klasyczny, 
pudełkowy

zabawy urozmaicone, odpowiadające 
różnym grupom wiekowym, bazujące 
na idei budowania;
silnie integrujące (realizacja 
wspólnego celu);
istotną rolę odgrywają animatorzy

zagospodarowanie bazujące na materiałach 
i narzędziach oraz pomysłowości 
użytkowników;
miejsce podlega ciągłym modyfi kacjom;
bardzo duża elastyczność i możliwości 
adaptacji przestrzeni

Kreatywny 
plac zabaw: 
ruchomy, wodny

zabawy urozmaicone, odpowiadające 
różnym grupom wiekowy, kreatywne;
silnie integrujące (realizacja 
wspólnego celu);
możliwości kształtowania przestrzeni 
i wprowadzania modyfi kacji

zagospodarowanie wykorzystujące 
kreatywność i pomysłowość 
użytkowników;
dość duża elastyczność i adaptowalność 
przestrzeni;
architektura miejsca zabawy oparta 
na elementach i rozwiązaniach 
pozwalających dokonywać zmiany 
w przestrzeni (np. mobilne ścianki, 
urządzenia do zabaw wodą)

Ogrody dziecięce: 
jadalne, sensoryczne, 
jordanowskie, farmy 
dziecięce, inne

zabawy urozmaicone, kreatywne;
wyjątkiem są współcześnie istniejące 
ogrody jordanowskie, które utraciły 
swoje pierwotne znaczenie i sposób 
funkcjonowania

o charakterze ogrodowym, pozbawione 
na ogół urządzeń zabawowych;
bardzo duże możliwości użytkowników 
w kształtowaniu przestrzeni;
wyjątkiem są współcześnie istniejące 
ogrody jordanowskie, zawierające typowe 
standardowe urządzenia zabawowe

Źródło: opracowanie własne.
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zabaw należy: program miejsca zabawy opierający się na konsultacjach 
społecznych i dostosowany do potrzeb konkretnej społeczności, moż-
liwość dokonywania zmian i modyfi kacji oraz niski koszt budowy. Nie 
można jednak pominąć słabych stron takich rozwiązań, które cechują się 
w porównaniu ze współczesnym placem zabaw gorszą trwałością, więk-
szymi potrzebami w zakresie konserwacji, podatnością na akty wanda-
lizmu oraz estetyką, która nie jest powszechnie akceptowana. Brak spo-
łecznej akceptacji może wynikać też częściowo z obaw o bezpieczeństwo. 
Wbrew pozorom jednak stosowane w ramach partycypacyjnych placów 
zabaw rozwiązania nie są niebezpieczne, a miejsca powstają według przy-
gotowanego wcześniej projektu. Na rynku amerykańskim z powodze-
niem działa wiele profesjonalnych fi rm służących pomocą przy realizacji 
takich przedsięwzięć (od doradztwa, przez logistykę, wytypowanie liderów, 
zaangażowanie ochotników pracujących przy budowie, po dostarczenie 
materiałów). Obserwując tego typu rozwiązania, nasuwa się myśl, że naj-
ważniejszy jest sam proces powstawania przestrzeni, a efekt ma wartość 
drugorzędną. To swego rodzaju zabawa w budowanie, która bezsprzecznie 
jednoczy. Kiedy się kończy, pozostaje materialny dowód integracji społecz-

Ryc. 4.11. Partycypacyjny plac zabaw (Concord, CA) Ryc. 4.12. Partycypacyjny plac zabaw (Davis, CA)

Ryc. 4.13. Naturalny plac zabaw (Rapperswil, Szwajcaria) Ryc. 4.14. Naturalny plac zabaw (Rapperswil, Szwajcaria)

Ryc. 4.11–4.14. Zestawienie wybranych rodzajów miejsc zabaw w nurcie mieszanym
Źródło: fot. autorki.
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nej – miejsce zabaw, choć stanowiące często dość tradycyjnie zinterpreto-
waną przestrzeń, posiada elementy, z którymi lokalna społeczność może 
się identyfi kować. W tym kontekście wartość partycypacyjnego placu 
zabaw trudno kwestionować.

Uliczne miejsca zabawy cechuje często podobna do partycypacyjnego 
placu zabaw zmienność pod względem podatności na adaptacje i możli-
wości współtworzenia. Realizowane są czasowe instalacje, ale też coraz czę-
ściej na stałe wkomponowywane są w przestrzeń publiczną elementy zaba-
wowe. Budowane przez lokalne społeczności zapewniają kreatywną zabawę 
w czasie dokonywania zmian w przestrzeni publicznej, ale też mogą peł-
nić z powodzeniem funkcję integracyjną długo po ich powstaniu. Z uwagi 
na niedostatek miejsc zabawy pozwalających na kreację przestrzeni i poczu-
cie wspólnoty oraz unikatowość form, zakładanie ulicznych miejsc zabawy 
stanowi działanie pożądane i wypełniające lukę w kształtowaniu prze-
strzeni publicznej. Przykładem są takie realizacje miejsc zabaw, jak: chod-
nik z trampolinami w Kopenhadze, ruszająca się nawierzchnia (fr. La ville 
molee, ang. Soft City, proj. Raum, 2010) w Bourges we Francji, czy też półki-
lometrowa promenada z licznymi atrakcjami Kalvebod Bolge The Wave (proj. 
JDS Architects, Klar Arkitekter, 2013), place w Kopenhadze: SuperKilen (proj. 
BIG Architects Topotek1, Superfl ex, 2012) i Hauser Plads (proj. KBP.EU – 
Karres en Brands & Polyform, 2013), a w Polsce Pasaż Podgórski w Krakowie 
(proj. pracownia_k). Tam, gdzie uliczne place zabaw tworzą większe zało-
żenia, stanowią one nierzadko wielofunkcyjne strefy rekreacji dla dzieci 
i całych rodzin, pełniące funkcję lokalnego centrum społecznego. W takiej 
formie uliczne miejsca zabaw łączą się ideowo i funkcjonalnie z rodzinnymi 
współczesnymi placami zabaw, od których odróżnia je jednak niestandar-
dowe zagospodarowanie.

Diametralnie różne wydają się naturalne place zabaw. Zbliżone w charak-
terze do ogrodów dziecięcych, czasami mogą sprawiać wrażenie nieurządzo-
nych, jednak są to tylko pozory. Cechuje je staranne rozplanowanie, które 
nierzadko przybiera wyrafi nowaną formę. Na naturalnych placach zabaw 
można spotkać tradycyjne urządzenia zabawowe, jednak są one zawsze wpi-
sane w otaczający krajobraz, zespolone z rzeźbą terenu i otoczone roślinno-
ścią, jak elementy placu zabaw na nabrzeżu Nowego Jorku (proj. Michael 
Valkenburgh and Associates, 2010). Naturalne place zabaw występują 
zarówno pod postacią niewielkich, osiedlowych placów zabaw, jak i dużych 
powierzchniowo i kosztownych w realizacji założeń, jak np. Park Nature 
Play w Melbourne (koszt – 5,5 mln dolarów).

Występujące w nurcie mieszanym rodzaje i odmiany miejsc zabawy cechuje 
duże zróżnicowanie architektury miejsca zabawy. Przenikanie się wpływów 
współczesnego placu zabaw i przygodowego powoduje, że miejsca zabaw 
mogą różnić się znacząco pod względem sposobu użytkowania i udziału 
użytkowników w ich funkcjonowaniu (tab. 4.5).
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Rodzaje miejsc zabawy a możliwości realizacji 
przestrzeni zabawowej
Wykorzystując przyjęty sposób defi niowania przestrzeni zabawowej, ziden-
tyfi kowane rodzaje współczesnych miejsc zabawy można poddać ocenie, 
starając się dostrzec w ich architekturze obecność czynników zabawotwór-
czych (określone cechy przestrzeni oraz założenia programowe pozwalające 
na realizację zabawy jako komunikacji – integracji oraz kreacji – interakcji). 
Ocena ta, oparta na analizie sposobu zagospodarowania i funkcjonowania 
określonego rodzaju miejsca zabawy, w przybliżeniu pokazuje jego predys-
pozycje do funkcjonowania jako przestrzeni zabawowej. Podstawę identyfi -
kacji miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej stanowiła analiza jej ele-
mentów składowych, czyli obecności architektury miejsca zabawy opartej 
na czynnikach zabawotwórczych oraz realizacji zabawy jako komunikacji – 
integracji, a także kreacji – interakcji (tab. 4.6).

Spośród poddawanych ocenie czynników zabawotwórczych powszechnie 
wykorzystywany jest czynnik domknięcia – wyodrębnienie z tła sytuacyj-
nego i wyraźnie określona specyfi ka miejsca są zwykle dobrze dostrze-
galne, a miejsce zabaw łatwo identyfi kowalne w przestrzeni. Zarówno przy 
wykorzystaniu w zagospodarowaniu miejsca wyłącznie standardowych 
i typowych rozwiązań (współczesny plac zabaw), jak i nietypowych (ogrody 
dziecięce, uliczne miejsca zabaw) aranżacja przestrzeni i dobór elementów 

Tabela 4.5. Charakterystyka współczesnych miejsc zabawy realizowanych w nurcie mieszanym

Rodzaj miejsca 
zabawy/odmiana Zabawy Architektura miejsca zabawy

Partycypacyjny 
plac zabaw 

zależne od przyjętej koncepcji i doboru 
elementów;
na ogół integrują społeczność 
na etapie budowy i przyczyniają 
się do rozwijania więzi sąsiedzkich 
na etapie eksploatowania;
możliwości kształtowania przestrzeni 
głównie na etapie budowy placu zabaw

zaplanowane i wykonane przez lokalną 
społeczność;
architektura zawiera rozwiązania 
i urządzenia typowe dla tradycyjnych 
placów zabaw lub indywidulanie 
projektowane;
elementy często wykonane z drewna lub 
pochodzące z recyklingu

Naturalny 
plac zabaw

zależne od przyjętej koncepcji i doboru 
elementów, ale większa elastyczność 
wykorzystanych materiałów 
i komponentów wpływa pozytywnie 
na urozmaicenie zabaw;
ograniczone możliwości kształtowania 
przestrzeni (zależne od szczegółowych 
rozwiązań)

w zagospodarowaniu przeważają naturalne 
elementy krajobrazu, jak rzeźba terenu, 
woda i rośliny;
architektura zawiera często elementy 
wykonane z naturalnych materiałów 
(np. drewno), starannie wkomponowane 
w otoczenie

Uliczne miejsca 
zabawy 

zabawy urozmaicone, często 
kreatywne i tematyczne;
odpowiadające różnym grupom 
wiekowym;
często o charakterze integrującym 
lokalną społeczność

część przestrzeni publicznej (fragment 
ulicy, placu) i wyraz dążenia do „oswojenia” 
przestrzeni zurbanizowanej;
elementy zagospodarowania zwiększają 
atrakcyjność przestrzeni publicznej

Źródło: opracowanie własne.
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nie pozostawiają na ogół wątpliwości co do przeznaczenia miejsca i jego 
ram przestrzennych. Znacznie słabiej widoczne jest działanie pozostałych 
czynników: kreacji (niewielka elastyczność, adaptowalność i wariantowość 
wykorzystania przestrzeni) oraz narracji (zaburzona ciągłość przestrzeni, 
słabe powiązanie elementów). Brak ich uwzględnienia przy jednoczesnym 
wykorzystaniu działania czynnika domknięcia sprzyja realizacji miejsc 
zabawy w formie wyizolowanych z przestrzeni „wysp” o niewielkim poten-
cjale zabawowym.

Przyjęte założenia dotyczące defi niowania przestrzeni zabawowej na bazie 
zidentyfi kowanych czynników zabawotwórczych wskazują, że miejsca 
zabawy realizowane w nurcie alternatywnym mają najmocniejsze pod-
stawy, by funkcjonować jako przestrzenie zabawowe. Architektura miejsc 
zabawy w tym nurcie cechuje się zintegrowanym działaniem trzech czyn-
ników zabawotwórczych, a podstawy programowe dają możliwość realizacji 
form zabaw i aktywności opartych na komunikacji – integracji oraz kreacji – 
interakcji. W efekcie sprzyjają one zabawom i aktywnościom grupowym, 
kooperacji, partycypacji, kreatywnym formom zabaw, interakcjom z prze-
strzenią, współudziałowi w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsca zabawy. 
W przypadku miejsc zabaw należących do nurtu mieszanego ocena jest 
utrudniona. Wynika to z faktu, że miejsca te cechuje zmienność w użytko-

Tabela 4.6. Rodzaje i odmiany współczesnych miejsc zabawy – identyfi kacja jako przestrzeni zabawowej

Rodzaje i odmiany 
miejsc zabawy

Identyfi kacja miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej
architektura miejsca zabawy –

czynniki zabawotwórcze zabawa jako:

kreacji domknięcia narracji komunikacja – 
integracja

kreacja – 
interakcja

Tradycyjny plac zabaw 
(klasyczny i tematyczny) – + – – –

Współczesny klasyczny plac zabaw – + – – –
Współczesny plac zabaw typu McDonald – + – – –
Współczesny tematyczny plac zabaw – + + – –
Współczesny rodzinny plac zabaw + + + + +
Autorski plac zabaw + + + + +
Rzeźbiarski plac zabaw – + – – –
Wesołe miasteczka, lunaparki – + – – –
Parki tematyczne i rozrywki – + – – –
Ogrody i farmy dziecięce + + + + +
Przygodowy plac zabaw + + + + +
Pudełkowy plac zabaw + + + + +
Kreatywny place zabaw + + + + +
Ogrody dziecięce typu Topiary gardens – + – – –
Partycypacyjny plac zabaw + + + +/– +/–
Naturalny plac zabaw + + + +/– +/–
Uliczne miejsce zabaw + + + +/– +/–

Źródło: opracowanie własne.
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waniu zależna od fazy, w jakiej się znajduje dany obiekt (jak w przypadku 
partycypacyjnych placów zabaw i niektórych ulicznych miejsc zabaw), oraz 
duże zróżnicowanie programowe, wynikające ze szczegółowych rozwiązań 
konkretnych realizacji.

4.2. Miejsca zabawy jako przestrzenie 
zabawowe, niby-przestrzenie zabawowe 
i nie-przestrzenie zabawowe
Sposób widzenia zabawy jako podstawa 
klasyfi kacji miejsc zabawy
Przyjęte w pracy interdyscyplinarne podejście wymaga przy próbach kla-
syfi kacji miejsc zabawy wzięcia pod uwagę nie tylko przestrzennych aspek-
tów, ale także kulturowych i społecznych, dla których kluczowa jest obser-
wacja zachowań użytkowników. Założenie, że istotą przestrzeni zabawowej 
jest jej integracyjny charakter, który rozumieć należy jako właściwość sty-
mulującą interakcje pomiędzy ludźmi w przestrzeni (zabawa jest komuni-
kacją) i z przestrzenią (zabawa jest kreacją przestrzeni), skłania ku próbom 
przyjrzenia się rodzajom miejsc zabawy pod tym kątem. Podstawę stanowi 
w tym wypadku przyjęty sposób widzenia zabawy.

Współczesne miasto jest pełne miejsc zabawy, co wiąże się z charaktery-
stycznym dla społeczeństwa konsumenckiego zjawiskiem tzw. miasta 
ludycznego, w którym funkcja szeroko pojętej rozrywki i zabawy znajduje 
ważne miejsce¹⁹. W drugiej połowie XX wieku funkcja produkcyjna miasta 
zaczęła ustępować z przestrzeni miast, a symboliczną oznaką tego stały się 
liczne zmiany funkcji obiektów – budynki fabryczne obecnie chętnie zamie-
niane są na muzea i galerie²⁰. Miasta, dla których przez setki lat główną 
siłą miastotwórczą była funkcja produkcyjna, stanęły przed konieczno-
ścią znalezienia nowej siły napędzającej gospodarkę. Stały się nią kultura 
i rozrywka²¹. Ilość czasu wolnego zaczęto traktować jako rodzaj miernika 
poziomu rozwoju ekonomicznego i postępu społecznego²². Za prototyp tej 

19 Termin ludyczność (łac. ludus – zabawa, gra) w swym pierwotnym znaczeniu jest uży-
wany do określania cechy literatury pięknej, polegającej na jej zdolności do zaspokajania 
potrzeby rozrywki. Ludyczność jako taka jest zatem główną cechą kultury masowej. Pod poję-
ciem przestrzeni ludycznej rozumiany jest zaś całokształt przestrzeni niezwiązanej z pracą, 
na którą składają się nie tylko miejsca kultury, ale też centra rozrywki i handlu. Jako taka 
przestrzeń ludyczna współczesnej metropolii ma charakter synkretyczny, łącząc ze sobą czę-
sto zupełnie sprzeczne wątki. Jałowiecki B. Miastotwórcza rola kultury, Pomorski Przegląd 
Gospodarczy, 7 października 2013, http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/mia-
stotworcza-rola-kultury (dostęp: 5.02.2018).
20 Jałowiecki B., Szczepański M.S. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
21 Jałowiecki B. Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii, Studia Regionalne i Lokalne, 
2005, 3(21), 11.
22 Danecki J. Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemy-
słowionych, Warszawa, Książka i Wiedza, 1974.
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transformacji miasta końca XX wieku uważany jest Disneyland²³, którego 
otwarcie²⁴ możne traktować jako symboliczne narodziny nowej koncep-
cji miasta – zapraszającego mieszkańców do zabawy miasta ludycznego²⁵. 
Miasto ludyczne, w którym zabawa transformuje przestrzeń miejską w jeden 
żywy i ogromny „plac zabaw”, jest przeciwieństwem miasta określanego 
przez Marca Breviglieriego jako the guaranteed city, opartego na ścisłych 
wytycznych i normach mających być gwarantem przewidywalności użytko-
wania i swoistej kontroli użytkowników przestrzeni. Zabawa stała się swo-
istą rewolucją życia codziennego, aktywnością pozwalającą społeczeństwu 
dokonać przemodelowania istniejącej koncepcji miasta, zrywając z urbani-
zacją odzwierciedlającą kapitalizm i industrializm.

Współcześnie ludyczność staje się nie tylko powszechną, ale i charaktery-
styczną cechą kultury miejskiej. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że zabawa w swej komercyjnej odsłonie traci na autentyczności. Miasto 
ludyczne XXI wieku jest pełne paradoksów. Z jednej strony mamy do czynie-
nia z upowszechnieniem zabawy i promowaniem rozrywki, a z drugiej z jej 
wyrugowaniem z przestrzeni publicznej. W dobie komercjalizacji zabawa 
staje się powszechnie dostępnym produktem, ale też ulega dewaluacji, 
a wraz z nią ulega jej przestrzeń, w której ma miejsce. Współczesna prze-
strzeń publiczna to nie tylko miejsca kultury, ale w coraz większym wymia-
rze handel i rozrywka pod postacią centrów handlowych²⁶. „Niby-miejsca”²⁷ 
nigdy wcześniej nie zajmowały tak wiele przestrzeni jak teraz²⁸, podobnie 
jak „nie-miejsca”²⁹. „Niby-miejsca” i „nie-miejsca” tworzą rodzaj przestrzeni 
pozornych lub fałszywych, które oszukują odbiorcę, tworząc pozory wyraź-
nie określonej przestrzeni, nie mając tak naprawdę cech kluczowych dla 
jej funkcjonowania w przewidzianym celu. Tworzą wrażenie precyzyjnie 
zaaranżowanej rzeczywistości, która powinna działać prawidłowo, jednak 
są to tylko pozory. Liczne centra i galerie handlowe aranżowane na wzór ulic 

23 Gravari-Barbas M. La ville à  l’è re de la globalisation des loisirs, Espaces, 2006, 234, 48–56.
24 Disneyland to sieć parków rozrywki inspirowanych postaciami z filmów Disneya. 
Pierwszy z parków wytwórni Walta Disneya powstał w 1955 roku niedaleko Anaheim 
w Kalifornii. Z czasem otwarto kolejne: Walt Disney World Resort na Florydzie w 1971 
roku, Tokyo Disneyland w 1983 roku, Disneyland Resort Paris w 1992 roku oraz Hong Kong 
Disneyland Resort w 2005 roku.
25 Pojęcie „miasta ludycznego” koresponduje z pojęciem homo ludens (co w dosłownym 
tłumaczeniu z łaciny można rozumieć jako „człowiek bawiący się”) – koncepcją człowieka 
przedstawioną przez J. Huzinga zakładającą, że u podstaw ludzkiego działania znajduje się 
zabawa, gra i współzawodnictwo. 
26 Jałowiecki B., Szczepański M.S. Miasto i przestrzeń…, op. cit.
27 Zygmunt Bauman nazywa „niby-miejscami” przestrzenie pozornie publiczne, jednak 
w rzeczywistości niegościnne i zniechęcające do pozostania i „oswojenia” ich, które stano-
wią w efekcie zaprzeczenie miejsca. Bauman Z. Płynna nowoczesność, Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 2006.
28 Ibidem.
29 Mieszkańcy współczesnych miast coraz więcej czasu spędzają w przestrzeniach tranzyto-
wych – dworcach, lotniskach i wielu innych, które M. Augé określa jako przestrzenie niczyje, 

„nie-miejsca”, umożliwiające ruch, przepływ i przemieszczania się. To swego rodzaju wycinki 
przestrzeni, stanowiące miejsca tymczasowego pobytu. Augé M. Nie-miejsca. Wprowadzenie 
do antropologii hipernowoczesnoś ci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
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tworzą zamknięte, wyizolowane światy, w których użytkownik ma czuć się 
nie jak w „wypreparowanej konsumpcyjnej klatce, ale w prawdziwej miej-
skiej przestrzeni”³⁰. Tworzenie komercyjnych miejsc zabawy, przestrzeni 
quasi-publicznej i „niby-miejsc” stwarza pozory, że zabawa jest wszędzie.

Paradoksalnie, znaczna część tworzonych powszechnie miejsc zabawy dla 
dzieci nie stanowi przestrzeni zabawowych, transformująca zaś siła zabawy 
pozostaje niewykorzystana w przestrzeni miejskiej. Częściej to rodzaj falsy-
fi katu czy mistyfi kacji, gdzie pod pozorem dbałości o jakość spędzania wol-
nego czasu dzieci tworzone są miejsca, które w rzeczywistości nie realizują 
istoty zabawy. Te miejsca zabawy, które pełnią funkcję przestrzeni zabawo-
wych, należą na ogół do wyjątkowych. Taki stan rzeczy wydaje się wynikać 
z określonych sposobów widzenia zabawy, które wpływają na formułę miej-
sca zabawy i jego podstawowe założenia.

Miejsca zabawy kształtowane są w zależności od tego, jak postrzegana 
jest zabawa:

 — chaos – miejsca zabawy oparte są na zamkniętej (pozwalającej na kon-
trolowane, zaplanowane formy aktywności) formule użytkowania i poczu-
ciu braku bezpieczeństwa;

 — rozrywka – miejsca zabawy oparte są na komercji, formule widowiska 
i iluzji (pozwalającej na uczestnictwo w zabawie głównie z pozycji widza);

 — kreatywność – miejsca zabawy oparte są na współudziale użytkowni-
ków w jego tworzeniu i otwartej (uwzględniającej dowolność i wybór) for-
mule użytkowania.

Przyjęcie jednego z tych sposobów widzenia zabawy pociąga za sobą przy-
jęcie określonej formuły dla miejsca zabawy, wpływając w efekcie na jego 
architekturę – sposób kształtowania, zagospodarowania i użytkowania.

Miejsca zabawy oparte na zamkniętej formule użytkowania 
(zabawa jako chaos)
Obawa przed zabawą, postrzeganie jej jako chaosu, zagrożenia porządku 
i ładu przestrzennego, powoduje potrzebę jej „poskromienie” i wpisania 
w ściśle zdefi niowane ramy przestrzenne. Jest to podejście powszechne 
w kontekście kształtowania przestrzeni, sięgające początków działalno-
ści ruchu na rzecz placów zabaw działających w Stanach Zjednoczonych, 
który propagował place zabaw jako narzędzie reform społecznych. 
Place zabaw miały przeciwdziałać patologiom społecznym, wspoma-
gając amerykanizację dzieci imigrantów i integrując lokalną społecz-
ność. Według przywódcy ruchu Lee F. Hamnera: „dzisiejszy plac zabaw 
to jutrzejsza republika. Jeżeli za 20 lat chcesz mieć naród silnych, spraw-
nych mężczyzn i kobiet, naród, w którym panuje sprawiedliwość i robi 
się uczciwe interesy, zacznij od dziś od chłopców i dziewczynek na placu 

30 Jałowiecki B., Szczepański M.S. Miasto i przestrzeń…, op. cit., 414.
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zabaw”³¹ (tłum. własne). Zatem miejsce zabawy powinno dawać poczu-
cie bezpieczeństwa i ładu, podlegać określonym regułom i zasadom.

Takie podejście zrodziło potrzebę wyizolowania miejsca zabawy z prze-
strzeni publicznej, jego daleko posuniętej standaryzacji i regulacji oraz mno-
żenia zasad użytkowania. Miejsce zabawy oparte na zamkniętej formule 
(pozwalającej na kontrolowane, zaplanowane formy aktywności) i poczu-
ciu braku bezpieczeństwa realizowane jest pod postacią powszechnego 
w przestrzeni miejskiej współczesnego placu zabaw. Wyróżnia je wyposa-
żenie w dobrze znane i wyselekcjonowane certyfi kowane urządzenia zaba-
wowe, jak huśtawki, zjeżdżalnie i drabinki oraz wielofunkcyjne zestawy 
zabawowe z platformami i systemem zjeżdżalni, a także usytuowanie na ogół 
na bezpiecznej kolorowej nawierzchni z tworzywa sztucznego. Tak realizo-
wane miejsce zabawy cechuje się wysokim stopniem standaryzacji, trwało-
ścią, niską podatnością na zniszczenia, a także przewidywalnością, łatwością 
kontroli i brakiem możliwości jakiejkolwiek ingerencji dziecka w przestrzeń 
i interakcji z nią. Oferując w najlepszym razie kilkanaście z góry określonych 
(i zawsze tych samych) urządzeń zabawowych, staje się przestrzenią abso-
lutnie przewidywalną, która nie pozostawia pola dla wyobraźni i własnej 
interpretacji oraz możliwości decydowania o jej kształcie. Miejsce zabawy 
realizowane w takiej formule pod postacią tradycyjnego i współczesnego 
placu zabaw (w odmianie klasycznej, typu McDonald i tematycznej) stanowi 
przestrzeń pozbawioną zintegrowanego działania czynników zabawotwór-
czych – „nie-przestrzeń zabawową”. Trudno jest znaleźć tutaj rozwiązania, 
które można byłoby uznać za architektoniczną interpretację istoty zabawy. 
Brakuje ekspresji, poczucia wolności i dowolności aktywności. Jest za to kon-
trolowana przestrzeń, proponująca bardzo ograniczone formy aktywności. 
Przestrzeń cechuje statyczność i niezmienność. Istniejące elementy fi zyczne 
w swej dosłowności nie prowokują ani do przekraczania świata fi kcji, ani 
do poruszania się w przestrzeni. Urządzenia nie pozostają ze sobą w żad-
nej relacji. Ich wyizolowanie sprawia, że niszczą zabawę w zalążku. Zabawa 
urywa się, nie znajdując możliwości przenoszenia się i rozwijania. W efek-
cie powszechnie dostępne miejsca zabawy pozostają często puste (ryc. 4.15).

Porównanie wyposażenia wybranych współczesnych placów zabaw na pod-
stawie przeprowadzonej w latach 2015–2017 analizy miejsc zabawy dzieci 
zlokalizowanych w Szczecinie potwierdza monotonność rozwiązań i ofe-
rowanie ograniczonej ilości form zabaw (tab. 4.7). Pomimo dość znacznej 

31 Anderson L.M. The playground of today is the republic of tomorrow: Social reform and 
organized recreation in the USA, 1890–1930’s’ the encyclopaedia of informal education, Infed, 
2006, http://infed.org/mobi/social-reform-and-organized-recreation-in-the-usa/ (dostęp: 
10.04.2017).
Lee F. Hamner uważał, że „(…) plac zabaw głównie kształtuje charakter” (tłum. własne). 
Playground Association of America Progress Report: 20 January 1910, VCU Libraries The 
Social Welfare History Project, https://socialwelfare.library.vcu.edu/uncategorized/playgro-
und-association-of-america-progress-report-january-20-1910/ (dostęp: 2.02.2018).
Według niego „(…) czy plac zabaw odniesie sukces, czy nie zależy w bardzo dużej mie-
rze od przewodniczącego zespołu przedmiotowego i nauczycieli” (tłum. własne). Butler 
G.D. Pioneers in public recreation, Minneapolis, Burgess Publishing Company, 1965, 67.
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liczby elementów wyposażenia ich dobór nie uwzględnia urozmaicenia 
form zabaw. Zdecydowaną większość stanowią elementy zagospodarowania 
stymulujące zabawy ruchowe. Nieliczne są elementy do zabaw tematycz-
nych i konstrukcyjnych. Wśród tych ostatnich jedynym elementem są pola 
piaskowe, których wartość zabawową obniża jednak brak wody i elemen-
tów do zabaw piaskiem i wodą. Charakterystycznym elementem dla wszyst-
kich porównywanych placów zabaw pozostaje ogrodzenie, niemal w sym-
boliczny sposób podkreślające, że zabawa zostaje poskromiona, poddana 
kontroli i regulacji (ryc. 4.16).

Obserwacje zachowania dzieci w miejscach zabawy w ten sposób urzą-
dzonych dowodzą charakterystycznego braku głębszego zainteresowania 
dziecka taką przestrzenią. Krótkotrwałe użytkowanie urządzenia ograni-

Plac zabaw 
w Raperswil, Szwajcaria. 

Tak urządzone miejsca 
oferują bardzo ograniczone 

i przewidywalne aktywności, 
w praktyce więc często 

pozbawione są użytkowników. 
Pozory istnienia zabawy 

w przestrzeni miasta 
zostają jednak zachowane.

Ryc. 4.15. Pusty plac zabaw – dowód niezrozumienia istoty zabawy i pozornej obecności zabawy w mieście
Źródło: fot. autorki.

Plac zabaw na placu 
Jakuba Wujka w Szczecinie – 

powszechnie uważany 
za atrakcyjny w rzeczywistości 

stanowi jeden z wielu 
przykładów widzenia zabawy 

jako źródła chaosu.

Ryc. 4.16. Architektura miejsca zabawy odzwierciedlająca widzenie zabawy jako źródła chaosu i zagrożenia
Źródło: fot. autorki.
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Tabela 4.7. Zestawienie porównawcze elementów wyposażenia wybranych miejsc zabaw 
(współczesnych placów zabaw w Szczecinie) w kontekście stymulowania przez nie różnych form zabaw

Formy zabaw Elementy wyposażenia
Współczesny plac zabaw*

A B C D E F G H I
Ruchowe huśtawka + + + + + + + + +

huśtawka ważka – + + – + + – +
bujak + – – – + + + +
zjeżdżalnia + + – + – – + + +
ścianka lub siatka do wspinania – + + + + – – – –
platformy – + + – – – + + +
równoważnia – + – – – – – – +
karuzela/tyrolka – – – – – + + + –

Konstrukcyjne pole piaskowe + – – – + + + + +
woda – – – – – – – – –
urządzenie do zabaw wodą – – – – – – – – +
inne – – – – – – – – –

Tematyczne domek lub kryjówka – – – – – – – + –
pociąg lub łódź + – – – – – – + –
inne – – – – – – – –

Eksploracyjne zieleń włączona w plac zabaw – – – – – – + – +/–
inne – – – – – – – – –

Inne 
(grupowe 
i dydaktyczne)

urządzenia do zabaw sensorycznych np. 
dźwiękiem – – – – – – – – –

elementy/nawierzchnie do gier – – – – + – – – –
strefa bez urządzeń (zabawy dowolne) – – – – – – – – +
elementy do zabaw dydaktycznych – – + – – – – – –
fi gura/rzeźba – – + – – – – – –

* Wszystkie wybrane do porównania place zabaw są realizacjami nowymi, w dobrym stanie technicznym, 
wyposażonymi w co najmniej kilka urządzeń zabawowych: A – plac Jakuba Wujka (plac zabaw dla dzieci 
młodszych); B – plac Jakuba Wujka (plac zabaw dla dzieci starszych); C – park im. Romana Łuczywka; D – Szkoła 
Podstawowa nr 53; E – skwer przy ul. Bohdana Zaleskiego; F – plac im. K.I. Gałczyńskiego, G – Różanka, H – park 
im. S. Żeromskiego, I – park Noakowskiego

Źródło: opracowanie własne.

cza się najczęściej do jego mechanicznego wypróbowywania. Przynoszone 
na plac zabaw drobne zabawki typu grabki lub foremki często zostają porzu-
cone w piaskownicy, sprawiając wrażenie, jakby poczucie braku więzi z prze-
strzenią dotyczyło wszystkiego, co się w niej znajdzie. Trudno, aby prze-
strzeń, którą poddano daleko posuniętej standaryzacji i typizacji, mogła 
stymulować jakieś emocje. Trudno też wyobrazić sobie, by miejsce zabawy 
pozbawione czynników zabawotwórczych mogło generować długotrwałą 
zabawę.

W tym kontekście współczesny plac zabaw staje się symbolicznym nieomal 
aktem okiełznania zabawy. Choć paradoksalnie został wymyślony specjal-
nie po to, by bawić, doczekał się nawet określenia mianem „getta”³². Miejsce 
zabawy, które oparte jest na ograniczeniu, nie jest przestrzenią zabawową. 

32 Belzig G. Księga placów zabaw, Wrocław, Typoscript, 2001.
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Na tej zasadzie wydaje się jednak działać większość współczesnych miejsc 
zabawy – placów zabaw stanowiących w rzeczywistości „nie-przestrzenie 
zabawowe” (ryc. 4.17–4.19).

Miejsca zabawy oparte na komercji, 
formule widowiska i iluzji (zabawa jako rozrywka)
Zabawa może również być postrzegana jako forma rozrywki łatwa w odbio-
rze i wyzwalająca silne emocje, realizowana pod postacią miejsc zabaw 
opartych na formule widowiska i iluzji, najczęściej w formie zamkniętych 
komercyjnych miejsc zabaw, w tym parków tematycznych i rozrywki, a także 
niektórych placów zabaw, które stwarzają tylko pozory obecności zabawy.

Parki rozrywki nie są tożsame z parkami tematycznymi, choć ich liczne 
podobieństwa mogą utrudniać precyzyjną klasyfi kację. Pod pojęciem parku 
rozrywki rozumiane są obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją³³, które defi niuje się jako 

„wydzielone obszary o stosunkowo dużej powierzchni, wyposażone w specja-
listyczne urządzenia służące rozrywce połączonej z edukacją lub (i) aktyw-
nym wypoczynkiem”³⁴. Różnica między parkiem rozrywki i tematycznym 
jest niewielka. Międzynarodowa organizacja International Association of 

33 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, DzU z 2016 r., poz. 71.
34 Pawlusiń ski R. Turystyka rozrywkowa w Krakowie – klasyfi kacja form oraz inwentaryzacja 
oferty miasta, bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/16966 (dostęp: 20.11.2017).

Ryc. 4.17–4.19. Miejsce zabawy oparte na zamkniętej formule (pozwalającej na kontrolowane, 
zaplanowane formy aktywności) i poczuciu braku bezpieczeństwa
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 4.17. Współczesny plac zabaw 
w galerii handlowej w Szczecinie

Ryc. 4.18. Współczesny plac zabaw 
przy restauracji McDonald

Ryc. 4.19. Plac zabaw 
przy promenadzie w Świnoujściu
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Amusement Parks and Attractions (IAAPA)³⁵ defi niuje park tematyczny 
jako „park rozrywki, który posiada tematyczne atrakcje, wyżywienie, wypo-
sażenie, rozrywkę, punkty sprzedaży i/lub zjeżdżalnie”³⁶. W praktyce często 
spotyka się obiekty łączące cechy obu – tematyczne parki rozrywki, parki 
rozrywki z towarzyszącym im pewnym motywem przewodnim lub tematem, 
np. postaci z bajek Disneya w Disneylandzie czy klocki Lego w Legolandzie.

Biorąc pod uwagę najpopularniejsze tematy przewodnie, można wyróż-
nić: parki dinozaurów, owadów, flory i fauny mórz i oceanów, minia-
tur, bajkowe, wesołe miasteczka i lunaparki, linowe, wodne, wester-
nowe i inne³⁷. Pierwszymi parkami rozrywki (ang. amusement park) były 
wesołe miasteczka. Za najstarsze tego typu obiekty uznaje się: otwarty 
w 1583 roku Bakken w Klampenborg, koło Kopenhagi, a także Vauxhall 
Gardens (1661) w Londynie, Prater (1766) w Wiedniu oraz Ogrody Tivoli 
(1843) w Kopenhadze. Początek XX wieku w rezultacie zjawiska skraca-
nia czasu pracy i upowszechnienia rekreacji przyniósł dynamiczny roz-
wój parków rozrywki. Z czasem popularność ich jednak mocno zmalała, 
co związane było z wielkim kryzysem w latach 30. i II wojną światową³⁸. 
Od końca XX wieku parki tematyczne i rozrywki przeżywają swój rene-
sans, a ich liczba stale rośnie. Według danych IAAPA jest ich obecnie około 
1500, w tym ponad 400 w Stanach Zjednoczonych i około 300 w Europie³⁹. 
Do najpopularniejszych, przyciągających miliony odwiedzających każdego 
roku, należą parki założone przez wytwórnię Walta Disneya w Anaheim, 
Lake Buena Vista, Tokio, Paryżu i Hongkongu (tab. 4.8). W Polsce w 2016 
roku było 17 parków dinozaurów, 10 parków o temacie zwierząt, 20 parków 
miniatur, 11 parków bajek, pięć miasteczek westernowych, 17 innych par-
ków tematycznych⁴⁰.

Pomimo niewątpliwej popularności nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tego 
typu obiekty mają często niewiele wspólnego z prawdziwą zabawą, choć nie 
dotyczy to z pewnością wszystkich miejsc. Działanie ich bowiem opiera się 
na globalizacji i homogenizacji – zamknięty, wyizolowany i odrealniony 
świat zostaje zaaranżowany tak, by zaspokoić w sposób możliwie łatwy jak 
najwięcej osób i ich potrzeby, oferując rozrywkę połączoną z silnymi wraże-
niami i oszołomieniem, pokazy i widowiska, usługi gastronomiczne i han-

35 International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) to międzynaro-
dowe stowarzyszenie działające od 1918 roku, zrzeszające parki rozrywki, parki tematyczne, 
parki wodne, rodzinne centra rozrywki, oceanaria i ogrody zoologiczne i inne w ponad 90 
krajach, na całym świecie.
36 Ho P., Ap J. Manual on elective II – Theme parks and attractions, The government of the Hong 
Kong Special Administrative Region, 2009, www.edb.gov.hk/.../theme_ parks_english.pdf 
(dostęp: 20.11.2016).
37 Parkmania, https://www.parkmania.pl (dostęp: 30.11.2016).
38 de Groote P. Globalisation of commercial theme parks case: The Walt Disney Company, 
in: 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, eds. A. Nábrádi, A. Szilárd 
Nagy, I. Tamásné Dékán Orbán, Debrecen, University of Debrecen, 2009, 13–29.
39 IAAPA, http://www.iaapa.org/resources/by-park-type/amusement-parks-and-attractions/ 
industry-statistics (dostęp: 30.11.2016).
40 Parkmania…, op. cit.
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dlowe. Miejsce zabawy, którego wartość mierzona jest liczbą sprzedanych 
biletów, ulega w pewnym sensie dewaluacji. Wizyta w każdym kolejnym 
parku okazuje się podobna, nawet przy zmieniającym się temacie przewod-
nim – podobne są aranżacja, program, lokalizacja usług, formuła obsługi 
zwiedzających i mieszanie stylów. Głównym celem jest ucieczka od codzien-
ności⁴¹. Paradoksalnie, zabawa w takim miejscu, jakim są parki rozrywki, 
pojawia się często tylko pozornie, pod postacią biernych form, jak oglądanie 
zabawy i „zabawek” oraz uczestniczenie w roli widza w swoistym widowi-
sku. Jest ona serwowana w sposób jak najbardziej dostępny i łatwy do przy-
jęcia przez odbiorcę, stając się swego rodzaju gotowym produktem sprze-
daży, podobnie jak to się dzieje na wielu współczesnych placach zabaw. 
Autentyczne formy zabawy, pozwalające na reżyserowanie i budowanie 
scenerii (udział w kreacji zabawy i miejsca zabawy), występują zdecydo-
wanie rzadziej. Nawet słynny park tematyczny Legoland w Billund, oparty 
na motywie skądinąd jakże pożądanej i wartościowej kreatywnej zabawy 
klockami, oferujący szereg stref tematycznych, okazuje się w praktyce kolej-
nym parkiem rozrywki, w którym zabawa polega przede wszystkim na zwie-
dzaniu i oglądaniu lub w najlepszym razie kilkunastominutowej zabawie 
w jednej z atrakcji typu rollercoaster, przy zaakceptowaniu kilkudziesięcio-
minutowego czekania w kolejce. I choć klocki są w parku widoczne na każ-
dym kroku, to samej zabawy klockami jest tam niewiele (ryc. 4.20 i 4.21).

Przestrzeń w parkach rozrywki ma do spełnienia ściśle określne zadanie: 
zatrzymać, oszołomić i sprowokować z góry zaplanowane formy zachowa-
nia. Nie znajdziemy tu charakterystycznej dla autentycznych przestrzeni 
zabawowych równowagi pomiędzy rolą przestrzeni i jej użytkowników, 
widoczną w pewnej swobodzie w interakcjach z przestrzenią, dowolności 

41 Ho P., Ap J. Manual on elective…, op. cit.

Tabela 4.8. Zestawienie najpopularniejszych tematycznych parków rozrywki

Park/Lokalizacja Odwiedzający 
w 2014 roku

Odwiedzający 
w 2015 roku Zmiana

Magic Kingdom, Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, USA 19 332 000 20 492 000 wzrost o 6%
Disneyland, Anaheim, CA, USA 16 769 000 18 278 000 wzrost o 9%
Tokyo Disneyland, Tokyo, Japonia 17 300 000 16 600 000 spadek o 4,0%
Universal Studios Japan, Osaka, Japonia 11 800 000 13 900 000 wzrost o 17,8%
Tokyo Disney Sea, Tokyo, Japonia 14 100 000 13 600 000 spadek o 3,5%
Epcot, Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, USA 11 454 000 11 798 000 wzrost o 3%
Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, 
Lake Buena Vista, FL, USA

10 402 000 10 922 000 wzrost o 5%

Disney’s Hollywood Studios, Walt Disney World, 
Lake Buena Vista, FL, USA

10 312 000 10 828 000 wzrost o 5%

Disneyland Park, Paris, Marne-la-Vallé e, Francja 9 940 000 10 360 000 wzrost o 4,2%
Universal Studios, Universal Orlando, FL, USA 8 263 000 9 585 000 wzrost o 16%

Źródło: opracowanie na podstawie TEA/AECOM 2015 Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Atten-
dance Report, ed. J. Rubin, Themed Entertainment Association (TEA), 2016, http://www.teaconnect.org/images/fi les/
TEA_160_611852_160525.pdf (dostęp: 20.11.2016).



159

4.2. Miejsca zabawy jako przestrzenie zabawowe…

i elastyczności jej użytkowania. Brakuje zintegrowanego działania czyn-
ników zabawotwórczych. Jedynie czynnik domknięcia znajduje realiza-
cję pod postacią silnego wyodrębnienia miejsca z otaczającej przestrzeni. 
Tego typu obiekty to najczęściej „wyspy” w krajobrazie, wyizolowane prze-
strzenie z kontekstu sytuacyjnego, które cechuje „sztuczność” tworzonego 
świata. Nagromadzenie elementów potęgujących wrażenie odrealnienia 
przy braku działania czynnika kreatywności powoduje efekt odwrotny 
do zamierzonego, zmieniając przestrzeń zabawową w rodzaj pastiszu. Jeśli 
jest zbyt wiele takich samych, fantazyjnych i dosłownych światów, staje się 
to nudne i przewidywalne. Gotowe zaś produkty cieszą krótko. Kreatywność, 
która jest istotą zabawy, rzadko znajduje tu możliwości realizacji. Przestrzeń 
najczęściej jest „obserwowana” z pozycji widza, bez możliwości jej kre-
acji, a jej elastyczność i podatność na transformacje bywają ograniczone. 
Popularne w ostatnim czasie parki miniatur, dinozaurów i inne realizowane 
w postaci trasy do zwiedzania upodobniają zabawę do zwiedzania wystawy 
w muzeum. W tym kontekście realizowane parki mają niewiele wspólnego 
z autentyczną zabawą i przestrzenią zabawową, w której logika poruszania 
się wynika z rozwoju zabawy, a nie rozplanowania trasy zwiedzania.

Takich miejsc zabawy, które nie są tym, czym się wydają, i które pod pozo-
rem zabawy mają inny (na ogół komercyjny) cel, jest coraz więcej. Ich ilu-
zoryczność wiąże się z tym, że nawet jeśli przez chwilę bawią, zajmując 
uwagę, to pozbawione zintegrowanego działania czynników zabawotwór-
czych są tylko namiastką przestrzeni zabawowych, których istotą jest prze-
cież integracyjność i zaangażowanie użytkowników w interakcje z przestrze-
nią i w przestrzeni.

Ryc. 4.20. Mini Land, Legoland. Nawet w Legolandzie część rozrywki 
opiera się na koncepcji zabawy w formie widowiska lub biernej 
obserwacji

Ryc. 4.21. Skrzynie mijane w czasie stania 
w kolejce do kolejnego tematycznego 
rollercoastera – jedyne i trochę jakby 
przypadkowe miejsca, gdzie można 
doświadczyć zabawy klockami w krainie 
klocków – Legolandzie

Ryc. 4.20–4.21. Parki rozrywki – „niby-zabawa” 
w „niby-przestrzeni zabawowej”
Źródło: fot. autorki.
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Choć może się to wydać zaskakujące, podobne w działaniu rozwiązania jak 
w tematycznych parkach rozrywki zdarzają się w realizacjach miejsc zabawy 
w nurcie klasycznym, w niektórych odmianach współczesnego placu zabaw, 
a nawet – co może wydać się zaskakujące – miejscach zabawy realizowanych 
w nurcie alternatywnym.

W ostatnim czasie można zauważyć tendencję do realizacji rzeźbiarskich 
placów zabaw. Istotą wielu z tych projektowanych indywidualnie miejsc 
zabawy jest stworzenie odrealnionego, zamkniętego świata, w którym 
zabawa ma na ogół polegać na pokonaniu pewnej drogi. Opierając się 
na budowie systemu przejść i dojść, stanowią wariację na temat wykorzy-
stywanej na współczesnych placach zabawach koncepcji post-and-platform. 
Cechuje je przy tym nietypowa stylistyka i bardzo silne na ogół wyizolo-
wanie z otoczenia. Jaskrawym przykładem takiego podejścia są ogromne 
struktury rzeźbiarskie do wspinania, których autorem jest amerykański 
projektant Peter Jon Pearce (ur. 1936). Curved Space Diamond Structure 
to opatentowany system budownictwa modularnego przedstawiający 
kryształ diamentu powiększony 8 miliardów razy (ryc. 4.22). Te gigan-
tyczne rzeźby do wspinania się wybudowano w wielu parkach i placach 
zabaw w Stanach Zjednoczonych i Japonii w połowie lat 70. i na początku 
80. XX wieku. Początkowo budowane jako rzeźby do wspinania się, z cza-
sem również były sprzedawane na aukcjach dzieł sztuki jako przykłady 
sztuki użytkowej. Wykonywane są z przezroczystych paneli wytworzo-
nych z poliwęglanu o wysokich właściwościach użytkowych, które scalane 
są za pomocą łączników wykonanych z poliwęglanu i stali nierdzewnej⁴².

Takie miejsca zabaw to często swoiste „twierdze”, z wyglądu odrealnione 
twory, które pod pozorną innością nie kryją wiele więcej niż to, co oferuje 
zwykły współczesny plac zabaw. Do grupy tej trzeba zaliczyć przykłady reali-
zacji stanowiących bardziej dzieła sztuki niż miejsca zabawy. Huśtawka-

-domek (proj. Tom Ngo, 2008), kolorowe przeplotnie (proj. Josee Aubin 
Oulette, 2009), labirynt z luster (proj. Jeppe Hein, 2008), tzw. maszyna 
do latania (proj. Carston Holler, 2008) czy też zjeżdżalnia-rzeźba (proj. Zaha 
Hadid, 2008) to pojedyncze urządzenia, które choć są unikatowymi w for-
mie rozwiązaniami, niewiele mają wspólnego z tworzeniem przestrzeni 
zabawowej, której istotą jest szeroko rozumiana integracja – w rzeczywi-
stości to tylko eksponaty.

Przykładem podobnego iluzorycznego działania mogą być też niektóre 
ogrody dziecięce, jak np. ogrody realizowane w formule look-but-don’t 
touch – „patrz, ale nie dotykaj”. Pomysł narodził się pod koniec XIX wieku, 
kiedy Josepha Carreiro zaprojektował dla Thomasa Braytona ogród Green 
Animal Topiary Garden w Portsmouth, Rhode Island. Ogród o powierzchni 
3 ha, wyposażony w szereg rzeźb zwierząt wykonanych z pnącej się po spe-
cjalnych stelażach roślinności, udostępniono publiczności w latach 
70. XX wieku, uznając go za ogród dla dzieci. Bierne przyglądanie się bez 

42 Curved Space Diamond Structure, http://www.curvedspacediamondstructure.com 
(dostęp: 20.11.2017).
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możliwości pełnego współuczestniczenia w kreacji zabawy i jej miejsca 
sprawia, że mamy tutaj do czynienia z tylko pozorną zabawą.

Tam, gdzie odrębność tworzonych światów łączy się ze sztucznością, a nade 
wszystko biernym uczestniczeniem w widowisku, czar pryska, a przestrzeń 
zabawowa okazuje się tylko falsyfikatem. Zabawa w takiej przestrzeni 
staje się iluzją, zaś samo miejsce zabawy – „niby-przestrzenią zabawową”. 
Popularność takich miejsc wskazuje jednak, że chętnie ulegamy temu złu-
dzeniu, uznając zabawę za jeszcze jeden komercyjny produkt, którego jeste-
śmy konsumentami (ryc. 4.22 i 4.23).

Ryc. 4.22–4.23. Miejsce zabawy oparte na komercji, formule widowiska lub iluzji – 
place zabaw jako „niby-przestrzenie zabawowe”

Ryc. 4.22. Curved Space 
Diamond Structure, 
Peter Jon Pearce
Źródło: Wikimedia 
Commons.

Ryc. 4.23. Tematyczne 
miasteczko, które oferuje 
jedynie „zabawę” z pozycji 
widza (San Jose)
Źródło: fot. autorki.
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Miejsca zabawy oparte na współudziale użytkowników 
i otwartej formule użytkowania
Na zabawę można jednak spojrzeć też inaczej, widząc w niej pozytywną, 
inspirującą, pełną ekspresji i pobudzającą do aktywności siłę kreatywno-
ści. Miejsce dla postrzeganej w ten sposób zabawy wymaga diametralnie 
innego podejścia – oparcia na współudziale użytkowników w jego tworze-
niu i otwartej (uwzględniającej dowolność i wybór) formule użytkowania. 
Zamiast zaplanowanych, kontrolowanych form aktywności i gotowych, 
choćby najbardziej spektakularnych i zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań – możliwość własnej kreacji przestrzeni. Statyczność i niezmien-
ność zastąpione być muszą dowolnością, elastycznością i wariantowością.

Za ucieleśnienie zabawy jako siły kreatywności i wolności można uznać 
przygodowy plac zabaw, reprezentujący nurt poszukiwań modelu prze-
strzeni zabaw wyrosły na bazie krytyki tradycyjnego placu zabaw z urzą-
dzeniami. Idea „śmieciowego placu zabaw”, zainicjowana w latach 
40. XX wieku przez C.Th. Sørensena w Danii i rozpropagowana przez Lady 
Allen of Hurtwood, współcześnie realizowana jest w wielu krajach na całym 
świecie. Miejsce zabawy, które zamiast gotowych urządzeń i rozwiązań 
dostarcza materiały (często z recyklingu) i narzędzia, oferuje w praktyce 
znacznie więcej niż tradycyjne place zabaw – możliwość własnej kreacji 
przestrzeni, jej eksploracji i transformacji, a co z tym związane – poczu-
cie wolności i wiarę we własne możliwości. Warianty zabawy są praktycz-
nie nieograniczone w miejscu, które nieustannie podlega transforma-
cjom i które można łatwo zaadaptować do nowej wizji zabawy. Spośród 
zalet można wyróżnić: urozmaicenie i elastyczność w zabawie, stymulo-
wanie wyobraźni, rozwój fi zyczny i psychiczny dziecka na bazie nauki oceny 
ryzyka, integrację w grupie, zabawy kreatywne dla dzieci i dorosłych⁴³. 
Adaptowalność przestrzeni i jej otwarta formuła użytkowania są niczym 
magnes przyciągający użytkowników niezależnie od wieku, ponieważ odno-
szą się do uniwersalnych wyznaczników zabawy. Pozornie chaotyczną prze-
strzenią przygodowego placu zabaw rządzą reguły użytkowania i logika 
poruszania się w niej. Widoczna wolność i dowolność kreacji zamykają 
się w określonych ramach przestrzennych. Zastosowane rozwiązania zaś 
zachęcają do swobody wyrażania siebie, ekspresji i spontaniczności w jej 
użytkowaniu, pozostawiając użytkownikom pole dla wyobraźni i miejsce 
dla własnej kreacji. Czynnik kreatywności (wolność i dowolność), czynnik 
wyodrębnienia i czynnik narracji (logika poruszania się w przestrzeni fi zycz-

43 Lady Allen of Hurtwood podsumowała zalety przygodowych placów zabaw, stwierdzając: 
„(…) przygodowe place zabaw są być może najbardziej rewolucyjnym doświadczeniem, jakie 
znamy pod kątem wchłaniania zainteresowania i uwalniania energii młodych ludzi. Dzieci 
na całym świecie odczuwają ogromne pragnienie eksperymentowania z ziemią, ogniem, 
wodą i drewnem. One muszą być mistrzami materiałów, które mają pod ręką, i mieć swo-
bodę w przekładaniu ich dookoła w celu zaspokojenia swoich pragnień i stworzenia włas-
nego pozornego chaosu. Radość sprawia im praca z prawdziwymi narzędziami, używanie 
ich na ich własny sposób w ich własnym tempie bez uwag czy potępiania” (tłum. własne). 
Brett A., Moore R.C., Provenzo E.F. Jr. The complete…, op. cit., 29.
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nie i mentalnie), będące uniwersalnymi wyznacznikami przestrzeni zaba-
wowej, manifestują swoje działanie w sposób wyjątkowo dobrze widoczny.

Jednym z najbardziej znanych przygodowych placów zabaw na świecie jest 
plac zabaw w Berkeley – Berkeley Marina Adventure Playground (ryc. 4.24 
i 4.25). Założony w 1979 roku park jest jednym z dwóch obecnie działających 
tego typu miejsc zabawy w Stanach Zjednoczonych. Na powierzchni około 
0,5 ha umieszczono materiały i elementy pochodzące z recyklingu (deski, 
opony, palety, skrzynki, liny) oraz narzędzia (pędzle, gwoździe, młotki itp.), 
pozwalające na budowę własnego placu zabaw. Przestrzeń jest ogrodzona 
i dostępna w określonych godzinach każdego dnia (zwykle od godz. 9 do 17), 
co wynika z godzin pracy wolontariuszy, osób zatrudnionych w charakterze 
animatorów i konserwatorów przestrzeni. Przestrzeń przeznaczona jest dla 
dzieci powyżej 7. roku życia, ale możliwa jest tu zabawa również młodszych 
dzieci, jeśli towarzyszy im opiekun. Formuła przestrzeni bazuje na orygi-
nalnej koncepcji, która łączy współdziałanie żywiołów ziemi, ognia, wody 
i powietrza oraz wykorzystanie prostych materiałów i narzędzi z kreatywno-
ścią i dowolnością ich wykorzystania. Nie znajdziemy tutaj gotowych urzą-
dzeń i standardowych rozwiązań. Zamiast nich pojawiają się wciąż nowe 
formy architektoniczne, przestrzeń zmienia się, ulega przebudowie i mody-
fi kacjom, dostarczając wciąż nowych bodźców do interakcji. Pod pozornym 
chaosem kryją się logika i reguły charakterystyczne dla przestrzeni zaba-
wowej. Jednocześnie otwarta formuła użytkowania i niedokończony cha-
rakter przestrzeni pobudzając do integracji z przestrzenią, zachęcają rów-
nież do otwartości na kontakty społeczne, i to bez segregacji wiekowej. Tam, 
gdzie miejsce zabawy opiera się na współudziale użytkowników i otwartej 
formule użytkowania, jak nigdzie indziej obserwowanych jest dużo form 
kooperacji pomiędzy dziećmi w różnym wieku, co więcej – naturalny staje 
się udział osób dorosłych w zabawie. Można zaobserwować tu tworzenie 
swoistej społeczności zjednoczonej wspólnym celem. Opiekunowie przy-
prowadzający swoje dzieci częściej niż na innych placach zabaw angażują się 

Ryc. 4.24–4.25. Miejsca zabawy, w których zabawa widziana jest jako siła kreatywności i wolności – 
przygodowy plac zabaw w Berkeley
Źródło: fot. autorki.
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w zabawę. Nie obserwuje się dominującego na tradycyjnych placach zabaw 
widoku rodzica towarzyszącego dziecku tylko fi zycznie. Idea przestrzeni 
kreowanej przez same dzieci przy pewnej pomocy osób dorosłych, opieku-
nów i animatorów pozwala na tworzenie własnego świata zabawy, jedno-
czącego i wciągającego niezależnie od wieku, w którym kooperacja i współ-
działanie są oczywistą rzeczywistością.

Podobne działanie przestrzeni jak w Berkeley odnajdziemy w parku Tempel-
hofer Freiheit w Berlinie, w którym powstał rodzaj przygodowego placu 
zabaw nazwanego polem pionierów (Pionierfi eld), będącego rodzajem eks-
perymentu przestrzennego. Mieszkańcy, którym udostępniono fragment 
parku, zagospodarowali go zgodnie z własnymi pomysłami, tworząc m.in. 
alternatywne ogródki działkowe, „plac budowy” dla dzieci i edukacyjny 
ogródek. W efekcie powstało miejsce stanowiące przestrzeń zabawową inte-
grującą przez budowanie. Z materiałów pochodzących recyklingu powstały 
domki i inne konstrukcje budowane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Podobnie jak w Berkeley przestrzeń ulegając ciągłym zmianom i modyfi ka-
cjom, zaskakuje i wciąga, a bawiąc, jednoczy. Zatrudnieni w określonych 
godzinach animatorzy zachęcają i wspomagają twórcze działania, przyczy-
niając się też do odbioru przestrzeni jako uniwersalnej. Zabawa w budowa-
nie staje się furtką do porozumienia ponad podziałami na grupy wiekowe 
i stereotypowymi poglądami na użytkowanie przestrzeni.

Otwarta formuła użytkowania (brak z góry narzuconych form aktywności) 
i brak gotowych rozwiązań cechuje także miejsca zabaw będące odmianą 
przygodowego placu zabaw, jak: pudełkowy plac zabaw (ang. imagination 
playgrounds), ogrody i farmy dziecięce oraz kreatywne place zabaw bazujące 
na elastycznym wykorzystaniu przestrzeni i jej własnej kreacji opierającym 
się na specjalnie zaprojektowanych rozwiązaniach i systemach.

W Polsce przykładem opartego na systemie klocków pudełkowego placu 
zabaw jest Imagination Playground, otwarty w Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy w Toruniu. Miejsce to znajduje się w budynku, jednak zdecy-
dowałam się je omówić, ponieważ przy jego tworzeniu wykorzystano ory-
ginalną formułę pudełkowego placu zabaw. Charakterystyczne niebieskie 
elementy z pianki poliuretanowej umieszczone w niebieskiej sali pozwalają 
na elastyczne transformowanie przestrzeni, która dzięki możliwości two-
rzenia dowolnych budowli, obiektów i całych ich systemów nabiera kształtu 
i formy odpowiadającej wyobraźni uczestników zabawy (ryc. 4.26 i 4.27). 
W efekcie powstaje „własna” i „moja” przestrzeń, będąca najczęściej wyni-
kiem współpracy i kooperacji. Zabawy w budowanie sprzyjają wytworzeniu 
się grupy zjednoczonej wspólnym celem. Nowy uczestnik zabawy znajduje 
łatwo miejsce dla siebie i postrzegany jest raczej jako współuczestnik, a nie 
konkurent. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, eksploracyjne i drama-
tyczne stanowią tutaj zdecydowaną większość, kształtując się na poziomie 
około 70% wszystkich zaobserwowanych form obecności, udział zaś obecno-
ści niebędących ani zabawą, ani formą aktywności jest wyjątkowo niski i nie 
przekracza 5%. Kreowana podczas zabawy przestrzeń angażuje i jednoczy.
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Otwarta formuła użytkowania może być z powodzeniem wykorzystywana 
nie tylko w zamkniętych obiektach, ale też w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej. Opierają się na niej partycypacyjne place zabaw (ang. commu-
nity playgrounds) budowane przez lokalne społeczności oraz niektóre formy 
ulicznych placów zabaw, funkcjonujące na ogół przez określony czas i kre-
owane jako rodzaj wydarzenia integrującego społeczność w wyniku doko-
nywania zmian w przestrzeni publicznej na bazie zabawy. Miejsca zabawy, 
które powstają przy współudziale lokalnej społeczności, zawierają w swoim 
zagospodarowaniu elementy, które zostały zbudowane najczęściej od pod-
staw przez lokalną społeczność. Istotę stanowi zawsze współudział miesz-
kańców w tworzeniu miejsca, ich zaangażowanie w jego funkcjonowa-
nie oraz otwarta formuła użytkowania, która uwzględnia dokonywanie 
koniecznych zmian i modyfi kacji w zagospodarowaniu miejsca w celu 
dostosowania do zmieniających się potrzeb. W przypadku partycypacyj-
nych placów zabaw otwarta formuła użytkowania i współudział użytkow-
ników bywa ograniczony do czasu powstawania miejsca, jednak kooperacja 
i integracja zainicjowane w tym czasie przyczyniają się do rozwijania funk-
cji społecznej miejsca również w czasie późniejszym.

Dobrym tego przykładem jest Matteo’s Dream – partycypacyjny plac zabaw 
otwarty w maju 2007 roku w Concord w Kalifornii. Pomysłodawcą i inicja-
torem rozpoczęcia budowy miejsca do zabawy przy udziale lokalnej spo-
łeczności była Liz Lamach, mama 7-letniego niewidomego i poruszającego 
się na wózku chłopca – Matteo. Przez osiem dni około 2 tysięcy wolontariu-
szy lokalnej społeczności budowało przestrzeń, budując jednocześnie spo-
łeczną jedność i integrację. Koncepcja autorstwa projektantki Dennis Wille, 
której fi rma Leather’s & Associates specjalizuje się w budowanych przez 
lokalne społeczności placach zabaw, opiera się na kilku tematycznych stre-

Ryc. 4.26–4.27. Miejsce zabawy, w którym zabawa widziana jest jako siła kreatywności i wolności – 
pudełkowy plac zabaw w Toruniu
Źródło: fot. autorki.
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fach, mających pobudzać do zabaw tematycznych. Obserwacja tego założe-
nia nie wykazała jednak, by fakt społecznego wykonania przestrzeni prze-
kładał się na dłuższą zabawę lub na bardziej urozmaicone jej formy czy też 
większą ilość interakcji z przestrzenią. Zauważalnie większy jest za to udział 
osób dorosłych, które wskutek zaangażowania w powstawanie przestrzeni 
zaczynają traktować ją jako „swoją” i chętniej stają się jej użytkownikami. 
Choć działanie integracyjne przestrzeni dotyczyło przede wszystkim czasu 
jej powstawania, to w tym wypadku miejsce zabawy przestało być utożsa-
miane z przestrzenią dla dzieci, stając się przestrzenią wspólną.

Również w przypadku Rainbow City (ryc. 4.28 i 4.29) – placu zabaw zbu-
dowanego przez lokalną społeczność w Davis – główny efekt integracyjny 
dotyczył czasu budowy miejsca zabawy. Powstałe miejsce przypomina 
wyglądem tradycyjny plac zabaw z drewnianymi urządzeniami. Ważnym 
elementem zagospodarowania są dekoracje wykonane przez lokalną spo-
łeczność, jak np. mur ozdobiony płytkami ceramicznymi zdobionymi przez 
dzieci. Obserwacje zachowań dzieci podczas pobytu w Rainbow City pozwo-
liły stwierdzić niewielki udział zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych 
oraz grupowych. Należy jednak podkreślić, że kontakty społeczne, które 
zostały zawiązane i zacieśnione podczas powstawania przestrzeni, stanowią 
podstawę dla podejmowania dalszych działań o charakterze wspólnotowym.

Ryc. 4.28–4.29. Miejsca zabawy oparte na współudziale użytkowników i otwartej formule użytkowania 
pod postacią partycypacyjnych placów zabaw
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 4.28. Mur ozdobiony płytkami ceramicznymi 
wykonanymi przez dzieci (Rainbow City, Davis)

Ryc. 4.29. Drewniane elementy wykonane przez lokalną 
społeczność (Rainbow City, Davis)

Otwarta formuła użytkowania i udział użytkowników w kreowaniu miej-
sca zabawy są integralną częścią wielu miejsc zabawy realizowanych jako 
ogrody dziecięce. Modelowym przykładem jest ogród dziecięcy zloka-
lizowany przy szkole Martin Luther King, Jr. Middle School w Berkeley 
w Kalifornii (ESY Berkeley), który w 1995 roku został założony z inicjatywy 
właścicielki restauracji Alice Waters w ramach programu Edible Schoolyard 
Project. Ogród o powierzchni około 0,5 ha stanowi rodzaj kuchni plenerowej 
i laboratorium dydaktycznego dla edukacji i promocji zdrowego stylu żywie-
nia i życia, a jego funkcjonowanie opiera się na aktywnym zaangażowaniu 
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młodzieży i lokalnej społeczności. Nie znajdziemy w nim klasycznych urzą-
dzeń zabawowych. Ogród przypomina przydomowy ogród, którego gospo-
darzem są dzieci. Partycypacyjny charakter miejsca przekłada się na obser-
wowane formy zabaw i aktywności – kooperacja i współpraca stanowią 
ważną i wyraźnie widoczną część czasu spędzanego na szkolnym podwórku.

Ryc. 4.30. Infant Garden (Davis) Ryc. 4.31. Edible Schoolyard (Berkely)

Ryc. 4.30–4.31. Miejsca zabawy oparte na współudziale użytkowników i otwartej formule użytkowania 
o charakterze ogrodowym
Źródło: fot. autorki.

Integrację wynikającą z otwartej formuły użytkowania widać też w przy-
padku zaprojektowanego przez architekt krajobrazu Susan Herrington 
ogrodu dla dzieci Infant Garden (ryc. 4.30 i 4.31), który zrealizowano 
w 1994 roku na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w ramach 
istniejącego centrum badawczego Child and Family Study Center. 
Na powierzchni około 370 m² za pomocą drzew, wody i urozmaiconej 
rzeźby terenu stworzono eksploracyjny ogród dla dzieci. Typowe urządze-
nia ograniczone zostały do minimum na rzecz tradycyjnych grządek upra-
wianych przez dzieci, bogactwa natury, w tym roślin jadalnych, które zostały 
dobrane pod kątem pobudzania zmysłów i stymulowania zabaw sensorycz-
nych. W centrum ogrodu umieszczono pole piaskowe, nad którym rozpo-
ściera się rodzaj trójkątnego przykrycia z płótna⁴⁴. Obserwacje zachowań 
użytkowników wskazują, że elastyczność i adaptowalność przestrzeni oraz 
brak gotowych rozwiązań sprzyjają aktywności dzieci, stymulując różno-
rodne formy zabaw i przyczyniając się do wydłużenia czasu zabawy.

Podobny charakter mają działania podejmowane przy tworzeniu ulicz-
nych placów zabaw – społecznych inicjatyw zmieniających lokalne otocze-
nie w ramach jednej z trzech grup działań: malowania ulic, ekologicznych 
krajobrazów i naturalnego budownictwa (ang. street painting, ecological land-
scaping, natural building). Mają one jeden wspólny cel – oswojenie miejskiej 
przestrzeni za pomocą zaangażowania mieszkańców w rodzaj swoistej 
zabawy z przestrzenią i w przestrzeni. Przykładem są projekty realizowane 

44 Czałczyń ska-Podolska M. Ogrody jordanowskie…, op. cit.
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przez organizację City Repair⁴⁵ działającą w Portland w ramach programu 
Intersection Repair, polegające na przywracaniu skrzyżowaniom funkcji 
miejsc gromadzenia się ludzi i oddawania ich w użytkowanie lokalnym spo-
łecznościom jako miejsca zabawy. Powstają kolorowe i unikatowe miejsca 
zmieniające nie tylko zwykłe skrzyżowania w przestrzenie zabawowe, ale 
nadające też nowe znaczenie przestrzeni miejskiej. Całe lokalne społeczno-
ści, niezależnie od wieku, angażują się w proces przemiany wybranej ulicy, 
zmieniając jej charakter zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i społecznym. 
W społecznościach angażujących się w przemalowywanie skrzyżowań i ulic 
poprawie ulega komunikacja między jej członkami i wzrasta ilość inter-
akcji społecznych. Przestrzeń publiczna ulega reinterpretacji oraz adapta-
cji do nowej, bardziej zintegrowanej formuły społeczności. Wzmocnieniu 
ulega identyfi kacja mieszkańców z przestrzenią, która nabiera funkcji prze-
strzeni kulturowej, stając się rodzajem sceny dla codziennej aktywności. 
Ulica staje się miejscem zabawy.

Do pewnego stopnia koncepcje ulicznego miejsca zabawy tworzonego przez 
społeczność realizował naturalny plac zabaw (proj. pracowania k.), będący 
jednym z elementów plenerowej wystawy na placu Wolnica, przygotowa-
nej w ramach imprezy Etnodizajn Festival i zorganizowanej przez Muzeum 
Etnografi czne w Krakowie w 2010 roku. Stanowiąca metaforę powrotu 
do natury i nieograniczonej kreatywności dzieci w przestrzeni wystawa 
została podzielona na cztery części, z których każda odpowiadała innej 
porze roku i innemu elementowi wiejskiego krajobrazu. Patyki z wikliny 
były używane do budowania chat albo odgrywały rolę koni. Chodnik został 
pokryty naturalnymi materiałami, takimi jak piasek, ziemia i kora. Dzieci 
robiły zamki z piasku, rysowały wzory w piasku, spacerowały po „ścieżce 
boso”. Splecione patyki były kłosami, wiklinowe siedzisko przypominało 
źdźbło⁴⁶. Najważniejsza jednak w założeniu była wielofunkcyjność miejsca 
i elastyczność w użytkowaniu znajdujących się tam elementów oraz zmiana 
(choć tymczasowa) charakteru przestrzeni miejskiej dokonywana przez jej 
użytkowników.

Widzenie zabawy jako siły kreatywności może się pojawiać także w miej-
scach realizowanych pod postacią niektórych rodzinnych współczesnych 
placów zabaw funkcjonujących jako centrum społeczne. Miejsca te, choć 
wykorzystują standardowe urządzenia zabawowe, projektowane są kom-
pleksowo jako zintegrowane z kontekstem miejsca „krajobrazy zabawy” (ang. 
playscape) oraz centra silnie integrujące lokalną społeczność. Dowolność 
w użytkowaniu i własny wkład w kreowanie zabawy i jej miejsca wynika tu 

45 „City Repair ułatwia kształtowanie przestrzeni publicznej pod kątem artystycznym i eko-
logicznym dzięki projektom, w ramach których uwzględnia się wzajemne połączenie spo-
łeczności ludzkich i świata natury. City Repair wiele ze swoich projektów wykonało głównie 
przy pomocy wolontariuszy i tysięcy ochotniczych obywateli-aktywistów. Praca City Repair 
opiera się na pomyśle Placemakingu, którym jest tworzenie miejsca, którego strukturę i zasto-
sowanie określają osoby je zamieszkujące” (tłum. własne). The City Repair Project, http://
www.cityrepair.org/mission/ (dostęp: 15.02.2018).
46 Pracownia k., https://www.pracowniak.pl/pole-zabaw-w-krakowie/ (dostęp: 15.02.2018).



169

4.2. Miejsca zabawy jako przestrzenie zabawowe…

z uwzględnienia w zagospodarowaniu oprócz elementów typowych i stan-
dardowych także tych, które są charakterystyczne dla przygodowych pla-
ców zabaw: piasku, wody oraz miejsc dla wspólnego spędzania czasu człon-
ków lokalnej społeczności w każdym wieku. Stanowią one na ogół rodzaj 
przestrzeni publicznej, miejsce kluczowe pod względem przestrzennym 
i społecznym, co widoczne jest pod postacią powiązania komunikacyj-
nego z otoczeniem, lokalizacji w skali parku i całego osiedla, a także pro-
gramu użytkowego ukierunkowanego na eksponowanie funkcji społecznej.

Obserwacje zachowania dzieci w miejscach zabaw powstających na bazie 
kreatywności i własnej inwencji (w tym przygodowych, kreatywnych, natu-
ralnych placów zabaw i ogrodów dziecięcych) pokazują zdecydowanie szer-
sze spektrum zabaw niż w przypadku współczesnego placu zabaw. Pojawiają 
się tam zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, przede wszystkim zaś 
oparte na współpracy i kooperacji. Otwarta formuła użytkowania, pobu-
dzając kreatywność i inicjatywę, zachęca do zawiązywania się grup mają-
cych wspólny cel. Miejsca zabawy zaś cechuje urozmaicenie form zabaw 
i ich integracyjność, niezależnie od ich szczegółowych rozwiązań (tab. 4.9).

Tabela 4.9. Zestawienie zagospodarowania wybranych miejsc zabaw opartych na otwartej formule 
użytkowania w kontekście stymulowanych form zabaw

Zabawy Elementy programowe

Miejsca zabawy oparte 
na współudziale użytkowników 
i otwartej formule użytkowania

A B C D E F G H
Ruchowe otwarty teren + + + + – + + +

elementy powstałe podczas zabawy + + + + – – – –
Konstrukcyjne materiały + + – – – – + +

narzędzia + + – – – – + +
klocki – – + – – – – –
piasek + + – + + + – +
woda – – – + – – – +

Tematyczne elementy powstałe podczas zabawy + + + + – + +
elementy z recyklingu + + – – – + – –
klocki – – + – – – – –

Eksploracyjne zieleń włączona w plac zabaw + + – + – – + +
inne – – – – – + + +

Inne (grupowe 
i dydaktyczne)

elementy samodzielnie wykonane + + + + + – + +
elementy dydaktyczne (warsztaty 
ogrodnicze i ekologiczne i inne) + + – – – – + +

elementy z recyklingu np. instrumenty + + – – – + + –
elementy zachęcające do wspólnego 
działania + + + + – + + +

A – przygodowy plac zabaw w Berkeley (Berkeley Adventure Playground); B – budowlany plac zabaw w Berlinie 
(Abenteuerlicher Bauspielplatz Kolle 37); C – Imagination Playground w Toruniu; D – wodny plac zabaw 
w Poczdamie; E – partycypacyjny plac zabaw Matteo’s Dream w Concord; F – partycypacyjny plac zabaw Rainbow 
City w Davis; G – jadalny ogród przy szkole w Berkeley (Berkeley Edible Schoolyard); H – ogród przedszkolny 
(Infant Garden University of California Davis)

Źródło: opracowanie własne.
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Cechy przestrzenne miejsca zabawy opartego na widzeniu zabawy jako siły 
kreatywności odnoszą się bezpośrednio do istoty zabawy, w efekcie miejsce 
to staje się przestrzenią zabawową. Rozwiązania szczegółowe miejsc mogą 
się dość mocno różnić i wymagają analiz pod kątem zintegrowanego dzia-
łania podstawowych czynników zabawotwórczych, pełniących rolę kata-
lizatora zabawy w przestrzeni. Jednak zabawa widziana jako kreatywność 
wydaje się podejściem pożądanym, skutkującym rozwiązaniami, w których 
kluczową rolę odgrywa użytkownik przestrzeni i jego udział w jej kreacji 
oraz szeroko rozumiana integracja.

Nie są to jednak rozwiązania typowe i powszechnie stosowane w przestrzeni 
miejskiej. Przestrzeń publiczna podlega kryteriom i regułom użytkowania, 
które pozostają niejako w sprzeczności z naturą samej zabawy – dowolno-
ścią, swobodą dokonywania wyborów i własnym wkładem w kreowanie 
zabawy i jej miejsca. Tam gdzie zaczyna się dowolność użytkowania, poja-
wia się łatwo zabawa. A towarzysząca temu niepewność jest fundamentalną 
cechą zabawy. Ze względu na tę naturalną cechę akceptacja zabawy w prze-
strzeni napotyka na trudności. Warto jednak szukać rozwiązań dla zaistnie-
nia zabawy w przestrzeni publicznej, ponieważ może ona być elementem 
rewitalizacji i odnowy przestrzeni miasta⁴⁷. Zabawa wszak wprowadzona 
do przestrzeni publicznej stymuluje kontakty między ludźmi, zachęcając 
do interakcji i integracji nieznające się nawet osoby.

Typy miejsc zabawy
Określony sposób widzenia zabawy decyduje o sposobie kształtowania miej-
sca zabawy. Zabawa może być postrzegana jako źródło chaosu, kreatywno-
ści lub rozrywki. Zabawą można się zachwycić, ale można się też jej obawiać. 
Może być postrzegana jako źródło inspiracji i siła napędowa pożądanych 
zmian społecznych, ale też jako powód zaburzenia określonego porządku. 
Każdy ze wskazanych sposobów widzenia zabawy niesie za sobą głębokie 
konsekwencje dla rozumienia miejsca zabawy, jego funkcjonowania i kształ-
towania, sygnalizując też, że miejsce zabawy i sposób jego rozwiązania może 
być ważnym czynnikiem identyfi kacji danej społeczności pod kątem jej 
otwartości i dojrzałości do współdecydowania o przestrzeni.

Zidentyfi kowane trzy sposoby widzenia zabawy stanowią podstawy typolo-
gii miejsca zabawy. Miejsca zabawy tworzone jako wynik określonego spo-
sobu widzenia zabawy występują pod postacią trzech typów: 

 — przestrzeni zabawowych;
 — nie-przestrzeni zabawowych;
 — niby-przestrzeni zabawowych.

Typy te zróżnicowane są pod względem architektury miejsca zabawy 
i zachowań użytkowników (tab. 4.10).

47 Lefebvre H. Writings on cities, Oxford, Blackwell, 1996, 147.
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Tabela 4.10. Typy i charakterystyka miejsc zabawy jako konsekwencja określonego podejścia do zabawy

Charakterystyka
Typy miejsc zabawy

nie-przestrzeń zabawowa niby-przestrzeń zabawowa przestrzeń zabawowa

A
rc

hi
te

kt
ur

a m
ie

jsc
a z

ab
aw

y

idea miejsca zabawy oparte 
na zamkniętej formule 
(kontrolowane, zaplanowane 
formy aktywności) i poczuciu 
braku bezpieczeństwa;
zabawa jako chaos

miejsca zabawy 
oparte na komercji, 
formule widowiska 
i iluzji (pozwalającej 
na uczestnictwo w zabawie 
głównie z pozycji widza);
zabawa jako rozrywka

miejsca zabawy oparte 
na współudziale 
użytkowników w jego 
tworzeniu i otwartej 
(uwzględniającej 
dowolność i wybór) formule 
użytkowania;
zabawa jako kreatywność

program stały – zdefi niowany, z góry 
określony i niezmienny;
zamknięty – oferujący 
maksymalnie kilkanaście 
powtarzalnych form 
aktywności

stały – zdefi niowany, 
rozbudowany, ale oparty 
na powtarzalnych 
schematach;
zamknięty – oferujący 
powtarzalne formy 
aktywności

zmienny (dostosowywany 
do potrzeb) – otwarta 
formuła użytkowania;
otwarty – oferujący 
nieograniczoną ilość form 
aktywności i zabaw

główne cechy bezpieczeństwo 
i przewidywalność;
wyodrębnienie (brak 
związków z otoczeniem);
statyczność, niezmienność

wyzwalanie silnych emocji;
silne wyodrębnienie 
z otoczenia

adaptowalność, 
dynamiczność;
wyodrębnienie, ale nie 
wyizolowanie;
ciągłość i rozwój

elementy elementy statyczne, typowe elementy rozbudowane, 
tematyczne, wykorzystujące 
nowoczesne technologie 
i techniki

elementy proste (materiały 
i narzędzia) mobilne, 
zmienne, adaptowalne

Za
ch

ow
an

ia
 i f

or
m

y 
za

ba
w

użytkownik wyraźnie zdefi niowany 
(dziecko) i sklasyfi kowany 
według kryterium wieku;
osoby dorosłe jako 
użytkownicy bierni

zdefi niowany jako każdy 
(program tak konstruowany, 
by zaspokoić jak najszerszą 
grupę użytkowników)

forma aktywności 
i zainteresowania 
są podstawą kryterium 
doboru użytkowników 
przestrzeni;
osoby dorosłe jako aktywni 
współuczestnicy

rola dziecka ograniczona – dziecko 
wymagające kontroli;
brak możliwości 
dokonywania zmian 
w przestrzeni

bierna – dziecko jako 
konsument i widz;
brak możliwości 
dokonywania zmian 
w przestrzeni

czynna – dziecko jako 
pełnoprawny współuczestnik 
i decydent przestrzeni;
duże możliwości 
dokonywania zmian 
w przestrzeni, adaptacji, 
transformacji i przebudowy

odbiór 
społeczny 
przestrzeni

akceptowana jako typowe 
(jedyne) rozwiązanie miejsca 
zabawy – współczesny plac 
zabaw

akceptowana jako pożądane 
(odpowiadające współczesnej 
koncepcji miasta ludycznego) 
miejsce rozrywki

nie zawsze akceptowana 
jako burząca schematy 
i zawierająca 
element niepewności 
w zagospodarowaniu)

zabawy kontrolowane, ograniczone 
w formach

zaplanowane urozmaicone, dowolne

Efekt

brak realizacji istoty zabawy;
miejsce zabawy funkcjonuje 
jako nie-przestrzeń 
zabawowa

pozorna tylko realizacja 
istoty zabawy;
miejsce zabawy funkcjonuje 
jako fałszywa przestrzeń 
zabawowa – niby-przestrzeń 
zabawowa

realizacja istoty zabawy;
miejsce zabawy funkcjonuje 
jako autentyczna, aktywnie 
działająca przestrzeń 
zabawowa

Źródło: opracowanie własne.
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Taki sposób klasyfi kacji miejsca zabawy (jako konsekwencji określonego 
sposobu widzenia zabawy) jest podstawą oceny i klasyfi kacji miejsca zabawy 
z punktu widzenia realizacji istoty zabawy, a więc realizacji zabawy jako 
komunikacji i kreacji (widocznej w zachowaniach użytkowników) oraz dzia-
łania czynników odzwierciedlających istotę zabawy, tj. czynników zabawo-
twórczych (widocznych w cechach architektury miejsca zabawy). Miejsca 
zabawy ze względu na stopień realizacji istoty zabawy można sklasyfi ko-
wać jako:

 — miejsca o ograniczonej realizacji istoty zabawy lub nierealizujące jej 
wcale – cechujące się brakiem możliwości kształtowania przestrzeni przez 
użytkowników, ograniczonym współuczestniczeniem w jej funkcjonowaniu 
(zabawa nie jest kreacją i komunikacją); architektura miejsca zabawy opiera 
się na statycznych i słabo podatnych na transformacje i adaptacje do zabawy 
elementach (brak działania czynnika kreacji), które nie są na ogół ze sobą 
powiązane (brak działania czynnika narracji); miejsce zabawy jest wyizolo-
wane i pozbawione ciągłości; brak lub częściowa tylko realizacja istoty za-
bawy sprzyja tworzeniu „nie-przestrzeni zabawowej”;

 — miejsca pozornie realizujące istotę zabawy – cechujące się brakiem 
możliwości w kształtowaniu przestrzeni przez użytkowników, ograniczo-
nym współuczestniczeniem w jej funkcjonowaniu (zabawa nie jest kreacją 
i komunikacją), jednak architekturę miejsca zabawy cechuje działanie czyn-
nika wyodrębnienia i narracji; przestrzeń często posiada pewną ścieżkę nar-
racyjną, która jednak pozbawiona jest możliwości ingerencji w przestrzeń; 
pozorna tylko realizacja istoty zabawy tworzy fałszywą przestrzeń zaba-
wowa – „niby-przestrzeń zabawową”;

 — miejsca w pełni realizujące istotę zabawy – cechuje się dużymi moż-
liwościami kształtowania przestrzeni przez użytkowników i współuczest-
niczenia w jej funkcjonowaniu (zabawa jest kreacją i komunikacją), a ar-
chitektura miejsca zabawy opiera się na elementach łatwo adaptowalnych 
do zabawy i podatnych na transformacje (czynnik kreacji); przestrzeń opo-
wiada często własną historię, nawiązując do historii miejsca, a powiąza-
nia pomiędzy elementami pozwalają na ciągłość zabawy (czynnik narra-
cji); miejsce jest czytelne i łatwo identyfi kowalne (czynnik ograniczenia); 
autentyczna realizacja istoty zabawy prowokuje aktywne działanie prze-
strzeni zabawowej.

Pozornie może się wydawać, że miejsca zabaw realizowane w nurcie kla-
sycznym tworzą niby- lub nie-przestrzenie zabawowe, zaś te, które należą 
do nurtu alternatywnego, reprezentują przestrzenie zabawowe. Jednak 
nurt i rodzaj miejsca zabawy nie jest ostatecznym gwarantem, że miejsce 
zabawy będzie funkcjonowało w określony sposób. W ramach nurtu alter-
natywnego można wyróżnić topiary gardens, a także współczesne realiza-
cje ogrodów jordanowskich, które z dużym prawdopodobieństwem można 
zaklasyfi kować do „niby-przestrzeni zabawowych”. Największe kontrower-
sje i wątpliwości może budzić podczas klasyfi kacji miejsc zabawy współ-
czesny plac zabaw, który występując w różnych odmianach (jako klasyczny, 
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tematyczny, rodzinny i typu McDonald), cechuje się zróżnicowaną archi-
tekturą miejsca zabawy i zmiennym sposobem użytkowania. Decydująca 
dla oceny okazuje się w tym wypadku szczegółowa analiza architektury 
miejsca zabawy (nie zaś sam rodzaj miejsca zabawy i jego odmiana), która 
dopiero w połączeniu z obserwacją zachowań w miejscu zabawy pozwala 
na ostateczne wnioski. Na podobne trudności podczas klasyfi kacji można 
się natknąć przy ocenie partycypacyjnego placu zabaw, którego ostateczna 
ocena zależy od indywidulanych rozwiązań. Sama architektura miejsca 
zabawy, rozpatrywana bez powiązania z zachowaniami użytkowników, 
może w niektórych przypadkach nie pozwalać na trafną ocenę i jedno-
znaczną klasyfi kację rozwiązań.

Niestety, we współczesnych miastach często pod postacią miejsc zabawy 
mamy do czynienia z „nie-przestrzeniami” i „niby-przestrzeniami zaba-
wowymi”. Kreatywność (oraz związane z nią wolność i dowolność) stano-
wiąca istotny czynnik przestrzeni zabawowej paradoksalnie budzi niepo-
kój. W kreacji przestrzeni opartej na wolnościowym charakterze zabawy 
widzimy często niebezpieczeństwo. Odczuwamy strach przed przestrzenią, 
którą cechuje niedookreślenie i dowolność. Brak porządku, a nawet chaos, 
jaki wydaje się wnosić zabawa pozbawiona kontroli, nie pozwala zaistnieć 
jej w przestrzeni publicznej, a miejsce zabawy oparte na czynnikach istoty 
zabawy staje się w ludzkiej świadomości często przestrzenią „anarchitek-
tury”, nabierając negatywnych konotacji.

Zabawa istnieje zatem we współczesnym mieście, ale raczej na peryferiach 
przestrzeni publicznej, częściej w budynku niż poza nim. Znikając z ulic 
i placów, zabawa pojawia się w „świątyni konsumpcjonizmu”. Dowodem 
na jej istnienie mają być współczesne place zabaw i tematyczne parki roz-
rywki, przybierające formę disnejowskiego świata, w których zabawa 
widziana jest jako widowisko, obserwacja lub… kontrola.

Cechą współczesnych miejsc zabawy jest często pewna gra pozorów. 
Tworzymy fałszywe przestrzenie zabawowe i staramy się wyrugować 
zabawę z przestrzeni publicznej, ulegając przeświadczeniu o jej niebezpiecz-
nej roli w przestrzeni. Paradoksem parku tematycznego wykreowanego 
specjalnie do zabawy jest „niby-zabawa” w „niby-przestrzeni zabawowej”, 
a współczesnego placu zabaw stworzonego, by bawić – „nie-przestrzeń zaba-
wowa”. Koresponduje to z realizacją koncepcji miasta ludycznego w mieście 
XXI wieku, której paradoks polega na braku zabawy w przestrzeni publicz-
nej przy promowanej jej powszechnej dostępności. Jednak przy zachowa-
niu widzenia zabawy jako kreatywności nabiera ona siły, by zmieniać miej-
sca zwykłe w trwale zapamiętywane i bliskie, zaś miejsce zabawy staje się 
pasjonującym zagadnieniem, niezwykłym spektaklem w zwykłej codzien-
ności, rzeczywistym-nierzeczywistym zjawiskiem.

Wyznaczniki istoty zabawy ulegając architektonicznej interpretacji, doko-
nują niezwykłej przemiany ludzi, w przestrzeni i z przestrzenią… Jeżeli 
tylko znajdziemy w sobie dość odwagi, by na zabawę patrzeć jak na trans-
formującą siłę kreatywności i wolności, miejsce zabawy stanie się dla nas 
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fenomenem integrującym ludzi i przestrzeń, i to w sposób wielopłaszczy-
znowy, wyzwalając interakcje człowieka z drugim człowiekiem, przestrze-
nią, a nawet prowokując jej przenikanie się z całym miastem.

Szczegółowe analizy miejsc zabawy: ich architektury oraz zachowań użyt-
kowników przedstawione w rozdziałach 5 i 6 wyjaśniają dokładniej działa-
nie czynników zabawotwórczych, wpływających na określony sposób funk-
cjonowania miejsca zabawy i wyjaśniając mechanizmy odpowiedzialne 
za działanie miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej.
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5
TYPOLOGIA CZYNNIKÓW 
ZABAWOTWÓRCZYCH  – 
ZABAWOWOŚĆ 
MIEJSCA  ZABAWY

„Patrzenie na dzieci 
bawiące się na ulicy 
zabiera nas z powrotem 
do naszego punktu 
wyjścia – naszej obser-
wacji interakcji dzieci 
z ich otoczeniem”¹ 
(tłum. własne).

Richard Dattner

5.1. Cechy przestrzenne 
a zabawowość miejsca zabawy
Współczesny plac zabaw jest najczęściej spotykanym w przestrzeni miast 
rodzajem miejsca zabawy. Występując w powszechnie spotykanej w Polsce 
odmianie klasycznej, pełni na ogół rolę „nie-przestrzeni zabawowej”. Nie 
znaczy to jednak, że miejsca zabaw bazujące na urządzeniach zabawowych 
są z góry skazane na niepowodzenie. Analizy terenowe i obserwacje użyt-
kowników współczesnych placów zabaw pozwalają zauważyć, że jakość ich 
rozwiązań, której wyznacznikiem może być liczba i urozmaicenie zabaw, 
jest zróżnicowana, a niektóre z nich z powodzeniem funkcjonują jako prze-
strzenie zabawowe. Współczesny rodzinny plac zabaw i autorski plac zabaw 
są do tego szczególnie predysponowane. Niektórzy naukowcy są zdania, 
że rodzaj placu zabaw, stymulując określone formy aktywności, determi-
nuje jego atrakcyjność. Na tradycyjnym placu zabaw dzieci ograniczają się 
do zabaw funkcjonalnych (opartych na aktywności fi zycznej i powtarza-
niu pewnych ruchów z wykorzystaniem lub bez wykorzystania obiektów)², 
stymuluje on raczej konkurencję niż kooperację³, zachęca raczej do zabaw 
samotnych, podczas gdy przygodowy plac zabaw do zabaw konstrukcyj-
nych i dramatycznych⁴.

Według S.D. Campbell i J. Frost na tradycyjnym placu zabaw zabawy funk-
cjonalne stanowią 77,9%, zabawy dramatyczne zaś tylko 2%. Z kolei na krea-
tywnym placu zabaw, który w zagospodarowaniu zawiera elementy przy-

1 Dattner R. Design for play, Cambridge, The MIT Press, 1969, 61.
2 Hayward D.G., Rothenberg M., Beasley R.R. Children’s play and urban playgrounds 
environments: a comparison of traditional, contemporary and adventure types, Environment 
and Behavior, 6(2), 131–168.
3 Barbour A.C. The impact of playground design on the play behaviors of children with dif-
fering levels of physical competence, Early Childhood Research Quarterly, 1999, 14(1), 75–98.
4 Frost J.L. Play and playscapes, New York, Delmar Publishers Inc., 1992.
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godowego i współczesnego placu zabaw, zabawy dramatyczne wzrastają 
do 37%⁵. Nie wydaje się to jednak takie proste i oczywiste. Badania, które 
dotyczyły porównania form zabaw obserwowanych na tradycyjnym, współ-
czesnym i przygodowym placu zabaw, pokazały, że największą wartością 
pod względem urozmaicenia zabaw cechuje się przygodowy plac zabaw, 
który okazuje się miejscem atrakcyjniejszym do zabawy. Niektórzy bada-
cze, jak J. Brown i C. Burger, kwestionują jednak związek pomiędzy typem 
placu zabaw a jego atrakcyjnością, wskazując na brak wyraźnej korela-
cji⁶. Różne części (strefy) miejsca zabawy mogą bowiem stymulować różne 
formy aktywności i zabaw. Przykładowo, zauważono, że dzieci częściej roz-
mawiają przy korzystaniu z huśtawek niż zjeżdżalni⁷, a zabawy ruchowe 
mają miejsce głównie na trawnikach⁸.

Dostrzeżone związki pomiędzy określonymi cechami przestrzeni a zacho-
waniem użytkowników i ich percepcją miejsca zabawy można odnieść 
do trzech podstawowych grup cech oddziaływania: estetyki, użytkowa-
nia i aranżacji (tab. 5.1). Są to dość ogólne wnioski, które nie precyzują siły 
oddziaływania ani nie weryfi kują jej w ramach różnych stref miejsca zabawy.

Przedstawione w dalszej części rozdziału badania uszczegółowiają te spo-
strzeżenia, udowadniając, że to nie rodzaj miejsca zabawy, ale przede wszyst-
kim jego cechy przestrzenne okazują się kluczowe dla potencjału zabawo-
wego miejsca, tj. możliwości stymulowania zabawy i jej urozmaicenia.

Studia dotyczące struktury przestrzenno-behawioralnej, wykonane z wyko-
rzystaniem autorskiej metody obserwacji, przeprowadzone zostały dla 
wybranych 10 miejsc zabawy intencjonalnych (tj. zaprojektowanych jako 
miejsca przeznaczone do zabawy), które stanowią przykłady różnych pla-
ców zabaw (w tym współczesnych klasycznych, rodzinnych, tematycznych 
i autorskich) i zlokalizowane są w Kalifornii⁹.

Podczas badań autorka zaobserwowała łącznie 2212 form obecności, w tym 
1028 (46,55%) chłopców i 1184 (53,5%) dziewczynek. Najliczniej reprezento-
wana była grupa dzieci najmłodszych w wieku 2–4 lat (n = 1038), która sta-
nowiła 46,9%. Dzieci w wieku przedszkolnym starszym (5–6 lat) (n = 663) 
stanowiły 30,0%, a dzieci w wieku szkolnym (n = 511) – 23,1%.

Analizy zachowań na placach zabaw dowiodły, że zabawa stanowi tylko 
część obserwowanych form obecności (ryc. 5.1). Oprócz klasycznych form 
zabaw (np. motorycznych, funkcjonalno-ruchowych, konstrukcyjnych, 

5 Campbell S., Frost J. The eff ects of playground type on the cognitive and social play beha-
vior of grade two children, in: When children play, eds. J. Frost, S. Sunderlin, Wheaton, 
Association for Childhood Education International, 1985, 81–90
6 Brown J.G., Burger C. Playground designs and preschool children’s behaviors, Environment 
and Behavior, 1984, 16(5), 599–626.
7 Naylor H. Outdoor play and play equipment, Early Child Development and Care, 1985, 19(1), 
109–130.
8 Humphreys A.P., Smith P.K. Rough-and-tumble play in preschool and playground, in: Play 
in animals and humans, ed. P.K. Smith, Oxford, Basil Blackwell, 1984, 241–266.
9 Szczegółowy opis metody ujęto w podrozdziale 1.3.
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Tabela 5.1. Porównanie wybranych badań dotyczących wpływu cech przestrzennych na zachowanie 
i percepcję miejsca zabawy

Grupa cech Cecha przestrzeni Autorzy badań Wpływ
Estetyka magiczność – kreacja miejsca zabawy 

jako „magiczny świat zabaw”
Talbot i Frost 
(1990)

postrzeganie miejsca zabawy przez 
użytkowników jako atrakcyjnego 
do zabawy

realność – miejsce zabawy jako 
miniaturowa „replika świata”

Dattner (1974) postrzeganie miejsca zabawy przez 
użytkowników jako atrakcyjnego 
do zabawy

unikatowość – wykorzystanie 
indywidualnych rozwiązań

Hartle (1996) stymulowanie zabaw dramatycznych

sztuczność – wykorzystanie 
elementów wytworzonych przez 
człowieka

Hartle (1996) wytwarzanie w miejscu zabawy 
społecznej hierarchii na bazie 
kompetencji fi zycznych

naturalność – wykorzystanie 
elementów naturalnych

Herrington 
i Studtmann 
(1998)

stymulowanie zabaw fantazyjnych 
(tj. dramatycznych, w role) i zabaw 
grupowych

różnorodność kolorów, faktur 
i materiałów

Frost i Klein, 
(1983)

stymulowanie urozmaicenia zabaw, 
zainteresowań i umiejętności

Użyteczność elastyczność wykorzystania – 
dostępność materiałów i narzędzi, 
drobnych elementów (ang. theory of 
loose parts)

Nicholson 
(1971, 1974)

stymulowanie kreatywności 
i urozmaicenia zabaw; 
wydłużanie czasu zabawy

stopniowane ryzyko i wyzwania Wardle (1990) zachęcanie do trenowania nowych 
umiejętności

różnorodność (elementów) Dattner (1974) inicjowanie aktywności u dzieci
elastyczność – dostępność 
materiałów i narzędzi (piasek, woda)

Ihn (1998) stymulowanie zabaw 
konstrukcyjnych

różnorodność drobnych elementów de Monchaux 
(1981)

stymulowanie zabaw 
manipulacyjnych

afordancja – wariantowość 
i urozmaicenie wykorzystania 
elementów (ang. concept of aff ordance)

Gibson (1979) stymulowanie urozmaicenia 
zabaw, wzrost atrakcyjności miejsca 
do zabawy

Aranżacja wydzielenie – kreacja półprywatnych 
przestrzeni

Frost i inni 
(2001), 
Inn (1998)

stymulowanie zabaw dramatycznych;
wydłużenie czasu zabawy

strefowanie, dzielenie Brown 
i Burger 
(1984), 
Frost (1992)

stymulowanie większego 
zaangażowania i kreatywności 
podczas zabawy 

łączenie, powiązanie ze sobą 
elementów

Bruya (1985), 
Friedberg 
i Berkeley, 
(1970), 
Mason (1982)

wydłużenie czasu zabawy;
podtrzymanie ciągłości zabawy;
stymulowanie zabaw dramatycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brown J.G., Burger C. Playground designs and preschool children’s behaviors, Environment and Behavior, 
1984, 16(5), 599–626; Bruya L.C. The eff ect of play structure format diff erences on the play behavior of preschool children, in: When children play, 
eds. J. Frost, S. Sunderlin, Wheaton, Association for Childhood Education International, 1985, 115–120; Dattner R. Design for play, Cambridge, The 
MIT Press, 1969; Friedberg P., Berkeley E. Play and interplay, London, The Macmillan Company, 1970; Frost J.L. Play and playscapes, New York, Del-
mar Publishers Inc., 1992; Frost J., Klein B. Children’s play, Albany, Delmar, 1979; Frost J.L., Wortham S., Reifel S. Play and child development, Upper 
Saddle River, Merrill Prentince Hall, 2001; Gibson J.J. The ecological approach to visual perception, Boston, Cornell University/Houghton Miffl  in, 1979; 
Hartle L. Eff ects of additional materials on preschool children’s outdoor play behaviors, Journal of Research in Childhood Education, 1996, 11(1), 68–81; 
Herrington S., Studtmann K. Landscape interventions: New directions for the design of children’s outdoor play enviroments, Landscape and Urban 
Planning, 1998, 42(2-4), 191–205; Ihn H. Analysis of children’s equipment choices and play behaviors in outdoor environments, Early Childhood 
News, 10(4), 20–24; Mason J. The environment of play, West Point, Leisure Press, 1982; de Monchaux S. Planning with children in mind. A notebook for 
local planers and policy makers, Sydney, New South Wales Department of Environment and Planning, 1981; Nicholson S. How to NOT cheat child-
ren: The theory of loose parts, Landscape Architecture Quarterly, 1971, 62(1), 30–34; Nicholson S. The theory of loose parts, in: Alternative learning 
environments, ed. G. Coates, Stroudsbourgh, Dowden, Hutchinson and Ross, 1974, 370–381; Wardle F. Are we taking play out of playgrounds?, Day 
Care and Early Education, 18, 30–34.
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tematycznych i w role) widoczne są także formy aktywności z pogranicza 
rekreacji i zabawy, jak np. gry, śpiewanie, rozmowy, a także inne, niebę-
dące ani formami rekreacji, ani aktywnościami, obejmujące takie zacho-
wania jak np. przemieszczanie się pomiędzy urządzeniami, przyglądanie 
się oraz poszukiwanie pomysłu na zabawę. Znacząca ilość takich przejścio-
wych form wskazuje zwykle, że obserwowane miejsce zabawy nie jest prze-
strzenią zabawową. 

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane z obserwacji zachowań użytkowników 
10 analizowanych miejsc zabaw, stwierdzono, że klasyczne formy zabaw 
stanowiły 79,7% wszystkich zarejestrowanych form obecności (1764 zaob-
serwowanych form), w tym do najczęściej obserwowanych należały zabawy 
funkcjonalne/ruchowe (177 zaobserwowanych form), stanowiące 69,4%. 
Spośród zaobserwowanych form obecności 34,0% przypadło na grupowe 
formy aktywności i zabawy angażujące więcej niż jedną osobę.

Szczegółowy rozkład procentowy obserwowanych form obecności w zależ-
ności od analizowanego miejsca zabawy pokazuje dość znaczące różnice pod 
względem ich udziału (tab. 5.2). Zachowania niebędące ani formami aktyw-
ności, ani formami zabaw, które stanowiły średnio 13,6% wszystkich obser-
wowanych obecności, wahają się pomiędzy 8,0% a 20,5% w poszczegól-
nych miejscach. Różnice w udziale procentowym aktywności z pogranicza 
rekreacji i zabawy również są znaczne – stanowią od 4,4% do 18,3%. Zabawy 
funkcjonalno-ruchowe, najczęściej obserwowane klasyczne formy zabaw 
w każdym miejscu zabawy, stanowią od 52,9% do 80,4%. Zabawy na bazie 
wyobraźni (dramatyczne, w role) są rzadziej widoczne i wahają się pomiędzy 
3,8% a 12,5%. Zabawy konstrukcyjne, które w analizowanych dwóch miej-
scach nie zostały w ogóle zarejestrowane, maksymalnie stanowiły 14,2%. 

Tak znaczne różnice w obserwacjach wyraźnie wskazują, że sam rodzaj miej-
sca zabawy nie przesądza o wartości zabawowej miejsca. Dla ilości i uroz-
maicenia form zabaw istotniejsza od rodzaju miejsca zabawy okazuje się 
obecność określonych rodzajów stref zabawowych, co związane jest z dzia-
łaniem określonych cech przestrzennych.

Ryc. 5.1. Rozkład procentowy form obecności w analizowanych miejscach zabawy 
Źródło: opracowanie własne.
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Miejsce zabawy, w którym zabawa została zaplanowana jako główna funk-
cja, rzadko bywa jednorodne w swej strukturze. Zwykle możemy wyod-
rębnić kilka, a nawet kilkanaście stref zabawowych wyróżniających się 
dominującym sposobem użytkowania, określonymi właściwościami zaba-
wowymi i cechami przestrzennymi. Identyfi kacja stref zabawowych polega 
na podziale przestrzeni na strefy na podstawie cech fi zycznych (np. istnie-
nie „barier” lub rodzajów podłoża), funkcjonalnych (jak stymulowanie okre-
ślonych form zachowania), a także czynników społecznych (np. domina-
cja użytkowników w określonym wieku). Do typowych stref spotykanych 
na współczesnym placu zabaw należą: strefa elementów złożonych (wie-
lofunkcyjnych), strefa elementów prostych (jednofunkcyjnych), strefa ele-
mentów charakterystycznych, strefa pola piaskowego, strefa otwarta, strefa 
komunikacji i strefa kryjówek.

Wyróżnione w miejscu zabawy strefy różnią się przeciętnym czasem obec-
ności i czasem zabawy (tab. 5.3), a także ilością określonych form obecności 
(tab. 5.4). Najdłuższy średni pobyt w strefi e zaobserwowano w strefi e pola 
piaskowego (8 min 40 s) i strefi e otwartej (7 min 54 s), najkrótszy zaś w stre-
fi e kryjówek (3 min 44 s). Również średni czas spędzony na formach zabawy 
okazuje się najdłuższy w strefi e pola piaskowego (9 min 16 s) i strefi e otwar-
tej (8 min 28 s), najkrótszy zaś w strefi e kryjówek (3 min 53 s).

Tabela 5.2. Szczegółowy rozkład procentowy obserwowanych form obecności w wybranych miejscach 
zabawy

Miejsce 
zabawy

Formy obecności w miejscu zabawy
inne – niebędące 
ani formami 
aktywności, ani 
formami zabaw
(nonplay-nonactivity)

aktywności 
niebędące 
klasyczną zabawą 
(nonplay-activity)

zabawy 
funkcjonalno-
-ruchowe
(functional play)

zabawy 
dramatyczne 
(pretend play)

zabawy 
konstrukcyjne 
(constructive 
play)

AD 9,1% 5,3% 80,4% 3,8% 1,4%

BP 20,5% 9,4% 60,7% 7,7% 1,7%

CU 10,6% 6,3% 78,0% 5,1% 0,0%

FR 15,0% 16,5% 56,4% 9,8% 2,3%

GE 13,4% 10,3% 68,0% 4,1% 4,1%

LP 18,5% 15,8% 50,0% 4,8% 8,2%

KQ 8,0% 4,4% 78,7% 4,8% 4,1%

MB 9,9% 8,5% 55,3% 12,1% 14,2%

OR 15,0% 4,8% 71,4% 6,5% 2,3%

WM 16,3% 18,3% 52,9% 12,5% 0,0%

Średnia 13,6% 9,8% 65,2% 7,8% 3,6%

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny kla-
syczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont 
Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – 
plac zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park 
(tematyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, 
Ortega Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw).
Źródło: opracowanie własne.



180

5. Typologia czynników zabawotwórczych – zabawowość miejsca zabawy

Strefy, w których zabawa i formy aktywności trwają najdłużej – strefa pola 
piaskowego i strefa otwarta, należą do najbardziej urozmaiconych pod 
względem obserwowanych form obecności. Charakterystyczny dla nich jest 
też na ogół dość duży udział zabaw wspólnych, przy czym w strefi e pola 
piaskowego aktywności cechuje zwykle bardziej stacjonarny charakter, 
podczas gdy w strefi e otwartej dominują aktywności dynamiczne, oparte 
na ruchu (samego ciała lub z obiektem). W strefi e otwartej można zauwa-
żyć też większy niż w innych strefach udział zabaw dramatycznych (17,4%). 
Zabawy z pogranicza rekreacji (formy aktywności niebędące klasycznymi 
formami zabaw) stanowią w tej strefi e 27,5% i występują przede wszyst-
kim pod postacią piknikowania i gier w gronie rodzinny. Strefę pola piasko-
wego dodatkowo wyróżnia najniższy odsetek form obecności niebędących 
ani zabawą, ani formą aktywności (1,7%). Obie strefy w zagospodarowaniu 
oparte są przede wszystkim na materiałach (piasek, woda) oraz elementach 
naturalnych, obecnych w otoczeniu. Wskazuje to, że brak standardowych 
urządzeń w strefi e nie wpływa negatywnie na jej atrakcyjność.

Tabela 5.3. Przeciętny czas obecności, czas zabawy oraz czas spędzony podczas aktywności 
wspólnych w strefi e

Rodzaj strefy
Przeciętny 
czas obecności 
w strefi e

Przeciętny czas spędzony 
podczas klasycznych 
form zabaw

Przeciętny czas 
spędzony podczas 
aktywności wspólnych

Strefa pola piaskowego 8 min 40 s 9 min 16 s 9 min 38 s
Strefa otwarta 7 min 54 s 8 min 28 s 8 min 42 s
Strefa elementów prostych 5 min 38 s 5 min 48 s 6 min 29 s
Strefa elementów złożonych 5 min 37 s 5 min 58 s 7 min 30 s
Strefa elementów 
charakterystycznych

5 min 55 s 6 min 12 s 5 min 45 s

Strefa komunikacji 5 min 50 s 6 min 48 s 8 min 38 s
Strefa kryjówek 3 min 44 s 3 min 53 s 4 min 0 s

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czałczyńska-Podolska M. The impact of playground spatial features on chil-
dren’s play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value, Journals of Environ-
mental Psychology, 2014, 38, 132–142.

Tabela 5.4. Rozkład procentowy obserwowanych form obecności w poszczególnych rodzajach stref

Rodzaj strefy Klasyczne 
formy zabaw

Formy aktywności 
niebędące 
formami zabaw

Obecności niebędące 
ani zabawą, 
ani formą aktywności

Strefa pola piaskowego 24,4% 4,5% 16,2%
Strefa otwarta 4,7% 21,5% 6,3%
Strefa elementów prostych 28,9% 9,0% 12,5%
Strefa elementów złożonych 24,4% 24,3% 18,5%
Strefa elementów 
charakterystycznych

9,3% 10,2% 7,0%

Strefa komunikacji 6,8% 29,4% 38,4%
Strefa kryjówek 1,6% 1,1% 1,1%

Źródło: opracowanie własne.
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W strefie złożonej i prostej obserwowane są głównie formy obecności 
oparte na powtarzalnej sekwencji ruchów (np. wejść na platformę i zjechać 
na dół). W strefi e elementów prostych zabawy funkcjonalno-ruchowe sta-
nowią około 90% obserwowanych form obecności, podczas gdy inne formy 
zabaw są praktycznie niespotykane (zauważono jedynie sporadyczne przy-
padki zabaw dramatycznych, które stanowią 1,1% wszystkich obserwo-
wanych w strefi e obecności). Pomimo małego urozmaicenia stymulowa-
nych form obecności niektóre ze stref elementów prostych są atrakcyjnymi 
miejscami zabaw, przyciągającymi wielu użytkowników, jak ogromna zjeż-
dżalnia wkomponowana w zbocze w Koret Children’s Quarters lub karu-
zela w Always Dream Playground, w których obserwowano wspólne formy 
zabaw i aktywności nietypowe dla tego rodzaju strefy i należące raczej 
do rzadkości.

W strefi e komunikacyjnej z racji podporządkowania jej przede wszystkim 
utylitarnej funkcji, jaką jest przemieszczanie, obserwowanych jest więcej 
niż w pozostałych strefach form obecności niebędących zabawą. Ona jed-
nak także odgrywa rolę miejsca zabaw, głównie ruchowych, w tym wyko-
rzystujących pojazdy typu rower, rolki, deskorolka.

Dla strefy kryjówek, którą wyróżnia obecność elementów, do których można 
wejść i schować się, teoretycznie powinny być charakterystyczne zabawy 
dramatyczne i wspólne. Jednak otrzymany wynik (9,1% zabaw dramatycz-
nych w strefi e kryjówek), podobny jak w pozostałych strefach, wskazuje, 
że strefy te nie wydają się spełniać oczekiwania użytkowników. Zabawy dra-
matyczne są tutaj sporadyczne, dominują zabawy funkcjonalno-ruchowe, 
a pobyt w tej strefi e trwa wyjątkowo krótko.

Rodzaj strefy ma pewne znaczenie w nadawaniu formom zabaw określonej 
specyfi ki. Najpopularniejsze w obserwowanych miejscach formy zabaw – 
funkcjonalno-ruchowe w strefi e otwartej cechuje większe uspołecznienie 
i wykorzystanie akcesoriów typu piłka, latawiec, skakanka itp. Te same 
formy zabaw w strefi e elementów złożonych i prostych oparte są najczę-
ściej na powtarzalnej sekwencji ruchów angażujących mięśnie, jak wcho-
dzenie, zjeżdżanie, wspinanie itp. W strefi e komunikacji zabawy funkcjo-
nalno-ruchowe wyróżnia zaś częste wykorzystanie pojazdów typu rower. 
Możliwe jest zatem na podstawie cech kluczowych dla strefy wskazanie 
jej predyspozycji do określonych form obecności (tab. 5.5). Predyspozycje 
strefy nie przesądzają jednak ostatecznie o jakości rozwiązań i tym samym 
o wartości zabawowej konkretnej strefy. Podobnie jak rodzaj miejsca zabawy 
rodzaj strefy nie jest równoznaczny z ostatecznym przypisaniem jej wartości 
zabawowej. Obserwacje zaś form zachowań w miejscach zabawy pokazują, 
że wśród stref szczególnie atrakcyjnych zabawowo znaleźć można strefy 
reprezentujące rożne rodzaje.

Zabawowość strefy (rozumiana jako potencjał zabawowy strefy) znajduje 
odbicie w zachowaniu użytkowników. W miejscu zabawy obserwujemy 
formy zabaw, formy aktywności z pogranicza rekreacji oraz formy zacho-
wań niebędące ani formami zabaw, ani formami aktywności. Dlatego też 
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potencjał zabawowy może być oceniany jako udział procentowy zabaw oraz 
form aktywności w całości zarejestrowanych form obecności w analizowa-
nej strefi e. Biorąc pod uwagę czas łączny i/lub średni oraz liczbę użytkow-
ników w strefi e, możliwe staje się zidentyfi kowanie, które strefy analizowa-
nego miejsca zabawy cechuje szczególnie wysoka lub niska wartość.

Weryfi kacja w sposób mierzalny potencjału zabawowego wymaga groma-
dzenia danych dotyczących sposobu użytkowania zidentyfi kowanych stref 
zabawowych, czasu trwania i rodzaju form obecności w przestrzeni, dla któ-
rych interpretacji konieczne jest zastosowanie zbioru miar:

[ Tot | Avg ] [ A | S ] [ T | N ] [ Z | Z-P ]

gdzie:

[Tot | Avg | %] – określa, czy miara bazuje na sumie pomiarów (Tot), warto-
ści średniej (Avg) czy wartości względnej (%);

[A | S] – określa, czy miara dotyczy zabaw i aktywności z pogranicza rekre-
acji (A) czy tylko zabaw socjalnych (S);

[T | N] – określa, czy miara bazuje na czasie (T) czy na liczbie dzieci (N);

[Z | P | Z-P] określa, czy miara dotyczy tylko określonej strefy (Z), całego 
placu zabaw (P), czy jest relatywna, tj. uwzględnia zarówno dane dotyczące 
strefy, jak i całego placu zabaw (Z-P).

Przy tak określonych miarach zabawowość danej strefy mierzona jest 
na podstawie obliczeń:

Tabela 5.5. Predyspozycje stref dla wybranych form obecności obserwowanych w miejscu zabawy*

Formy 
obecności

Rodzaj strefy

strefa pola 
piaskowego

strefa 
otwarta

strefa 
elementów 
prostych

strefa 
elementów 
złożonych

strefa elemen-
tów charaktery-
stycznych

strefa 
komunikacji

strefa 
kryjówek

Zabawy 
funkcjonalno-
-ruchowe

– ++ ++ ++ ++ + –

Zabawy 
dramatyczne ++ + – + + – ++

Zabawy 
konstrukcyjne ++ – – – – – –

Eksplorowanie – ++ – – – + +
Aktywności 
z pogranicza 
rekreacji 

_ ++ – – – + +

Zabawy 
i aktywności 
grupowe

++ ++ – + + + –

Obserwowanie – + + + + – –
* Predyspozycje strefy zostały ocenione na podstawie analiz obserwowanych form zachowań w miejscach zabawy 
(ich ilości i czasu trwania). Oznaczenia: ++ duże predyspozycje, + średnie predyspozycje, – słabe predyspozycje.

Źródło: opracowanie własne.
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 — średniego czasu trwania aktywności (formy obecności będące formami 
zabaw oraz będące aktywnościami z pogranicza zabawy i rekreacji) w ziden-
tyfi kowanej strefi e (AvgATZ);

 — sumarycznego (całościowego) czasu aktywności w analizowanej stre-
fi e (TotATZ);

 — stosunku aktywności w strefi e do sumarycznego udziału obecności 
w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę czas (%ATZ-P) lub liczbę użyt-
kowników (%ANZ-P);

Na podstawie tak określonych wartości mierzalnych (mierników) przyjęto, 
że:

 — strefy o szczególnie niskim potencjale zabawowym (strefy martwe za-
bawowo) – to strefy, w których miernik (%ANZ-P) jest mniejszy niż 33,0% 
teoretycznego udziału strefy w sumarycznym udziale obecności analizo-
wanego miejsca;

 — strefy o szczególnie wysokim potencjale zabawowym (strefy szcze-
gólnie aktywne zabawowo) – to strefy, w których suma mierników %ATZ-P 
i %ANZ-P wyniosła co najmniej 35%. 

Przykładowo dla miejsca o 11 strefach teoretyczny średni udział strefy 
wynosi 9,11%, zatem strefy z miernikiem (%ANZ-P) niższym niż 3,03% okre-
ślane są jako martwe zabawowo.

Obserwacje zachowań w przestrzeni, prowadzące do zebrania szczegóło-
wych danych, pozwalają określić w sposób mierzalny potencjał zabawowy 
wybranej strefy, identyfi kując w efekcie strefy szczególnie atrakcyjne i nie-
atrakcyjne do zabawy (martwe zabawowo).

Zestawienie wartości mierników dla najbardziej aktywnych zabawowo stref 
w analizowanych miejscach zabawy potwierdza, że rodzaj strefy nie deter-
minuje w sposób ostateczny jej potencjału zabawowego (tab. 5.6). Wśród 
wyróżniających się w danym miejscu zabawy stref najwięcej znalazło się 
tych, które są strefami pola piaskowego. Jednak jako strefy szczególnie 
aktywne zabawowo zidentyfi kowano również: strefę otwartą, strefę ele-
mentów złożonych, strefę charakterystyczną i strefę elementów prostych.

Można zatem przypuszczać, że obecność konkretnych cech przestrzennych 
identyfi kowanych w danej strefi e okazuje się istotniejsza dla jej potencjału 
niż rodzaj strefy. Udowodniono to, wykorzystując analizę korelacji metodą 
Pearsona (tab. 5.7 i 5.8).

Cechy przestrzenne mogące mieć pewien wpływ na zachowania w miej-
scu zabawy można przyporządkować do jednej z trzech kategorii: estetyki, 
użytkowania i aranżacji.

Spośród cech należących do kategorii estetyka wyszczególniono cechy nale-
żące do dwóch grup: unikatowość (cechy odnoszące się do indywidualizmu 
i identyfi kacji, widoczne przez zastosowanie niestandardowych form zago-
spodarowania, elementów tematycznych o fantazyjnych kształtach, cha-
rakterystycznych) oraz kontrast (cechy odnoszące się do zmian w skali, 
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Tabela 5.6. Przykładowe zestawienie mierników najbardziej aktywnych zabawowo stref 
w analizowanych miejscach zabawy

Miejsce 
zabawy

Strefa szczególnie aktywna 
zabawowo / rodzaj strefy

Mierniki

AvgATZ TotATZ %ANZ-P %ATZ-P

AD AD-D / pole piaskowe 10 min 32 s 516 min 30 s 23,4% 40,7%
BP brak 8 min 18 s 83 min 0 s 8,5% 11,1%
CU CU-A / strefa elementów złożonych 7 min 30 s 145 min 30 s 20,1% 19,6%
FR FR-C / pole piaskowe 9 min 36 s 210 min 16,5% 22,1%
GE GE-K / strefa otwarta 9 min 18 s 166 min 30 s 18,6% 26,0%
LP LP–C / strefa elementów złożonych 7 min 48 s 536 min 37,5% 48,4%
KQ KQ-E / pole piaskowe 9 min 6 s 1105 min 22,4% 30,6%
MB MB-C / pole piaskowe 10 min 42 s 351 min 30 s 23,4% 33,4%
OR OR-A / strefa charakterystyczna 10 min 55 s 744 min 30 s 19,5% 25,7%
WM WM-G / strefa elementów prostych 10 min 24 s 187 min 17,3% 31,3%

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny kla-
syczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont 
Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – 
plac zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park 
(tematyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, 
Ortega Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw); 
AvgATZ – średni czas trwania obecności (formy zabawy oraz formy aktywnościami z pogranicza zabawy i rekreacji) 
w analizowanej strefi e; TotATZ – sumaryczny (całościowy) czas aktywności w strefi e; %ANZ-P – stosunek aktywności 
w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycznego udziału obecności w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę liczbę 
użytkowników; %ATZ-P – stosunek aktywności w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycznego udziału obecności 
w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę czas trwania.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5.7. Korelacja pomiędzy zabawowością stref a wybranymi cechami przestrzennymi na podstawie 
wybranych mierników

Mierniki
Cechy przestrzenne

wygląd użytkowanie aranżacja
unikatowość kontrast ciekawość rozmaitość wyzwanie domknięcie ciągłość

AN
Z-P 0,16 0,19 0,38 0,44 0,41 0,38 0,37

AT
Z-P 0,18 0,07 0,39 0,49 0,24 0,34 0,29

CPR 0,16 0,19 0,31 0,37 0,37 0,25 0,34

AN
Z-P i AT

Z-P oznaczają procentowy udział aktywności w strefi e w porównaniu z całościowym udziałem obecności 
w miejscu (biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w strefi e lub czas ich obecności w niej).
CPR czyli Compound Playability Rating danej strefy na podstawie sumy %ATZ i %ANZ, którą jeżeli była mniejsza niż 
3% – oceniano jako marginalną (0), jeżeli wynosiła 3–15% – oceniano jako niską, jeżeli wynosiła 15–35% – oceniano 
jako średnią, jeżeli wynosiła powyżej 35% – określano jako wysoką.
Korelacja metodą Pearsona obliczana była trzykrotnie, tj. dla: %ATZ oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej 
cechy w strefi e, %ANZ oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej cechy w strefi e, CPR (Compound Sociability Rating) 
oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej cechy w strefi e.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czałczyńska-Podolska M. The impact of playground spatial features 
on children’s play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value, Journals of 
Environmental Psychology, 2014, 38, 132–142.

kolorach, materiałach, realizowane np. przez użycie elementów przeska-
lowanych, miniaturowych lub gigantycznych).

W kategorii użytkowanie wyróżniono cechy odnoszące się do grup: roz-
maitość (cechy dotyczące wariantowości, wiążące się z zastosowaniem ele-
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mentów dających możliwość wyborów i różnych doświadczeń), ciekawość 
(cechy dotyczące elastyczności użytkowania, podatności na kształtowanie, 
transformowanie i manipulowanie, związane z wykorzystaniem materiałów, 
narzędzi) oraz wyzwanie (cechy odnoszące się do zadaniowości, testowa-
nia i doskonalenia umiejętności, realizowane przez elementy wymagające 
sprawności fi zycznej, rozwiązania problemu, a także zawierające pewien 
element ryzyka).

W ostatniej, trzeciej kategorii – aranżacja znajdują się dwie grupy: domknię-
cie (cechy dotyczące czytelnego zdefiniowania miejsca i jego wyodręb-
nienia) oraz kontynuacja (cechy pozwalające na płynny przebieg zabawy, 
sprawne przemieszczanie się i zachowanie ciągłości aktywności, wymaga-
jące tworzenia powiązań pomiędzy strefami).

Badanie korelacji obecności wybranych cech przestrzennych w strefach 
(bez uwzględnienia rodzaju strefy) pokazuje, że na zabawowość najwięk-
szy wpływ mają cechy z grupy użytkowania (ciekawość, rozmaitość, wyzwa-
nie) oraz aranżacji. Decydujące jest to, w jaki sposób i do czego można wyko-
rzystać przestrzeń. Cechy dotyczące estetyki, należące do grup unikatowość 
i kontrast, okazują się nie mieć praktycznie żadnego znaczenia dla zaba-
wowości strefy – współczynnik korelacji Pearsona pokazuje jedynie mar-
ginalny lub słaby wpływ (tab. 5.7). 

Należy przy tym zauważyć, że istnieją pewne różnice w sile wpływu cech 
na zabawowość danego rodzaju strefy identyfi kowane przez współczynnik 
korelacji Pearsona (tab. 5.8).

Przykładowo, dla stref elementów złożonych szczególnie istotne okazują się 
cechy z grupy: rozmaitość (współczynnik Pearsona 0,71), ciekawość (0,6), 
należące do grupy użytkowanie, ale też unikatowość (0,59) i domknię-

Tabela 5.8. Korelacja pomiędzy zabawowością wybranych rodzajów stref a cechami przestrzennymi 
na podstawie CPR (Compound Playability Rating) i oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej cechy 
w strefi e

Rodzaj strefy
Estetyka Użytkowość Relacja

unikatowość kontrasty ciekawość rozmaitość wyzwanie domknięcie kontynuacja
Strefa elementów 
złożonych 0,59 0,45 0,6 0,71 0,35 0,53 0,23

Strefa elementów 
prostych 0,1 0,06 0,25 0,23 0,08 0,04 0,13

Strefa pola 
piaskowego 0,53 0,42 0,66 0,75 0,91 0,56 0,63

Strefa otwarta 0,61 0,17 0,34 0,66 0,49 0,62 0,53
Strefa 
charakterystyczna 0,8 0,69 0,27 0,48 0,39 0,09 0,19

Interpretacja korelacji Pearsona według poniższych wartości: ϱX,Y = 0 – brak korelacji, 0 < |ϱX,Y| ≤ 0,1 – korelacja 
marginalna, 0,1 < |ϱX,Y| ≤ 0,3 – korelacja słaba,0,3 < |ϱX,Y| ≤ 0,5 – korelacja przeciętna, 0,5 < |ϱX,Y| ≤ 0,7 – korelacja 
wysoka, 0,7 < |ϱX,Y| ≤ 0,9 – korelacja bardzo wysoka, 0,9 < |ϱX,Y| < 1 – korelacja prawie pełna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czałczyńska-Podolska M. The impact of playground spatial features 
on children’s play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value, Journals 
of Environmental Psychology, 2014, 38, 132–142.
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cie (0,53). Wskazuje to, że te strefy elementów złożonych, które uwzględ-
niają wariantowość w zabawie, możliwość dokonywania wyborów przy 
jednoczesnym niestandardowym wyglądzie (brak estetyki typowego urzą-
dzenia z katalogu) i uwzględnieniu w aranżacji strefy jej czytelnego zdefi -
niowania (uwzględnienie wizualnych granic, dających poczucie osadzenia 
w przestrzeni) – mogą cechować się dużym potencjałem zabawowym. Dla 
zabawowości stref elementów prostych również cechy z grupy rozmaitość 
i ciekawość okazują się najistotniejsze. Jednak w tym wypadku wpływ oka-
zuje się być znacznie słabszy (współczynnik korelacji Pearsona 0,23 i 0,25). 
Dla stref typu pole piaskowe najwyższa korelacja dotyczy również cech 
z grupy użytkowania, jednak w tym przypadku najważniejsze okazują się 
cechy dotyczące wyzwania – współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,91, 
co oznacza praktycznie pełną korelację. Cechy z grupy ciekawość i rozma-
itość charakteryzuje nieco niższy, choć wciąż wysoki współczynnik korelacji 
(0,66 i 0,75). Na podobnie wysokim poziomie w przypadku stref typu pole 
piaskowe okazują się oddziaływać cechy z grupy aranżacja (domknięcie – 
współczynnik korelacji Pearsona – 0,56, ciągłość – 0,63). Dla stref otwar-
tych największy wpływ na zabawowość strefy okazują się mieć cechy z grup 
rozmaitość, domknięcie i unikatowość, charakteryzujące się wysoką kore-
lacją (współczynnik korelacji Pearsona wynoszący kolejno 0,66, 0,62, 0,61). 
Wskazuje to, że w przypadku tej kategorii oprócz użytkowości strefy dużą 
wagę ma indywidualny charakter oraz wyraźne zdefi niowanie w przestrzeni. 
Strefy elementów charakterystycznych należą do jedynych spośród wszyst-
kich typów stref zabawowych cechujących się wysoką korelacją dla cech 
z grup unikatowość i kontrast (współczynnik korelacji Pearsona wynoszący 
0,8 i 0,69), podczas gdy cechy z kategorii użytkowości okazują się mieć słab-
sze oddziaływanie. Korelacja przeciętna dla cech z grup rozmaitość i wyzwa-
nie wskazuje, że największym potencjałem zabawowym mogą się wyróż-
niać te spośród stref charakterystycznych, które łączą indywidualizm formy 
z wariantowością użytkowania lub elementem ryzyka.

Określone cechy przestrzenne oddziałują zatem z różną siłą na zabawowość 
konkretnych rodzajów stref (tab. 5.9). 

Zidentyfi kowane cechy najsilniej działające na zabawowość konkretnej 
strefy nie zawsze jednak korespondują z cechami dla niej charakterystycz-
nymi (tj. wynikającymi ze specyfi ki jej użytkowania). Weryfi kacja wyko-
rzystania działania cech najsilniej działających może wskazać, które cechy 
powinny ulec wzmocnieniu w celu uatrakcyjnienia strefy. Wykorzystując 
oddziaływanie cech komplementarnych dla danej strefy, które stanowią 
niejako cechy dopełniające wobec cech wiodących dla niej (najsilniej dzia-
łające cechy wynikające ze specyfi ki użytkowania), można podnieść poten-
cjał zabawowy (tab. 5.10).

Przykładowo, strefa pola piaskowego, która opiera się na elastyczności 
użytkowania materiału, jakim jest piasek, zyskuje na łączeniu go z wodą. 
Wprowadzanie elementu ruchu i dynamiki do stacjonarnej i spokojnej 
w charakterze strefy silnie wzmacnia jej potencjał zabawowy. Strefy, które 
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Tabela 5.9. Porównanie oddziaływania wybranych cech przestrzennych na zabawowość 
wyszczególnionych rodzajów stref

Cechy przestrzenne

Rodzaj strefy
strefa 

elementów 
złożonych

strefa 
elementów 

prostych

strefa pola 
piaskowego

strefa 
otwarta

strefa 
charakte-
rystyczna

Estetyka unikatowość + – + + +
kontrasty +/– – +/– – +

Użytkowość ciekawość + – + – –
rozmaitość + – + + +
wyzwanie – – + +/– +

Aranżacja domknięcie + – + + –
kontynuacja – – + + –

W zestawieniu cechy przestrzenne szczególnie istotne dla zabawowości (korelacja co najmniej wysoka) danej strefy 
oznaczono +, cechy o korelacji przeciętnej +/–, cechy o korelacji słabej –. Dodatkowo korelacja bardzo wysoka i pełna 
została oznaczona szarą barwą.
Strefa, którą wyróżnia brak cech o silnym oddziaływaniu (strefa o stosunkowo małym potencjale zabawowym) – 
najsilniej oddziałujące są tu cechy z grupy rozmaitość i ciekawość, ale jest to korelacja słaba.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5.10. Porównanie rodzajów stref w kontekście działania cech przestrzennych istotnych dla 
zabawowości strefy

Rodzaj strefy Cechy charakterystyczne strefy Cechy komplementarne strefy zwiększające 
jej potencjał zabawowy

Strefa pola 
piaskowego

stacjonarność (osadzenie, 
zakotwiczenie w przestrzeni), 
elastyczność i adaptowalność 
(materiały i narzędzia)

wyzwanie i zadaniowość (możliwość 
wykonania konkretnego zadania 
konstrukcyjnego), element ruchu 
(np. woda, elementy mobilne)

Strefa otwarta otwarta formuła użytkowania, 
elastyczność i adaptowalność, 
brak typowych urządzeń

domknięcie (zaznaczenie granic, 
zdefi niowanie strefy), unikatowość 
(elementy łatwo zapamiętywane, pełniące rolę 
identyfi katora)

Strefa elementów 
prostych

silne zdefi niowanie formy aktywności, 
wyodrębnienie z tła (często)

możliwość wyboru i odkrywania, wpisanie 
w kontekst, zachowanie ciągłości 
(łączenie w sekwencje)

Strefa elementów 
złożonych

silne zdefi niowanie formy aktywności, 
wyodrębnienie z tła (często)

możliwość wyboru i odkrywania, zachowanie 
ciągłości (łączenie w sekwencje)

Strefa elementów 
charakte-
rystycznych

silne wyodrębnienie z tła, identyfi kator 
przestrzeni, statyczność

ruch, zmienność, użyteczność dzięki 
adaptowalności, elastyczności, podatności 
na transformacje

Strefa 
komunikacji

utylitarność elastyczność wykorzystania

Strefa kryjówek wyizolowanie, statyczność, 
często silne zdefi niowanie formy 
(dosłowność, tematyczność)

zachowanie ciągłości (łączenie w sekwencje, 
wpisanie w kontekst), elementy ruchome, 
możliwość manipulacji, adaptacji

Źródło: opracowanie własne.

defi niuje otwartość (pozbawione konkretnych urządzeń i oparte na dowol-
ności użytkowania, jak np. trawnik czy plac), zyskują na określeniu gra-
nic, ujęciu w pewne ramy i zintegrowaniu z pozostałymi strefami. Wyjaśnia 
to zjawisko funkcjonowania niektórych stref otwartych, które pozbawione 
są zwykle elementów bezpośrednio kojarzących się z zabawą jako inte-
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gralną częścią miejsca zabawy i kluczową strefą przestrzeni zabawowej. 
Zaaranżowane tak, by być jedną ze stref miejsca zabawy, przejmują czę-
sto rolę stref docelowych i stanowią niejednokrotnie miejsce koncentra-
cji zabaw. Kiedy jednak strefa otwarta okala jedynie pozostałe strefy, two-
rząc rodzaj zewnętrznego pasa buforowego, postrzegana jest jako część 
zewnętrzna, znajdująca się „poza” miejscem przeznaczonym do zabawy.

Przeprowadzana tą drogą ocena potencjału zabawowego zidentyfi kowa-
nych w miejscu zabawy stref jest oceną cząstkową, odnoszącą się do okre-
ślonej (wydzielonej) części przestrzeni (wybranej strefy). Jako taka może 
być wykorzystywana jako narzędzie w ocenie potencjału zabawowego miej-
sca zabawy, jednak przy świadomości towarzyszących tej metodzie ograni-
czeń. Działanie określonych cech przestrzennych, determinujące potencjał 
danej strefy, może okazać się niewystarczające do oceny miejsca zabawy pod 
kątem przestrzeni zabawowej jako całości. Najistotniejsze bowiem dla ist-
nienia i funkcjonowania przestrzeni zabawowej okazuje się współdziałanie 
zidentyfi kowanych czynników zabawotwórczych. Dopiero analiza miejsca 
zabawy pod kątem współdziałania czynników zabawotwórczych, uwzględ-
niająca kontekst sytuacyjny i powiązanie wzajemne stref oraz relacje ele-
mentów przestrzeni, pozwala na stwierdzenie, czy w istocie mamy do czy-
nienia z przestrzenią zabawową.

Aldo van Eyck twierdził, że drzwi są miejscem dla okazji. Analogicznie 
identyfikację współdziałania czynników zabawotwórczych, budują-
cych przestrzeń zabawą, możemy porównać do działania drzwi, których 
przekroczenie pozwala na znalezienie się w przestrzeni zabawowej. Ten 
i kolejne podrozdziały są efektem setek obserwacji zachowań w miejscach 
zabaw.

5.2. Czynniki zabawotwórcze
Czynnik narracji, kreatywności i domknięcia – 
czynniki konstrukcyjne
Przy dłuższej obserwacji zabawy w przestrzeni okazuje się, że jest ona 
aktywnością wieloetapową, którą najłatwiej jest porównać do mającego 
początek, rozwinięcie i zakończenie opowiadania. Każda obserwowana 
w przestrzeni zabawa okazuje się mieć swój początek, rozwinięcie i kulmi-
nację. Zauważenie tej charakterystycznej cechy jest kluczowe dla aranża-
cji miejsca zabawy tak, by funkcjonowało ono jako przestrzeń zabawowa. 
Odwołując się sposobem zakomponowania przestrzeni do naturalnego dla 
przebiegu zabawy rytmu, stwarzamy możliwości dla jej rozwoju i właści-
wego jej naturze przebiegu, a nawet przedłużania zabawy przez jej cykliczne 
odnawianie. Najważniejszym czynnikiem w tym kontekście dla kreacji prze-
strzeni zabawowej jest czynnik narracji, który odpowiada za jej dynamiczny 
i sekwencyjny charakter oraz ciągłość.
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Miejsce zabawy pozbawione działania czynnika narracji, oparte na pozba-
wionych związków, wyizolowanych elementach, będzie ograniczone funk-
cjonalnie w swej statycznej i punktowej aranżacji. Spowoduje to powstrzy-
mywanie zabawy od pełnego rozwinięcia się, jej urywanie się i krótki czas 
trwania. Zabawa opiera się na regułach, a rozpatrywana w czasoprzestrzeni – 
na etapach. Analogicznie przestrzeń zabawowa opiera się na sekwencyj-
ności – elementach kotwiczących i prowadzących zabawę po kolejnych 
jej etapach, co przypomina scenariusz historii. Przestrzeń zabawową 
dzięki czynnikowi narracji cechuje ciągłość, która pozwala zabawie pły-
nąć i prowadzić nas po kolejnych jej odsłonach. Nie znajdziemy w miej-
scu zabawy funkcjonującym jako przestrzeń zabawowa statyczności – jest 
za to ruch, dynamika, logika zdarzeń, a przede wszystkim kontynuacja 
i ciągłość. Wykorzystanie działania czynnika narracji oznacza aranżacje 
miejsca zabawy w sposób odzwierciedlający naturalny proces rozwoju 
zabawy. Polega to na uwzględnieniu w rozplanowaniu miejsca: strefy 
inicjującej zabawę, stref rozwijających ją (pośrednich) i strefy docelowej, 
w której zabawa osiąga swą dojrzałą (kulminacyjną) postać. Jednocześnie 
konieczne jest zachowanie ciągłości pomiędzy strefami, zapewnienie moż-
liwości meandrowania i odnawiania się zabawy w przestrzeni dzięki nada-
niu przestrzeni waloru cyrkulacyjnego pod postacią specyfi cznego, linear-
nego układu. 

Miejsca zabawy, które są pozbawione możliwości płynnego przemieszcza-
nia się zabawy od strefy do strefy, nieodwołujące się do specyfi ki rozwoju 
zabawy w przestrzeni (brak rozróżnienia na strefy inicjujące zabawę, rozwi-
jające ją oraz strefy, w których zabawa przybiera dojrzałą postać), nie funk-
cjonują jako przestrzenie zabawowe. Towarzysząca zwykle takim prze-
strzeniom kompozycja dośrodkowa, promienista, a także zauważalne silne 
granice pomiędzy strefami powodują zaburzenia rozwoju zabawy, jej ury-
wanie się i brak ciągłości. Rezultatem nieprawidłowości w przestrzeni jest 
widoczny podczas obserwacji zachowań duży procent form obecności nie-
będących ani zabawą, ani inną formą aktywności, jak np. przemieszczanie 
się lub rozglądanie w poszukiwaniu bodźców do zabawy.

Sposób wykorzystania czynnika narracji można stwierdzić na podstawie 
obserwacji zachowań w poszczególnych strefach zabawowych i analiz ich 
potencjału zabawowego (obecność stref martwych i szczególnie aktywnych 
zabawowo) oraz identyfi kacji ścieżki zabawy, tj. właściwego dla danego 
miejsca zabawy schematu kolejności użytkowania stref, jaki powielają 
użytkownicy przestrzeni. Ścieżka zabawy determinowana jest przez spo-
sób zakomponowania miejsca i dobór rozwiązań w poszczególnych stre-
fach. Odwiedzanie kolejnych stref i wypróbowywanie elementów zagospo-
darowywania lub urządzeń odbywa się nieprzypadkowo, ale w wyraźnie 
zauważalnej i często powtarzanej przez użytkowników kolejności. Związane 
jest to z instynktowną i natychmiastową oceną przestrzeni dokonywaną 
przez użytkowników zaraz po przyjściu do niej. Dokonane rozpoznawanie 
i wartościowanie przestrzeni stanowi niejako punkt wyjścia dla określonej 
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postaci ścieżki zabawowej. Zwykle ścieżkę zabawy możemy dość szybko 
zidentyfi kować, przyglądając się kolejności użytkowania stref. Może mieć 
ona bardzo zróżnicowaną długość i układ, czasami omijać niektóre strefy, 
rozgałęziać się, w zależności od kompozycji i stopnia złożoności przestrzeni 
(ryc. 5.2 i 5.3). 

Ryc. 5.2. Plac zabaw w Braly Park, Sunnyvale. 
W sposobie rozplanowania stref dominuje brak ciągłości 
i tworzenia powiązań pomiędzy strefami. Ścieżka 
zabawy obejmuje tylko trzy strefy (BP-L, BP-G i BP-H) 
i nie tworzy pętli aktywności. Zabawa urywa się szybko – 
po krótkim na ogół czasie obecności w strefi e BP-H – 
pole piaskowe, a znaczącą część obserwowanych form 
zachowań stanowią obecności nienależące ani do zabaw, 
ani do form aktywności z pogranicza zabawy i rekreacji

Ryc. 5.3. Plac zabaw w Ortega Park, Sunnyvale. 
Sposób rozplanowania stref oraz silne zaznaczenie 
ich granic funkcjonalnych rozbija przestrzeń 
na wyizolowane części. Krótkie ścieżki zabaw prowadzą 
do konkretnych stref, funkcjonujących jako docelowe. 
Zabawa nie rozwija się i nie przenosi
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Ryc. 5.4. Plac zabaw – Koret Children’s Quarters, 
Golden Gate Park, San Francisco. Przenikanie 
się i ciągłość w rozplanowaniu stref sprzyjają 
kontynuacji zabawy, jednak sposób prowadzenia 
komunikacji rozbija przestrzeń na dwie 
niezależne części. Ścieżka zabawy rozwidla się, 
prowadząc do jednej z dwóch części miejsca 
zabawy. Zabawa rozwija się i pozostaje w strefi e 
QK-I (nie odnawiając się jednak) lub rozwijając 
się w strefach tworzących pętle aktywności QK-E, 
QK-A/B, QK-D i QK-C, osiada w strefi e docelowej 
QK-E, by po pewnym czasie powtarzać cykl

Ryc. 5.5. Plac zabaw w Gemello Park, Mountain 
View. Sposób rozplanowania stref pozwala, 
by ścieżka zabawy objęła prawie wszystkie 
strefy, z których większość współtworzy pętle 
aktywności. Strefa GE-A/B pełni rolę strefy 
inicjującej zabawę, skąd przenosi się albo 
do strefy GE-D pełniącej rolę docelowej, gdzie 
pozostaje, albo rozwija się poprzez strefę GE-E, 
by w strefi e GE-K przyjąć kulminacyjną postać. 
Pętla aktywności stymuluje odnawianie się cyklu 
zabawy, wpływając na długi czas trwania zabawy

Ryc. 5.2–5.5. Porównanie wybranych miejsc zabawy pod kątem działania czynnika narracji: przebieg 
ścieżki zabawy (linia ciągła) i obecność pętli aktywności (linia przerywana)
Źródło: opracowanie własne.
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Trudności w identyfi kacji ścieżki napotykać możemy w miejscach zabawy 
cechujących się brakiem czytelnej kompozycji, których elementy zago-
spodarowania pozostają w dużym rozproszeniu – przyjmuje ona wówczas 
zwykle skróconą postać, omijając większość zidentyfi kowanych stref. Przy 
braku należytego odniesienia aranżacji przestrzeni do rozwoju zabawy 
(czynnika narracji) pełni ona funkcje jedynie wstępnego rozpoznawania 
przestrzeni.

Miejsca zabawy identyfi kowane jako przestrzenie zabawowe cechuje szcze-
gólny rodzaj ścieżki zabawowej – pętla aktywności, która występuje pod 
postacią układu stref stymulującego wielokrotne odnawianie się zabawy 
(ryc. 5.4 i 5.5). Specyfi ka tego układu wynika ze ścisłego powiązania ze sobą 
elementów przestrzeni, które występują w logicznej, bo odpowiadające roz-
wojowi zabawy kolejności. Dzięki temu zabawa nie tylko przepływa przez 
przestrzeń, ale może również wielokrotnie się odnawiać.

Obecność pętli aktywności tłumaczy, dlaczego niektóre przestrzenie mogą 
stymulować zabawę bardzo długo, stając się miejscem wielogodzinnego 
spędzania czasu na zabawie. W praktyce pętla aktywności odzwierciedla-
jąc naturalny rozwój zabawy w przestrzeni, tworzy układ – sekwencję stref 
tworzących rodzaj pętli, który uwzględnia elementy potrzebne, by inicjować 
zabawę (strefa inicjująca), rozwijać (strefy rozwijające), prowadząc ostatecz-
nie do jej kulminacji – strefy docelowej, w której zabawa osiąga swą dojrzałą 
postać. Przenikanie się stref stymuluje cykliczne działanie pętli i powtórze-
nie aktywności. Cyrkulacyjny charakter przestrzeni zabawowej nie jest więc 
w żadnym wypadku monotonny. Działanie czynnika narracji, uwzględnia-
jące sekwencyjność i logikę zdarzeń, nie ogranicza interpretacji do wpro-
wadzenia, rozwinięcia i kulminacji zabawy, skutkuje dynamiką charaktery-
styczną dla miejsc zabawy działających jako przestrzenie zabawowe.

Brak sekwencyjnej aranżacji miejsca zabawy, zgodnie z naturalnym prze-
biegiem rozwoju zabawy w przestrzeni, przyczynia się do wykluczania pew-
nych stref ze ścieżki zabawy i nieobecności użytkowników w określonych 
strefach. Wykluczenie strefy ze ścieżki zabawy przy jej skrajnej funkcjonal-
nej i wizualnej izolacji może skutkować nawet całkowitym brakiem obecno-
ści użytkowników w strefi e – zjawiskiem, które możemy określić jako strefę 
zerowej obecności. Strefy zerowej obecności nie są zjawiskiem odosobnio-
nym i nawet te miejsca zabawy, które funkcjonują jako aktywne przestrze-
nie zabawowe, mają niejednokrotnie strefy nieużytkowane. Przykładem 
może być sytuacja obserwowana w wielu miejscach zabawy – strefa otwarta, 
która pozostaje niejako na zewnątrz i „poza” miejscem zabawy (stanowiąc 
rodzaj otuliny), podlega wykluczeniu z przestrzeni zabawowej. Wynika 
to ze zbyt silnego zaznaczenia granic i braku możliwości przenikania funk-
cji zabawy do niej. Tego typu działanie można zaobserwować w przypadku 
miejsc zabawy z silnym układem strefy komunikacyjnej, która oddziela 
strefę otwartą od pozostałych stref. W miejscach, w których strefa otwarta 
tworzy z pozostałymi strefami funkcjonalnie i wizualnie jedną całość, sty-
muluje ona zwykle liczne i urozmaicone formy zabaw.
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Wykluczanie stref to nie jedyny błąd w komponowaniu przestrzeni. Szcze-
gólnie częste jest powielanie stref tego samego rodzaju. Zwielokrotnianie 
rozwiązań, nawet przy wykorzystaniu obiektywnie atrakcyjnego elementu, 
nie spowoduje, że czas zabawy się wydłuży, a urozmaicenie form obecności 
w przestrzeni wzrośnie. Również potencjał zabawowy konkretnej strefy nie 
ulegnie zwiększeniu, jeżeli liczba tych samych elementów w strefi e będzie 
większa. Analizując działanie zwielokrotniania rozwiązań w kontekście 
funkcjonowania całego miejsca zabawy, należy stwierdzić, że nie tylko nie 
wpływa ono pozytywnie na zabawowość przestrzeni, ale wręcz ją ogranicza. 
Tam, gdzie w przestrzeni zastosowano powtórzenie rozwiązań w postaci 
stref o tej samej funkcji więcej niż dwa razy, obserwowano automatyczną 
selekcję stref. Każdorazowo użytkowanie stref było ograniczane do mak-
symalnie dwóch uznanych przez użytkowników za najbardziej atrakcyjne. 
Przy dwóch strefach tego samego rodzaju zadbanie o ich wzajemne uzupeł-
nianie się charakterem (np. strefa gwarna i cicha) i indywidualizacja powo-
dują, że ich funkcjonowanie nie ulega zaburzeniu. Obie strefy mogą pełnić 
rolę aktywną, a nawet wspierającą względem siebie.

Skrajnym przykładem zastosowania wielokrotności stref może być współ-
czesny plac zabaw w parku Braly w Kalifornii, którego zagospodarowanie 
oparto na koncepcji dużego pola piaskowego. W ramach niego umieszczono 
kolejne, mniejsze pola piaskowe, tworząc efekt smutnej, pustej i monoton-
nej pustyni, pod względem funkcjonalnym zaś martwe zabawowo strefy. 
Spośród wskazanych czterech stref piaskowych tylko jedna z nich jest wyko-
rzystywana w zabawie (ryc. 5.6 i 5.7). 

Należy przy tym zauważyć, że miejsca zabaw, które cechuje słabe działa-
nie czynnika narracji (m.in. brak pętli aktywności, zwielokrotnianie stref), 
zakłócające rozwój i ciągłość zabawy, wyróżnia zwykle istnienie więcej niż 
jednej strefy martwej zabawowo.

Działanie czynnika narracji, czyli przestrzennego odzwierciedlenia natu-
ralnego dla rozwoju zabawy przebiegu, warto prześledzić na przykładzie 

Ryc. 5.6–5.7. Powielanie rozwiązań generuje martwe zabawowo strefy – plac zabaw w Braly Park
Źródło: fot. autorki.
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współczesnego placu zabaw w odmianie autorskiej Always Dream PlayPark 
zlokalizowanego w parku Central Park we Fremont w Kalifornii (ryc. 5.8). 

Miejsce zabawy obejmuje 11 stref zabawowych, w tym: strefy jednofunk-
cyjne (strefa karuzeli AD-A, strefa zjeżdżalni AD-B, strefa huśtawek 1 AD-H, 
strefa huśtawek 2 AD-I, strefa bujaków AD-G), strefy charakterystyczne 
(strefa tryskaczy AD-C, strefa wielkich piłek AD-E, strefa sceny AD-F), 
strefę otwartą (strefa trawnika AD-K), strefę pola piaskowego (AD-D) oraz 
strefę komunikacyjną (ścieżka AD-J). Wszystkie strefy tworzą spójną całość. 
Podczas obserwacji zarejestrowano łącznie 209 form obecności (z czego 
80,4% stanowiły zabawy funkcjonalne/ruchowe, 3,8% zabawy dramatycz-
ne/w role, 1,4% zabawy konstrukcyjne, 5,3% formy aktywności niebędące 
zabawą i 9,1% formy obecności niebędące ani zabawą, ani aktywnością). 
34% zaobserwowanych form realizowanych było jako aktywności grupowe.

Obecność dzieci podczas pobytu w Always Dream PlayPark zwykle koncen-
truje się w strefi e pola piaskowego (AD-D) i dużej stożkowej karuzeli (AD-A) 
(ryc. 5.9 i 5.10).

Oba elementy pełnią funkcję stref docelowych, w których zabawa osiąga 
swą dojrzałą formę i trwa najdłużej. Strefa z karuzelą dodatkowo pełni rolę 
strefy inicjującej zabawę, będąc na ogół pierwszym etapem ścieżki zabawy 
i jednocześnie pętlą aktywności – to do tego miejsca na ogół kierują swoje 
pierwsze kroki użytkownicy. To również tutaj, na tym stosunkowo wysokim 
i wprawianym w ruch elemencie pojawiają się pierwsze pomysły na zabawę, 

Plan Always Dream Playground, Fremont, 
CA. Najbardziej typowa ścieżka zabawowa, 
będąca jednocześnie pętlą aktywności, 
obejmuje kolejno strefy: AD-A (strefa ka-
ruzeli), która pełni rolę strefy inicjującej 
zabawę, AD-J (strefa komunikacji), AD-E 
(strefa wielkich piłek), AD-B (strefa zjeż-
dżalni), które pełnią funkcje stref rozwija-
jących, oraz AD-D (strefa pola piaskowego), 
pełniącą rolę strefy docelowej. Rzadziej ob-
serwowane są ścieżki prowadzące ze strefy 
AD-E do AD-F (strefa sceny) oraz do AD-C 
(strefa tryskaczy pod parasolami). 
Przestrzeń zabawowa opiera się na stre-
fach osadzonych na pętli aktywności (linia 
kropkowana). Strefy znajdujące się poza nią 
są użytkowane w niewielkim stopniu

Ryc. 5.8. Działanie czynnika narracji w Always Dream PlayPark – strefy budujące pętle aktywności 
defi niują przestrzenne ramy przestrzeni zabawowej
Źródło: opracowanie własne.



195

5.2. Czynniki zabawotwórcze

a także zawiązują grupy o charakterze kooperacyjnym. Później, po kilku 
minutach zabawy zwykle następuje typowe zapoznanie się z innymi atrak-
cjami przestrzeni. Niczym sekwencje opowiadania strefy zachęcają do kolej-
nych odsłon przestrzeni, by ostatecznie zaprosić do dłuższej zabawy w stre-
fi e pola piaskowego lub jeszcze raz na karuzeli.

Pętla aktywności prowadzi od strefy karuzeli poprzez strefę wielkich piłek 
i komunikacji (ryc. 5.12 i 5.13), wpisanej w pagórek ślizgawki do strefy pola 
piaskowego (ryc. 5.11), lub karuzeli, defi niując zasięg przestrzeni zabawowej 
(ryc. 5.8). Nie znaczy to, że pozostałe strefy nie są użytkowane w ogóle – są, 
jednak na zasadzie raczej krótkotrwałych i nielicznych wycieczek. Przy głęb-
szej analizie zachowań okazuje się, że niektóre strefy (jak strefa huśtawek) 
funkcjonują jako martwe zabawowo. Brak działania czynnika narracji (pozo-
stawanie strefy niejako poza ścieżką zabawy i pętlą aktywności) wpływa 
na zmniejszenie frekwencji użytkowników i ich krótki czas obecności 
w strefi e. Strefy docelowe miejsca zabawy (strefa pola piaskowego i strefa 
karuzeli) dobrze wykorzystują swój potencjał zabawowy dzięki obecności 
cech komplementarnych, które mogą wyraźnie podnieść potencjał zaba-
wowy strefy, posiadając dopełniający wobec jej głównego motywu walor. 
Strefa karuzeli, należąca do grupy stref elementów prostych, jest przykła-
dem efektywnego zwiększania potencjału zabawowego dzięki wykorzysta-
niu w kreacji strefy dynamiki i zmienności charakterystycznej dla elemen-
tów mobilnych. Z kolei strefa pola piaskowego efektywnie wzmacnia swój 
potencjał zabawowy dzięki wariantowości wykorzystania piasku w zaba-
wie, co dzieje się przede wszystkim przy jego połączeniu z wodą (element 
dopełniający), ale też z roślinami.

Jak można zauważyć, zabawa jest swego rodzaju procesem, cechuje ją dyna-
mika, wymagająca od przestrzeni sekwencyjnego charakteru, który umoż-
liwi płynne przemieszczanie się zabawy, jej rozwój i ciągłość. Działanie czyn-
nika narracji odnosi się jednak nie tylko do powiązania stref miejsca zabawy 
tak, by zapewnić ciągłość zabawy, ale także do sposobu rozwiązania elemen-
tów kluczowych pętli aktywności, tj. stref inicjowania i kulminacji zabawy.

Ryc. 5.9–5.10. Strefy szczególnie aktywne zabawowo w Always Dream PlayPark
Źródło: fot. autorki.
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Ryc. 5.11–5.13. Wybrane strefy Always Dream PlayPark
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 5.11. Strefa pola piaskowego – 
ogromnym walorem strefy jest 
jej urozmaicenie w użytkowaniu 
i dostosowanie do wymagań 
różnych użytkowników

Ryc. 5.12. Strefa wielkich 
piłek – „zabawa” w tej strefi e 
polega na jedynie krótkotrwałej 
aktywności związanej 
z oglądaniem form lub 
fotografowaniem

Ryc. 5.13. Strefa komunikacji – 
sposób jej zaaranżowania 
i zakomponowania sprawia, 
że stanowi ona jeszcze jedną 
strefę zabawową
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Inicjowanie zabawy związane jest z szukaniem pomysłu, a jej kulminacja 
z osadzeniem w przestrzeni. Obserwacje zabawy w przestrzeni pozwalają 
zauważyć, że doskonałym miejscem inicjującym zabawę okazuje się zloka-
lizowana w pobliżu wejścia strefa z elementem wyróżniającym się wyso-
kością, urządzeniem, na które można wejść, silnie zdefi niowana formalnie 
i przestrzennie. Taką rolę może pełnić wysoka karuzela, system platform, 
a nawet murek lub inny element, który pozwoli doświadczyć zmiany per-
spektywy widzenia. Zmieniając perspektywę, łatwo dokonujemy symbo-
licznej zmiany aktywności, przekraczając mentalnie granicę przestrzeni 
zabawowej. Od tej chwili bawimy się w przestrzeni i z przestrzenią, stajemy 
się zarówno reżyserami, jak i aktorami, pozwalając także, by przestrzeń nas 
prowadziła i „bawiła się” z nami.

Strefa docelowa jest miejscem, w którym zabawa niejako zatrzymuje się, 
zostaje i trwa. Przyjmując swą dojrzałą, kulminacyjną postać, potrzebuje 
ona rozwiązań przestrzennych, które odpowiadać będą przyjętej podczas 
transformacji formie. Dla prawidłowego funkcjonowania strefy docelowej, 
urozmaicenia i wydłużania czasu zabawy, która niejako „osiada” w niej, 
kluczowy okazuje się kolejny z opisywanych czynników zabawotwór-
czych – czynnik kreatywności, który sprawia, że zabawa trwa. W miejscach 
zabawy działanie czynnika kreatywności odnajdujemy pod postacią obec-
ności takich cech przestrzennych, jak: elastyczność i adaptowalność roz-
wiązań (realizowane przez otwartą formułę użytkowania) oraz warianto-
wość i zmienność (realizowane przez elementy wodne i mobilne). Miejsca 
zabawy efektywnie wykorzystujące działanie czynnika kreatywności 
na ogół cechuje znaczący udział elementów naturalnych, wody i roślin oraz 
materiałów, narzędzi i drobnych elementów, które nie defi niują ostatecz-
nego sposobu ich wykorzystania w zabawie. Miejsce wyróżnia podatność 
na transformowanie, adaptowanie i modyfi kacje.

Nie bez przyczyny strefy docelowe miejsc zabawy można sprowadzić 
do praktycznie dwóch rodzajów stref, które w sposób najpełniejszy wyko-
rzystują działanie czynnika kreatywności: otwartej (pozbawionej tradycyj-
nych urządzeń, realizowanej najczęściej pod postacią pól trawników lub 
roślinności zakomponowanej) i pola piaskowego (łączącego w swych naj-
bardziej udanych realizacjach obecność piasku, wody, roślin, kamieni i urzą-
dzeń do zabaw piaskiem i wodą). Cechą wspólną obu stref jest ich otwarta 
formuła użytkowania, pozwalająca na dużą kreatywność w wykorzystaniu 
przestrzeni, adaptowanie jej do wymyślonej postaci zabawy oraz obecność 
elementów możliwych do gromadzenia i przekształcania. Odbywa się tu 
eksplorowanie, sprawdzanie, testowanie, manipulowanie, konstruowanie, 
budowanie, dla których podstawą jest kreatywność napędzana ciekawością. 
Przestrzeń poddawana jest modyfi kacjom, nabierając często cech „naszej”. 
Im strefa bardziej jest podatna na modyfi kacje, zmiany i transformowanie 
według własnych pomysłów i im silniejsze wykorzystanie czynnika kre-
atywności, tym większe są możliwości wydłużania czasu trwania zabawy. 
W strefach, które mają mało lub nie mają wcale cech wyzwalających działa-
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nie czynnika kreatywności, obserwuje się krócej trwające formy obecności 
(tab. 5.11). 

Szczególną rolę w wykorzystaniu czynnika kreatywności w miejscu zabawy 
odgrywa woda, której użycie może pozytywnie wpływać zarówno na uroz-
maicenie i dynamikę strefy, jak i poszerzenie spektrum aktywności. Pole 
piaskowe, które wykorzystuje element wodny, staje się na ogół niezwykle 
aktywnie wykorzystywaną w zabawie przestrzenią, pozwalającą na senso-
ryczne jej doświadczanie i łatwą adaptowalność na potrzeby zabawy. Dzięki 
wykorzystaniu wody nawet strefa charakterystyczna lub strefa elementów 
prostych może stać się głównym miejscem koncentracji zabawy i strefą 
docelową. Zastosowanie elementów wodnych niezależnie od formy (np. sta-
tyczna tafl a, dynamiczne tryskacze itp.) wymaga jednak spełnienia podsta-
wowego warunku, jakim jest dostępność wody i możliwość jej doświadcza-
nia różnymi zmysłami. Tam, gdzie istnieje możliwość jej sensorycznego 
doświadczania, zwykle kreowana jest wyróżniająca się pod względem atrak-
cyjności strefa docelowa, która może pełnić rolę silnego identyfi katora całej 
przestrzeni zabawowej (ryc. 5.14 i 5.15).

Tabela 5.11. Porównanie działania czynnika kreatywności w różnych rodzajach stref zabawowych

Rodzaj strefy
Średni czas 
obecności 
w strefi e

Średni czas 
zabawy 
w strefi e

Działanie czynnika kreatywności 
dostępność 
materiałów 
i narzędzi

otwarta 
formuła

urozmaice-
nie i dyna-
mika 

działanie czynnika

Strefa pola 
piaskowego 8 min 40 s 8 min 28 s + + + duże 

Strefa otwarta 7 min 54 s 5 min 58 s + + + duże 
Strefa 
elementów 
prostych

5 min 38 s 5 min 48 s – – +
średnie lub małe 

Strefa 
elementów 
złożonych 5 min 37 s 5 min 58 s – – +

średnie (na ogół 
przewidywalny sposób 
wykorzystania, ale 
w różnych wariantach)

Strefa 
elementów 
charaktery-
stycznych

5 min 55 s 6 min 12 s – – +

średnie (elementy 
dynamiczne, mobilne) 
lub małe (elementy 
statyczne, o funkcji 
głównie dekoracyjnej)

Strefa 
komunikacji 5 min 50 s 6 min 48 s +/– +/– +/–

średnie (komunikacja 
jako miejsce rekreacji) 
lub małe (komunikacja 
jako tylko dojście)

Strefa 
kryjówek 3 min 44 s 3 min 53 s +/– +/– –

małe (kryjówka jako 
gotowy element 
pozbawiony 
możliwości adaptacji)

* Ocena obecności cech odnoszących się do czynnika kreatywności: + duża, +/– średnia lub zmienna, – mała, 
na podstawie głównych cech dla wskazanych rodzajów stref.
** Obecność elementów wodnych i mobilnych.

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku stref docelowych, w których zabawa trwa najdłużej, równie 
istotna jak obecność wody okazuje się otwarta formuła użytkowania. Pewne 
niedopowiedzenie i niejednoznaczność przestrzeni stanowią efektywny 
nośnik czynnika kreatywności. Tłumaczy to, dlaczego miejsce pozbawione 
urządzeń zabawowych może okazać się atrakcyjnym miejscem zabawy. 
Trawnik pomimo braku obecności typowych elementów zabawowych czy 
też identyfi kujących go jako miejsce zabawy może okazać się niezwykle 
istotny z punktu widzenia budowy przestrzeni zabawowej. Miejsce zabawy 
potrzebuje bowiem w swym sekwencyjnym charakterze uwzględnienia 
strefy wolnej, o pozornie „pustym” charakterze, która zakomponowana tak, 
by stanowić integralną całość założenia, będzie pełnić, dzięki otwartej for-
mule użytkowania, rolę miejsca dla aktywności z pogranicza zabawy i rekre-
acji (piknikowanie) oraz zabaw grupowych (ryc. 5.16 i 5.17).

Typ strefy nie determinuje w sposób bezwzględny potencjału zabawowego. 
Może on zostać podniesiony dzięki wykorzystaniu komplementarnych cech 

Ryc. 5.15. Strefa charakterystyczna z elementem 
wodnym, Ortega Park, Sunnyvalle

Ryc. 5.17. Strefa otwarta, Campbell

Ryc. 5.14. Strefa pola piaskowego w Koret Children’s 
Quaters, Golden Gate Park, San Francisco

Ryc. 5.16. Strefa otwarta w Yerba Buena Gardens, 
San Francisco

Ryc. 5.14–5.15. Wykorzystanie czynnika kreatywności w miejscach zabawy
Źródło: fot. autorki

Ryc. 5.16–5.17. Strefy wolne od urządzeń jako integralna część miejsca zabawy
Źródło: fot. autorki.
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przestrzennych strefy. Zwykle jednak strefy, które cechuje intensywne dzia-
łanie czynnika kreatywności, wyróżniają się szczególnie wysokim poten-
cjałem zabawowym i pełnią rolę stref docelowych. Te, które cechuje brak 
dostępności materiałów oraz narzędzi, elementów i urządzeń do ich użyt-
kowania, brak otwartej formuły użytkowania oraz brak urozmaicenia 
i swoistej dynamiki w zagospodarowaniu, predysponowane są, by stać się 
strefami martwymi zabawowo, zwłaszcza gdy towarzyszą temu nieprawi-
dłowości w wykorzystaniu czynnika narracji (jak np. zwielokrotnianie stref, 
izolacja i wykluczenie z pętli aktywności). Porównanie wykorzystania dzia-
łania czynnika kreatywności w strefach zidentyfi kowanych jako szczególnie 
aktywne lub martwe zabawowo pokazuje, że jego wykorzystanie ma istotny 
związek z potencjałem zabawowym strefy (tab. 5.12).

Działanie czynnika kreatywności łączy się z działaniem kolejnego czyn-
nika – czynnika domknięcia, który defi niuje ramy przestrzenne, sprzyjając, 
by zabawa niejako „zakotwiczyła” się w przestrzeni. Czynnik domknięcia 
ma działanie wspomagające działanie czynnika kreatywności, odgrywając 
rolę przede wszystkim w kształtowaniu strefy docelowej zabawy. Rozwój 
zabawy w przestrzeni wymaga nie tylko sekwencyjnego i logicznego cha-
rakteru przestrzeni oraz zachowania ciągłości zabawy, ale też elementów, 
które zdefi niują granice przestrzeni, w której zabawa się dzieje, pozwala-
jąc na jej wyodrębnienie z otoczenia. Wykorzystanie czynnika domknięcia 
można porównać do planszy do gry mającej krawędzie, które defi niują miej-
sce poruszania się podczas zabawy. W przypadku miejsca zabawy pewne 
elementy, pełniące rolę krawędzi, pozwalają wyróżnić przestrzeń zabawową 
z pozostałej przestrzeni, dzielą ją na sekwencje, porządkują układ, a także 
powodują przemieszczanie się zabawy w przestrzeni. Sposób ich zdefi nio-
wania wpływa na to, czy dana strefa będzie stanowić jedną z sekwencji prze-
strzeni zabawowej, czy też nie. Krawędzie mogą działać na zasadzie łączenia 
lub rozdzielania, wymiany i przepływu lub powstrzymywania i blokowania. 
W miejscach zabawy intencjonalnych zwykle mamy do czynienia z precy-
zyjnym zdefi niowaniem krawędzi zewnętrznych dzięki nadaniu im postaci 
fi zycznej przegrody. W miejscach zabawy spontanicznie organizowanych 
krawędzie są zwykle delikatniejsze, symboliczne, bardziej wyczuwalne niż 
widzialne, otrzymując postać np. linii styku dwóch nawierzchni, krawęż-
nika lub kilku punktów. Niezależnie jednak od rodzaju miejsca zabawy 
sposób zdefi niowania krawędzi odgrywa rolę w identyfi kacji przestrzeni 
zabawowej. Intuicyjnie wyczuwamy, kiedy wkraczamy w przestrzeń zaba-
wową. Krawędź sama w sobie może także działać jako element pobudza-
jący do zabawy, zwłaszcza jeśli cechuje ją miękkość i „porowatość” w postaci 
załamań, nisz, kryjówek i zakamarków, pozwalających niejako „wniknąć” 
w nią, zyskując przy tym miejsce do obserwacji lub integracji (ryc. 5.18 
i 5.19).

Do najczęstszych błędów zauważalnych w budowie przestrzeni zabawo-
wej należą zbyt silne i dosłowne krawędzie zewnętrzne przy jednocze-
snym braku krawędzi wewnętrznych. Jeśli krawędzie są zbyt silne, stano-
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Tabela 5.12. Porównanie działania czynnika kreatywności w strefach zidentyfi kowanych jako 
szczególnie aktywne lub martwe zabawowo

Miejsce 
zabaw

Strefy szczególnie 
aktywne 
zabawowo 

Wykorzystanie 
cech odnoszących 
się do czynnika 
kreatywności 
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martwe zabawowo
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AD AD-D (pole piaskowe) + + + AD-H (huśtawki) – – –
AD-D 
(element mobilny) – + + AD-J (ścieżka) – – –

BP brak
nd. nd. nd.

BP-F (pole piaskowe 1) + + –
BP-O (piaskownice) + + –

CU CU-A
(element złożony) – – +

CU-H (scena) – + –
CU-I (drzewa) – + –
CU-M (trawnik) + + –

FR FR-C (pole piaskowe) + + +
brak nd. nd. nd.FR-D/E 

(element złożony) – – +

GE GE-K 
(strefa otwarta) + + –

GE-G (pole piaskowe 2) + + –
GE-B (element złożony) – – –

LP LP-C (element złożony – 
statek) + + – LP-F (element prosty – 

mini łódka) – + –

KQ KQ-E 
(pole piaskowe 
ze strumieniem)

+ + +
KQ-B (element złożony) – – –
KQ-K (ściana 
wspinaczkowa) – – –

MB MB-C 
(pole piaskowe) + + + MB-G (pole piaskowe 3) + + –

OR OR-A (element 
charakterystyczny 
wodny)

– + +
OR-K (trawnik) + + –
OR-F 
(element złożony) – – –

WM WM-G (element 
prosty – wielka ważka) – – + WM-E 

(pole piaskowe) + + –

WM-J 
(trawnik) + + – WM-D 

(kryjówka) – – –

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny kla-
syczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont 
Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – 
plac zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw). KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park 
(tematyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, 
Ortega Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw).

* Identyfi kacja stref szczególnie aktywnych zabawowo i martwych zabawowo na podstawie: %ANZ-P (stosunek ak-
tywności w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycznego udziału obecności w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę 
liczbę użytkowników); %ATZ-P (stosunek aktywności w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycznego udziału obecności 
w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę czas trwania).

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5.20. Arena Green, San Jose – 
nieprawidłowe wykorzystanie 
czynnika domknięcia. Zbyt silne 
krawędzie separują i izolują, zaś 
brak krawędzi wewnętrznych 
powoduje wewnętrzny chaos 
i trudności w identyfi kacji 
przestrzeni zabawowej

Ryc. 5.18–5.20. Wykorzystanie czynnika domknięcia – krawędzie jako element stymulujący zabawę 
lub ją ograniczający
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 5.18–5.19. Strefa pola 
piaskowego z fantazyjną ścianą, 
Koret Children’s Quaters – 
krawędzie wewnętrzne strefy 
jako miejsce zabawy i integracji. 
Miękko falująca krawędź 
defi niująca ramy pola piaskowego 
tworzy przestrzeń licznych zabaw 
dramatycznych i aktywności 
o charakterze integracyjnym. 
Urozmaicenie w fakturze 
i kolorystyce dodatkowo zachęca 
do eksplorowania i interakcji 
z przestrzenią
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wią barierę dla zabawy, która nie ma możliwości swobodnego przepływu 
i rozwoju w przestrzeni. Z drugiej strony, gdy nie ma ich wcale, zabawa staje 
się chaotyczna, ulega zaburzeniu i w efekcie także ustaje. Brak krawędzi 
powoduje, że zabawa nie zatrzymuje się i nie zostaje w przestrzeni, ale też 
nie rozwija się. W efekcie zbyt silnych krawędzi zewnętrznych i zbyt słabych 
krawędzi wewnętrznych lub źle zlokalizowanych, z jednej strony tworzony 
jest efekt bariery przestrzennej, a z drugiej wewnętrznego chaosu i braku 
logiki (ryc. 5.20).

Zdefi niowanie krawędzi zewnętrznych należy więc do istotnych decyzji dla 
materializacji idei zabawy i dalszego jej rozwijania się. Pytaniu, „w co się 
bawić?” towarzyszy bowiem pytanie, „gdzie się bawić?”, na które odpowie-
dzią jest identyfi kacja granic przestrzeni zabawowej.

Czynnik kulturowy – czynnik wspomagający
Zabawa w swej istocie jest uniwersalna – towarzyszy ludziom niezależnie 
od miejsca ich zamieszkania, narodowości czy wyznawanej religii. Jednak 
kontekst kulturowy ma pewien wpływ na formy, jakie przyjmuje, i na spo-
sób użytkowania przestrzeni. Miejsce zabawy jest naturalnie predyspono-
wane do tego, by stanowić miejsce spotkań, w którym w interakcje mogą 
wchodzić ludzie pochodzący z różnych środowisk, a nawet kręgów kultu-
rowych. Kulturowe różnice w formach zabaw, rekreacji i sposobie spędza-
nia wolnego czasu, wpływając na sposób użytkowania przestrzeni, wyma-
gają uwzględnienia w architekturze miejsca zabawy.

Wykorzystanie działania czynnika narracji oraz czynników kreatywności 
i domknięcia w budowie przestrzeni zabawowej można przyrównać do roli 
elementów konstrukcyjnych budynku. Czynnik kulturowy ma działanie 
niejako wspomagające – sprawia, że miejsce zabawy wpisując się dobrze 
w kontekst sytuacyjny i tradycję miejsca, staje się w pewien sposób niepo-
wtarzalne w charakterze, nabiera lokalnego kolorytu, przede wszystkim 
zaś odpowiada potrzebom i oczekiwaniom społecznym, stanowiąc pole dla 
integracji ludzi w różnym wieku, często o odmiennych zwyczajach i upodo-
baniach.

W sposób jaskrawy kulturowe różnice w użytkowaniu miejsc zabawy uwi-
daczniają się tam, gdzie korzystają z nich użytkownicy reprezentujący różne 
kręgi kulturowe. Obserwowane miejsca zabaw w wielu kalifornijskich par-
kach, odwiedzanych każdego dnia przez ludzi różnych narodowości, są tego 
dobrym przykładem. Przy całodziennych obserwacjach miejsc zabaw oka-
zuje się, że są one użytkowane według pewnego powtarzalnego dziennego 
wzorca, kształtowanego przez nawyki spędzania wolnego czasu różnych 
grup społecznych.

Wcześnie rano, jeszcze przed godziną 9, w miejscach zabawy pojawiają się 
przede wszystkim młode chińskie małżeństwa, które spędzają czas wolny 
na aktywności fi zycznej. Wykorzystują do ćwiczeń strefy wolne miejsca 
zabawy (nawierzchnie trawiaste lub z tworzywa sztucznego), rzadziej urzą-
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dzenia zabawowe (drabinki, ścianki wspinaczkowe). Obserwowane pary 
pokonywały na ogół drogę do miejsca zabawy pieszo, uprawiając jogging 
lub szybki chód. Zauważalną regułą była dominująca rola mężczyzny, który 
był zawsze osobą idącą z przodu i nadającą tempo, wobec podążającej za nim 
w odległości 3–4 m kobiety. Dominującą rolę mężczyzny widać było również 
podczas pobytu w miejscu zabawy – to on kierował przebiegiem treningu 
i pokazywał ćwiczenia. Nieco później głównymi użytkownikami obser-
wowanych miejsc zabaw stawały się kilku- lub kilkunastoosobowe grupy 
Chińczyków w podeszłym wieku. Osoby te były z reguły rodzicami, którzy 
przyjechali do Bay Area, aby pomóc swoim dzieciom w wychowaniu wnu-
ków. Nieznający najczęściej w ogóle języka angielskiego starzy Chińczycy 
tworzą silnie zintegrowane i hermetyczne grupy, które place zabaw trak-
tują jako miejsce spotkań służących kultywowaniu własnego języka i kul-
tury. Do miejsc zabawy zwykle przybywają pieszo, ciągnąc za sobą niewiel-
kie drewniane wózki wypełnione chińskimi gazetami i książkami. Wraz 
ich pojawieniem się miejsca zabawy nabierały charakteru swoistej plene-
rowej biblioteki, pełniąc funkcję centrum wymiany kulturalnej. W później-
szych godzinach, około godziny 11, w miejscach zabawy dominującą grupę 
stanowiły hinduskie kobiety z małymi dziećmi. Ich uwaga koncentrowała 
się na dzieciach. Sporadycznie tylko nawiązywały kontakt z innymi obec-
nymi na placu zabaw użytkownikami. Miejsca zabaw, które około południa 
wyludniały się ze względu na rosnącą temperaturę, nabierały z powrotem 
życia po godzinie 15, kiedy to szczególnie chętnie odwiedzali je Meksykanie – 
zawsze gwarnie, w dużych grupach, całymi rodzinami, przynosząc ze sobą 
przenośne stoliki, krzesła, rozsiadając się wokół miejsca zabawy i urządza-
jąc popołudniowe pikniki. Dla tej grupy pobyt w miejscu zabawy okazy-
wał się często pretekstem do świętowania urodzin dziecka lub celebracji 
świąt i wydarzeń. Tradycyjne amerykańskie rodziny stawały się użytkow-
nikami miejsc zabaw głównie wieczorem, po godzinach pracy, a ich pobyt 
stanowił formę rekreacji w wąskim, rodzinnym gronie lub nieco szerszym, 
sąsiedzkim.

Osobom dorosłym w miejscach zabawy zwykle towarzyszyły dzieci, których 
obecność stanowiła rodzaj przepustki do miejsca zabawy. Należy jednak 
zauważyć, że często stawały się one aktywnymi współuczestnikami zabaw. 
Wyjątek stanowiła chińska społeczność, dla której użytkowanie miejsc 
zabawy ma nieco inne konotacje i wykorzystywane jest chętnie do inte-
gracji w ramach swojej grupy wiekowej (ryc. 5.21).

Zwyczaje związane ze spędzaniem wolnego czasu i kultura wypoczynku 
mają wpływ na sposób użytkowania miejsc zabawy, oddziałując na kształ-
towanie się określonych potrzeb odnośnie do ich zagospodarowania.

Miejsca zabawy funkcjonujące jako przestrzenie zabawowe zwykle uwzględ-
niają działanie czynnika kulturowego. Dostosowane do lokalnych potrzeb 
przybierają postać swoistych inkubatorów kultywowania rodzinnych 
i sąsiedzkich więzi. Nośnikiem czynnika kulturowego stają się w tym 
wypadku elementy programowe, uwzględniające specyfi kę użytkowania 
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miejsc zabawy oraz tradycję miejsca. Miejsce zabawy wymaga nie tylko 
ciągłości i sekwencyjnego charakteru aranżacji, a więc logiki wynikają-
cej z działania czynnika narracji, ale też logiki stylistyki, której gwarantem 
może być wykorzystanie działania czynnika kulturowego. Odwołanie się 
zaś do lokalnych zwyczajów, tradycji i historii nadaje miejscu zabawy walor 
autentyczności i niepowtarzalności, stymulując do swoistego dialogu czło-
wieka z przestrzenią i interakcji z nią.

Podobną rolę może odgrywać udział społeczności w kształtowaniu prze-
strzeni i wykorzystanie jako identyfi katorów przestrzeni elementów przy-
gotowanych własnoręcznie przez mieszkańców. Samodzielne kształtowanie 
przestrzeni staje się w tym wypadku okazją do zabawy, nadając jej dodat-
kowy walor, jakim jest budowanie więzi z przestrzenią i więzi pomiędzy 
mieszkańcami.

Określony sposób działania i architektonicznej interpretacji czynnika kul-
turowego w miejscu zabawy jest lokalny, tj. przypisany do danego miejsca, 
ludzi i czasu. Tym samym standardowość przestrzeni i jej komercjalizacja, 
choć nie przekreśla możliwości budowy przestrzeni zabawowej, to jednak 
może ją znacznie osłabiać. Nieumiejętnie wykorzystany czynnik kulturowy 
może dewaluować przestrzeń, co z reguły ma miejsce, gdy adaptacji pod-
legają elementy zapożyczone z innych kultur (np. rzeźby postaci z bajek 
obcych w danym kręgu kulturowym), wprowadzające zamiast nośnika 
zabawy efekt konsternacji lub pastiszu, wynikający z braku uzasadnienia 
w doborze elementów.

Nawet w warunkach, w których przestrzeń nie jest użytkowana przez różne 
grupy etniczne i narodowości, uwzględnienie działania czynnika kultu-
rowego w miejscu zabawy jest istotne dla budowy przestrzeni zabawowej. 
Może stanowić skuteczny przekaz informacyjny, działający dla konkretnej 
społeczności – z jednej strony jako warstwa nośna dla zabawy, a z drugiej 
jako spoiwo łączące ją z przestrzenią. W przestrzeni rozumianej przez spo-

Ryc. 5.21. Spotkania chińskiej 
społeczności na placu zabaw 
(Ortega Park, Sunnyvale, CA)
Źródło: fot. autorki.
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łeczność, a więc w takiej, w której warstwa narracyjna pozostaje czytelna 
dla ludzi, łatwiej o związki z przestrzenią. Tam, gdzie czujemy się u siebie, 
łatwiej o zabawę. Można przyjąć, że czynnik kulturowy manifestuje się pod 
postacią przekazu informacyjnego, stanowiącego nośnik zabawy i integra-
cji społeczności z przestrzenią. Dzięki temu miejsce zabawy nabiera głęb-
szej treści i swojskości, a przestrzeń staje się bogatsza.

Przykładowo, w Las Palmas Park w Sunnyvale w Kalifornii miejsce zabawy 
zlokalizowano na sztucznej wyspie, otoczono palmami i zagospodaro-
wano jako „wyspę skarbów”. Uwzględniono tradycję, tworząc wyróżnia-
jące się charakterem miejsce, z którym identyfi kują się okoliczni miesz-
kańcy (ryc. 5.22).

Innym przykładem miejsca zabawy opartego na działaniu czynnika kul-
turowego jest tzw. Geopark (proj. Helen & Hard, 2008), zlokalizowany 
w norweskim mieście Stavanger – przestrzeń, dla której powstania inspi-
rację stanowił związek miasta z przemysłem wydobywczym ropy naftowej 
(ryc. 5.23 i 5.24). W zagospodarowaniu zlokalizowanego na wybrzeżu miej-
sca zabawy wykorzystano stare materiały i elementy używane w przemy-
śle naftowym i na platformach wiertniczych. Ideą powstania założenia było 
stworzenie nowego miejsca dla lokalnej młodzieży oraz rewitalizacja zde-
gradowanej i opustoszałej przestrzeni. Sposób kształtowania przestrzeni 
ma wartość dydaktyczną, opowiadając zarówno przemysłową, jak i geolo-
giczną historię miejsca. Miejsce jest swego rodzaju geologicznym krajobra-
zem, oddając ukształtowaniem terenu warstwy geologiczne tego rejonu 
zrekonstruowane w skali 1 : 500. W efekcie powstała przestrzeń łącząca tra-
dycję miejsca z kreacją unikatowej przestrzeni publicznej, charakterystycz-
nej i mającej głębsze przesłanie w warstwie informacyjnej. Przekaz zawarty 
w sposobie kształtowania przestrzeni uzupełniany jest o organizację warsz-
tatów edukacyjnych dla młodzieży oraz różnorodność programową. Miejsce 
oferuje wiele różnych form zabaw i spędzania wolnego czasu, jak ścieżki 
rowerowe, skatepark, ściany do graffi  ti, elementy wykorzystywane do ska-
kania, wspinania, miejsca do gry w piłkę czy występów. Założenie jest użyt-
kowane zarówno przez dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, pełniąc rolę 
z jednej strony przestrzeni zabawowej, a z drugiej miejskiej przestrzeni 
publicznej o nieformalnym charakterze. Czynnik kulturowy odgrywa tutaj 
znaczącą rolę w budowie przestrzeni zabawowej. Uzupełniając działanie 
czynników konstrukcyjnych, stanowi rodzaj nośnika zabawy, wpisując 
się w kontekst sytuacyjny i korespondując z lokalną tradycją. Dzięki temu 
zabawa staje się niejako integralnym elementem przestrzeni publicznej.

Czynnik formy – czynnik warunkowy lub pozorny
Przy analizie miejsc zabawy pojawia się często pytanie, dlaczego przestrzeń 
pomimo widocznej staranności i pomysłowości twórcy okazuje się nie funk-
cjonować jako przestrzeń zabawowa lub jako taka funkcjonuje tylko w ogra-
niczonym zakresie. Rozwiązania podyktowane chęcią kreacji wyjątkowej 
przestrzeni mogą paradoksalnie okazać się mniej atrakcyjne niż powszech-
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Ryc. 5.22. Las Palmas Park, 
Sunnyvale, CA 
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 5.23. Geopark, Stavanger
Źródło: Z. Ostapiuk.

Ryc. 5.24. Geopark, Stavanger
Źródło: Z. Ostapiuk

Ryc. 5.22–5.24. Wykorzystanie czynnika 
kulturowego w miejscach zabawy
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nie spotykane miejsca zabawy. Obserwacja zachowań użytkowników może 
jednak ujawnić ich pozorne tylko działanie jako przestrzeni zabawowych. 
Działanie czynnika formy należy do chętnie wykorzystywanych przez pro-
jektantów, jednak wymaga spełnienia określonych warunków dla efektyw-
nej kreacji przestrzeni zabawowej.

Niewielkie znaczenie czynnika formy w budowie przestrzeni zabawowej 
wynika bezpośrednio z niewielkiego wpływu cech przestrzennych doty-
czących estetyki na czas trwania i ilość obserwowanych zabaw w identy-
fi kowanych strefach zabawowych. Ani unikatowość, ani kontrastowość 
rozwiązań (np. kontrasty kolorystyczne lub oparte na skali) nie przekła-
dają się na zabawowość przestrzeni, czyli zdolność do generowania zabawy. 
Pojedyncze elementy tematyczne o charakterystycznej formie mogą przy-
ciągać uwagę i zaciekawić, nie spowodują jednak, że zabawa będzie trwała 
dłużej, a potencjał zabawowy strefy stanie się większy. Również tematycz-
ność i pewna dosłowność w estetyce nie jest prostą receptą na kreację prze-
strzeni zabawowej.

W kontekście jednak oddziaływania całego miejsca zabawy oraz budowy 
przestrzeni zabawowej czynnik formy może odegrać pewną rolę. Przy speł-
nieniu warunku współdziałania czynników konstrukcyjnych dla budowy 
przestrzeni zabawowej (czynnika narracji, kreatywności i domknięcia) 
może on działać wspomagająco, przyciągając, zaciekawiając i zapraszając 
użytkowników, a także przyczyniając się do łatwej identyfi kacji przestrzeni. 
Utrzymując spójność tematyczną miejsca zabawy, możemy uzyskać efekt 
przestrzeni łatwo zapamiętywanej, charakterystycznej, a więc wyróżnia-
jącej się na tle innych, o standardowych rozwiązaniach. Efektywne wyko-
rzystanie działania czynnika formy może też wpływać na utożsamianie się 
z danym miejscem. Jednak bez uwzględniania czynników konstrukcyjnych 
takie działanie nie ma większego znaczenia dla stymulowania zabawy, pro-
wokując najczęściej jedynie krótkotrwałe zainteresowanie (ryc. 5.25 i 5.26).

Ryc. 5.25–5.26. Miejsce zabawy oparte na czynniku formy (Los Gatos, CA)
Źródło: fot. autorki.
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Przykładowo, miejsce zabawy War Memorial Playground (proj. Royston 
Hanamoto Alley & Abey and Chiodo Art Development, 2007), repre-
zentujące współczesny tematyczny i autorski plac zabaw, funkcjonuje 
wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, pod nazwą „plac czerwo-
nej mrówki”. Aranżacja przestrzeni i jej układ funkcjonalny zostały konse-
kwentnie podporządkowane motywowi przewodniemu, którym są mrówki 
(ryc. 5.27–5.30). Charakterystyczne czerwone rzeźby tych zwierząt dzia-
łają jako element silnie identyfi kujący przestrzeń, mający w założeniu 
stymulować zabawy tematyczne. Sposób zakomponowania przestrzeni 
oparto na koncepcji wędrówki mrówek, lokalizując w nawierzchni ścieżkę 
z ich wizerunkiem. Ścieżka wije się od wejścia, prowadząc do mrowiska, 
stanowiącego jednocześnie górkę wspinaczkową i kryjówkę dla dzieci. 
Szczegółowe badania i obserwacje pokazują, że elementy tematyczne budzą 
zainteresowanie, ale tylko dzieci młodszych, w wieku wczesnoprzedszkol-
nym. Jest to zainteresowanie krótkotrwałe, powiązane z badaniem ele-
mentu, jego wypróbowywaniem i testowaniem, do czego może służyć. 
Spodziewane zabawy tematyczne nie są stymulowane, ponieważ działanie 
czynnika formy nie jest wystarczająco wsparte działaniem innych czynni-
ków zabawotwórczych. Dla dzieci starszych elementy tematyczne to za mało, 
by przestrzeń mogła generować zabawę. Urządzenia typu ścianka wspinacz-
kowa i pole piaskowe też budzą tylko chwilowe zainteresowanie. Najlepiej 

Ryc. 5.27–5.30. War Memorial Playground – miejsce zabawy zrealizowane na bazie działania czynnika formy
Źródło: fot. autorki.
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wypada pod względem obecności dzieci strefa nowoczesnej huśtawki typu 
ważka, wymagającej kooperacji, oraz strefa otwarta w formie trawnika. 
Brakuje uwzględnienia spójnego oddziaływania czynników kluczowych 
dla budowy przestrzeni zabawowej: narracji (brak pętli aktywności, sekwen-
cyjności i aranżacji zgodnej z naturalnym rytmem rozwoju zabawy), ograni-
czenia (brak miękkich krawędzi wewnętrznych). Czynnik kreatywności jest 
zaś słabo realizowany (adaptowalność przestrzeni nieznacznie tylko realizo-
wana w ramach pola piaskowego, które jest małe i nie ma elementów wod-
nych). W tym kontekście działanie czynnika formy niepoparte w wystar-
czający sposób działaniem czynników konstrukcyjnych traci na znaczeniu, 
a urok „formy” szybko maleje. Przekłada się to na stosunkowo duży odse-
tek form obecności niebędących ani zabawą, ani aktywnością (16,3%), oraz 
fakt, że dwie strefy zostały sklasyfi kowane jako martwe zabawowo – strefa 
WM-D (strefa kryjówek) oraz strefa WM-E (strefa pola piaskowego).

Elementy tematyczne mają zatem swoje znaczenie w budowie przestrzeni 
zabawowej i mogą pełnić rolę jej identyfi katora, a nawet elementu inicju-
jącego zabawę, zwłaszcza dla bardzo małych dzieci. To formy, do których 
zwykle chętnie podejdziemy i przy którym być może zrobimy sobie zdję-
cie. Jeżeli jednak w miejscu zabawy zabraknie działania czynników zaba-
wotwórczych o kluczowej roli dla budowy przestrzeni zabawowej, powsta-
nie efekt tylko pozornej przestrzeni zabawowej – miejsce, które choć jest 
atrakcyjne wizualnie, nie generuje zabawy, tworząc nierzadko martwe zaba-
wowo strefy (ryc. 5.31 i 5.32).

Szczególnym sposobem wykorzystania działania czynnika formy jest miej-
sce zabawy przybierające postać labiryntu. Wykorzystując motyw drogi 
i przyjmując postać wijącej się ścieżki, może stać się atrakcyjną przestrze-
nią zabawową. Motyw labiryntu jest od dawna chętnie wykorzystywany 
w architekturze krajobrazu, dostarczając zabawy, rozrywki, doznań este-
tycznych, a nawet okazji do kontemplacji i relaksu. Jednak jego rzeczywi-
sta wartość jako przestrzeni zabawowej zależy od faktu, czy czynnik formy 
współdziała z czynnikami kluczowymi w celu budowy przestrzeni zabawo-
wej. Labirynt może dzięki zastosowanym w nim konstrukcyjnym czynni-
kom budowy przestrzeni zabawowej stanowić rodzaj wyzwania, gry, celu 
i nagrody lub pozbawiony ich być tylko kolejną wariacją na temat formy.

Pozorność działania czynnika formy w przypadku labiryntu wynika 
z łatwego nawiązania linearną aranżacją do ścieżki zabawy, którą podążamy, 
bawiąc się jednocześnie. Jeśli jednak „ścieżka” przyjmuje postać zamknię-
tego i monotonnego tunelu, a drodze, którą podążamy, brakuje sekwen-
cyjności, odpowiadającej naturalnemu rozwojowi zabawy, lub co najważ-
niejsze, gdy nie prowadzi ona do czegoś i gdzieś, jej wartość w budowie 
przestrzeni zabawowej maleje. Przestrzeń zabawowa jako taka nie opiera 
się bowiem na koncepcji znalezienia „wyjścia” z niej i niejako ucieczki, ale 
raczej na poruszaniu się od – do, bawieniu się ruchem i przemieszczaniem 
w celu znalezienia lub odkrycia czegoś. Istotna jest pewna logika poruszania 
się, ukryty sens przemieszczania, podyktowany istnieniem pewnych reguł 
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(np. konieczność poruszania się po wąskiej linii lub z określonym rytmem 
narzuconym przez rysunek nawierzchni). 

W ostatnich latach pojawiły się realizacje miejsc zabawy, które dzięki 
zastosowaniu nowych materiałów i silnie działającego czynnika formy 
pod postacią labiryntu układają się w skomplikowane struktury, tworzące 
zamknięty, wyodrębniony świat, po którym dziecko krąży w poszukiwa-
niu wyjścia. Przykładem mogą być wspomniane już (rozdz. 4) prace Petera 
Jona Pearce’a. Jego place zabaw Curved Space Diamond Structure to dziwne 
modułowe struktury przestrzenne, w których poruszają się dzieci. Działanie 
czynnika labiryntu jest tu kluczowe i to na nim opiera się jego koncepcja 
przestrzeni. Wielkoprzestrzenne formy do wspinania tworzą zamknięte 
i ciasne tunele, skłaniając do skojarzeń z popularnymi modułowymi kon-
strukcjami w bawialniach, które pozbawione są czynników kluczowych dla 
budowy przestrzeni zabawowej. Niebanalny wygląd i użycie oryginalnych 
materiałów pozostają bezsprzeczne, jednak istota zabawy znajduje tu reali-
zację tylko w niewielkim stopniu.

Ryc. 5.31. Strefa morskich fal, 
choć atrakcyjna wizualnie, 
przez dzieci jest praktycznie 
nieużytkowana 
(Koret Children’s Quaters, 
San Francisco)

Ryc. 5.32. Strefa morskich 
zwierząt – pobyt w niej wiąże 
się jedynie z krótkotrwałym 
zainteresowaniem 
(Koret Children’s Quaters, 
San Francisco)

Ryc. 5.31–5.32. Pozornie tylko atrakcyjne do zabawy strefy
Źródło: fot. autorki.
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Jeśli jednak czynnik labiryntu współdziała z czynnikiem narracji, droga 
staje się faktycznie zabawą, a miejsce zabawy nabiera charakteru prze-
strzeni zabawowej. Udane działanie czynnika formy pod postacią labiryntu 
można zobaczyć podczas czasowo realizowanych przestrzeni pokazowych 
(np. w ramach BUGA Garden Show w Monachium), ale też w bardziej typo-
wych miejscach zabaw (ryc. 5.33 i 5.34).

Współdziałanie czynników
Zabawę cechuje wolność, dowolność i ekspresja. Zabawa ma swoją logikę, 
początek i koniec, dziejąc się w określonej przestrzeni, w której istnieją 
pewne reguły poruszania się. Budowa przestrzeni zabawowej opiera się 
na współdziałaniu zidentyfi kowanych czynników zabawotwórczych, wśród 
których kluczowe znaczenie mają czynniki konstrukcyjne:

 — czynnik narracji – ciągłość, sekwencyjność, logika przestrzeni fi zyczna 
i mentalna;

 — czynnik kreatywności – wolność, adaptowalność, wariantowość, ela-
styczność w użytkowaniu przestrzeni;

 — czynnik domknięcia – czytelność, zdefi niowanie przestrzeni.

Czynnikom konstrukcyjnym mogą towarzyszyć czynniki drugorzędne – 
czynnik kulturowy i czynnik formy, o działaniu wspomagającym lub warun-
kowym, wymagające dla efektywnego działania w budowie przestrzeni 
zabawowej spełnienia określonych warunków (tab. 5.13).

Jeżeli architektura miejsca zabawy łączy wykorzystanie czynnika kreatyw-
ności z czynnikiem narracji (obecność pętli aktywności, kreacja strefy ini-
cjującej zabawę – w pobliżu wejścia platformy ponad poziomem gruntu, kre-
acja stref docelowych na bazie czynnika kreatywności, zachowana ciągłość 
pomiędzy strefami) oraz czynnikiem domknięcia (ramy przestrzenne stref 
docelowych, elementy i krawędzie defi niujące granice przestrzeni zabawo-
wej), to z reguły mamy do czynienia z miejscami mającymi duży potencjał 
funkcjonowania jako przestrzenie zabawowe (tab. 5.14).

Ryc. 5.33–5.34. Wykorzystanie czynnika labiryntu w miejscach zabawy
Źródło: fot. autorki.
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Tabela 5.13. Elementy architektury miejsca zabawy w budowie przestrzeni zabawowej

Elementy architektury miejsca zabawy
Działanie

czynniki zabawotwórcze cechy 
Cz

yn
ni

ki
 k

on
st

ru
kc

yj
ne

czynnik 
narracji

sekwencyjność;
ciągłość;
logika;
aranżacja zgodna z naturalnym rytmem 
rozwoju zabawy;
obecność pętli aktywności

ciągłość i trwałość zabawy;
cyrkulacja i odnawianie się zabawy 
(zabawa płynie w przestrzeni);
zabawa zaczyna się, rozwija i trwa

czynniki 
ograniczenia

czytelność;
określoność (przestrzeń zdefi niowana);
krawędzie zewnętrzne;
krawędzie wewnętrzne (miękkie)

cyrkulacja zabawy;
zabawa trwa

czynnik 
kreatywności

adaptowalność i elastyczność;
podatność na transformacje;
otwarta formuła użytkowania;
wariantowość 

poczucie swobody i wolności;
kreatywność użytkowania;
zabawa trwa

Cz
yn

ni
k 

dr
ug

or
zę

dn
y 

– 
w

sp
om

ag
aj

ąc
y czynnik 

kulturowy
odwołania do kontekstu miejsca 
i czasu;
logiczność (zrozumiałość) przestrzeni;
autentyczność przestrzeni;
swojskość

zabawa trwa;
zaangażowanie różnych grup 
wiekowych;
poczucie bycia u siebie, swobody

Cz
yn

ni
ki

 d
ru

go
rz

ęd
ne

 – 
w

ar
un

ko
w

e

czynnik 
formy – 
labirynt

linearność;
nawierzchnia jest elementem 
zabawowym;
wyraźna ścieżka zabawowa;
istotna jest długość i wprowadzenie 
elementów pobudzających ciekawość

przemieszczanie się jest zabawą;
zabawa „przy okazji”;
bez połączenia z czynnikami 
konstrukcyjnymi może skutkować 
efektem uciekania z przestrzeni 
(zabawa urywa się);
możliwy efekt ciasnego tunelu oraz 
monotonii przy braku możliwości 
wyboru dróg, silnym zamknięciu 
przestrzeni lub przy bardzo 
długiej i pozbawionej elementów 
pobudzających drodze

czynnik formy tematyczność;
unikatowość, niepowtarzalność;
przestrzeń łatwa do identyfi kacji;
wizualna atrakcyjność

krótkotrwałe zainteresowanie, 
stymulacja zabawy głównie u małych 
dzieci;
bez połączenia z czynnikami 
konstrukcyjnymi zabawa nie jest 
kontynuowana, powstają strefy 
martwe zabawowo, nawet przy ich 
wizualnej atrakcyjności

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie działania czynników zabawotwórczych w wybranych dzie-
sięciu miejscach zabawy wskazuje, że tylko w przypadku trzech z nich 
(Mercy-Bush, Always Dream i Gemello Park) zidentyfikowano ścieżkę 
zabawy jako pętlę aktywności i tylko te miejsca wyróżnia istnienie strefy 
inicjującej zabawę w pobliżu wejścia. Są to miejsca zabawy, w których 
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Tabela 5.14. Porównanie zintegrowanego działania czynników zabawotwórczych w wybranych 
miejscach zabawy o dużym, średnim i małym potencjale jako przestrzeni zabawowych

Czynnik 
zabawo-
twórczy

Cechy odnoszące się 
do czynnika AD BP CU FR GE KQ LP MB OR WM

Cz
yn

ni
k 

na
rr

ac
ji

obecność pętli aktywności + – – – + +/– – + – –
strefy szczególnie aktywne 
jako strefy docelowe + + – – + + +/– + + –

strefa inicjująca w pobliżu 
wejścia + – – – + – – + – –

brak stref martwych 
zabawowo – – – + – – – – – –

ciągłość i powiązania 
pomiędzy strefami + – + + + + – + – +

brak zwielokrotnienia tych 
samych stref + – + + – + + – – +

Cz
yn

ni
k 

kr
ea

ty
w

no
śc

i

dostępność materiałów, 
narzędzi, drobnych 
elementów lub urządzeń 
do zabaw piaskiem

+ +/– +/– + + + +/– + +/– +/–

otwarta formuła użytko-
wania w strefi e docelowej/
strefach docelowych

+ +/– – + + + +/– + +/– +

urozmaicenie i dynamika 
(elementy wodne i mobilne) 
w strefi e docelowej/strefach 
docelowych

+ – – – + + – + + –

strefa otwarta (wolna) 
zaaranżowana jako część 
miejsca zabawy

– – – + + – – + – +/–

Cz
yn

ni
k 

do
m

kn
ię

ci
a

ramy przestrzenne stref 
docelowych + + + + + + + + + –

elementy i krawędzie 
defi niujące granice 
przestrzeni zabawowej

+ – – – + + +/– + – –

czytelność stref + – + + + + +/– + + +/–
Ocena miejsca pod względem potencjału 
jako przestrzeni zabawowej + – +/– + + + +/– + +/– –

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny kla-
syczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont Park 
(współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – plac za-
baw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park (tematycz-
ny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, Ortega Park 
(współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw); + miejsce za-
bawy o dużym potencjale jako przestrzeń zabawowa, +/– miejsce o średnim potencjale, – miejsce o małym potencjale;

Źródło: opracowanie własne.

ścieżka zabawy dobrze oddaje naturalny proces rozwoju zabawy od strefy 
inicjującej po strefy docelowe i które wyróżniają się ważnymi dla urozma-
icenia i wydłużenia czasu zabawy cechami. Nawet jednak w tych miejscach 
zidentyfi kowano strefy martwe zabawowo, które są efektem zwielokrotnia-
nia stref o tych samych funkcjach i powielania rozwiązań lub odseparowa-
nia strefy, braku ciągłości i powiązań pomiędzy strefami. We wszystkich 



5.2. Czynniki zabawotwórcze

miejscach znajdują się strefy cechujące się działaniem czynnika kreatyw-
ności, jednak w niektórych jest ono ograniczone tylko do wykorzystania 
piasku w zabawie, co istotnie zmniejsza jego przydatność w zabawie. Tylko 
trzy miejsca (Mercy-Bush, Gemello Park oraz Fremont Park) zaaranżowane 
zostały z uwzględnieniem strefy wolnej (pozbawionej urządzeń), realizowa-
nej najczęściej pod postacią trawnika, tak aby stanowiła wizualnie i funk-
cjonalnie jeszcze jedną strefę zabawową. Działanie czynnika narracji, odno-
szącego się bezpośrednio do aranżacji miejsca zabawy jako całości, jest 
najsłabiej realizowane, co wydaje się wynikać z braku świadomości specy-
fi ki zabawy i procesu jej rozwoju w przestrzeni. Czynnik kreatywności znaj-
duje lepsze możliwości w wykorzystaniu, jednak w ograniczonym zakresie. 
Chętnie wykorzystywany w miejscach zabawy materiał, jakim jest piasek, 
dający spore możliwości elastycznego używania w zabawie, dopiero w połą-
czeniu z wodą, drobnymi elementami i urządzeniami do zabaw piaskiem 
i wodą daje pełne możliwości kreacji aktywnej zabawowo strefy docelowej. 
Stosunkowo dobrze wypada wykorzystanie czynnika domknięcia – strefy 
cechuje w większości czytelność i łatwość identyfi kacji, a strefy docelowe 
wyraźne wyodrębnienie.

Uwzględnienie w architekturze miejsca zabawy współdziałania wskaza-
nych czynników zabawotwórczych otwiera drogę dla budowy przestrzeni 
zabawowej i uruchomienia procesów integracyjnych, odsłaniając istotę jej 
fenomenu – przestrzeni, która stanowi płaszczyznę dla integracji w prze-
strzeni i z przestrzenią.

Gdy przyjmiemy istotę zabawy za fundament kształtowania przestrzeni, 
traktując radość jako źródło zabawy, a kreatywność, ograniczoność prze-
strzenno-czasową oraz reguły za jej cechy, to przestrzeń zabawowa w nie-
spotykanym dla innych przestrzeni wymiarze przybierze postać przestrzeni 
integracyjnej, stając się swoistą areną, na której człowiek (nie tylko dziecko) 
ma możliwość wyrażenia siebie przez różne formy zabaw, o różnym stopniu 
uspołecznienia (w zależności od etapu rozwoju i potrzeb).

Na czym dokładnie polega ten fenomen integracyjny przestrzeni zabawo-
wej?
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6
FENOMEN PRZESTRZENI 
ZABAWOWEJ  – 
MIEJSCE  ZABAWY 
JAKO  PRZESTRZEŃ 
INTEGRACYJNA

„Kreatywny plac 
zabaw to jedynie 
połowa kreatywnej 
przestrzeni; to również 
kreatywne nastawienie. 
A my zmieniamy 
nastawienia tak samo, jak 
zmieniamy przestrzenie”¹ 
(tłum. własne).

Jay Beckwith

 6.1. Integracyjność miejsca zabawy
Rozumienie integracyjności miejsca zabawy
W sposób bezsprzeczny przestrzeń architektoniczna i sposób jej kształto-
wania może determinować określone zachowania, stymulować interak-
cje pomiędzy ludźmi, zachęcać do tworzenia grup społecznych, tworząc 
pole dla integracji, spotkań i kontaktów międzyludzkich. Nie jest to jed-
nak oddziaływanie jednego miejsca, ale sumy miejsc, w obrębie których 
toczy się życie człowieka². Zjawisko to można lepiej zrozumieć dzięki odwo-
łaniu się do pojęcia zachowania integracyjnego, rozpatrywanego jako kon-
takty i interakcje społeczne. Zachowania określane jako społeczne interak-
cje defi niowane są jako „sytuacja, w której zachowania jednego z aktorów 
są świadomie reorganizowane i oddziaływają na zachowania innego aktora 
i vice versa”³. Jonathan Turner kategoryzuje trzy elementy interakcji spo-
łecznej: proces motywacyjny, w którym ludzie są mobilizowani w inte-
rakcji i ruchu; proces interakcyjny jako rodzaj aktywności w czasie, gdy 
ludzie wpływają na siebie wzajemnie; i w końcu proces konstruowania – 
powiązany z przestrzenią fi zyczną i powtarzaniem. Przestrzeń integra-
cyjna to zatem przestrzeń, która dzięki swym cechom posiada właściwości 
wspomagające kontakty i interakcje społeczne. Tak rozumiana w kontek-
ście kontaktów społecznych i przez pryzmat zachowań określana bywa też 

1 London Play, https://www.londonplay.org.uk/resources/0000/1738/1118_Secondary_
School_Play_Views_and_voices_from_Scottish_schools.pdf (dostęp: 6.06.2018).
2 Hall E. Ukryty wymiar, Warszawa, Muza, 2009.
3 Turner J. A theory of social interaction, Stanford, Stanford University Press, 1988, 13.
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przestrzenią społeczną⁴, dospołeczną lub miejscem kontaktów⁵. Cechami 
odpowiedzialnymi za dospołeczny charakter przestrzeni są: właściwa, czyli 

„ludzka” skala założeń, czytelny plan, urozmaicenie funkcjonalno-progra-
mowe, detal urbanistyczny, zindywidualizowanie przestrzeni, wykorzy-
stanie form naturalnych w zagospodarowaniu⁶. Elementami budującymi 
przestrzeń integracji mogą być zarówno elementy stałe, tymczasowe, jak 
i nieformalne⁷. Elementem determinującym integrację pomiędzy ludźmi 
w przestrzeni może być fi zyczna odległość pomiędzy nimi. Fakt odległo-
ści miejsca zamieszkania może przyczynić się bowiem do podjęcia decy-
zji o zaniechaniu kontaktów. Również wielkość przestrzeni, jej rozległość, 
ma znaczenie dla rodzaju generowanych w niej kontaktów między ludźmi, 
co wiąże się z czterema rodzajami dystansów przestrzennych w relacjach 
międzyludzkich⁸.

W przypadku miejsc zabawy integracyjność rozpatrywana jest najczęściej 
w kontekście udostępniania przestrzeni i tworzenia tzw. placów zabaw bez 
barier. Drugi sposób rozumienia integracyjności miejsca zabawy może 
dotyczyć idei bezpiecznej, tj. dostępnej dla dzieci przestrzeni miejskiej. Oba 
podejścia choć są istotne, to nie nawiązując bezpośrednio do istoty zabawy, 
tylko częściowo mogą odpowiadać idei tworzenia przestrzeni zabawowej.

Podobnie jak w przypadku potencjału zabawowego (zabawowości) poten-
cjał integracyjny (integracyjność) miejsca zabawy możemy rozpatrywać 
jako wynik obecności pewnych cech przestrzeni. W niektórych miejscach 
zabawy wyjątkowo chętnie podejmujemy wspólną zabawę, a kontakty spo-
łeczne są tam częstsze niż gdzie indziej. Możemy także spotykać się z reali-
zacjami miejsc, w których integracyjne formy aktywności są rzadkością. 
W miejscach zabawy, które zwykle nie są jednorodne i mają co najmniej 
kilka stref różniących się funkcją, można zaobserwować zróżnicowanie ich 
pod względem stymulowanych form obecności, czasu ich trwania, a także 
uspołecznienia. Integracyjność miejsca zabawy rozpatrywana w kontekście 
stymulowanych zabaw i aktywności wspólnych (grupowych) stanowi naj-
bardziej oczywisty, ale nie jedyny sposób rozumienia zagadnienia. Podczas 
obserwowania zachowania dzieci w miejscach zabaw nasuwa się bowiem 
spostrzeżenie, że integracyjność może być rozumiana nie tylko w kontek-

4 Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa, Ofi cyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
5 Lenartowicz J.K. Miejsce kontaktów, w: Sfera osobista w przestrzeni społecznej. IV Ogó lno-
polskie Konserwatorium Polskiej Architektury Współczesnej, Mogilany, 3–4 listopada 1983, 
Krakó w, PK, 1983.
6 Ostrowska M. Człowiek a rzeczywistość przestrzenna, Szczecin, Autorska Ofi cyna Wydaw-
nicza Nauka i Życie, 1991.
7 Edward Hall wyróżnia trzy typy przestrzeni: trwałą  (np. budynki, które obejmują zmate-
rializowane, jak i niewidoczne wzorce kierujące zrachowaniami człowieka), na pó ł trwałą  
(dającą się częściowo modyfi kować) oraz nieformalną  (bez wyraźnej kodyfi kacji wzorców 
zachowań ). Hall E. Ukryty…, op. cit., 145.
8 Hall odnosząc się do wiedzy o odległościach, jakie ludzie zachowują między sobą w zależ-
ności od rodzaju kontaktu, wyróżnia cztery rodzaje dystansów przestrzennych w relacjach 
międzyludzkich: dystans intymny (do 45 cm), osobniczy (45–1,2 m) oraz społeczny (1,2–3,6 m) 
i publiczny (3,6–7,5 m lub więcej). Ibidem, 161.
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ście interakcji pomiędzy ludźmi, ale też ludzi z przestrzenią, a nawet prze-
strzeni z szerszym kontekstem sytuacyjnym i przestrzenią miejską. Miejsce 
zabawy w szczególnych przypadkach okazuje się bowiem integrować w spo-
sób wielopłaszyznowy, nie tylko zachęcając do interakcji z drugim człowie-
kiem, ale też z przestrzenią. Dlatego też słuszne wydaje się rozpatrywanie 
jego integracyjności nie tylko w kontekście zabaw wspólnych.

Cechy przestrzenne a integracyjność miejsca zabawy
Jeśli się założy, że integracyjność strefy znajduje odbicie w zachowaniu użyt-
kowników jako przede wszystkim udział procentowy zabaw oraz aktyw-
ności wspólnych (grupowych) w całości zarejestrowanych form obecno-
ści w analizowanej strefi e (mierzony zarówno w ujęciu czasu łącznego, jak 
i średniego), możliwe staje się zidentyfi kowanie, które strefy analizowanego 
miejsca zabawy cechuje szczególnie wysoka lub niska wartość. Stosując 
zasady miar w sposób analogiczny jak dla potencjału zabawowego (rozdz. 5), 
integracyjność danej strefy można mierzyć na podstawie:

 — średniego czasu trwania integracyjnych aktywności (formy obecności 
będące formami zabaw oraz będące aktywnościami z pogranicza zabawy 
i rekreacji) w zidentyfi kowanej strefi e (AvgSTZ);

 — sumarycznego (całościowego) czasu aktywności wspólnych w analizo-
wanej strefi e (TotSTZ);

 — stosunku aktywności wspólnych w strefi e do sumarycznego udziału 
obecności w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę czas (%STZ-P) lub 
liczbę użytkowników (%SNZ-P).

Na podstawie tak określonych wartości mierzalnych (mierników) przyjęto, 
że:

 — strefy o szczególnie niskim potencjale integracyjnym (strefy martwe 
społecznie) – to strefy, w których miernik (%SNZ-P) jest co najmniej 10-krot-
nie mniejszy od teoretycznego udziału pojedynczej strefy w sumarycznym 
udziale obecności analizowanego miejsca;

 — strefy o szczególnie wysokim potencjale integracyjnym (strefy szcze-
gólnie aktywne społecznie) – to te, których suma STZ-P i SNZ-P wynosi co naj-
mniej 15%. Podobnie jak dla potencjału zabawowego w celu znalezienia 
związków pomiędzy cechami przestrzennymi a integracyjnością strefy wy-
korzystano miernik CSR obliczony jako suma STZ-P i SNZ-P.

Przykładowo, dla miejsca zabaw z ośmioma strefami teoretyczny udział 
wybranej strefy wynosi 12,5%, stąd strefa z miernikiem %SNZ-P niższym niż 
1,25% zostanie oceniona jako strefa martwa społecznie.

Analiza przeciętnego czasu spędzonego podczas aktywności grupowych 
w różnych rodzajach stref wskazuje, że najwięcej i najdłużej trwające inte-
gracyjne zabawy i formy aktywności (średnio 9 min 38 sek.) można zauwa-
żyć w strefach pola piaskowego i strefi e otwartej (które pełnią często funk-
cje stref docelowych) (ryc. 6.1).
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Rodzaj strefy nie determinuje ostatecznie potencjału integracyjnego. 
Ma jednak znaczenie w nadawaniu formom zabaw określonej specyfi ki, 
wpływając też na specyfikę zabaw wspólnych i formy obserwowanych 
zachowań integracyjnych. W strefach otwartych dominują zabawy inte-
gracyjne oparte na regułach i ruchu oraz eksploracyjne, w strefi e pola pia-
skowego – zabawy konstrukcyjne i dramatyczne, a w strefi e elementów 
złożonych aktywności integracyjne przyjmują często postać aktywności 
z pogranicza zabaw i rekreacji (np. platformy urządzenia wielofunkcyjnego 
wykorzystywane są jako miejsce spotkań i rozmów).

Podobnie jak w przypadku potencjału zabawowego (zabawowości) najważ-
niejsza dla potencjału integracyjnego (integracyjności) okazuje się obec-
ność konkretnych cech przestrzennych. Cechy charakterystyczne dla stref 
o największej ilości integracyjnych form obecności i najdłuższym czasie 
ich trwania (tj. strefy pola piaskowego, strefy otwartej i strefy komunika-
cji) wiążą się ze szczególnie intensywnym działaniem czynników kreatyw-
ności i domknięcia.

W strefi e pola piaskowego wspólna zabawa i kontakty społeczne dotyczą 
wykorzystywania charakterystycznych dla tej strefy materiałów i elemen-
tów: piasku, wody i drobnych elementów typu loose parts, które umożli-
wiają zarówno elastyczność użytkowania, kreatywność w zabawie, jak 
i zachęcają do podjęcia jakiegoś zadania. Czytelnie zdefi niowane granice 
strefy sprzyjają trwaniu zabawy. Podobne działanie widoczne jest w dru-
giej co do średniego czasu użytkowania strefi e. W strefi e otwartej (wol-
nej od urządzeń) dominują zachowania integracyjne związane z aktywno-
ścią ruchową lub eksploracyjną. Możliwości elastycznego wykorzystania 
przestrzeni i otwarta formuła jej użytkowania stymulują szczególnie uroz-
maicone integracyjne formy aktywności. Wyraźnie zdefi niowane granice 
strefy otwartej nie są powszechne. Strefa z granicą o miękkich krawędziach 

Ryc. 6.1. Przeciętny czas trwania [min] integracyjnych form aktywności i zabaw 
w różnych strefach
Źródło: opracowanie własne.
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(czytelnych, ale umożliwiających płynne przemieszczanie się zabawy) two-
rzy jedną całość z pozostałymi strefami, będąc miejscem chętnie wyko-
rzystywanym do aktywności wspólnych. Trzecią pod względem średniego 
czasu aktywności integracyjnej okazuje się strefa komunikacyjna, która nie 
jest strefą typowo zabawową, jednak może generować znaczną ilość inte-
gracyjnych form aktywności, zwykle związanych z aktywnością fi zyczną 
i formami gier. Choć brakuje w niej klasycznych urządzeń, urozmaicona 
roślinność i nawierzchnie, które można wykorzystać do gier i zabaw, oraz 
elementy małej architektury okazują się atrakcyjną alternatywą dla pozo-
stałych stref miejsca zabawy.

Wskazane trzy rodzaje stref bardzo często cechuje najwyższy potencjał 
integracyjny w miejscu zabawy (strefy szczególnie aktywne społecznie). 
Najwyższy procentowy udział integracyjnych form obecności ze względu 
na czas trwania można stwierdzić w różnych rodzajach stref (ryc. 6.2).

Potwierdza to również zestawienie stref z najwyższym procentem inte-
gracyjnych form obecności w stosunku do całości zaobserwowanych form 
obecności na podstawie ich ilości (ryc. 6.3). 

Rodzaj strefy nie przesądza zatem ostatecznie o jej integracyjności – istot-
niejsze są jej cechy. Można zauważyć, że najczęściej wykorzystywane pod-
czas zabaw i aktywności integracyjnych strefy cechuje: 

 — dowolność wykorzystania;

 — brak ostatecznego zdefi niowania programu;

 — otwarta formuła użytkowania.

Warto zauważyć, że są to cechy charakterystyczne dla stref bez urządzeń.

Obserwacje zachowań w miejscach zabawy, prowadzące do zebrania szcze-
gółowych danych, pozwalają określić w sposób mierzalny potencjał integra-
cyjny wybranej strefy. W efekcie możliwe staje się zidentyfi kowanie stref 
szczególnie aktywnych społecznie, o szczególnie wysokim potencjale inte-
gracyjnym, atrakcyjnych do zabaw i aktywności wspólnych, oraz martwych 
społecznie o szczególnie niskim potencjale integracyjnym. Zestawienie war-
tości mierników dla najbardziej aktywnych społecznie stref w analizowa-
nym miejscu zabawy potwierdza, że rodzaj strefy nie determinuje w sposób 
ostateczny potencjału integracyjnego (tab. 6.1). Wśród najbardziej aktyw-
nych społecznie stref znalazły się strefy reprezentujące różne rodzaje, jed-
nak nieprzypadkowo w zestawieniu najwięcej jest stref pozbawionych kla-
sycznych urządzeń, takich jak pole piaskowe i strefa otwarta.

Analiza korelacji metodą Pearsona integracyjności stref bez uwzględnienia 
rodzaju strefy (ocenionej na podstawie miernika CSR) z wybranymi cechami 
przestrzennymi wskazuje na bardzo duże znaczenie takich cech, jak: cieka-
wość (r = 0,52 według CSR), rozmaitość (r = 0,6 według CSR) oraz domknię-
cie (r = 0,5 według CSR). W porównaniu z wynikami uzyskanymi dla zaba-
wowości na znaczeniu w sposób istotny straciły cechy z grupy wyzwanie 
oraz kontrast (tab. 6.2). 
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AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny klasyczny 
plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont Park (współ-
czesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – plac zabaw, Las 
Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park (tematyczny i autor-
ski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, Ortega Park (współczesny 
klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw).

Ryc. 6.2–6.3. Strefy z najwyższym procentem integracyjnych form obecności w stosunku do wszystkich 
zaobserwowanych form obecności – na podstawie czasu ich trwania (ryc. 6.2) i ilości (ryc. 6.3)
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6.2.

Ryc. 6.3.
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Tabela 6.1. Przykładowe zestawienie mierników najbardziej aktywnych społecznie stref 
w analizowanych miejscach zabawy

Miejsce 
zabawy

Strefa szczególnie aktywna społecznie / 
rodzaj strefy

Mierniki

AvgSTZ TotSTZ %SNZ-P %STZ-P

AD AD-D / pole piaskowe 11 min 48 s 260 min 10,5% 20,5%
AD-D / strefa elementów prostych 8 min 42 s 131 min 7,2% 10,3%

BP brak strefy – – – –
CU CU-L / strefa komunikacji 8 min 30 s 136 min 6,3% 9,8%
FR FR-D/E / strefa elementów złożonych 12 min 30 s 150 min 10,5% 16,0%
GE GE-K / strefa otwarta 9 min 30 s 162 min 17,5% 25,2%
LP LP-C / strefa elementów złożonych 9 min 36 s 460 min 26,1% 41,5%
KQ KQ-E / pole piaskowe 9 min 24 s 720 min 11,7% 16,4%
MB MB-C / pole piaskowe 12 min 264 min 15,6% 25,0%

MB-I / strefa otwarta 9 min 30 s 133 min 9,9% 12,6%
OR brak strefy – – – –
WM WM-J / strefa otwarta 12 min 30 s 113 min 8,7% 18,8%

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny 
klasyczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, 
Fremont Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac 
zabaw); LP – plac zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, 
Golden Gate Park (tematyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); 
OR – plac zabaw, Ortega Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematycz-
ny i autorski plac zabaw); AvgSTZ – średni czas trwania integracyjnych form obecności (wspólne zabawy oraz 
aktywności z pogranicza zabawy i rekreacji) w analizowanej strefi e; TotSTZ – sumaryczny (całościowy) czas 
integracyjnych form w strefi e; %SNZ-P  – stosunek form integracyjnych w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycz-
nego udziału obecności w analizowanym miejscu, biorąc pod uwagę liczbę użytkowników; %STZ-P – stosunek 
form integracyjnych w zidentyfi kowanej strefi e do sumarycznego udziału obecności w analizowanym miejscu, 
biorąc pod uwagę czas trwania.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6.2. Korelacja integracyjności stref i wybranych cech przestrzennych na podstawie wybranych 
mierników

Mierniki
Cechy przestrzenne

estetyka użytkowanie aranżacja
unikatowość kontrast ciekawość rozmaitość wyzwanie domknięcie ciągłość

SN
Z-P 0,31 0,14 0,46 0,58 0,18 0,42 0,32

ST
Z-P 0,25 0,07 0,4 0,52 0,11 0,33 0,24

CSR 0,38 0,2 0,52 0,6 0,13 0,5 0,39

Uwagi: SN
Z-P i ST

Z-P oznaczają procentowy udział aktywności wspólnych w strefi e w porównaniu do całościowego 
udziału obecności w miejscu (biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w strefi e lub czas ich obecności w niej).
CSR czyli Compound Sociability Rating danej strefy – obliczony na podstawie sumy %STZ i %SNZ, którą jeżeli była 
mniejsza niż 1% – oceniano jako marginalną (0), jeżeli wynosiła 1–6% – jako niską, jeżeli wynosiła 6–15% – jako 
średnią, jeżeli wynosiła powyżej 15% – jako wysoką:
Korelacja metodą Pearsona obliczana trzykrotnie, tj. dla: %STZ oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej 
cechy w strefi e; %SNZ oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej cechy w strefi e; CSR  (Compound Sociability 
Rating) oraz sklasyfi kowanej oceny obecności danej cechy w strefi e.

Źródło: Czałczyńska-Podolska M. The impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: 
An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social valude, Journal of Environmental Psychology, 2014, 38, 
132–142.
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Analiza metodą Pearsona korelacji pomiędzy integracyjnością stref 
z uwzględnieniem rodzaju strefy (ocenionej na podstawie miernika CSR) 
a wybranymi cechami przestrzennymi wskazuje na pewne różnice w oddzia-
ływaniu cech w poszczególnych strefach. Nadal jednak cechy z grup roz-
maitość i domknięcie odgrywają istotną rolę (tab. 6.3). Przy uwzględnie-
niu rodzaju strefy wzrasta znaczenie cech z grupy unikatowość. Okazują 
się one mieć istotne znaczenie dla integracyjności strefy elementów złożo-
nych, pola piaskowego, strefy otwartej, a także elementów charakterystycz-
nych. Można przyjąć, że w przypadku tych stref indywidulanie zaprojekto-
wane elementy przyczyniają się do wzmocnienia potencjału integracyjnego. 
Dzieje się tak jednak tylko przy uwzględnieniu działania pozostałych istot-
nych dla integracyjności cech odnoszących się do użytkowania.

Zaskakujący może wydać się fakt, że strefa kryjówek pomimo zakładanej dla 
niej funkcji zabaw wspólnych, charakteryzująca się obecnością elementów, 
do których można wejść i schować się, cechuje się bardzo małą integracyjno-
ścią i w żadnym z analizowanych miejsc nie znalazła się wśród stref szczególnie 
aktywnych pod względem zabaw wspólnych. Zjawisko to tłumaczy jednak fakt 
braku obecności w analizowanych strefach kryjówek cech przestrzennych doty-
czących elastycznego użytkowania. Niska ich ocena pod względem integracyj-
ności była wynikiem braku połączenia formy kryjówki (np. domek) z dostępem 
do materiałów i elementów zapewniających elastyczne użytkowanie i łatwą 
adaptację na potrzeby zabawy. Tam, gdzie jednak forma „ukrycia” łączona 
jest z dostępem do np. piasku, wody czy drobnych kamyków, a więc tam, 
gdzie współdziałają cechy z grupy domknięcia oraz urozmaicenia, możliwa 
staje się kreacja strefy pełnej interakcji, kooperacji i kontaktów społecznych.

W kontekście integracyjności miejsc zabawy bez podziału na konkretne 
strefy zabawowe znaczenia nabiera wielkość założenia. Analiza zachowań 
pokazała, że dzieci przebywające na mniejszych powierzchniowo miej-

Tabela 6.3. Korelacja integracyjności wybranych rodzajów stref i cech przestrzennych i sklasyfi kowanej 
oceny obecności danej cechy w strefi e

Rodzaj strefy
Estetyka Użytkowanie Aranżacja
unikatowość kontrasty ciekawość rozmaitość wyzwanie domknięcie kontynuacja

Strefa elemen-
tów złożonych 0,59 0,45 0,6 0,71 0,35 0,53 0,23

Strefa elemen-
tów prostych 0,1 0,06 0,25 0,23 0,08 0,04 0,13

Strefa pola 
piaskowego 0,53 0,42 0,66 0,75 0,91 0,56 0,63

Strefa otwarta 0,61 0,17 0,34 0,66 0,49 0,62 0,53
Strefa charak-
terystyczna 0,8 0,69 0,27 0,48 0,39 0,09 0,19

Uwagi: Interpretacja korelacji Pearsona według poniższych wartości: ϱX,Y = 0 – brak korelacji; 0 < |ϱX,Y| ≤ 0,1 – 
korelacja marginalna; 0,1 < |ϱX,Y| ≤ 0,3 – korelacja słaba; 0,3 < |ϱX,Y| ≤ 0,5 – korelacja przeciętna; 0,5 < |ϱX,Y| ≤ 0,7 – 
korelacja wysoka; 0,7 < |ϱX,Y| ≤ 0,9 – korelacja bardzo wysoka; 0,9 < |ϱX,Y| < 1 – korelacja prawie pełna.

Źródło: Czałczyńska Podolska M. The impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: An 
evaluation of contemporary playgrounds’ play and social valude, Journal of Environmental Psychology, 2014, 38, 132–142.
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scach zabawy częściej podejmują aktywności wspólne. Znalazło to potwier-
dzenie w badaniu korelacji metodą Pearsona, które wykazało silną nega-
tywną korelację (r = −0,84) pomiędzy ilością integracyjnych form zachowań 
a oceną wielkości założenia (tab. 6.4).

Oznacza to, że im większa powierzchnia miejsca zabawy, tym mniej widocz-
nych w niej aktywności wspólnych. Można starać się tłumaczyć, że taki 
obraz sytuacji podyktowany jest wyłącznie lokalizacją. Mniejsze, mniej zło-
żone miejsca zabawy sytuowane są głównie na osiedlowych skwerach, gdzie 
przychodzą okoliczni mieszkańcy, którzy dobrze się znają – stąd więcej tu 
zachowań integracyjnych. Należy jednak zauważyć, że wielkość założenia 
łączy się wyraźnie z cechami przestrzennymi z grupy domknięcia (wyodręb-
nienie miejsca, jego ramy przestrzenne). Wskazuje to, że bardziej kompak-
towe przestrzenie są lepiej predysponowane do zabaw i aktywności wspól-
nych. Z kolei duże powierzchniowo miejsca zabawy z racji swego złożonego 
programu wymuszają niejako, aby część pobytu poświęcić na odwiedza-
nie i zwiedzanie poszczególnych stref, rozpoznanie i ocenę ich wartości. 
Mniejsze, o powierzchni do około 0,1 ha, pozwalają na szybsze zapozna-
nie się z miejscem i jego atrakcjami, a w efekcie skupienie się na zabawie.

Miejsca zabawy, w których obserwujemy znaczącą ilość zabaw i aktywno-
ści realizowanych wspólnie, często wyróżnia także ponadprzeciętna ilość 
zabaw realizowanych na bazie interakcji z przestrzenią.

Interakcje z przestrzenią manifestują się pod postacią form zachowań 
opartych na ciekawości i kreatywności, jak: manipulowanie, transformo-
wanie, adaptowanie, przebudowywanie, a przede wszystkim poznawanie 

Tabela 6.4. Porównanie wielkości wybranych miejsc zabawy i ilości integracyjnych form obecności

Miejsce zabawy Powierzchnia Udział integracyjnych 
form obecności 

Ocena 
integracyjności

Koret Children’s Quarters duża (ok. 4174 m²) 23,1% niska
Braly Park duża (ok. 3332 m²) 26,5% niska
Cuesta Park duża (ok. 3032 m²) 28,7% niska
Ortega Park duża (ok. 3000 m²) 29,0% niska
War Memorial średnia (ok. 2000 m²) 55,0% wysoka
Always Dream średnia (ok. 1752 m²) 34,4% średnia
Las Palmas Park mała (ok. 1113 m²) 55,4% wysoka
Mercy Bush Park mała (ok. 1015 m²) 48,9% wysoka
Gemello Park mała (ok. 1108 m²) 36,1% wysoka
Fremont Park mała (ok. 692 m²) 39,8% wysoka

* Wielkość miejsca zabawy: duża – powierzchnia powyżej 3000 m², średnia – powierzchnia 1500–3000 m², 
mała do 1500 m²; miejsca zabawy zostały uszeregowane od największego do najmniejszego pod względem 
powierzchni.
** Odsetek, jaki stanowiły formy integracyjne obecności (wspólne zabawy i formy aktywności z pogranicza 
rekreacji i zabawy) w stosunku do wszystkich zaobserwowanych form obecności w danej przestrzeni zabawowej. 
Średnia dla wszystkich badanych miejsc wyniosła 33,6%.

Źródło: opracowano na podstawie Czałczyńska Podolska M. The impact of playground spatial features on children’s 
play and activity forms: An evaluation of contemporary playgrounds’ play and social valude, Journal of Environmental 
Psychology, 2014, 38, 137.



226

6. Fenomen przestrzeni zabawowej – miejsce zabawy jako przestrzeń integracyjna

właściwości otoczenia. Ciekawość pobudza do eksplorowania przestrzeni, 
odkrywania jej właściwości, często różnymi zmysłami, a kreatywność sty-
muluje do aktywnego wykorzystywania i adaptacji przestrzeni do własnych 
wyobrażeń i potrzeb. Odzwierciedleniem integracyjności miejsca zabawy 
rozumianej jako interakcje z przestrzenią są zatem przede wszystkim 
zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, bezpośrednio związane z dokony-
waniem przekształceń (interakcje fi zyczne), ale nie tylko. Ważną informacją 
jest także udział zabaw dramatycznych (interakcje z przestrzenią z udziałem 
fantazji), które polegają na fantazjowaniu i adaptowaniu przestrzeni i jej 
elementów do swoistego, własnego scenariusza zabawy, a także niewielki 
udział obecności o charakterze przejściowym, które nie są ani zabawą, ani 
formą aktywności (np. przemieszczanie się, rozglądanie się). Wysoki udział 
przejściowych form obecności jest zawsze niepokojącym sygnałem, ponie-
waż wskazuje na brak istotnych dla stymulowania zabawy bodźców oraz 
ciągłe poszukiwanie inspiracji.

Niestety, przeprowadzone badania pokazują, że integracja rozumiana jako 
interakcje z przestrzenią i związana z nią adaptowalność przestrzeni, jej 
podatność na transformacje i eksplorację, jest często marginalizowana, 
a formy obecności będące jej odzwierciedleniem należą w miejscach zabaw 
do zdecydowanej mniejszości (tab. 6.5).

Średni udział zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych i dramatycznych 
wynosi tylko 10,95%, formy przejściowe (obecności niebędące ani zabawą, 
ani formą aktywności) stanowią zaś średnio aż 13,6% wszystkich obserwo-
wanych form obecności.

Tabela 6.5. Formy obecności w kontekście interakcji z przestrzenią w analizowanych miejscach zabawy

Miejsce 
zabawy

Formy obecności w miejscu zabawy

formy przejściowe aktywności i zabawy bez 
interakcji z przestrzenią 

zabawy oparte 
na interakcjach z przestrzenią 

AD 9,1% 85,7% 5,2%
BP 20,5% 70,1% 9,4%
CU 10,6% 84,3% 5,1%
FR 15,0% 72,9% 12,1%
GE 13,4% 78,3% 8,2%
LP 18,5% 65,8% 13,0%
KQ 8,0% 83,1% 8,9%
MB 9,9% 63,8% 26,3%
OR 15,0% 76,2% 8,8%
WM 16,3% 71,2% 12,5%
Średnia 13,63% 75,14% 10,95%

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny kla-
syczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont Park 
(współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac zabaw); LP – plac 
zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw). KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park (tema-
tyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, Orte ga 
Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (tematyczny i autorski plac zabaw).

Źródło: opracowanie własne.
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Miejsca zabawy cechujące się ponadprzeciętną integracyjnością w kontek-
ście interakcji z przestrzenią należą do wyjątkowych, a ich walor nie bez 
przyczyny łączy się z działaniem cech przestrzennych z grup ciekawość 
i rozmaitość, które okazały się również bardzo istotne dla integracyjności 
w kontekście interakcji z człowiekiem (zabaw wspólnych). Strefy najbar-
dziej aktywne integracyjnie pod względem zabaw wspólnych okazują się 
na ogół także strefami najbardziej atrakcyjnymi do zabawy (strefy najbar-
dziej aktywne zabawowo), biorąc pod uwagę zarówno ilość zaobserwowa-
nych aktywności w strefi e, jak i czas ich trwania. Strefy, które wyróżniają się 
szczególnymi predyspozycjami do zabaw opartych na interakcjach z prze-
strzenią, podatnością na manipulacje i transformacje, na ogół pozbawione 
są klasycznych urządzeń, oferują za to materiały, drobne elementy i otwartą 
formułę użytkowania (tab. 6.6).

Tabela 6.6. Ocena stref szczególnie aktywnych społecznie pod kątem predyspozycji do zabaw opartych 
na interakcjach z przestrzenią

Miejsce 
zabawy

Strefa szczególnie 
aktywna społecznie / 

rodzaj strefy

Predyspozycje do zabaw opartych na interakcjach z przestrzenią

dostępność 
materiałów 
i narzędzi, 
elementów 
do zabaw 

konstrukcyjnych

otwarta 
formuła 

użytkowania

urozmaicenie 
i dynamika 
(elementy 

wodne 
i mobilne)

ocena

AD AD-D / pole piaskowe + + + duże
AD-D / strefa elementów 
prostych – +/– + średnie

BP brak – – – nd.
CU CU-L / strefa komunikacji + + – średnie
FR FR-D/E / strefa elementów 

złożonych + – +/– średnie

GE GE-K / strefa otwarta + + +/– duże
LP LP-C / strefa elementów 

złożonych + + +/– duże

KQ KQ-E / pole piaskowe + + + duże
MB MB-C / pole piaskowe + + + duże

MB-I / strefa otwarta + + + duże
OR brak – – – nd.
WM WM-J / strefa otwarta +/– + +/– średnie

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny 
klasyczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, 
Fremont Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny rodzinny plac 
zabaw); LP – plac zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, 
Golden Gate Park (tematyczny i autorski plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac 
zabaw); OR – plac zabaw, Ortega Park (współczesny klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial 
(tematyczny i autorski plac zabaw).
Ocena obecności cech odnoszących się do cech sprzyjających interakcjom z przestrzenią (czynnika 
kreatywności): + duże, +/– średnie, – małe, na podstawie najważniejszych cech analizowanej strefy.

Źródło: opracowanie własne.
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Należy sądzić, że istnieje związek pomiędzy integracyjnością rozumianą 
w kontekście zabaw i aktywności wspólnych (interakcje z człowiekiem) 
a zabawami z przestrzenią (interakcje z przestrzenią). Cechy sprzyjające 
interakcjom z przestrzenią wiążą się z działaniem czynnika kreatywności, 
które wyróżnia także strefy szczególnie aktywne społecznie. Integracyjność 
miejsca zabawy jest zatem bardziej złożona i odnosi się nie tylko do aktyw-
ności wspólnych.

Trzy płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej
Przestrzeń zabawowa stanowi rodzaj przestrzeni integracyjnej (społecznej), 
zachowując przy tym swoją własną (bo wynikającą z istoty zabawy) specy-
fi kę dotyczącą integracyjności. Polega ona na wielopłaszczyznowym dzia-
łaniu. Miejsce zabawy, które funkcjonuje jako przestrzeń zabawowa, działa 
jako forma przestrzeni integracyjnej. Zabawa stanowiąc w tym wypadku 
nośnik integracyjności, nadaje przestrzeni wielopłaszczyznowe pole oddzia-
ływania wykraczające poza stymulowanie społecznych, tj. realizowanych 
wspólnie form zabaw i aktywności. O ile zatem zidentyfi kowanie pewnych 
cech przestrzennych odsłania przede wszystkim mechanizm integracyjności 
stref, o tyle w przypadku miejsca zabawy analizowanego w ujęciu całościo-
wym i pod kątem funkcjonowania jako przestrzeni zabawowej konieczne 
staje się mówienie o zintegrowanym działaniu określonych czynników 
zabawotwórczych, które uwidacznia się poprzez trzy płaszczyzny integracji.

Fenomen integracyjności przestrzeni zabawowej, stanowiący o jej specy-
fi ce i znajdujący odzwierciedlenie w interakcjach obserwowanych w miej-
scu zabawy, jest efektem obecności pewnych cech przestrzennych (wynika-
jących z działania czynników zabawotwórczych):

 — zachowania integracyjne i interakcje między uczestnikami w prze-
strzeni (I płaszczyzna integracji);

 — interakcje uczestników z przestrzenią (II płaszczyzna integracji);
 — tworzenie się połączeń pomiędzy miejscem zabawy a miastem (III 

płaszczyzna integracji).

Każda ze wskazanych płaszczyzn integracyjności przestrzeni zabawowej 
swoje działanie opiera na współdziałaniu określonych czynników, których 
zidentyfi kowanie pozwala na świadomą kreację miejsca zabawy i prze-
strzeni miejskiej jako przestrzeni zabawowych w pełni wykorzystujących 
swój potencjał.

Za procesy integracji w I płaszczyźnie integracji (ja – ty) odpowiada przede 
wszystkim czynnik kreatywności, którego działanie jest niezbędne, aby uru-
chomić proces wspólnej zabawy. Czynnik kreatywności działa na zasadzie 
wyzwolenia i aktywowania integracyjnych form obecności, które rozwi-
jane i kontynuowane są dzięki czynnikowi domknięcia i narracji. Działanie 
pozostałych czynników konstrukcyjnych nie jest więc bez znaczenia: czyn-
nik narracji pozwala zabawie się rozwinąć do formy kulminacyjnej, a czyn-
nik ograniczenia przyczynia się do jej trwania.
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I płaszczyzna integracji, odnosząc się bezpośrednio do ilości aktywności 
wspólnych, jest najbardziej oczywista i łatwa do analizy. Miejsce zabawy 
wyróżniające się obecnością cech przestrzennych, stanowiących pochodną 
działania czynników kreatywności i domknięcia, charakteryzuje się dużą 
ilością wspólnych form obecności oraz dłuższym czasem ich trwania, sta-
nowiąc przykład działania fenomenu przestrzeni zabawowej w I płaszczyź-
nie integracji (ja – ty) (ryc. 6.4–6.6). 

Ryc. 6.6. Strefa pola piaskowego, 
John D. Morgan Park (Campbell, CA) 

Ryc. 6.4–6.6. Działanie I płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 6.4. Strefa pola piaskowego 
Koret Children’s Quaters 
(San Fracisco, CA)

Ryc. 6.5. Strefa pola piaskowego, 
miejsce nad rzeką (Poczdam)
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Podkreślenia wymaga konieczność współdziałania czynnika kreatywno-
ści z czynnikiem domknięcia. Wspólną zabawę inicjuje i dobrze rozwija: 
wspólne zadanie, problem do rozwiązania, który wymaga przekształcania, 
transformowania lub manipulowania w przestrzeni. Pojawia się wspólny 
cel, którego osiągnięcie staje się łatwiejsze przy współdziałaniu i koopera-
cji, wymaganej przy adaptowaniu przestrzeni na potrzeby zabawy. Inicjujące 
oddziaływanie czynnika kreatywności nie przyczyni się jednak do rozwi-
jania zabaw wspólnych na dłużej. Istotne jest synergiczne działanie obu 
czynników. Domknięcie przestrzeni i jej ograniczenie, choć nie wywoła bez-
pośrednio efektu wspólnej zabawy, to wpłynie na wydłużenie jej czasu trwa-
nia. Strefy wolna i pola piaskowego, predysponowane do kooperacji dzięki 
swym cechom przestrzennym związanym z elastycznością użytkowania, 
nie będą działały skutecznie, jeśli wyraźnie swojej roli nie odegra czynnik 
ograniczenia, czytelnie defi niując ich granice. 

Miejsca zabawy cechujące się zatem ponadprzeciętnym działaniem w I płasz-
czyźnie integracji (ja – ty) wyróżnia na ogół ścieżka zabawy zgodna z natural-
nym rytmem rozwoju zabawy (czynnik narracji), prowadząca do stref docelo-
wych łączących działanie czynnika kreatywności z czynnikiem domknięcia.

Potrzeba współdziałania wskazanych czynników w I płaszczyźnie integra-
cji (ja – ty) tłumaczy, dlaczego w wielu przypadkach elementy typu domki, 
kryjówki, nisze i zakamarki są użytkowane rzadko, a wspólne aktywno-
ści zauważane są jedynie sporadycznie. Dopiero włączenie w zasięg ich 
oddziaływania cech przestrzennych pozwalających na kreatywne użytko-
wanie przestrzeni zwiększa ich wykorzystanie, stymulując w efekcie zabawy 
wspólne. Zasada współdziałania znajduje zastosowanie dla wszystkich stref.

I płaszczyzna integracji przestrzeni zabawowej (ja – ty), która znajduje 
odzwierciedlenie w integracyjności zabaw i form aktywności, jest budo-
wana na bazie elementów i cech przestrzennych, które wyzwalają paradok-
salnie z jednej strony poczucie autonomiczności w przestrzeni i wolności 
jako jednostki, a z drugiej komfortu bycia w określonej i łatwej do wyodręb-
nienia rzeczywistości, a nawet przynależności do przestrzeni. Niczym nie-
skrępowane poczucie wolności, przekładające się na dowolność i elastycz-
ność użytkowania, jest niejako źródłem kontaktów społecznych i zachowań 
integracyjnych, które zainicjowane potrzebują tylko odpowiednich ram 
przestrzennych, by dalej trwać.

Czynnik kreatywności, pobudzając do kooperacji w zabawie, pełni główną 
rolę w działaniu nie tylko I płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej. 
Okazuje się mieć także decydujące znaczenie dla II płaszczyzny integracji 
(ja – miejsce zabawy), odnoszącej się do interakcji z przestrzenią. Pobudza 
do interakcji z przestrzenią, eksplorowania, transformowania i manipulo-
wania. Cechy związane z realizacją czynnika kreatywności, takie jak adapto-
walność i elastyczność użytkowania przestrzeni, podatność na manipulację 
i transformację, w kontekście II płaszczyzny integracji nabierają dodatkowo 
zabarwienia sensorycznego. Czynnik kreatywności szczególnie aktywnie 
działa, gdy miejsce zabawy obfi tuje w elementy pobudzające różne zmysły: 
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wzroku, dotyku, węchu, smaku czy słuchu. Ogromne w tym wypadku zna-
czenie należy przypisać: wodzie, roślinom wydzielającym olejki eteryczne, 
dostarczającym owoców oraz kolorowych i zróżnicowanych fakturowo liści, 
materiałom sypkim jak piasek, żwir, kamyki.

Miejsce zabawy pozbawione dosłownych rozwiązań, za to oferujące otwartą 
formułę użytkowania, kontakt z łatwo adaptowalnymi do własnego scena-
riusza zabawy elementami i materiałami jest predysponowane do gene-
rowania częstszych i dłużej trwających pełnych entuzjazmu interakcji 
z przestrzenią (ryc. 6.7 i 6.8). Wynika to z pobudzania do eksplorowania 
przestrzeni i odkrywania jej właściwości.

Ryc. 6.7–6.8. Miejsce zabawy stymulujące interakcje z przestrzenią
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 6.8. Pole piaskowe, łączące wykorzystanie 
walorów piasku z możliwością odkrywania, zachęca 
do zaangażowania w zabawę z przestrzenią 
(Fremont Park, Santa Clara CA)

Ryc. 6.7. Dynamiczne elementy wodne stymulują pełne 
radości i entuzjazmu interakcje z przestrzenią. Strefa 
zabaw wodą (Staff ord Park, Redwood City, CA)

Miejsce zabawy odznaczające się ponadprzeciętnym działaniem w II płaszczyź-
nie integracji (ja – miejsce zabawy) wyróżniają na ogół strefy docelowe dobrze 
zintegrowane z całością przestrzeni, cechujące się intensywnym działaniem 
czynnika kreatywności z wykorzystaniem walorów sensorycznych (ryc. 6.9 
i 6.10). Niestety, należą wciąż do rzadkości. Najczęściej spotykane są pod posta-
cią czasowych wystaw prezentowanych w ośrodkach kultury i oświaty, ogro-
dów dziecięcych oraz tymczasowych placów zabaw. Duże możliwości pod 
względem interakcji z przestrzenią – jej interpretacji, transformacji i manipu-
lacji sprawiają, że pobyt w nich jest pasjonującą przygodą.

II płaszczyzna integracji przestrzeni zabawowej (ja – miejsce zabawy) budo-
wana jest przede wszystkim na bazie elementów sensorycznych, stymulu-
jących zabawy i interakcje z przestrzenią. Wykorzystane elementy i cechy 
przestrzenne łączą sensoryczne oddziaływanie z urozmaiceniem, elastycz-
nością i otwartą formułą użytkowania, podlegając w ludzkiej wyobraźni 
reinterpretacjom, które zmieniają rzeczywistość w rodzaj interaktywnej gry. 
Przestrzeń zaprasza nas do zabawy, a my przyjmując to zaproszenie, dajemy 
się jej niejako prowadzić w zabawie. Fizyczna rzeczywistość ulega przy tym 
przemianom, dzięki którym czujemy się integralną częścią przestrzeni zaba-
wowej i pełnoprawnymi uczestnikami zabawy z przestrzenią.
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W szczególnych przypadkach miejsce zabawy może działać integracyjnie 
również poza swoimi fi zycznymi granicami, odsłaniając mechanizm działa-
nia III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej, odnoszący się do rela-
cji miejsce zabawy – miasto.

III płaszczyzna integracji może być rozumiana w sposób dosłowny jako 
przenikanie się przestrzeni miasta (przestrzeni publicznej) z przestrzenią 
zaaranżowaną specjalnie do zabawy. Dzieje się to m.in. dzięki korzystaniu 
z tych samych środków przestrzennych w celu stworzenia poczucia jedno-
ści przestrzeni, a także wskutek dyfuzji zabawy z miejscem zabawy do prze-
strzeni publicznej pod postacią elementów, które w założeniu mają genero-
wać zabawę. Spójność przestrzeni i uwzględnienie kontekstu sytuacyjnego, 
które stanowią wizualny efekt działania integracji w płaszczyźnie miejsce 
zabawy – miasto, mogą mieć jednak dużo głębsze znaczenie i sens daleko 
wykraczający poza wartość estetyczną. Wymagane jest do tego spełnienie 
określonych warunków. Niezbędne dla efektywnego, pełnego działania 
III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej okazuje się uwzględnie-
nie zintegrowanego działania czynników zabawotwórczych: narracji, kul-
turowego i kreatywności na bazie kontekstu sytuacyjno-kulturowego oraz 
elementów architektury partycypacyjnej.

Uwzględnianie kontekstu sytuacyjnego wykracza w tym wypadku poza 
zagadnienie samej dostępności miejsca zabawy i jego lokalizacji w struk-
turze urbanistycznej⁹. Oznacza wzięcie pod uwagę: lokalizacji z uwzględnie-
niem sąsiedztwa potencjalnych źródeł użytkowników i miejsc integrujących 
lokalną społeczność (jak sąsiedztwo szkoły lub lokalnego ośrodka kultury), 
celowości oferty programowej i dostępności przestrzeni (jak bezpieczne 

9 Według A. Lis decyzja o użytkowaniu przestrzeni powstaje na bazie procesu motywa-
cyjnego, w którym zasadniczą rolę odgrywa ocena atrakcyjności przestrzeni w kontekście 
potrzeb danej osoby i możliwość wyboru aktywności zgodnie z własnymi preferencjami 
oraz jej gotowości do poniesienia pewnych kosztów związanych z dotarciem do przestrzeni 
(np. finansowych, czasowych, organizacyjnych), czyli szeroko pojęta dostępność prze-
strzeni. Lis A. Efektywność systemu zieleni rekreacyjnej w mieście w ujęciu psychologii środowi-
ska, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.

Ryc. 6.9–6.10. Miejsc zabawy o ponadprzeciętnym działaniu II płaszczyzny integracji przestrzeni 
zabawowej ja – miejsce zabawy (Rancho w Danville, CA)
Źródło: fot. autorki.



233

6.1. Integracyjność miejsca zabawy

dojście, sąsiedztwo przystanków komunikacji publicznej), a także tworze-
nia funkcjonalnych i wizualnych połączeń pomiędzy miejscem zabawy 
a przestrzenią otaczającą (m.in. pod postacią elementów małej architek-
tury, funkcjonujących w przestrzeni publicznej jako swoiste satelity prze-
strzeni zabawowej – stymulujące lub też zapowiadające zabawę w czasie 
dojścia do miejsca zabawy). Kiedy droga do miejsca zabawy zawiera ele-
menty kojarzące się z zabawą (pobudzające wyobraźnie, zaskakujące dzięki 
kontrastowi kolorystycznemu lub materiałowemu) lub wręcz zapraszające 
do zabawy (np. gdy nawierzchnia dzięki swemu rysunkowi staje się elemen-
tem zabawowym), przestrzeń zabawowa zaczyna przenikać do przestrzeni 
miasta, a granice pomiędzy nimi stają się bardziej transparentne. Oznacza 
to konieczność bardziej drobiazgowego kształtowania przestrzeni publicz-
nej, która obfi tując w detal, elementy małej architektury i urozmaicenie 
materiałowe, może nabierać cech przestrzeni zabawowej. Rola takich swo-
istych satelitów przestrzeni zabawowej ma znaczenie praktyczne z punktu 
widzenia jednostki, czyniąc przestrzeń zabawową bardziej dostępną (odczu-
walną również poza formalnym miejscem zabawy), ale też w kontekście 
szerszym – manifestacja zabawy w przestrzeni publicznej „oswaja” prze-
strzeń zurbanizowaną, czyniąc ją bardziej przyjazną w odbiorze.

Uwzględnienie kontekstu kulturowego należy rozumieć jako zachowa-
nie logiki przestrzeni w warstwie narracyjnej, przekładającej się na spój-
ność krajobrazu na poziomie głębszym niż tylko wizualny. Miejsce zabawy 
może opowiadać pewną historię, która będzie odbierana przez lokalną spo-
łeczność jako autentyczna i mająca znaczenie, wzmacniając swoje oddzia-
ływanie zabawowe, a na poziomie mentalnym dokonując swego rodzaju 
dyfuzji zabawy do przestrzeni otaczającej. Miejsce zabawy bowiem w szcze-
gólny sposób zyskuje na narracyjnej szczerości, dla której mocną podstawą 
może być wykorzystany kontekst kulturowy. Wiąże się to bezpośrednio 
z wykorzystaniem elementów architektury partycypacyjnej w kształtowa-
niu i zagospodarowaniu miejsca zabawy. Niepowtarzalność miejsca wyni-
kająca z wykorzystania kontekstu kulturowego może zostać jeszcze uzu-
pełniona i wzmocniona działaniem architektury partycypacyjnej. Dzięki 
zapewnianiu możliwości decydowania o kształcie i funkcjonowaniu prze-
strzeni architektura partycypacyjna ma duże możliwości wprowadzania 
form zagospodarowania nie tylko akceptowalnych, ale wręcz lubianych spo-
łecznie, co w przypadku zabawy ma duże znaczenie. Architektura party-
cypacyjna pomagając w kreacji przestrzeni „swojskiej” i „naszej”, pozwala 
poczuć się jej gospodarzem¹⁰, w efekcie ułatwiając podjęcie decyzji o zaba-
wie. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku osób dorosłych, które udzie-
lają sobie na podstawie swego rodzaju bilansu zysków i strat wewnętrznego 
pozwolenia na to, by się bawić. 

Wykorzystanie spójnego działania kontekstu sytuacyjnego, kulturowego 
i elementów architektury partycypacyjnej owocuje na ogół efektem sil-
nego działania III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej (miejsce 

10 Pawłowska K. Idea swojskoś ci miasta, Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2001.
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Ryc. 6.11. Droga prowadząca 
do Virginia Park – pretekst 
do zabawy i „wprowadzenie” 
do miejsca zabawy 
(Campbell, CA)

Ryc. 6.12. Elementy dekoracyjne 
wykonane przez dzieci 
z pobliskiej szkoły (Staff ord Park 
Redwood City, CA)

Ryc. 6.11–6.12. Działanie III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej
Źródło: fot. autorki.

zabawy – miasto) (ryc. 6.11 i 6.12). W efekcie miejsce zabawy zyskuje nie 
tylko na spójności przestrzeni. Uwzględnienie działania III płaszczyzny inte-
gracji przestrzeni zabawowej wiąże się ze zmianą podejścia do planowania 
miejsc zabawy. Przestają być one przestrzeniami marginalizowanymi w pla-
nowaniu miast, urastając do rangi serca parku i osiedla, swoistego centrum 
zarówno w kontekście społecznym, jak i przestrzennym, a nawet nabiera-
jąc znaczenia dla procesów rewitalizacji jako katalizator i narzędzie zmian 
przestrzennych i społecznych.

Działanie III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej (miejsce zabawy – 
miasto) oznacza w istocie mieszanie się codzienności z niezwykłością miej-
sca zabawy, unikatowości przestrzeni zabawowej (budowanej dzięki wyko-
rzystaniu kontekstu sytuacyjnego, kulturowego i elementów architektury 
partycypacyjnej) z przestrzenią egzystencjonalną (codzienną), które wpływa 
na percepcję całego miasta i człowieka w nim. W przenikaniu tym bowiem 
pokazuje się niejednokrotnie świadomość kulturowa społeczeństwa i sto-
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pień dojrzałości do życia we wspólnocie, sygnalizując możliwości wykorzy-
stania zabawy do kreacji przestrzeni publicznej.

Niestety, porównanie wybranych miejsc zabaw pod kątem działania 
trzech płaszczyzn integracji przestrzeni zabawowej uzmysławia nie tylko, 
że miejsca zabawy funkcjonujące jako przestrzenie zabawowe są rzadko-
ścią (tab. 6.7), ale też, jak powierzchownie myślimy zwykle o nich, naiwnie 
sądząc, że atrakcyjność miejsca zabawy zależy od jego formy, a sama obec-
ność dzieci jest już gwarantem jego jakości.

Miejsce zabawy pozbawione stref szczególnie aktywnych społecznie, w któ-
rym identyfi kowane są strefy martwe społecznie, to miejsca o zaburzonym 
działaniu w I płaszczyźnie integracji. Miejsca takie funkcjonują nieprawi-
dłowo pomimo nawet pozornej atrakcyjności i obecności użytkowników. 
Jeżeli dodatkowo obserwujemy w nich liczne strefy martwe zabawowo, 

Tabela 6.7. Porównanie analizowanych miejsc zabawy w kontekście wykorzystania czynników 
zabawotwórczych w każdej z trzech płaszczyzn integracji

Płaszczyzna Czynniki zabawotwórcze w każdej 
z trzech płaszczyzn integracji AD BP CU FR GE KQ LP MB OR WM

I p
ła

sz
cz

yz
na

 
in

te
gr

ac
ji 

(ja
 – 

ty
)

czynnik kreatywności – podstawa 
kreacji stref docelowych + – +/– +/– + + +/– + +/– +/–

czynnik domknięcia – zdefi niowanie 
przestrzenne stref + – +/– – + + + + + +/–

czynnik domknięcia – ograniczona 
wielkość założenia + – +/– + + – + + +/– +

czynnik narracji – zakomponowanie 
stref z uwzględnieniem rozwoju zabawy + – – +/– + + – + – +/–

II 
pł

as
zc

zy
zn

a i
nt

eg
ra

cj
i 

(ja
 – 

m
ie

jsc
e z

ab
aw

y)

czynnik kreatywności – materiały, 
formy, elementy stymulujące interakcje 
z przestrzenią

+ +/– +/– +/– + + +/– + +/– +/–

czynnik kreatywności – otwarta 
formuła użytkowania w strefi e 
docelowej/strefach docelowych

+ +/– +/– + + + +/– + +/– +

czynnik kreatywności urozmaicenie 
i dynamika (elementy wodne i mobilne) 
w strefi e docelowej/strefach docelowych

+ – – – + + – + + –

III
 p

ła
sz

cz
yz

na
 in

te
gr

ac
ji 

(m
ie

jsc
e z

ab
aw

y 
– m

ia
st

o) czynnik narracji – powiązania 
funkcjonalne z szerszym kontekstem 
sytuacyjnym, serce osiedla/parku

+ + +/– + + + + + + +/–

czynnik kulturowy – wykorzystanie 
tradycji miejsca w kreacji miejsca 
zabawy

+ + – – + + +/– + – +

czynnik kreatywności – wykorzystanie 
elementów architektury 
partycypacyjnej

– – – – – – – – – –

AD – plac zabaw Always Dream, Central Park (autorski plac zabaw); BP – plac zabaw, Braly Park (współczesny 
klasyczny plac zabaw); CU – plac zabaw, Cuesta Park (współczesny klasyczny plac zabaw); FR – plac zabaw, Fremont 
Park (współczesny rodzinny plac zabaw); GE – plac zabaw, Gemello Park (współczesny klasyczny plac zabaw); LP – plac 
zabaw, Las Palmas Park (współczesny klasyczny plac zabaw); KQ – Children’s Koret Quarter, Golden Gate Park (autorski 
plac zabaw); plac zabaw Mercy-Bush (współczesny rodzinny plac zabaw); OR – plac zabaw, Ortega Park (współczesny 
klasyczny plac zabaw); WM – plac zabaw War Memorial (autorski plac zabaw).

Źródło: opracowanie własne.
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co jest obiektywnie łatwe do weryfi kacji, możemy mówić nie tylko o dys-
funkcyjności miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej w odniesieniu 
do pewnej płaszczyzny, ale wręcz o jej braku. Najsłabiej działanie prze-
strzeni zabawowej realizowane jest w III płaszczyźnie integracji. Miejsca 
zabawy pod postacią współczesnego placu zabaw w swojej klasycznej odsło-
nie stanowią najczęściej wyraźnie wyizolowaną przestrzeń, pozostającą bez 
większego związku z kontekstem sytuacyjnym i kulturowym. Jest to w dużej 
mierze pochodna marginalizowania ich znaczenia społecznego i przestrzen-
nego. I choć w teorii zabawa ma zagwarantowane miejsce w przestrzeni mia-
sta, w praktyce przeznacza się na nią często przypadkowe miejsca, na które 
zabrakło innego pomysłu na zagospodarowanie. Trudno oczekiwać, by przy-
padkowa lokalizacja i nieprzemyślane zagospodarowanie mogły przyczynić 
się do uruchomienia integracyjnego działania przestrzeni.

Wśród analizowanych szczegółowo miejsc zabawy na wyróżnienie zasłu-
gują dwa współczesne rodzinne place zabaw zlokalizowane na skwerach: 
Gemello i Mercy-Bush Park Playground.

Lokalizacja Gemello Park Playground w bliskim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej i kompaktowy charakter przestrzeni sprzyjają funkcjo-
nowaniu miejsca jako serca sąsiedzkiej wspólnoty – to rodzaj wspólnego 
podwórka dla okolicznych rodzin (ryc. 6.13–6.16).

Ryc. 6.13–6.16. Gemello Park Playground
Źródło: fot. autorki.
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Niewielkie powierzchniowo miejsce sprzyja nawiązywaniu kontaktów 
sąsiedzkich, wspólnym zabawom i aktywnościom, które w Gemello Park 
Playground stanowią 36% wszystkich zaobserwowanych form obecności, 
co jest wynikiem powyżej średniej. Poszczególne strefy zabawowe zaaranżo-
wano wzdłuż ukośnie przebiegającej przez teren osi, podkreślonej ciągiem 
komunikacyjnym, na zasadzie kolejno powiązanych ze sobą ogniw. Taki spo-
sób zakomponowania sprzyja przemieszczaniu się zabawy, która zyskuje 
możliwość płynnego rozwoju. Pobyt w tym miejscu przebiega zwykle 
według powtarzalnego schematu – ścieżki zabawy, zgodnie z którą zabawa 
rozpoczyna się w strefi e urządzenia wielofunkcyjnego, skąd się przenosi 
kolejno do strefy kryjówek (rodzaj domku), strefy huśtawek, ostatecznie 
znajdując swoją kulminacyjną formę w strefi e otwartej (trawnik), pełnią-
cej funkcję strefy docelowej lub w stanowiącej dla niej alternatywę – strefi e 
pola piaskowego. Obie strefy, ze względu na swoje usytuowanie oraz zago-
spodarowanie pozwalające na adaptację przestrzeni do własnych pomysłów 
(dostęp do wody, piasku, roślinności), realizują potrzeby związane z funk-
cjonowaniem stref docelowych, w których zabawa trwa najdłużej. Ważne 
miejsce stanowi ciąg komunikacyjny, który w centralnie usytuowanej części 
przybiera postać niewielkiego placyku z rozłożystym drzewem, pod którym 
umieszczono miejsca do wypoczynku. Dzięki temu opiekunowie współ-
uczestniczą w zabawie – zakomponowanie stref i ich wyposażenie pozwala 
na łatwe włączenie się we wspólne aktywności i stały kontakt wzrokowy 
z dzieckiem podczas zabawy.

Podobne mechanizmy działania można zaobserwować w Mercy Bush Park 
Playground – niewielkim współczesnym placu zabaw w odmianie rodzin-
nej (ryc. 6.17–6.20), który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym 
szczególnym.

Zaobserwowane formy obecności cechuje spore zróżnicowanie form, a ilość 
zabaw wspólnych i aktywności grupowych jest większa niż na innych ana-
lizowanych placach zabaw (49% – 69 ze 141 zaobserwowanych aktywności 
to zabawy wspólne), co wynika bezpośrednio ze zintegrowanego działa-
nia czynników zabawotwórczych. Zachowanie powiązań pomiędzy stre-
fami pozwala na swobodne przenoszenie się zabawy. Ścieżka zabawy dobrze 
oddaje naturalny proces rozwoju zabawy – od miejsca jej inicjacji w strefi e 
urządzenia wielofunkcjonalnego aż po strefy docelowe, których funkcje 
pełnią pole piaskowe z urządzeniem do zabaw wodą oraz strefa trawnika. 
Zabawy koncentrują się w strefach docelowych, które mają warunki do tego, 
by zabawa mogła trwać długo, z racji dużej elastyczności i różnorodności 
użytkowania. Istotną rolę odgrywają też pozostałe strefy bez urządzeń – tzw. 
sucha rzeka z kamieni i roślinności oraz ciąg pieszy – które dzięki silnemu 
zintegrowaniu (miękkie krawędzie wewnętrzne), powiązaniu funkcjonal-
nemu i wizualnemu tworzą z pozostałymi strefami jedną całość.

Zarówno w przypadku Gemello Park Playground, jak i Mercy Bush Park 
Playground funkcjonowanie miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej 
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wiąże się z wykorzystaniem działania czynników zabawotwórczych w każ-
dej z trzech płaszczyzn integracji.

W obu miejscach strefy docelowe obfi tują w cechy przestrzenne sprzyja-
jące kooperacji i podejmowaniu integracyjnych form aktywności – elastycz-
ność i urozmaicenie w użytkowaniu (czynnik kreatywności) w połączeniu 
z czytelnymi granicami i kompaktowym rozmiarem (czynnik domknięcia). 
Aranżacja przestrzeni ma sekwencyjny charakter i ścieżkę zabawy odpowia-
dającą rozwojowi zabawy w przestrzeni (czynnik narracji). Silne działanie 
czynnika kreatywności (dzięki łączeniu wykorzystania wody, piasku i ele-
mentów naturalnych) stymuluje interakcje z przestrzenią, przyczyniając się 
do działania przestrzeni zabawowej w II płaszczyźnie integracji. Co więcej, 
oba analizowane miejsca wyróżnia działanie III płaszczyzny integracji prze-
strzeni zabawowej (miejsce zabawy – miasto). Dzięki uwzględnieniu kon-
tekstu sytuacyjnego, rozplanowaniu z uwzględnieniem profi lu i specyfi ki 
użytkowania lokalnej społeczności, a przede wszystkim traktowaniu miej-
sca zabawy jako ważny kompozycyjnie i funkcjonalnie element osiedla – 
nabierają charakteru centrum społecznego, którego użytkownicy (również 
osoby dorosłe) są integralną częścią. Aktywnie działając w każdej z trzech 
płaszczyzn integracji, stanowią swego rodzaju modelowe rozwiązanie miej-
sca zabawy, funkcjonującego jako przestrzeń zabawowa o sąsiedzkim cha-
rakterze i lokalnym zasięgu oddziaływania, co nie pomniejsza ich znaczenia.

Ryc. 6.17–6.20. Niewielki współczesny plac zabaw (Mountain View, CA)
Źródło: fot. autorki.
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Tabela 6.8. Specyfi ka działania czynników zabawotwórczych w trzech płaszczyznach integracji 
przestrzeni zabawowej

Płaszczyzna 
integracji Czynniki i cechy przestrzenne Oddziaływanie

I płaszczyzna 
(ja – ty)

czynnik kreatywności – wolność, dowolność, 
adaptowalność w użytkowaniu przestrzeni;
czynnik domknięcia – ramy przestrzenne w postaci 
łatwo identyfi kowanych granic wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz rozważne podejście w wielkości 
miejsca zabawy;
czynnik narracji – sekwencyjny charakter przestrzeni, 
aranżacja odpowiadająca rozwojowi zabawy 
w przestrzeni

pobudzenie do wspólnych 
zabaw (wspólny cel zabawy, 
rozwiązywanie problemów, 
kooperacja);
rozwijanie wspólnych 
zabaw w określonych 
i zidentyfi kowanych granicach 
przestrzennych;
zabawa rozwija się i trwa

II płaszczyzna 
(ja – miejsce 
zabawy)

czynnik kreatywności – materiały, formy, elementy 
stymulujące interakcje z przestrzenią przez 
zaciekawianie i odkrywanie przestrzeni oraz przez 
stymulowanie różnych zmysłów

pobudzanie do manipulowania, 
próbowania, poznawania 
właściwości przestrzeni 
oraz jej transformowania 
i przebudowywania podczas 
zabawy

III płaszczyzna 
(przestrzeń 
zabawowa – 
miasto)

czynnik narracji – powiązania funkcjonalne i wizualne 
miejsca zabawy z szerszym kontekstem sytuacyjnym 
(np. lokalizacja elementów zabawowych w ciągach 
komunikacyjnych doprowadzających do miejsca 
zabawy);
czynnik kulturowy – logiczność przestrzeni 
w warstwie narracyjnej dzięki nawiązaniu estetyką 
i doborem form przestrzennych do tradycji miejsca, 
zastosowanie elementów charakterystycznych, 
pozwalających na łatwą identyfi kację przestrzeni;
czynnik kreatywności – wykorzystanie elementów 
architektury partycypacyjnej w celu kreacji miejsca 
zabawy przez lokalną społeczność – przestrzeń 
powstaje przy czynnym udziale mieszkańców, 
w zagospodarowaniu wykorzystane zostają elementy 
wykonane przez miejscową ludność, program 
dostosowany indywidualnie do potrzeb różnych 
grup wiekowych, sezonowa zmienność programu, 
wykorzystanie lokalnych świąt i tradycji dla 
urozmaicenia funkcjonowania przestrzeni

zabawa odbywa się w przestrzeni 
postrzeganej jako „nasza”, która 
dzięki temu jest chętniej i częściej 
użytkowana, mieszkańcy czują 
się swobodnie i komfortowo, 
a zabawa staje naturalną 
i spontaniczną aktywnością;
zabawa pojawia się spontanicznie 
i naturalnie nie tylko 
w przestrzeni zaprojektowanej, 
by bawić;
przestrzeń zabawowa nie 
jest zamknięta w granicach 
fi zycznych, następuje dyfuzja 
zabawy do przestrzeni miasta

Źródło: opracowanie własne.

Fenomen przestrzeni zabawowej 
Czynniki zabawotwórcze mające znaczenie dla każdej z trzech płaszczyzn 
integracji przestrzeni zabawowej cechuje określona specyfi ka działania 
(tab. 6.8).

Dzięki zintegrowanemu działaniu inicjującego zabawę czynnika kreatyw-
ności oraz wspomagającego jej rozwój czynnika narracji i domknięcia moż-
liwe staje się integracyjne działanie przestrzeni zabawowej w I płaszczyźnie 
odpowiadającej za udział zabaw wspólnych. Dla II płaszczyzny integracyjno-
ści odpowiadającej za interakcje użytkowników z przestrzenią największe 
znaczenie ma czynnik kreatywności, w kontekście nie tylko elastycznego 
wykorzystania przestrzeni, ale również jej walorów sensorycznych. III płasz-
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czyzna integracyjności wiąże się z wykorzystaniem działania czynnika kul-
turowego, czynnika kreatywności (wykorzystującego elementy architektury 
partycypacyjnej) i czynnika narracji (odnoszącego się do tworzenia powią-
zań pomiędzy miejscem zabawy a szerszym kontekstem sytuacyjnym). 
Wykorzystanie w architekturze miejsca zabawy spójnego działania czyn-
ników zabawotwórczych w trzech płaszczyznach integracji przekłada się 
na kreację miejsca zabawy jako autentycznej i efektywnie działającej prze-
strzeni zabawowej. Powstają miejsca, w których bawiąc się, jesteśmy sobą, 
czujemy się swobodnie, „u siebie”, które postrzegamy jako bliskie i „nasze”, 
a także chcemy odkrywać i doświadczać, łatwo otwierając się na interakcje 
z przestrzenią i z ludźmi.

Działanie integracyjne przestrzeni zabawowej jest zatem złożone, żeby więc 
można było mówić o pełnym wykorzystaniu tego potencjału, konieczne jest 
uwzględnienie w architekturze miejsca zabawy czynników odnoszących się 
do każdej z trzech płaszczyzn integracyjności przestrzeni zabawowej.

Przestrzeń zabawowa stanowi przestrzeń wielokierunkowych interak-
cji i komunikacji, mającą ogromny (i na ogół) niewykorzystany naturalny 
potencjał integracyjny, odzwierciedlony nie tylko w uspołecznieniu i inte-
gracyjności form obecności (I płaszczyzna integracji), ale też relacjach 
i inter akcjach człowieka z przestrzenią zabawową (II płaszczyzna integracji) 
oraz miejsca zabawy z miastem (III płaszczyzna integracji). Efektem dzia-
łania przestrzeni zabawowej w trzech płaszczyznach integracji jest miejsce 
zabawy, które stanowi:

 — miejsce zabaw integracyjnych;
 — miejsce interakcji i relacji z przestrzenią;
 — miejsce zintegrowane z miastem (miasto zabawowe).

Przestrzeń zabawową należy postrzegać jako swego rodzaju fenomen i ideał, 
do którego dążenie stanowi pożądany kierunek w poszukiwaniu nowego, 
lepszego modelu nie tylko miejsca zabawy, ale też przestrzeni publicznej 
i całego miasta. Próby wcielenia w życie tego ideału są pozornie tylko poszu-
kiwaniem zabawy w przestrzeni współczesnego miasta. W rzeczywistości 
to poszukiwanie nowego wizerunku miasta przyjaznego nie tylko dzieciom, 
ale wszystkim jego mieszkańcom. Zabawa w miejscu zabawy funkcjonują-
cym jako przestrzeń zabawowa jest fascynującym przejawem współuczest-
niczenia i szeroko pojętej integracji w przestrzeni.

6.2. Miasto oparte na fenomenie 
przestrzeni zabawowej
Miasto przyjazne dziecku
Postrzeganie zabawy jako aktywności nie tylko charakterystycznej dla 
okresu dzieciństwa, ale wręcz zarezerwowanej wyłącznie dla dzieci, spra-
wia, że miasto stwarzające warunki do zabawy określane bywa jako mia-
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sto dzieci lub dla dzieci. Funkcjonując najczęściej pod nazwą miasta przy-
jaznego dziecku (ang. child friendly city), rozumiane powszechnie jest jako 
miasto bezpieczne dla dziecka. Choć jest to uproszczeniem, skojarzenie 
to nie jest bezpodstawne i bezsensowne. Wystarczy zastanowić się nad 
głębszym sensem tzw. testu loda na patyku (ang. popsicle test), polegają-
cego na sprawdzeniu, czy w interesującym nas mieście lub osiedlu dziecko 
w wieku około 7 lat może bezpiecznie pójść do sklepu, kupić w nim loda 
i wrócić do domu, zanim ten zacznie się topić. Test, który jeszcze w latach 
70. XX wieku zdałoby pewnie wiele osiedli i miast, dziś prawdopodobnie 
w ogromnej większości pokazałby ułomność współczesnych przestrzeni 
publicznych. Jest to doskonały, choć może nieco trywialny sposób, by uzmy-
słowić sobie, że uwzględnienie dziecka w przestrzeni miasta oznacza tak 
naprawdę uznanie jego prawa do codziennych wyborów i decyzji, które 
powiązane są bezpośrednio z kształtem i wymiarem przestrzeni bytowej 
człowieka. Uwzględnienie zaś obecności dziecka w przestrzeni publicz-
nej jest tak naprawdę niczym innym jak realizacją idei miasta przyjaznego 
wszystkim mieszkańcom. Interpretacja potrzeb na poziomie planowania 
lokalnego i rozwijanie dialogu w kierunku rozumienia percepcji dziecka 
może być podstawą do tego, by w szukaniu koncepcji miasta przyszłości 
pójść dalej, uznając zabawę za naturalną potrzebę człowieka, która powinna 
zostać uwzględniona w kreacji współczesnej przestrzeni publicznej.

Wbrew pozorom idea miasta przyjaznego dzieciom nie oznacza jedynie 
kształtowania przestrzeni miejskiej jako bezpiecznej ani też bezwarun-
kowego i wyłącznego przyjęcia w planowaniu oraz kształtowaniu miasta 
dziecięcej perspektywy. To raczej idea aktywizująca dzieci w przestrzeni 
i włączająca je w życie publiczne miast, przy jednoczesnym kształtowaniu 
przyjaznego charakteru przestrzeni dla wszystkich mieszkańców. Podstawę 
realizacji idei stanowią prawa dzieci i młodzieży wypracowane w Konwencji 
praw dziecka, wśród których znalazło się prawo do: 

 — decydowania o przestrzeni miasta;
 — wyrażania swoich opinii o mieście;
 — współuczestniczenia w życiu rodziny i lokalnej społeczności;
 — dostępu do ośrodków zdrowia i edukacji;
 — zdrowych warunków higieniczno-sanitarnych;
 — ochrony przed przemocą;
 — bezpiecznego samodzielnego poruszania się w przestrzeni miasta;
 — miejsca spotykania się z przyjaciółmi i zabawy;
 — dostępu do terenów zieleni;
 — życia w niezanieczyszczonym środowisku;
 — wszelkiego wsparcia i pomocy;
 — równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, pochodzenia, 

przynależności rasowej czy sytuacji fi nansowej¹¹.

11 Rigio E. Child-friendly cities: Good governance in the best interests of the child, 
Environment & Urbanization, 2002, 14(2), 48.
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Stosowanie takiego podejścia skutkuje daleko idącymi zmianami w widze-
niu i funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, w którym kształtowanie prze-
strzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej będącej jednym z komponen-
tów budowy miasta staje się czymś oczywistym i naturalnym.

U podstaw takiego myślenia leży idea miasta przyjaznego dzieciom, któ-
rej zalążków możemy upatrywać w badaniach Kevina Lyncha prowa-
dzonych w ramach projektu Growing Up in Cities (GUIC) we współpracy 
z UNESCO w latach 70. XX wieku¹². Badania dotyczyły oceny środowi-
ska przez zamieszkujące je dzieci i młodzież, a ich istotę stanowiło zrozu-
mienie, w jaki sposób dzieci i młodzież postrzegają otoczenie i jak je war-
tościują. Określenie kryteriów wartościowania postrzegano jako punkt 
wyjścia do wprowadzenia pozytywnych zmian w przestrzeni zurbanizo-
wanej. W latach 90. ubiegłego wieku badania zostały wznowione w ramach 
Agendy 21, w celu określenia nowych podstaw kształtowania współczesnych 
miast¹³. Rezultaty badań naukowych w postaci zidentyfi kowanych pozytyw-
nych i negatywnych czynników wpływających na ocenę przestrzeni przez 
dzieci (tab. 6.9) posłużyły do opracowania generalnych wytycznych plano-
wania i zarządzania miast.

Z kolei formalnych początków koncepcji „miasta przyjaznego dziecku” 
możemy doszukać się w ustanowionej w 1989 roku Konwencji praw dziecka 
(UN Convention on the Rights of the Child – UNCRC), która została wypraco-
wana jako reakcja na pogarszające się w wyniku gwałtownej urbanizacji 

12 Lynch K. Growing up in cities, Cambridge, MIT Press, 1977.
13 Chawla L. Putting young old ideas into action: relevance of Groving Up in Cities to Local 
Agenda 21, Local Environment, 2001, 6(1), 13–25.

Tabela 6.9. Wskaźniki jakości lokalnego środowiska

Właściwości 
lokalnego 
środowiska

Pozytywne wskaźniki 
jakości środowiska

Negatywne wskaźniki 
jakości środowiska

Fizyczne tereny zielone;
urozmaicenie dostępnych form aktywności;
dostęp do podstawowych usług;
swoboda poruszania się;
miejsca spotkań z rówieśnikami;
brak realnych niebezpieczeństw i zagrożeń

brak miejsc spotkań;
brak urozmaiconej oferty programowej;
brak dostępu do podstawowych usług;
intensywny ruch samochodowy;
zanieczyszczenia i zaśmiecenie;
izolacja 

Społeczne integracja społeczna;
brak społecznych zagrożeń;
utożsamianie się z lokalną społecznością;
bezpieczne prawo własności;
tradycja sąsiedzkiej pomocy 
i współuczestniczenia

poczucie bezsilności w sprawach polityki;
brak bezpieczeństwa w sprawach własności;
dyskryminacja rasowa;
poczucie zagrożenia;
nuda;
zjawisko społecznego wykluczania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chawla L. Putting young old ideas into action: Relevance of Growing up 
in Cities to Local Agenda 21, Local Environment, 2001, 6(1), 13–25.
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warunki życia w miastach i konieczność uwzględnienia potrzeb dzieci¹⁴. 
Uznano, że stworzenie przyjaznych warunków dla dziecka będzie równo-
znaczne ze stworzeniem miast przyjaznych dla wszystkich. Jest to ogrom-
nie ważne, ponieważ niezauważanie potrzeb dzieci w zagospodarowaniu 
miast jest równoznaczne z niewidzeniem człowieka jako żyjącej i czującej 
istoty. W planowaniu przestrzennym przyjazność dziecku została zinter-
pretowana jako organizowanie przestrzeni w sposób zapewniający dzie-
ciom realizację celów i potrzeb zarówno w ujęciu jednostki, jak i grupy spo-
łecznej. Konwencja praw dziecka została przyjęta przez większość państw 
na świecie. W Polsce obowiązuje ona od 7 lipca 1991 roku.

W 1995 roku Rada Europy opublikowała dokument Europejska strategia 
na rzecz dzieci, w którym określono modelowy zakres ochrony prawnej 
dziecka¹⁵, uznając, że dziecko posiadające prawa i odpowiedzialność może 
i jest w stanie aktywnie współuczestniczyć w przestrzeni miasta i życiu spo-
łecznym. Dało to podstawy dla opracowania Europejskiej konwencji o wyko-
nywaniu praw dzieci, która została ratyfi kowana przez Polskę w 1997 roku. 
W 2004 roku UNICEF opublikował kolejny dokument Building Child Friendly 
Cities: A Framework For Action, stanowiący uzupełnienie Konwencji praw 
dziecka, w którym przedstawiony jest proces wdrażania założeń Konwencji 
w warunkach lokalnych¹⁶. Treść przyjętych aktów pozwala sądzić, że for-
malne podstawy dla wdrażania idei miasta przyjaznego dziecku i związa-

14 Art. 13 pkt 1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawie-
rać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego 
rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w for-
mie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru 
dziecka; pkt 2. Wykonanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko 
takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: a) dla poszanowania praw 
lub reputacji innych osób, albo b) dla ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku 
publicznego (ordre public), bądź zdrowia publicznego albo moralności. Konwencja o Prawach 
Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 
roku, http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf (dostęp: 
10.02.2018).
15 Model ochrony prawnej określony w Europejskiej strategii na rzecz dzieci, który Rada Europy 
opublikowała w 1995 roku, oparto na następujących zasadach: 1) dzieci jako obywatele dzi-
siejszych społeczeństw mają prawa, które są zasadnicze dla ochrony i zabezpieczenia naj-
lepszych warunków ich pełnego rozwoju; 2) prawa te są niepodważalne i powszechne, przy-
należą wszystkim dzieciom na świecie bez żadnej dyskryminacji, bez względu na płeć, rasę, 
niepełnosprawność, religię, status prawny, kulturę; 3) dzieci są pełnoprawnymi obywa-
telami posiadającymi prawa i odpowiedzialność (prawa osobiste, prawa w rodzinie i spo-
łeczeństwie); 4) poglądy dzieci muszą być wysłuchane i rozważone w podejmowanych 
decyzjach, które dotyczą dzieci; 5) najlepszy interes dzieci musi stanowić główną zasadę 
wszystkich działań dotyczących dzieci; 6) ze względów etycznych i praktycznych należy 
podjąć takie działania, aby prawa dziecka były respektowane w całym świecie. Zalecenie 
1286 Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie europejskiej strategii na rzecz dzieci (1996). 
Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1996.
html (dostęp: 10.02.2018).
16 Podstawy tworzenia miasta przyjaznego dzieciom defi niowane są w postaci określonych 
komponentów: partycypacja dzieci, przyjazne dzieciom podstawy prawne, strategie dla miast 
wprowadzające w życie prawa dzieci, jednostki koordynujące ten mechanizm, rozpowszech-
nianie praw dziecka, niezależna jednostka obrony praw dziecka, system fi nansowania pro-
jektów i ich oceny. Miasto przyjazne dzieciom, https://www.unicef.pl/Miasto-przyjazne-
dzieciom/Miasto-przyjazne-dzieciom (dostęp: 10.02.2018).
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nym z tym aktywnym udziałem dziecka w przestrzeni publicznej zostały 
ustanowione.

Od niedawna promowanie znaczenia przestrzeni przyjaznej dziecku odbywa 
się w ramach realizowanego od 2007 roku pod patronatem UNICEFU 
europejskiego projektu Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci” (The 
European Network Cities for Children), którego liderem jest Stuttgart. Sieć 
zrzesza 76 miast z 32 krajów i stanowi rodzaj platformy wymiany informa-
cji i doświadczeń. Zaangażowane w projekt miasta biorą udział w cyklicz-
nie organizowanej konferencji, podczas której prezentowane są nowe pomy-
sły na kreację miasta przyjaznego dzieciom, a najlepsze z nich otrzymują 
nagrodę „Miasta dla Dzieci” w kategoriach przestrzeń publiczna i miejsca 
zabaw, bezpieczeństwo komunikacyjne, edukacja nieformalna, media oraz 
przyjazne dzieciom osiedle. W Polsce do Sieci Miast Europejskich „Miasta 
dla Dzieci” przystąpiły m.in Kraków, Zabrze i Gdynia. 

Jednym z miast aktywnie wcielających ideę miasta przyjaznego dziecku jest 
Dublin, którego władze za priorytetowe przyjęły założenie, że zabawa jest 
integralną częścią ludzkiej psychiki i niepodważalnym elementem pełnego 
wrażeń i rozwijającego dzieciństwa i okresu dojrzewania oraz koniecznością 
dla prawidłowego emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i fi zycz-
nego rozwoju¹⁷. Stanowiło to punkt wyjścia do sporządzenia przez władze 
miejskie w konsultacji z dziećmi, młodzieżą i członkami lokalnych społecz-
ności dokumentu City Play Plan, strategii dla wcielenia w życie idei uczynie-
nia Dublina miastem przyjaznym dziecku, w którym wszystkie dzieci i mło-
dzież mają prawo się bawić. Założono pięć obszarów działań. Organizowane 
przez lokalne społeczności dni zabawy (ang. play days) – jako wydarzenia 
mające zwiększać świadomość wartości zabawy oraz przyczyniać się do jej 
promocji – mają łączyć prostotę z dostępnością. Przygotowywane w ramach 
dni zabawy atrakcje dla dzieci powinny być powszechnie dzięki ich lokali-
zacji w przestrzeni publicznej, w parkach miejskich, na osiedlowych ulicach 
i skwerach. Proponowane aktywności mają wykorzystywać proste materiały 
i narzędzia, przy minimalnych nakładach kosztów i odwołaniu się do trady-
cyjnych zabaw. Drugi obszar działań skupia się wokół integrowania społecz-
ności dla wspólnego celu, jakim jest Dublin jako miasto przyjazne dziecku. 
Zainicjowany w 2009 roku przez City Council’s Architect Devision projekt 

„Re-imaging public space”, w ramach którego dzieci uczestniczące w letnich 
warsztatach projektowych przygotowały własną koncepcję wprowadzenia 
zabawy do przestrzeni publicznych miasta, wykorzystano przy organizacji 
festiwalu promującego zabawę i integrującego społeczność. Trzeci obszar 
działań dotyczy kreacji dobrej jakości urządzeń zabawowych oraz poprawy 

17 „(…) zabawa jest wybieranym swobodnie, kierowanym osobiście, wewnętrznie umo-
tywowanym zachowaniem aktywnie angażującym dziecko. Jest to integralna część ludz-
kiej psychiki, niekwestionowany składnik obfi tującej w wydarzenia rozwojowej podróży 
od dzieciństwa do dojrzałości. Jest niezbędna do społecznego, fi zycznego, intelektualnego, 
kreatywnego i emocjonalnego rozwoju dzieci i ludzi młodych” (tłum. własne). Play here, 
play there, play everywhere. Dublin City plan 2012–2017, Dublin City Development Board 6, 
https://www.dublincity.ie/sites/default/fi les/content/Community/childrensservicesunit/
Documents/DublinCityPlayPlan2012-2017.pdf (dostęp: 10.12.2017).
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jakości miejsc do zabawy. Za szczególnie istotne w poprawie jakości miejsc 
zabawy uważa się urządzanie naturalnych przestrzeni zabawy (ang. natural 
play space), wykorzystujących elementy i materiały naturalne oraz zapew-
niających możliwość samodzielnej budowy przez lokalne społeczności. 
W ramach czwartego obszaru działań uwaga kierowana jest na zagospoda-
rowanie podwórek przedszkolnych i szkolnych, które często pozbawione 
są zieleni i mają niewielki potencjał zabawowy, dlatego powinny być zago-
spodarowane jako przestrzenie o charakterze ogrodowym, dostarczające 
szerokich możliwości w doświadczaniu naturalnego środowiska (karmie-
nie ptaków, kopanie w ziemi, sadzenie roślin itp.). Ostatni z obszarów dzia-
łań ma na celu wspieranie szkół w realizacji założenia, że wszystkie dzieci 
mają prawo do zabawy. Kluczem ma być zapewnienie przerw pomiędzy lek-
cjami oraz odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni podwórka szkol-
nego, które powinno sprzyjać integracji dzieci i minimalizować zjawisko 
wykluczenia¹⁸.

Dublin nie jest jedynym miastem, w którym planowana jest realizacja 
idei miasta przyjaznego dziecku i zapewnienie możliwości zabawy dzie-
ciom. Jednak pomimo stworzenia podstaw (w szczególności prawnych) dla 
współuczestniczenia dziecka w przestrzeni publicznej oraz rosnącej świa-
domości roli partycypacji społecznej w kształtowaniu dobrej jakości prze-
strzeni realizowanie idei miasta przyjaznego dziecku w praktyce jest mało 
widoczne. Wynika to w dużej mierze z powszechnie obowiązującej mało 
aktywnej formy partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni, przy 
praktycznym braku współdecydowania dzieci. Tymczasem współuczestni-
czenie w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni jest podstawą dla realiza-
cji idei miasta przyjaznego dziecku.

Spojrzenie na udział dzieci w kreacji przestrzeni przeszło swoistą ewolucję 
od formy tokenizmu poprzez bardziej efektywne formy partycypacji do jej 
zinstytucjonalizowania¹⁹. Jednak podejście do planowania i kształtowania 
przestrzeni, w którym dzieci są „niewidzialne”, wciąż jest częste, podobnie 
jak projekty realizowane przy współudziale dzieci, jednak bez odpowied-
niego przygotowania. Przyjęcie błędnej metody w partycypacji z udziałem 
dzieci wpływa na zmniejszenie powodzenia przedsięwzięcia, osłabiając 
w efekcie szanse na wprowadzenie znaczących zmian w przestrzeni. Wśród 
zidentyfi kowanych różnych form interakcji pomiędzy osobami dorosłymi 
i dziećmi, zachodzącymi podczas działań z zakresu partycypacji, wyróż-
nić można: manipulację i oszukiwanie (osoby dorosłe usiłują wykorzystać 
dzieci do osiągnięcia własnych celów), pozorowanie (dzieci wykorzysty-
wane są do promowania działań, o których brakuje im wiedzy), tokenizm 
(dzieci uczestniczą w projektach, ale mają niewielki wpływ na decyzje i prze-
bieg procesu projektowego), konsultowanie (osoby dorosłe zasięgają opinii 
dzieci i biorą je pod uwagę), społeczne mobilizowanie (dzieci są angażowane 

18 Ibidem.
19 Francis M. Proactive practice: Visionary thought and participatory action in environmen-
tal design, Places, 1999, 12, 1, 60–68.
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Tabela 6.10. Siedem domen partycypacji dzieci w planowaniu i projektowaniu miast 

Domena Idee i założenia Promotorzy Wpływ Ograniczenia

D
om

en
a r

om
an

ty
cz

na

dzieci jako projektanci;
dzieci zachęcane 
są do kreacji przestrze-
ni bez udziału doro-
słych, a ich pomysły 
uważa się za lepsze;
celem ma być miasto 
zdefi niowane i ukształ-
towane przez dzieci

Mayer Spivak, Nanine 
Clay, Simon Nicholson, 
Ray Lorenzo;
organizacje: World’s 
Futures Society, WWF, 
Childhood City

nowe pomysły na wy-
gląd miast;
rozwój metod oraz 
wskazanie, że uczest-
nictwo dzieci może 
mieć znaczenie o zasię-
gu globalnym

dzieci same mają kre-
ować własne wspólno-
ty i przyszłe środowi-
ska;
brak udziału osób do-
rosłych (oprócz projek-
tantów)

D
om

en
a a

dv
oc

ac
y projektanci dla dzieci;

projektanci stają się 
adwokatami dzieci, 
broniąc ich praw i po-
trzeb

Paul Hogan, Jeff  Bi-
shop, Karl Linn, Randy 
Hester;
organizacje: Planners 
Network, Association 
of Community Design 
Centers, Congress for 
New Urbanism

rozwój metod i teorii 
partycypacji

brak holistycznego 
podejścia; tworzone 
plany i projekty o cha-
rakterze cząstkowym;
brak udziału dzieci 
w procesie projekto-
wania

D
om

en
a p

ot
rz

eb

nauki społeczne dla 
dzieci;
podejście, dla którego 
bazę stanowiły bada-
nia naukowe dotyczące 
potrzeb dzieci; wyniki 
badań dotyczących 
m.in. wpływu natury 
i potrzeby zabawy sta-
rano się uwzględniać 
w kształtowaniu prze-
strzeni

Kevin Lynch, Roger 
Hart, Clare Cooper 
Marcus, Florence 
Ladd, Robin Moore, 
Joost van Andel, Patsy 
Owens, Louise Chaw-
la, Gary Moore;
organizacje: Envir- 
onmental Design 
Research Association; 
American Horticul-
tural Society; Urban 
Parks Institute

ważne odkrycia i wnio-
ski dotyczące prze-
strzeni atrakcyjnej dla 
dzieci;
podejście nadal rozwi-
jane

dzieci nie są angażo-
wane w proces pro-
jektowy, ponieważ 
to badania naukowe 
dostarczają informacji 
na temat ich potrzeb

w projekt, który jest determinowany przez osoby dorosłe), dzieci-przewod-
nicy (dzieci inicjują projekt i same podejmują decyzje) oraz współdzielone 
decydowanie (każdy członek społeczności ma możliwość zaangażowania 
się w proces decydowania i działania)²⁰.

Według Raya Lorenzo i Marka Francisa przyjęte w partycypacji dzieci 
metody i narzędzia opierają się na jednym z siedmiu modeli (domen) 
uczestnictwa dzieci w projektowaniu i planowaniu miast i jako takie znaj-
dują w różnym stopniu odzwierciedlenie w kształtowaniu przestrzeni 
(tab. 6.10)²¹.

Domena romantyczna opierając się na idei dzieci jako projektantów, trak-
tuje dzieci jako architektów swojej przestrzeni. Domena advocacy zakłada, 
że projektanci stają się „obrońcami” czy też „adwokatami” dzieci, jednak 
bez włączania dzieci w proces projektowy. Domena potrzeb wykorzystuje 

20 Hart R.A. Children’s partcicipation: From tokenizm to citizenship, Florence, UNICEF 
International Child Development Centre, 1979.
21 Nanni L. Dzieci zmieniają współczesne miasta. Koncepcje, realizacje, możliwości, 
Autoportret, 2004, 9, 8–9.
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Domena Idee i założenia Promotorzy Wpływ Ograniczenia
D

om
en

a p
oz

na
w

an
ia

dzieci jako uczniowie;
partycypacja przez po-
znawanie środowiska 
i naukę;
celem jest dokonywa-
nie fi zycznych zmian 
w efekcie poznania 
środowiska; 
architekci uczą dzieci 
architektury

Doreen Nelson, Elaine 
Adams, Sharon Stine, 
Wendy Titman, Susan 
Goltsman;
organizacje: Land-
scapes for Learning; 
American Institute of 
Architects

rozpowszechnienie 
roli i znaczenia przy-
rody oraz naturalnego 
środowiska w kształto-
waniu przestrzeni dla 
dzieci

projektanci nie zawsze 
wykorzystują dostępną 
wiedzę;
dzieci nie są bezpo-
średnio angażowane 
w badania i proces 
projektowy;
realizacja projektów 
nie jest najważniej-
sza – celem są zmiany 
społeczne, a nie fi zycz-
ne dotyczące konkret-
nych miejsc

D
om

en
a p

ra
w

dzieci jako obywatele;
dzieci mają prawa, 
które powinny być 
chronione;
dzieci mają prawo 
w pełni uczestniczyć 
w planowaniu i projek-
towaniu miast;
celem jest projekt i re-
alizacja osiedli i miast 
przy aktywnym udzia-
le dzieci

Roger Hart, David Sat-
tertwaite, Sheri Bart-
lett, Robin Moore;
organizacje: UNICEF, 
IPA, Childwatch In-
ternational, Save the 
Children

rozwój nowych metod 
partycypacji i realiza-
cja planów

koncentracja uwagi 
na prawach dzieci 
w ogóle niż na kwe-
stiach ich potrzeb 
względem środowiska 
miejskiego

D
om

en
a i

ns
ty

tu
cj

on
al

na

dzieci jako dorośli;
dzieci traktowane 
są jak dorośli, otrzy-
mując takie same 
prawa i kompetencje 
w procesie projekto-
wania;
celem jest obligatoryj-
ny udział dzieci w pla-
nowaniu i projektowa-
niu miast

organizacje: Children 
City Council, UNICEF, 
Childwatch Internatio-
nal oraz inne organiza-
cje obrony praw dzieci

popularne podejście 
skutkujące licznymi 
projektami

realizacje odbiegają 
od tego, czego w rze-
czywistości chcą dzieci

D
om

en
a p

ro
ak

ty
w

na

uczestnictwo z wizją;
planowanie z dziećmi; 
łączy badanie, uczest-
nictwo i działanie, by 
wciągnąć dzieci i do-
rosłych w planifi kację 
i projektowanie;
dzieci są czynnie zaan-
gażowane, ale dorośli 
również odgrywają 
istotną rolę;
celem jest współ-
uczestniczenie dzieci 
w projektowaniu i pla-
nowaniu, uwzględnia-
jące zarówno pomysły, 
jak i potrzeby dzieci

Randy Hester, Marcia 
McNally, Laura Law-
son, Susan Goltsman, 
Daniel Iacofano;
organizacje: Japan/Tai-
wan Group; Communi-
ty Design Centers

przyczynia się do roz-
woju teorii i użytecz-
nych metod w partycy-
pacji;
zyskuje sobie coraz 
większą popularność

nie jest możliwa do za-
stosowania w każdym 
projekcie;
wymaga od projek-
tantów specjalnych 
umiejętności i przygo-
towania

Źródło: opracowanie własne na podstawie typologii Raya Lorenzo i Marka Francisa.
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wyniki badań naukowych z zakresu psychologii środowiskowej do identyfi -
kacji potrzeb dzieci i lepszej ich realizacji, przy eksponowaniu potrzeby kon-
taktu z naturą i zabawy. Domena poznawcza opiera się na koncepcji uczenia 
dzieci architektury przez architektów – w praktyce oznacza to poznawanie 
przestrzeni, jednak bez wprowadzania do niej zmian. Domena praw doty-
czy defi niowania i formalnego gwarantowania dzieciom prawa do zabawy; 
dziecko widziane jest jako pełnoprawny obywatel, mający prawo do decy-
dowania o przestrzeni. Domena instytucjonalna zakłada traktowanie dzieci 
jako osób dorosłych, przyznając im takie same prawa w projektowaniu i pla-
nowaniu miast, jakie mają osoby dorosłe. Ostatnia, domena proaktywna, 
określana też „uczestnictwem proaktywnym”, jest obecnie coraz bardziej 
rozpowszechnioną (i jak się wydaje najbardziej efektywnie działającą) 
formą partycypacji, która łączy badania, uczestnictwo i czynne działanie 
zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, w tym projektantów, w celu realizacji 
projektów odpowiadającym wizjom i potrzebom dzieci²².

Niestety, projekty oparte na domenie proaktywnej, wykorzystujące metodę 
współdziałania i aktywnie włączające dzieci w proces projektowania, wciąż 
należą do rzadkości, pomimo niewątpliwego wzrostu zainteresowania par-
tycypacją z udziałem dzieci. Być może wytłumaczeniem tego zjawiska jest 
wciąż odczuwalny fakt trywializowania zagadnienia zabawy w przestrzeni, 
jak też niedostateczne rozumienie zjawiska „przestrzeni przyjaznej dziecku”, 
która posiada szersze niż się pozornie wydaje znaczenie.

Miasto przyjazne dziecku interpretowane jest zatem przede wszystkim jako 
miasto oparte na idei partycypacji dzieci w kształtowaniu przestrzeni oraz 
ich swobodzie w dostępności do przestrzeni publicznej (tab. 6.11). Przyjęcie 
takiego podejścia może być podstawą dla kreacji lepszej, bo bezpieczniej-
szej i uwzględniającej potrzeby dzieci przestrzeni miejskiej. Koncepcja mia-
sta przyjaznego dziecku opiera się zatem na słusznych podstawach, jednak 
nie ma ona bezpośrednich związków z istotą zabawy. Wątpliwe, by taki spo-
sób interpretacji miasta w pełni pozwolił na wykorzystanie integracyjnego 

22 Ibidem.

Tabela 6.11. Wyznaczniki miasta przyjaznego dziecku

Wyznaczniki przestrzenne (fi zyczne) Wyznaczniki społeczne
lokalizacja terenów zielonych w zasięgu codziennej 
dostępności;
lokalizacja miejsc zabaw (placów zabaw i innych form 
zagospodarowania terenu) w zasięgu codziennej 
dostępności;
bezpieczne dojście do terenów zieleni i miejsc zabaw;
przebywanie w zdrowym środowisku 
mieszkaniowym;
przebywanie w bezpiecznym środowisku 
mieszkaniowym

uwzględnianie potrzeb dzieci w planowaniu 
i kształtowaniu miasta;
możliwość wyrażania opinii dotyczących planowania 
i kształtowania miasta przez dzieci;
udział dzieci (na etapie zarówno projektowania, jak 
i powstawania przestrzeni) w kształtowaniu przestrzeni 
miejskich;
traktowanie dzieci jako pełnoprawnych obywateli, 
pozbawione dyskryminacji ze względu na pochodzenie, 
wyznawaną religię czy status społeczny

Źródło: opracowanie własne.
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potencjału zabawy, a w efekcie – kreację przestrzeni publicznej jako prze-
strzeni zabawowej.

Miasto z miejscami przeznaczonymi do zabawy
W przeciwieństwie do mało rozpowszechnionej idei miasta przyjaznego 
dziecku powszechnie realizowaną w kontekście zabawy koncepcją miasta 
jest miasto z miejscami przeznaczonymi do zabawy – miasto, w którego 
strukturze przestrzennej zostały wydzielone specjalnie zarezerwowane 
miejsca do zabawy (dla dzieci). Niestety, wydzielenie dla zabawy ściśle okre-
ślonych miejsc, regulacja miejsc zabawy pod względem prawnym i organi-
zacyjnym, spełnienie przez nie wymogów bezpieczeństwa – nie jest gwaran-
tem jego funkcjonowania jako przestrzeni zabawowej. Miasto z miejscami 
przeznaczonymi do zabawy niekoniecznie oznacza zaś realizację miasta 
opartego na istocie zabawy.

W latach 2016–2017 przeprowadzono badania terenowe oraz badania opinii 
publicznej dotyczące miejsc zabaw, które miały na celu ich klasyfi kację, ana-
lizę pod kątem znaczenia przestrzennego oraz spełniania przez nie warun-
ków funkcjonowania jako przestrzeń zabawowa. Identyfi kacji miejsc zabaw 
dokonano na podstawie badania opinii publicznej mieszkańców Szczecina, 
którzy odpowiadali na pytania dotyczące ulubionych i najczęściej odwie-
dzanych miejsc zabawy i rozrywki oraz motywów ich wyboru. Badanie 
przeprowadzono z użyciem przygotowanego wcześniej kwestionariusza 
ankietowego, na który składały się pytania otwarte. W celu dochowania 
należytej rzetelności podczas gromadzenia danych pytania zadawano oso-
bom w różnym wieku (dzieci – szkoła podstawowa i gimnazjum, młodzież – 
szkoła średnia i wyższa, osoby dorosłe – osoby powyżej 18. roku życia, nie-
uczące się i osoby starsze – osoby powyżej 60. roku życia) i zamieszkałym 
w różnych dzielnicach i osiedlach Szczecina (os. Bukowe, Zdroje, Pogodno, 
Warszewo, Niebuszewo, Arkońskie, Przyjaźni, Bandurskiego). Kierowanie 
pytań do osób w różnym wieku (nie tylko dzieci) miało na celu uchwycenie 
w maksymalnym stopniu różnorodności miejsc zabawy. Badanie zostało 
przeprowadzone w dwóch turach wiosną 2016 i 2017 roku. Zebrano łącz-
nie 1376 opinii, w tym 286 dzieci, 404 młodzieży, 352 osób dorosłych i 334 
osób starszych.

Identyfi kacja, a następnie klasyfi kacja, która objęła łącznie 22 obiekty, nie 
była próbą stworzenia kompletnej listy wszystkich istniejących miejsc 
zabawy w Szczecinie, a jedynie zweryfi kowania i zlokalizowania tych, które 
istnieją powszechnie w świadomości społecznej (ryc. 6.21).

Zidentyfi kowane miejsca cechuje małe zróżnicowanie pod względem roz-
wiązań funkcjonalnych i estetyki. Wśród wymienionych obiektów znala-
zło się: 16 placów zabaw (w tym jeden obiekt nazywany ogrodem jorda-
nowskim), które reprezentują nurt klasyczny i realizowane są pod postacią 
współczesnych placów zabaw w odmianie klasycznej, cztery przestrzenie 
publiczne (plac przy Azoty Arena, Jasne Błonia, park Kasprowicza, Wały 
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Chrobrego) oraz trzy obiekty oparte na funkcjach komercyjnych (w tym 
dwie galerie handlowe – CH Kaskada i CH Galaxy). W wypowiedziach miesz-
kańców nie znalazły się nowe miejsca np. na Łasztowni, co prawdopodob-
nie związane jest z silną sezonowością i krótkim czasem funkcjonowania.

Wśród wskazywanych przez ankietowane osoby miejsc zabawy znalazły 
się miejsca o różnym znaczeniu w strukturze przestrzennej, w tym: półpu-
bliczne, o znaczeniu lokalnym (osiedlowym), obiekty zamknięte i komer-
cyjne oraz publiczne, o znaczeniu ogólnomiejskim (tab. 6.12).

Ulubione miejsce zabawy dla wielu osób ankietowanych niezależnie 
od wieku stanowi własny dom. Można sądzić, że wynika to z łączenia poję-
cia zabawy z formami aktywności wykonywanymi w ramach wolnego czasu. 
Tylko w grupie osób dorosłych dom (20,4%) znalazł się na drugim miej-
scu, nieznacznie tylko ustępując parkom i skwerom (21%). Dzieci równie 
wysoko jak dom postrzegają jego sąsiedztwo i najbliższą okolicę – wska-
zuje tak 18,9% dzieci. Sąsiedztwo, które jest najważniejsze dla najmłodszej 
grupy użytkowników, wyraźnie jednak traci na znaczeniu w pozostałych 
grupach (osoby dorosłe – 2,8%, osoby starsze – 2,4%), a w grupie młodzieży 
jest wręcz marginalne (0,5%). Wśród ulubionych miejsc zabawy dzieci 
wysoko ocenione zostały też galerie handlowe (20,4%), które okazały się 
w tej grupie wiekowej istotniejsze od parków miejskich (14,4%). Dla mło-
dzieży ulubionymi miejscami zabaw są przestrzenie publiczne typu place 
i deptaki (22,7%), przede wszystkim bulwary nadrzeczne oraz galerie han-

Na ilustracji uwzględniono tylko powtarzające się w wypowiedziach konkretne miejsca za-
baw. Kolorem czerwonym oznaczono miejsca sklasyfi kowane jako współczesne place zabaw, 
kolorem niebieskim – przestrzenie publiczne (place, skwery, parki), kolorem żółtym – miejsca 
komercyjne (galerie handlowe i obiekty wymagające zakupu biletu wstępu). Na mapie zo-
stały uwzględnione wyłącznie miejsca o charakterze publicznym lub półpublicznym, które 
osoby ankietowane określały nazwą własną i/lub wskazywały lokalizację. 

Ryc. 6.21. Miejsca zabawy zidentyfi kowane na podstawie wypowiedzi 
mieszkańców Szczecina dotyczących ulubionych miejsc
Źródło: opracowanie własne.
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dlowe (19%). Osoby dorosłe jako miejsca zabawy najchętniej wskazują parki 
(27,4%) i galerie handlowe (20,5%), a osoby starsze parki (25,5%) oraz naj-
bliższą okolicę zamieszkania (22,6%).

Wbrew stereotypom place zabaw nie są oceniane jako ulubione miejsca 
zabawy przez dzieci (tylko 6,3%), a tym bardziej młodzież – w tej grupie 
plac zabaw nie został ani razu wskazany. Nie wydaje się to jednak zaska-
kujące, ponieważ place zabaw, z którymi na ogół mają do czynienia osoby 
ankietowane, są w stanie zainteresować tylko najmłodsze dzieci. Na uwagę 
zasługuję też fakt, że place zabaw są lepiej postrzegane przez osoby doro-
słe i to przez nie częściej wskazywane są jako ulubione miejsce. Dzieci, jeśli 
mają możliwość wyboru, wolą bawić się w innych miejscach. Wydaje się, 
że place zabaw i inne miejsca zabaw znajdujące się w przestrzeni publicznej 
zastępowane są przez galerie handlowe (Galaxy i Kaskada), które są wysoko 
oceniane w grupie dzieci, osób dorosłych, a także młodzieży – dla tej ostat-
niej grupy stanowią wręcz ulubione miejsce zabawy (11,9%). Przez wszyst-
kie grupy wiekowe oprócz dzieci wysoko oceniane są parki miejskie (osoby 
starsze – 21,5%, osoby dorosłe – 21%, młodzież – 13,4%), a wskazywane 

Tabela 6.12. Ulubione miejsca zabawy według opinii mieszkańców Szczecina

Miejsca zabawy
Dzieci

[% wskazań]
Młodzież

[% wskazań]
Osoby dorosłe
[% wskazań]

Osoby starsze
[% wskazań]

Pó
łp

ub
lic

zn
e i

 p
ry

w
at

ne
 –

 
os

ie
dl

ow
e (

lo
ka

ln
e)

dom 21,0 13,9 20,4 23,3
sąsiedztwo domu 
i najbliższa okolica 18,9 0,5 2,8 5,4

ogród własny lub 
działkowy 2,1 5,9 4,0 16,2

skatepark na osiedlu 3,5 0,5 – –
boisko szkolne lub 
osiedlowe 7,0 6,4 – 0,6

plac zabaw 6,3 – 9,1 1,2

Pu
bl

ic
zn

e o
bi

ek
ty

 
za

m
kn

ię
te

 
(w

 b
ud

yn
ka

ch
) 

i k
om

er
cy

jn
e

obiekty sportu 
i rekreacji 9,1 6,9 2,8 1,2

obiekty kultury 
i rozrywki 3,5 8,9 5,11 2,4

puby/kawiarnie/
restauracje 1,4 4,0 7,9 1,8

galerie i centra 
handlowe 6,3 11,9 9,6 3,0

Pu
bl

ic
zn

e –
 

og
ól

no
m

ie
jsk

ie

park leśny 4,2 11,4 8,5 12,0

park i skwer miejski
8,4

(w tym Jasne 
Błonia 16,7)

13,4
(w tym Jasne 
Błonia i park 
Kasprowicza 

70,4)

21,0
(w tym Jasne 
Błonia i park 
Kasprowicza 

59,4)

21,5
(w tym Jasne 
Błonia i park 
Kasprowicza 

58)
plac miejski, deptak 
lub ulica 2,8 9,9 1,1 10,2

In
ne inne położone poza 

miastem 5,6 6,4 7,4 1,2

Źródło: opracowanie własne.
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przez nie miejsca (przede wszystkim Jasne Błonia) to główne przestrzenie 
publiczne w skali miasta.

Miejsca zabawy wskazywane jako ulubione nie są jednocześnie miejscami 
zabawy najczęściej odwiedzanymi (tab. 6.13). Najbliższa okolica i sąsiedz-
two domu jest najczęstszym miejscem zabawy i spędzania wolnego czasu 
dla osób starszych, co z racji rosnących z wiekiem ograniczeń w sprawno-
ści i problemów ze zdrowiem nie wydaje się zaskakujące. Niepokój jed-
nak budzi fakt, że najbliższa okolica stosunkowo rzadko okazuje się miej-
scem zabawy dla najmłodszej grupy ankietowanych osób – dzieci, pomimo 
że w pytaniach o ulubione miejsce zajęła drugie miejsce. Dzieci lubią zabawę 
w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, jednak ma ona miejsce stosunkowo 
rzadko. We współczesnych miastach to galerie handlowe są coraz częst-
szym miejscem zabawy (20,4%). Widoczny brak obecności dzieci w oko-
licy zamieszkania wynika częściowo z faktu spędzania przez nie większo-
ści dnia w szkole i funkcjonowania podwórka szkolnego jako najczęstszego 
miejsca zabaw dla 12,12%. Równie istotna wydaje się utrzymująca się nieza-
leżnie od wieku wyraźna tendencja w postrzeganiu galerii handlowych jako 
miejsca zabawy, rozrywki i spacerów, a także brak atrakcyjnej alternatywy 

Tabela 6.13. Miejsca zabawy najczęściej odwiedzane przez mieszkańców Szczecina

Miejsca zabawy
Dzieci

[% wskazań]
Młodzież

[% wskazań]
Osoby dorosłe
[% wskazań]

Osoby starsze
[% wskazań]

O
si

ed
lo

w
e (

lo
ka

ln
e) dom 7,9 2,5 3,8 3,8

sąsiedztwo domu i najbliższa 
okolica zamieszkania 10,6 2,9 1,0 22,6

ogród własny lub działkowy – 0,4 1,5 10,1
skatepark na osiedlu 5,3 – – –
boisko szkolne lub osiedlowe 12,12 8,6 2,6 0,6
plac zabaw 5,7 – 15,6 1,4

Za
m

kn
ię

te
 

i k
om

er
cy

jn
e obiekty sportu i rekreacji 9,1 10,7 1,5 0,6

obiekty kultury i rozrywki 5,3 3,7 4,6 2,9
puby/kawiarnie/restauracje 0,7 4,5 2,5 –
galerie i centra handlowe 20,4 19 20,5 8,1

Pu
bl

ic
zn

e /
og

ól
no

m
ie

jsk
ie

park leśny – 6,6 8,7 2,9
park/skwer 14,4

 (w tym Jasne 
Błonia i park 

Kasprowicza – 
52,6)

15
(w tym Jasne 
Błonia i park 

Kasprowicza  – 
60,3)

27,4
(w tym Jasne 
Błonia i park 

Kasprowicza – 
63,5

25,5
(w tym Jasne 
Błonia i park 

Kasprowicza – 
59,1)

plac miejski, 
deptak lub ulica

–

22,7
(w tym Wały 

Chrobrego 
i 49,1, 

plac przy Azoty 
Arena – 40)

5,1

11,0
(w tym plac 

Zwycięstwa – 
52,6)

In
ne

inne w mieście 8,3 13,3 3,1 9,3

inne poza miastem – – 2,0 1,1

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 6.14. Motywy wyboru miejsca jako ulubionego miejsca zabawy

Motywy wyboru miejsca zabawy
Dzieci

[% wskazań]
Młodzież

[% wskazań]
Dorośli

[% wskazań]
Osoby starsze
[% wskazań]

Dostępność miejsca 12,4 4,2 11,9 14,3
Odmienność i określony charakter 23,5 34,0 25,7 20,6
Formy aktywności 45,2 43,9 24,1 34,2
Poczucie swobody 16,8 10,3 14,4 17,9
Inne 1,8 7,5 23,7 12,7

Źródło: opracowanie własne.

w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych. Widoczne jest to w wybo-
rach pozostałych grup wiekowych – dla młodzieży (19,0%) i osób dorosłych 
(20,5%) galerie handlowe znalazły się w grupie miejsc wskazywanych jako 
częste miejsce zabawy i spędzania wolnego czasu. Parki, choć niewątpliwie 
popularne, są miejscem zabawy częściej odwiedzanym niż galerie handlowe 
tylko przez osoby starsze (25,5%) i nieznacznie przez osoby dorosłe (27,4%). 
W grupie dzieci i młodzieży istotne wydają się też miejsca zabaw określane 
jako inne, stanowiące często miejsca nieurządzone specjalnie pod kątem 
zabawy i rekreacji, trudne do identyfi kacji i dokładnej lokalizacji.

Szczegółowe motywy wyboru konkretnego ulubionego miejsca do zabawy 
mogą być bardzo różne, jednak na podstawie zebranych wypowiedzi można 
wyróżnić pięć grup motywacji²³:

 — dostępność miejsca;
 — poczucie odmienności i określonego charakteru miejsca;
 — formy aktywności;
 — poczucie swobody;
 — inne.

Waga wskazanych grup motywacji różni się nieco w poszczególnych gru-
pach wiekowych (tab. 6.14). Dla wszystkich grup formy aktywności, a więc 
sposób spędzania czasu w danym miejscu i możliwości zabawy pod okre-
śloną postacią, odgrywają w wyborze miejsca zabawy szczególną rolę. 
Ma to jednak największe znaczenie w młodszych grupach wiekowych – 
dzieci (45,2%) i młodzieży (43,9%). Wśród realizowanych form zabaw 
i aktywności dla dzieci i młodzieży szczególnie istotna okazuje się możli-
wość spotkania z rówieśnikami. Miejsca zabawy wybierane są często pod 
kątem możliwości realizacji integracyjnych form aktywności. Istotna jest też 
możliwość aktywności ruchowej, a także formy konsumpcjonizmu (chodze-

23 Motywy wyboru miejsca zabawy różnią się od motywów wyboru miejsca rekreacji, która 
może, ale nie musi być zabawą, i obejmuje także wypoczynek, hobby, rozwój osobisty, roz-
rywkę. A. Lis w obrębie parków wyróżnia 12 typów motywacyjnych i odpowiadających im 
zachowań, obejmujących motywy związane z: potrzebami poznawczymi, zaspokajaniem 
potrzeb emocjonalnych, regeneracją sił psychicznych, regeneracją sił fi zycznych, zaspoka-
janiem sił twórczych, potrzebą rozwoju i samodoskonalenia, potrzebą więzi społecznych, 
potrzebą uznania, potrzebą spełnienia obowiązku, potrzebami hedonistycznymi, chęcią 
pozyskania dóbr przedmiotowych oferowanych przez parki, chęcią osiągnięcia celu w prze-
strzeni (droga przez park). Lis A. Struktura relacji pomiędzy człowiekiem a parkiem i ogrodem 
miejskim w procesie rekreacji, Wrocław, Ofi cyna Politechniki Wrocławskiej, 2004.
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nie po galeriach handlowych, zakupy, wizyty w McDonaldzie itp.). Dla mło-
dzieży dodatkowo na znaczeniu zyskuje możliwość oderwania się od rze-
czywistości, najczęściej pod postacią biernego uczestnictwa w formach 
widowiska i pokazach. Dla osób dorosłych ważniejsze od rodzaju aktyw-
ności (choć nieznacznie) okazuje się poczucie odmienności i określony 
charakter miejsca (25,7%). Koresponduje to ze spostrzeżeniami dotyczą-
cymi współuczestniczenia w przestrzeni zabawowej różnych grup wieko-
wych (rozdz. 2). Osoby dorosłe podejmując zabawę, udzielają sobie na nią 
wewnętrznego pozwolenia („mogę się bawić”), w przeciwieństwie do dzieci, 
dla których decydujące jest stwierdzenie: „chcę się bawić”. Odmienność 
i określony charakter miejsca, choć istotne dla wszystkich grup wiekowych, 
w przypadku osób dorosłych wydają się kluczowe, ponieważ niejako sygna-
lizują, że zabawa jest tu uzasadniona (tj. usankcjonowana), co stanowi silny 
czynnik decyzyjny. Wśród zebranych wypowiedzi zwraca też uwagę fakt 
dużo mniejszego znaczenia dostępności miejsca w grupie młodzieży (4,2%), 
choć nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę rosnącą niezależność i samo-
dzielność tej grupy wiekowej.

Nieco inaczej wygląda rozkład procentowy dla motywów odgrywających 
rolę w wyborze najczęstszego miejsca zabawy (tab. 6.15). Na znaczeniu 
zyskuje dostępność miejsca. Najczęściej bawimy się w miejscach, do któ-
rych łatwo się dostać, które znajdują się blisko, a wysiłek czy też ponie-
sione koszty związane z dotarciem nie są zniechęcające. Jednak w przy-
padku osób dorosłych kwestie te okazują się marginalne (6,1%), co znacząco 
odbiega od wyników w pozostałych grupach, zwłaszcza w przypadku osób 
starszych (25,9%), dla których dostępność jest głównym motywem w wybo-
rze. Podobnie jak w przypadku ulubionego miejsca zabawy bardzo istotny 
okazuje rodzaj aktywności i forma zabawy. Jest to szczególnie ważne dla 
dzieci (46,3%). W przypadku młodzieży to, co można robić w danym miej-
scu, choć ważne, traci na znaczeniu w porównaniu z wynikami otrzyma-
nymi dla ulubionych miejsc zabawy. W tej grupie wiekowej priorytetem 
okazuje się poczucie odmienności i specyfi ki miejsca. Możliwość realiza-
cji określonych form aktywności nabiera z kolei znaczenia dla osób doro-
słych, dla których staje się decydująca przy wyborze najczęstszego miejsca 
zabawy. Silny często pragmatyzm sprawia, że w wyborze na pierwszy plan 
wysuwa się możliwość łączenia zabawy z realizacją utylitarnych form spę-

Tabela 6.15. Motywy wyboru miejsca jako najczęstszego miejsca zabawy

Motywy wyboru miejsca zabawy Dzieci
[% wskazań]

Młodzież
[% wskazań]

Dorośli
[% wskazań]

Osoby starsze
[% wskazań]

Dostępność miejsca 13,6 13,0 6,1 25,9
Poczucie odmienności i określonego 
charakteru miejsca 23,8 34,7 24,1 15,8

Formy aktywności 46,3 24,5 29,7 20,7
Poczucie swobody 6,7 17,9 14,3 17,5
Inne 9,5 9,7 26,3 14,3

Źródło: opracowanie własne.
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dzania wolnego czasu, związanych z codziennymi obowiązkami, jak opieka 
nad dzieckiem czy też spacer z psem.

Wśród najczęściej wskazywanych jako ulubione miejsca zabaw szczeci-
nian znalazły się: plac przed Azoty Arena, Jasne Błonia i galeria handlowa 
Kaskada (ryc. 6.22–6.27). Porównanie cech tych miejsc w kontekście podsta-
wowych grup motywów wyboru miejsca zabawy pozwala lepiej rozumieć 
opinie mieszkańców Szczecina.

Ryc. 6.22–6.27. Ulubione miejsca zabawy według opinii szczecinian: plac przy Azoty Arena, 
Jasne Błonia i galeria handlowa Kaskada
Źródło: fot. autorki.
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Miejsca te, choć różnią się diametralnie sposobem funkcjonowania, dość 
dobrze realizują potrzeby społeczne odpowiadające motywom zidentyfi -
kowanym jako istotne dla postrzegania miejsca jako ulubionego miejsca 
zabawy. Wszystkie cechuje dostępność. Jasne Błonia usytuowane są prak-
tycznie w centrum miasta, dobrze skomunikowane i powiązane z systemem 
zieleni miejskiej. Galeria handlowa Kaskada również znajduje się w cen-
trum miasta, w pobliżu przystanków autobusowych i tramwajowych, sta-
nowiąc łatwo osiągalny cel. Najdalej zlokalizowany od centrum jest plac 
przy Azoty Arena, jednak i to miejsce należy uznać za dobrze skomuniko-
wane z resztą miasta – leżące na skraju dużego osiedla i w sąsiedztwie Lasku 
Arkońskiego, może pełnić rolę zarówno codziennego, jak i weekendowego 
miejsca rekreacji. Każde z trzech miejsc ma swój własny, specyfi czny charak-
ter. Jasne Błonia zbliżają się w stronę miejskiego zielonego salonu, w któ-
rym wypada nie tylko bywać – to także miejsce jednoczące mieszkańców, 
dobrze im znane, gdzie odbywają się ważne miejskie wydarzenia. Również 
i Kaskada na tle innych galerii handlowych ma swój wyraźnie sprecyzowany 
charakter – cechuje ją aspiracja do pełnienia funkcji kulturalnej, co prze-
jawia się wprowadzaniem do przestrzeni wystaw, organizacją zdarzeń 
i imprez. Plac przy Azoty Arena podporządkowany jest z kolei funkcji spor-
towej, która defi niuje jego przestrzeń. To także przestrzeń zmienna, pełna 
dynamiki, wynikającej z dostosowywania formy zagospodarowania do oka-
zjonalnych wydarzeń i specyfi ki pór roku. Każda z przestrzeni mając swój 
wyraźnie określony charakter, pozwala na uczestniczenie w innej rzeczy-
wistości i oderwanie się od codzienności. Towarzyszy temu działanie trze-
ciej z cech: urozmaicenie aktywności, które widoczne jest zwłaszcza w przy-
padku Jasnych Błoni, oferujących dzięki otwartej formule użytkowania 
i elastyczności wykorzystania szereg zabaw i gier oraz możliwość adaptacji 
przestrzeni do okazjonalnych, większych imprez plenerowych (np. marszo-
bieg, fi tness pod chmurką itp.). Elastyczny sposób zagospodarowania i uroz-
maicony sposób użytkowania wiąże się z realizacją ostatniej z cech: wolno-
ści. Znajduje ona najpełniejsze możliwości realizacji na Jasnych Błoniach, 
z uwagi na łatwość dostosowania przestrzeni do własnych pomysłów zabawy, 
ale też na poczucie bycia u siebie (przestrzeń znana i ważna dla szczecinian).

Niestety, realizacja przez dane miejsce potrzeb odpowiadających motywom 
istotnym dla wyboru miejsca zabawy nie zawsze oznacza pełnienie przez 
nie funkcji przestrzeni zabawowej, która umożliwia i stymuluje nie tylko 
aktywności na bazie integracji i komunikacji, ale też własnej kreacji i inter-
akcji z przestrzenią. W kontekście takich przestrzeni jak galerie handlowe 
czy przestrzeń przed komputerem we własnym domu najczęściej możemy 
mówić tylko o obecności zabawy w przestrzeni.

Galeria handlowa Kaskada pełni według opinii osób ankietowanych rolę 
miejsca spotkań („spotykamy się ze znajomymi”) i spacerów („przychodzę 
pochodzić, popatrzeć”), dającego poczucie „wyjścia” i „bycia wśród ludzi”, 
stanowiącego nie tylko miejsce swego rodzaju łatwo dostępnej rozrywki, ale 
też dla wielu osób miejsce kultury. Jednak pomimo obecności formy zabawy 
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trudno jest przestrzeń galerii handlowej ocenić jako przestrzeń zabawową. 
Brakuje tu zintegrowanego działania czynników zabawotwórczych (przede 
wszystkim czynnika kreacji). Zabawa nie jest realizowana na bazie kre-
acji i interakcji. Funkcjonuje ona jako aktywność towarzysząca zakupom, 
mającą nadać formom konsumpcjonizmu postać bardziej akceptowalną 
społecznie. Wprowadzanie zabawy do przestrzeni ma zatem ukryty cel, 
współuczestniczenie w przestrzeni – charakter pozorny, sposób zaś aran-
żacji przestrzeni tylko przypomina przestrzeń publiczną. Człowiek podlega 
w niej swego rodzaju manipulacji, ulegając zarówno złudzeniu przebywa-
nia w przestrzeni publicznej, jak i pozornie realizowanej przez tę przestrzeń 
funkcji społeczno-intergracyjnej. Tym samym, choć miejsce w opinii osób 
ankietowanych realizuje potrzeby społeczne związane z zabawą, to moż-
liwości oddziaływania jej jako przestrzeni zabawowej okazują się ograni-
czone – to w rzeczywistości tylko niby-przestrzeń zabawowa.

Na tym tle przestrzeń Jasnych Błoni oferuje diametralnie odmienną for-
mułę, dzięki której zabawa przybiera często charakter spontaniczny, wystę-
puje jako aktywność pozwalająca na swobodne wyrażanie siebie, kreację 
(własna koncepcja zabawy) lub integrację (w tym również w odniesieniu 
do grupy jako mieszkańców miasta). Elastyczność i otwarta formuła użyt-
kowania (działanie czynnika kreatywności) wynika w znacznej mierze 
z dużego udziału natury w zagospodarowaniu terenu. Użytkownicy nieza-
leżnie od wieku chętnie i swobodnie wchodzą w relacje z przestrzenią (np. 
pryskanie wodą, zbieranie liści, turlanie po trawie itp.). Zabawa będąca inte-
gralnym elementem przestrzeni publicznej czyni z Jasnych Błoni miejsce 
szczególne, ważne i lubiane przez szczecinian. Rozpatrywane przez pry-
zmat zabawy funkcjonują jako miejsce specyfi czne, łączące cechy dostępno-
ści (zabawa jest łatwo osiągalna), dynamiczności (zabawa jest urozmaicona 
i zmienna) oraz społecznego otwarcia (zabawa, która przyciąga i jednoczy 
mieszkańców Szczecina), co w rezultacie skutkuje działaniem aktywnie 
integrującej przestrzeni zabawowej.

Na podstawie przeprowadzonych w Szczecinie badań można stwierdzić, 
że chociaż zidentyfi kowane miejsca zabaw cechuje małe urozmaicenie pod 
względem rodzajów i odmian (dotyczą one niemal wyłącznie miejsc realizo-
wanych w nurcie klasycznym), to jednocześnie wykraczają one poza trady-
cyjną systematykę opartą na rodzajach terenów rekreacji. Istnienie w świa-
domości społecznej mieszkańców Szczecina miejsc zabawy znajdujących 
się wewnątrz budynków komercyjnych (galerie handlowe), a także będą-
cych częścią przestrzeni publicznej (plac miejski) lub nieurządzonych (miej-
sca adaptowane do zabawy), potwierdza, że nawet przy ograniczonym pod 
względem rodzajów i odmian wyborze miejsc zabawy wykraczają one poza 
panujące powszechnie rozumienie miejsca zabawy jako placu zabaw²⁴.

24 Bardziej odpowiednie w klasyfi kacji miejsc zabawy wydają się podziały stosowane dla 
przestrzeni publicznej, które zapewniają większą elastyczność w interpretacji. Przestrzeń 
publiczną może klasyfi kować, biorąc pod uwagę różne kryteria, m.in formę przestrzenną, 
stan techniczny czy sposób władania terenem. Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycz-
nej, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1974, 220.
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Nawiązując do podziału przestrzeni publicznej zaproponowanego przez 
Piotra Lorensa²⁵ oraz systemu stosowanego przez Jahna Gehla²⁶, a także 
wykorzystując zebrane dla miasta Szczecina informacje o miejscach zabawy, 
możemy wyróżnić miejsca zabawy:

a) z uwagi na położenie względem budynku:

 — miejsca zabawy otwarte (znajdujące się na zewnątrz budynku);

 — miejsca zabawy zamknięte (znajdujące się wewnątrz budynku, np. 
galerie handlowe, bawialnie itp.);

b) ze względu na znaczenie w strukturze przestrzennej miasta:

 — miejsca zabawy lokalne (zlokalizowane na osiedlowych skwerach, 
podwórka);

 — miejsca zabawy ponadlokalne – ogólnomiejskie (znajdujące się 
na miejskich placach i w parkach, będące na ogół obiektami o rozbu-
dowanym programie);

c) ze względu na znaczenie społeczne z punktu widzenia codziennego 
funkcjonowania dziecka:

 — miejsca zabawy podstawowe (przydomowe miejsca zabaw, szkolne 
i przedszkolne miejsca zabaw);

 — miejsca zabawy uzupełniające (miejsca odwiedzane okazjonalnie);

d) ze względu na intencje powstania:

 — miejsca zabawy intencjonalne (zabawa pełni w nich podstawową 
funkcję, została z góry przewidziana, a sposób użytkowania zdefi nio-
wany programem);

 — miejsca zabawy spontaniczne (zabawa pełni funkcję drugorzędną 
lub w ogóle nie została przewidziana, brakuje zaplanowanego pod 
kątem zabawy programu i zasad użytkowania).

Dla miasta z miejscami przeznaczonymi do zabawy charakterystyczne 
są miejsca zabawy intencjonalne, licznie reprezentowane pod postacią pla-
ców zabaw, skateparków lub parków tematycznych. Miejsca zabawy spon-
taniczne, cechujące się tym, że zabawa jest funkcją poboczną, a przestrzeń 
jest spontanicznie adaptowana do zabawy, w mieście z miejscami przezna-
czonymi do zabawy nie należą do typowych i powszechnie akceptowanych. 

25 Piotr Lorens zaproponował podział na dwa podstawowe typy przestrzeni publicznej: 
otwartą (znajdującą się na zewnątrz budynków) i dośrodkową (znajdującą się wewnątrz 
budynków). Lorenc P. Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Gdańsk, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, 2006, 42.
26 Do bardziej znanych klasyfi kacji należy podział przestrzeni publicznych oparty na zna-
czeniu w strukturze przestrzennej miasta, na bazie której Jahn Gehl wyróżnił: przestrzenie 
kluczowe (place, ciągi piesze, ulice oraz inne elementy wnętrz urbanistycznych) służące 
codziennej komunikacji, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyjezdnych oraz manifesto-
waniu momentów szczególnych dla życia społeczności oraz przestrzenie uzupełniające (tar-
gowiska, parki, plaże i inne) nieposiadające dużego znaczenia dla codziennej komunikacji, 
często funkcjonujące tylko w określone dni lub sezonowo, jednak istotne z punktu widze-
nia zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych oraz integracji. Gehl J. Ż ycie mię dzy 
budynkami, Kraków, Wydawnictwo RAM, 2009.
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Mimo to są spotykane. Tam, gdzie zabawa nie znajduje bowiem warunków 
do realizacji, a istniejące miejsca zabawy nie stanowią przestrzeni zabawo-
wych, naturalne staje się poszukiwanie miejsc, które mogą spełnić warunki 
funkcjonowania przestrzeni zabawowej.

Niestety, sam fakt istnienia miejsc zabawy w strukturze miasta nie prze-
kłada się w konkretny sposób na realizację idei przestrzeni zabawowej. 
Usystematyzowanie zaś miejsc zabawy (przyjmując za podstawę lokaliza-
cję miejsca przy uwzględnieniu takich kryteriów jak jego charakter i war-
tość społeczno-przestrzenna) pozwala dodatkowo zauważyć, że znaczenie 
miejsc zabawy z punktu widzenia codziennego funkcjonowania dziecka, 
ale też wszystkich użytkowników (niezależnie od wieku), niekoniecz-
nie pokrywa się ze znaczeniem miejsca w przestrzeni miejskiej. Dotyczy 
to przede wszystkim podwórkowych i szkolnych miejsc zabaw, które choć 
istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka i realizacji funkcji społecznych 
w osiedlu, to mając znaczenie lokalne i drugorzędne w strukturze miasta, 
narażone są na marginalizację w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni 
(tab. 6.16).

Miasto z zabawą w przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna²⁷, sposób jej kształtowania i użytkowania ze względu 
na jej publiczny, tj. powszechny, zbiorowy i otwarty dla wszystkich²⁸ cha-
rakter, w sposób szczególny odnosi się do zagadnienia integracji. Ponieważ 
zaś, jak zauważa Jan Maciej Chmielewski, jest ona „przestrzenią zorgani-
zowaną według uregulowań prawa państwowego lub komunalnego (miej-
scowego), poddaną całkowicie kontroli władz lokalnych i przez te władze 
zagospodarowaną oraz utrzymaną w należytym stanie”²⁹, stanowi niejako 
wizytówkę danej społeczności, a także rodzaj soczewki, w której skupiają 
się istniejące problemy społeczne. Ostatnie lata przyniosły nam kolejne 

27 Według Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
pod pojęciem przestrzeni publicznej należy rozumieć „obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003 r., 
nr 80, poz. 717. Karta Przestrzeni Publicznej przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej 
(Poznań, 4–5.09.2009 r.) określa ją jako „dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane 
przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami – służące zaspokojeniu 
potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. Przestrzeń publiczna jest dobrem posiada-
jącym nie tylko specyfi czne cechy użytkowe, ale jest miejscem transmisji różnych produktów 
materialnych i niematerialnych zaspokajających różnorodne potrzeby. Z tego względu jest 
dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych”. Karta Przestrzeni 
Publicznej adresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP i innych 
organizacji dbających o ład przestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń́ publiczną  
naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej 
i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwoju zrównoważonego, http://www.tup.org.pl/down-
load/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf (dostęp: 12.10.2016).
28 Publiczny (łac. publicus) – „to powszechny, otwarty, dostępny dla wszystkich, przezna-
czony dla szerszego grona, społeczny, nie prywatny”. Słownik wyrazów obcych, Warszawa, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965, 552.
29 Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki…, op. cit., 65.
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Tabela 6.16. Typologia miejsc zabawy w mieście z miejscami do zabawy z punktu widzenia ich 
znaczenia przestrzenno-społecznego

Znaczenie 
w przestrzeni 
miejskiej

Znaczenie 
dla 
dziecka

I. Miejsce zabawy formalne
(zabawa została zaplanowana jako funkcja 
podstawowa dla danego miejsca)

II. Miejsce zabawy nieformalne
(zabawa nie została 
zaplanowana jako funkcja 
podstawowa lub w ogóle nie 
została przewidziana)

O
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na

 d
os
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pn
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ć i
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ni

e 
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e po
ds
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e

I.1.1. Miejsca zabaw zlokalizowane przy 
obiektach oświaty (szkolne i przedszkolne 
place zabaw);
I.1.2. Miejsca zabaw zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania (przydomowe, osiedlowe place 
zabaw)

II.1.1. Wnętrza sąsiedzkie, 
podwórka, ogrody osiedlowe

uz
up

eł
ni

aj
ąc

e

I.1.3. Komercyjne miejsca zabawy – 
wymagające biletu wstępu (parki tematyczne, 
parki rozrywki, lunaparki, wesołe 
miasteczka, ogrody zoologiczne itp.);
II.1.4. Miejsca zabaw oparte na komercji 
(zlokalizowane np. w galeriach handlowych, 
przy restauracjach i innych obiektach 
komercyjnych);

II.1.2. Miejsca niedostosowane 
do funkcji zabawy (np. niektóre 
osiedlowe uliczki, sięgacze)

N
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e I.2.1 Miejsca zabaw zlokalizowane 

w przestrzeni publicznej (np. duże place zabaw 
zlokalizowane na ogólnodostępnych terenach 
osiedlowych lub w parkach miejskich);
I.2.2. Uliczne miejsca zabaw zaprojektowane 
jako wydzielona część placu, promenady itp.

II.2.1. Miejsca zabaw 
stanowiące część 
ogólnomiejskiej przestrzeni 
publicznej – niektóre place, 
ulice, rynki itp.

uz
up

eł
ni

aj
ąc

e I.2.2. Miejsca specjalnie urządzone, 
wymagające specjalnych warunków (ogrody 
dziecięce, przygodowe place zabaw), często 
zlokalizowane przy obiektach kultury i sportu

II.2.2. Miejsca nieurządzone 
i zaadaptowane do potrzeb 
zabawy nieużytki, tereny 
„niczyje”)

Źródło: opracowanie własne.

propozycje rozwiązywania problemów przestrzenno-społecznych miast, 
takich jak opustoszałe centra, zaanektowane przez samochody ulice, segre-
gacja i zawłaszczanie przestrzeni publicznej czy też zanieczyszczenie śro-
dowiska za sprawą nowych koncepcji miasta współczesnego, m.in.: miasta 
inteligentnego (ang. smart city)³⁰, cyfrowego (ang. digital city), kompakto-
wego (ang. compact city)³¹ czy ekologicznego (ang. eco city)³². Koncepcje 
te, choć na swój sposób starają się rozwiązywać problemy, to jednak przez 

30 Miasto inteligentne łączy „(…) inwestycje w kapitał społeczny, transport, infrastrukturę 
komunikacyjną, paliwa, zrównoważony rozwój gospodarczy o wysokiej jakości życia (…) 
z oszczędnym zarządzaniem zasobami naturalnymi”. Węcławowicz-Bilska E. Miasto przy-
szłości. Tendencje, koncepcje, realizacje, Czasopismo Techniczne, 2012, 109, 1-A/2/, 326.
31 Koncepcja miasta kompaktowego, nazywanego też intensywnym, opiera się na skali pie-
szego użytkownika, charakteryzując się zwartą zabudową, dużą gęstością zabudowy i dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą techniczną, co wpływa na zmniejszanie ruchu samochodowego, 
niskie zużycie energii i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Ibidem, 328.
32 Miasto ekologiczne dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, rozwojowi eko-
logicznych systemów transportu oraz ochronie naturalnych zasobów przyrodniczych stara 
się poprawić komfort życia człowieka.
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to, że koncentrują się na rozwiązaniach technicznych, nowoczesnych tech-
nologiach i materiałach, za mało zbliżają się do istoty problemu współczes-
nej urbanistyki, którą jest brak człowieka (i dziecka) w przestrzeni miasta 
i utrata jego społecznego charakteru. Wprowadzenie szeroko pojętej zabawy 
do przestrzeni publicznej może być metodą realizacji idei miasta zabawo-
wego (ang. playable city), rozumianego przede wszystkim jako miasto „odzy-
skane”³³ – swojskie, przyjazne i mające ludzkie oblicze, czego symbolicznym 
wręcz obrazem ma być bawiące się dziecko i zabawa widoczna w przestrzeni 
publicznej miasta.

Pierwszych prób wykorzystania zabawy do kreacji przestrzeni publicznej 
należy upatrywać w realizacjach z lat 60. i 70. XX wieku autorstwa Aldo van 
Eycka, Paula Freidberga i Richarda Dattnera. Widząc w zabawie siłę łączącą 
ludzi i zmieniającą przestrzeń, starali się oni, każdy na swój sposób, uczy-
nić miasto naturalną przestrzenią dla zabawy: Aldo van Eyck – umieszczając 
w przestrzeni ulicy i na chodnikach niezliczoną liczbę pojedynczych elemen-
tów zabawowych i tworząc z piaskownicy rodzaj społecznego centrum, Paul 
Freidberg – kreując przestrzeń zabawową przyjmującą postać placu miej-
skiego, Richard Dattner – tworząc przestrzeń zabawową przy wykorzystaniu 
środków wyrazu zaczerpniętych z miejskiej ulicy. Wiele z wypracowanych 
przez nich autorskich pomysłów na realizację idei „miasta – placu zabaw”, 
przestrzeni, która będąc miejscem przyjaznym dziecku, jest nim także dla 
każdego, niezależnie od wieku, pozostaje aktualnych do dziś i stanowi war-
tościową podstawę dla współczesnych poszukiwań lepszej urbanistyki.

Fenomen integracyjności zabawy okazuje się użyteczny zarówno w przy-
padku rewitalizowanych, jak i nowych przestrzeni miejskich, integrując 
wielo płaszczyznowo, w ujęciu społecznym i przestrzennym. Wprowadzanie 
do przestrzeni publicznej zabawy bazuje na dwóch zasadniczych koncep-
cjach. Odbywa się przez manifestowanie zabawy i prowokowanie do niej lub 
budowanie i ingerowanie w przestrzeń. W efekcie powstają swoiste plene-
rowe bawialnie miejskie lub kreowane miejsca – niespodzianki, aktywizujące 
społecznie. Omawiane poniżej przykłady miejsc stanowią wyraz poszuki-
wań nowej wizji miasta współczesnego, nie aspirując do tworzenia komplet-
nej listy rekomendowanych działań i rozwiązań. Stanowią jednak pewien 
zbiór inspiracji dla zmian w widzeniu przestrzeni miejskiej i próbę pokaza-
nia roli, jaką zabawa może odegrać w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Zabawa w przestrzeni miejskiej może przyjmować formę manifestacji, stając 
się jednoznacznym sygnałem, że wprowadzanie jej do przestrzeni publicz-
nej jest pożądanym i wartościowym kierunkiem kształtowania współcze-
snego miasta. Kreowana w ten sposób przestrzeń publiczna nabiera charak-

33 „(…) Jan Gehl wyróżnia cztery typy miast o różnym poziomie rozwoju: miasto tradycyjne, 
w którym funkcje jako miejsca spotkań, handlu i komunikacji znajdują się w równowadze, 
miasto «zawłaszczone» (ruch samochodowy i parkingi zajęły większość przestrzeni publicz-
nych), miasto opuszczone (życie miejskie zaniknęło), miasto odzyskane, w którym podjęto 
wiele działań w celu uzyskania ponownie równowagi trzech głównych funkcji miasta – jako 
miejsca spotkań, handlu i komunikacji”. Pluta K. Przestrzenie publiczne miast europejskich, 
Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, 53.
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teru przestrzeni zdarzeń i niespodzianek lub swoistych miejskich bawialni, 
ucząc nas, że bawić może się każdy i wszędzie. Z ulic i placów znika monu-
mentalizm i nuda, przełamywane są schematy, w miejsce których pojawia 
się żart, dialog, niedopowiedzenie… stanowiące początek zabawy. Zabawa 
w „manifestowanie zabawy” przejawia się dwojako. Jako spontaniczne oka-
zjonalne wydarzenie zabawa nadaje przestrzeni publicznej niecodzienny 
charakter – jest wtedy rodzajem widowiska i sygnifi katorem przestrzeni. 
Jako planowa inwestycja nadaje przestrzeni publicznej na ogół duże zna-
czenie, kreując miejsce zabawy o nierzadko kluczowym znaczeniu w struk-
turze przestrzennej miasta, trwale wpływając na zmianę postrzegania 
przestrzeni miejskiej. Oba mechanizmy z powodzeniem mogą być wyko-
rzystywane zarówno do rewitalizacji, jak i kreacji nowych przestrzeni 
publicznych, większych powierzchniowo i kompleksowo zaprojektowanych 
inwestycji lub punktowych działań w przestrzeni. W przypadku terenów 
zdegradowanych i opuszczonych zabawa staje się elementem silnie nada-
jącym przestrzeni „ludzki” charakter, aktywizującym społecznie i zachę-
cającym do wspólnej aktywności, czego przykładem mogą być działania 
z zakresu rewitalizacji przeprowadzone w rejonie nabrzeża Union Point Park 
w Oakland oraz kompleksu terenów zielonych McEnery Park w San Jose.

Union Point Park (proj. Maria Schjetnana z GDU we współpracy z PGA 
Design) to ukończony w 2005 roku teren rekreacyjny zlokalizowany wzdłuż 
zatoki San Francisco, stanowiący część planu rewitalizacji nabrzeża Oakland 
i element składowy tworzonego systemu terenów otwartych³⁴. Opuszczona 
i zdegradowana przestrzeń po dawnej stoczni, sąsiadująca z gęstą zabu-
dową mieszkaniową, została zamieniona w park o powierzchni 3,6 ha. 
Jako podstawę wykorzystano motyw zabawy połączony z tradycją miejsca. 
Przyjęcie takiego kierunku podyktowane było koniecznością przeciwdzia-
łania nawarstwiającym się problemom społecznym tego rejonu Oakland: 
brakiem więzi społecznych, niskim poczuciem związku z przestrzenią, pro-
blemem wykluczenia i powszechnym bezrobociem. Potrzeba przeciwdzia-
łania zrodziła pomysł stworzenia przestrzeni, która jednocząc we wspólnej 
zabawie, przyczyni się do budowy lokalnej wspólnoty, wzmocnienia poczu-
cia identyfi kacji mieszkańców z przestrzenią i poczucia bycia jej gospoda-
rzem. Głównym elementem zagospodarowania stały się wzniesienia, któ-
rym nadano wygląd wydm i pagórków, połączonych systemem przejść, 
mostków i ścieżek, tworzących swoistą ścieżkę zabaw, która meandrując 
w przestrzeni, dostarcza licznych bodźców sensorycznych (dzięki kwitną-
cej roślinności pośród kamieni, szumiącym trawom i różnorodnym faktu-
rom nawierzchni). W efekcie samo przemieszczanie staje się formą zabawy. 
Najwyższe wzniesienie Union Point Hill o wysokości 7 m jest symbolicz-
nym punktem widokowym i sygnifi katorem, zapraszającym do wejścia, ale 
też wielkoskalowym elementem aktywizującym zabawę. Duża łąka, przy 
której umieszczono charakterystyczne zadaszenie, oraz marynistyczne ele-

34 Oakland estuary policy plan, Oakland, City of Oakland, 1999, http://www2.oaklandnet.com/
oakca1/groups/ceda/documents/webcontent/oak035256.pdf (dostęp: 5.11.2017); Oakland 
estuary policy plan. A vision for Oakland’s waterfront, Oakland, City of Oakland 1999.
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menty zabawowe połączone z polem piaskowym tworzą specyfi czną strefę 
piknikową, atrakcyjną zarówno dla rekreacji całych rodzin, jak i organiza-
cji większych imprez plenerowych. W efekcie powstała przestrzeń zaba-
wowa, która jest unikatowa, autentyczna, bo eksponująca marynistyczny 
charakter, dobrze wpisująca się w kontekst sytuacyjny, tworząca spójną 
całość zarówno z nadmorskim, jak i miejskim krajobrazem (ryc. 6.28–6.30).

Ryc. 6.28–6.30. Union Point Park jako przykład rewitalizacji przestrzeni z wykorzystaniem motywu zabawy
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 6.28. Union Point Park, 
Oakland – miejsce dobrze wpisuje 
się w nadmorski krajobraz, 
będące popularnym miejscem 
zabawy i wypoczynku

Ryc. 6.29. Union Point Park – 
miejsce integracji lokalnej 
społeczności

Ryc. 6.30. Union Point 
Park – miejsce zintegrowane 
z otaczającym krajobrazem
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Działanie integrujące przestrzeni zabawowej nie dotyczy jedynie maryni-
stycznego placu zabaw, ale całości założenia. Zabawa przenika poza gra-
nice miejsca zabawy dzięki wykorzystaniu czynnika narracji i kulturowego. 
Spójny charakter miejsca zabawy z szerszym kontekstem oraz wykorzysta-
nie tradycji miejsca sprzyjają wytworzeniu się specyfi cznej przestrzeni wcią-
gającej do zabawy nie tylko dzieci. W efekcie Union Point Park tworzy jedną 
zintegrowaną całość, funkcjonującą jako przestrzeń zabawowa integrującą 
w płaszczyźnie: miejsce zabawy – miasto. Dzięki wykorzystaniu sensorycz-
nych właściwości przestrzeni działanie integrujące dotyczy również płasz-
czyzny integracji ja – miejsce zabawy, wykorzystanie zaś cech odnoszących 
się do czynnika kreatywności i domknięcia sprawia, że działanie integra-
cyjnie dotyczy także płaszczyzny ja – ty.

Również ukończony w 2001 roku McEnery Park (proj. Cheryl Barton), sta-
nowiący cześć sytemu nadrzecznych terenów rekreacyjnych Guadalupe 
River Park and Gardens w centrum San Jose, stanowi przykład kreacji 
przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej w procesie rewitalizacji. 
Na powierzchni około 0,5 ha powstała przestrzeń publiczna dedykowana 
przede wszystkim dzieciom, ale dzięki silnemu wykorzystaniu czynnika 
kreatywności (m.in. poprzez otwartą formułę użytkowania) również atrak-
cyjna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku.

Inspiracją do kreacji przestrzeni była tradycja miejsca – rzeka i historia 
powodowanych przez nią powodzi oraz postępująca w ich wyniku degrada-
cja terenów w centrum miasta. Pomysł rewitalizacji terenów nadrzecznych, 
łączący potrzebę regulacji rzeki z kreacją nowego serca miasta i ożywie-
nia terenów nadrzecznych, zrealizowano dzięki utworzeniu rodzaju linear-
nej przestrzeni publicznej, zlokalizowanej wzdłuż brzegów rzeki o długości 
około 4,8 km i powierzchni 60 ha o zróżnicowanej formie (od placów miej-
ski, przez parki, po ogrody miejskie i sady), inspirowanej tradycją miejsca. 
Koncepcję oparto na założeniu, że aby ożywić przestrzeń, konieczne jest 
zaangażowanie mieszkańców, dla których nowo powstała przestrzeń ma sta-
nowić miejsce zabawy całych rodzin i lokalnych wspólnot. Program funk-
cjonalno-przestrzenny oparto więc na połączeniu sztuki i edukacji z zabawą, 
tworząc przestrzeń inspirującą nie tylko dla dzieci.

Cheryl Barton, projektując McEnery Children’s Park – część założenia o naj-
bardziej miejskim charakterze, znajdującą się w sąsiedztwie muzeum dla 
dzieci San Jose Children’s Discovery Museum oraz kompleksu biurowego 
Adobe System – starała się stworzyć miejsce, które będzie swoją kreatyw-
nością nawiązywać do odwiedzanego chętnie przez całe rodziny muzeum, 
jednocześnie pozwalając na odpoczynek pracownikom w czasie przerwy 
na lunch. W zaaranżowanej przestrzeni gotowe elementy zabawowe zostały 
użyte w minimalnym zakresie. Zamiast tradycyjnego placu zabaw powstał 
rodzaj miejskiego salonu, w którym poszczególne elementy stanowią zapro-
szenie do eksploracji przestrzeni i zabawy. Kluczem do niej jest historia 
miasta i tradycja miejsca, które tu umiejętnie przekazywane są pod posta-
cią wybranych elementów zagospodarowania. Do rolniczych tradycji San 
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Jose nawiązuje dobór roślin i kompozycje z roślin użytkowych, o związkach 
z rzeką przypomina zaś meandrujący poprzez teren płytki kanał przezna-
czony do zabaw z wodą, wyglądem przypominający popularne w tym rejo-
nie kanały do irygacji. Przestrzeń jest z jednej strony pełna elementów 
naturalnych, różnorodnych kamieni, roślin, pól piaskowych, ale też form 
małej architektury wpisujących się w miejski krajobraz miejsca (ryc. 6.31 
i 6.32). Wśród nich charakterystycznym elementem są wielkie ważki, sym-
bolicznie mające przypominać o konieczności ochrony rzeki przed zanie-
czyszczeniami. Linearny charakter przestrzeni pozwala łatwo przenosić się 
do poszczególnych stref McEnery Park, jak też i poza jego granice. Aranżacja 
pozwala na swobodne przemieszczanie się zabawy oraz zmiany jej form przy 
zachowaniu ciągłości.

W efekcie przyjętych rozwiązań mamy do czynienia z integracją w trzech 
płaszczyznach: w płaszczyźnie ja – ty dzięki elastyczności i urozmaice-
niu programu dostosowanego do zabaw i potrzeb użytkowników w każ-

Ryc. 6.31–6.32. McEnery Children’s Park jako przykład rewitalizacji przestrzeni z wykorzystaniem 
motywu zabawy
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 6.31. Miejsce jest pełne 
elementów stymulujących zabawy 
z przestrzenią i w przestrzeni

Ryc. 6.32. Meandrujący poprzez 
teren płytki kanał przeznaczony 
do zabaw z wodą stanowi ważny 
element integracji, nawiązując 
do tradycji miejsca i zachęcając 
do interakcji z przestrzenią
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dym wieku, w płaszczyźnie ja – miejsce zabawy dzięki położeniu nacisku 
na elementy łatwe do adaptacji na potrzeby zabawy (takie jak woda, piasek, 
kamyki), a także w płaszczyźnie miejsce zabawy – miasto dzięki wykorzy-
staniu tradycji miejsca w kreacji przestrzeni autentycznej i bliskiej miesz-
kańcom, spójnej z szerokim kontekstem sytuacyjnym i kulturowym.

W Polsce przykładem przestrzeni publicznej nabierającej latem charakteru 
przestrzeni zabawowej może być plac Wolności w Poznaniu. Jego sposób 
funkcjonowaniu i odbiór zmienił się diametralnie w 2012 roku w wyniku 
realizacji zaprojektowanej przez architekt Agnieszkę Stochaj i rzeźbiarza 
Rafała Nowaka fontanny, składającej się z dwóch 10-metrowych skrzydeł – 
żagli, po których spływa woda. Woda, która jest doskonałym prowokato-
rem zabawy w przestrzeni miejskiej, tu uzyskała dodatkowy walor. Dzięki 
prowokującej do interakcji z przestrzenią formie fontanny (rodzaj przej-
ścia) i formie podporządkowującej sobie całość założenia cały plac nabrał 

Ryc. 6.33–6.34. Plac Wolności w Poznaniu jako przykład przestrzeni publicznej opartej na motywie 
zabawy
Źródło: fot. autorki.

Ryc. 6.33. Forma bramy zaprasza 
do wchodzenia w interakcje 
z przestrzenią

Ryc. 6.34. Zarówno woda, jak 
i drewniany taras sprzyjają 
integracyjnym formom zabaw
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nieformalnego charakteru, stając się rodzajem plenerowej bawialni i swo-
istej plaży miejskiej. Drewniana kładka wprowadza do środka fontanny 
i pozwala poczuć się jak we wnętrzu wodospadu, zrywając z rutyną i zachę-
cając do spontanicznej zabawy z wodą, w którą angażują się zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Fontanna jako główny element zagospodarowania 
placu cechuje się silnym zabawotwórczym działaniem, które wpływa 
na postrzeganie i funkcjonowanie miejsca jako całości. Na placu organi-
zowane są cykliczne wieczorki taneczne, zabawy sportowe i inne integra-
cyjne formy aktywności. W rezultacie miejsce funkcjonuje jako przestrzeń 
zabawowa, stymulująca liczne wspólne zabawy, interakcje z przestrzenią 
(przede wszystkim z wodą), a nawet związki z miastem, urastając do roli 
miejsca kultowego (ryc. 6.33 i 6.34).

Woda z powodzeniem prowokuje też zabawę w wielu innych przestrzeniach 
publicznych, m.in. na placu Wolności w Świnoujściu, w Toruniu, przed dwor-
cem kolejowym we Wrocławiu czy placu Gałczyńskiego w Szczecinie, wpły-
wając na postrzeganie przestrzeni publicznej jako miejsca zabawy. Na bazie 
manifestowania zabawy i prowokacji do niej kreowana jest przestrzeń 
zabawowa – rodzaj bawialni miejskiej, pełnej „zdarzeń i niespodzianek”.

Specyfi kę przestrzeni zabawowej posiada też eksperymentalny projekt 
KontenerArt w Poznaniu³⁵, polegający na kreacji mobilnej przestrzeni, 
w której można współuczestniczyć w procesie twórczym, jednocześnie 
wypoczywając i bawiąc się. Nad brzegiem Warty zbudowano rodzaj miej-
skiej plaży o nieformalnym charakterze, która oferuje szeroki program arty-
styczny: od koncertów przez działania warsztatowe po miejskie ogrodnic-
two. Sposób aranżacji przestrzeni za pomocą mebli z recyklingu, lekkich, 
przenośnych leżaków i hamaków, a także piasku pozwala na jej modyfi kację 
i własną kreację, zachęcając, by bawiąc się, czuć się jak „u siebie” (ryc. 6.35). 
Takie podejście wydaje się szczególnie korzystne z punktu widzenia potrzeb 
osób dorosłych, które zanim podejmą decyzję o włączeniu się w zabawę, 
dokonują wartościowania przestrzeni i na jej podstawie udzielają sobie 
pozwolenia na nią. Jednak kreacja przestrzeni zabawowej, z którą mamy 
w tym wypadu do czynienia, ma pewne słabe strony. Jej aktywne działanie 
w I płaszczyźnie integracji (ja – ty) jest bezsprzeczne i niejako naturalne – 
uczestnicy w przestrzeni łatwo angażują się we wspólne działania, widoczne 
są ożywione kontakty społeczne, a wspólnych form obecności jest więcej 
niż samotnych. Nie podlega też dyskusji działanie w II płaszczyźnie inte-
gracji (ja – miejsce zabawy), gdyż przestrzeń jest pełna śladów interakcji, 
podlega zmianom dokonywanych przez jej użytkowników. Wątpliwości 
budzi działanie III płaszczyzny integracji przestrzeni zabawowej (miejsce 

35 Z inicjatywą powołania projektu KontenerArt Mobilne Centrum Kultury i Sztuki 
w Poznaniu wyszli poznańscy artyści i animatorzy kultury Ewa i Zbigniew Łowżyłowie. 
Pierwsza edycja KontenerArt odbyła się w Poznaniu w 2008 roku, na placu Wolności, 
a kolejne w dzielnicy Chwaliszewo, nad Wartą. KontenerArt, 10 kwietnia 2015, wyborcza.pl, 
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,147284,17734091,KontenerArt.html#ixzz4EykasPI3 
(dostęp: 15.03.2018). Projekt dofi nansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z budżetu Miasta Poznań. KontenerART, http://www.kontenerart.pl/o-nas 
(dostęp: 30.10.2016).
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zabawy – miasto). KontenerArt stanowiąc przestrzeń charakterystyczną, 
aktywnie działa w dwóch pierwszych płaszczyznach integracji, przyciąga-
jąc turystów i mieszkańców całego miasta, zachęcając do wspólnych dzia-
łań i inicjatyw oraz interakcji z przestrzenią. Jednak okoliczni mieszkańcy 
nie do końca akceptują nową dla nich sytuację, nie czując więzi z miejscem, 
a napływ użytkowników z całego miasta wzbudza protesty³⁶. Działania 
zatem, które teoretycznie łączą i integrują, mogą w konkretnej sytuacji nie 
działać do końca prawidłowo, z uwagi na lokalizację w strukturze miasta 
i brak dostatecznego powiązania z kontekstem sytuacyjnym. Jeśli ranga 
miejsca zabawy nie jest dostosowana do miejsca, może generować w prze-
strzeni konfl ikt. W efekcie miejsce zabawy może działać tylko pozornie pra-
widłowo jako przestrzeń zabawowa – integrując w I i II płaszczyźnie inte-
gracji, a dzieląc w płaszczyźnie miejsce zabawy – miasto.

Efekt radości i spontaniczności w przestrzeni publicznej mogą przynieść 
nie tylko większe powierzchniowo realizacje, ale też działania o charakte-
rze drobnych (niejednokrotnie tylko czasowych) interwencji w przestrzeni 
utrzymanych w duchu playable city. Koncepcja miasta zabawowego pro-
mowana przez organizację Playable City polega na wprowadzaniu zabawy 
w przestrzeń publiczną na zasadzie działania punktowego (tzw. akupunk-
tura przestrzeni). Podstawę stanowi założenie, że „miasta, które bawią się 
razem, pozostają razem” (tłum. własne)³⁷. Zabawa widziana jest jako siła 
integrująca nie tylko mieszkańców, ale i przestrzeń³⁸, nabierając cech anti-
dotum na problemy anonimowości współczesnych miast i przeciwwagi 

36 W 2010 roku KontenerArt wywołał liczne protesty mieszkańców dzielnicy Chwaliszewo, 
narzekających na hałas.
37 Playable Cities, https://www.playablecity.com/vision/ (dostęp: 6.06.2018).
38 Baggini J. Playable cities: The city that plays together, stays together, The Guardian, 2014, 
http://www.theguardian.com/cities/2014/sep/04/playable-cities-the-city-that-plays-to-
gether-stays-together (dostęp: 15.05.2018).

Ryc. 6.35. KontenerArt 
w Poznaniu jako przestrzeń 
oparta na motywie zabawy 
o silnie nieformalnym 
charakterze
Źródło: fot. autorki
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dla inteligentnych technologii³⁹. Zabawa bowiem w swej istocie zaburza 
utylitarno-technologiczny efekt zurbanizowanej przestrzeni, prowokując 
ludzi do refl eksji nad tym, co czyni nas istotami myślącymi i czującymi, 
przestrzeni nadając zaś holistyczny wymiar widzenia. Próby realizacji idei 
Playable City podejmowane są w różnym zakresie m.in. w Szwecji, Stanach 
Zjednoczonych, Chinach, Japonii⁴⁰.

Do przykładów tworzenia w tym duchu przestrzeni zabawowej należy 
rodzaj artystycznego działania z gatunku sztuki ulicznej Play me. I’m Yours – 
w przestrzeni publicznej umieszczane są kolorowe pianina z napisem 
zachęcającym przechodniów do gry na nim. Brytyjski artysta Luke Jerram, 
który jest autorem pomysłu, umieścił już ponad 1500 pianin w 50 mia-
stach zarówno w Europie (m.in. w Londynie, Genewie, Paryżu, Cambidge, 
Monachium, Sztokholmie), jak i poza jej granicami (np. w Sydney, Los 
Angeles, Toronto i Singapurze). Pianina umieszczane są na ulicach, w par-
kach i na placach miejskich na tak długo, jak tego chce lokalna społecz-
ność⁴¹. Często dekorowane i ozdabiane przez okolicznych mieszkańców, 
stają się interaktywnym sygnifi katorem przestrzeni, absorbując uwagę 
i aktywując wokół siebie przestrzeń zabawową, która choć relatywnie 
mała, wydaje się oddziaływać integracyjnie w znacznie większej skali. 
Innym przykładem mogą być realizacje duńskiego designera Thora ter 
Kulve⁴², którego elementy małej architektury, jak hydranty w postaci fi ne-
zyjnych fontann, kosze na śmieci o wyglądzie eleganckich kominków czy 
lampy uliczne – huśtawki, zaskakują, zaciekawiają, a w efekcie prowokują 
do zabawy. Zaskakujące meble miejskie powodują, że przestrzeń zostaje zde-
fi niowana na nowo. Tradycyjne, dobrze znane elementy, podlegając mody-
fi kacji z odwołaniem się do istoty zabawy, zmieniają ulice w przestrzenie 
zabawowe (ryc. 6.36)⁴³.

Niezależnie od wielkości realizacji w omawianych przypadkach zabawa 
jest swoistym i świadomie wykorzystywanym nośnikiem dla daleko idą-
cych procesów rewitalizacyjnych, transformujących przestrzeń i ludzi 
w rodzaj miejskiego salonu rekreacyjnego z motywem przewodnim, jakim 
jest zabawa. Przestrzenie z rożnych powodów zdegradowane i opuszczone 
lub nijakie i podporządkowane komunikacji samochodowej zamieniane 

39 Realizacja koncepcji playable city wynika z potrzeby kreacji miejsc posiadających zna-
czenie, historię i narrację, zamiast nie-miejsc. Baggini J. Playable Cities: The city that plays 
together, stays together, The Guardian, 2014, http://www.theguardian.com/cities/2014/
sep/04/playable-cities-the-city-that-plays-together-stays-together (dostęp: 15.05.2018).
40 Po raz pierwszy świadomie koncepcję playable city wykorzystano w 2014 roku w Bristolu, 
gdzie zorganizowano na wyłączonych czasowo z ruchu kołowego głównych ulicach handlo-
wych rodzaj instalacji w postaci ślizgawki wodnej długości ok. 90 m. Ślizgawka stała się pre-
tekstem do zabawy na ulicy i traktowaniu przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej.
41 Street Pianos, http://www.streetpianos.com (dostęp: 15.05.2018).
42 Thor Ter Kulve, http://www.thorterkulve.com/redefi ne-our-public-space/9kc6pq9r-
ti66a1rmvnb8ytlhl06fmi (dostęp: 15.05.2018).
43 Podobnego działania można doszukać się w Łodzi, gdzie w 2010 roku warsztaty archi-
tektoniczne OSSA stały się pretekstem do podjęcia zabawy w oswajanie przestrzeni. Na sta-
rej, nieczynnej stacji benzynowej została powieszona huśtawka, która stała się symbolem 
wprowadzenia zabawy na ulice.
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są w tętniące życiem i łatwo zapamiętywane przestrzenie publiczne. Zabawa 
jest tu elementem przyciągającym i aktywizującym przestrzeń, który nie 
zadziałałby bez odpowiedniej interpretacji istoty zabawy. Silnie ekspono-
wany jest czynnik kreatywności przez nacisk na elastyczność użytkowania 
oraz czynnik narracji widoczny w wykorzystaniu linearnego charakteru 
przestrzeni i budowie ścieżki oprowadzającej po przestrzeni. Jednocześnie 
sprzyja to integracyjnemu działaniu przestrzeni – wykorzystanie czynnika 
kreatywności zachęca do zabaw wspólnych, rekreacji rodzinnej, a nawet 
w szerszym gronie i budowie lokalnej wspólnoty. Niewielki udział elemen-

Tabela 6.17. Kształtowanie przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej na bazie manifestowania 
i prowokowania zabawy

Płaszczyzna 
integracji Wyznaczniki przestrzeni zabawowej

Ja – Ty wykorzystanie czynnika kreatywności pod postacią m.in. wody, piasku;
wykorzystanie motywu niespodzianki pod postacią niebanalnych mebli miejskich 
i czasowych instalacji artystycznych;
„manifestowanie” zabawy prowokuje ją, miejsce zaskakuje, a przestrzeń zabawowa 
w ten sposób kreowana stymuluje ożywione kontakty społeczne w przestrzeni 
publicznej;
swobodny (nieformalny) charakter przestrzeni zachęca do interakcji pomiędzy 
uczestnikami i integracyjnych form obecności

Ja – miejsce zabawy zmienność przestrzeni oraz nietypowe jej wykorzystanie (zaskakujące adaptacje 
przestrzeni) stymulują interakcje z przestrzenią i jej aktywne użytkowanie

Miejsce zabawy – 
miasto

przestrzeń zabawowa jest postrzegana szerzej, niż wskazują na to jej fi zyczne granice 
(istnieje również medialnie);
wprowadzenie do przestrzeni charakterystycznych elementów trwale wpisujących 
się w tkankę miejską zmienia wizerunek przestrzeni publicznej i miasta;
nawet jeśli działanie jest tymczasowe, może zostać utrwalone

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6.36. Deptak w Połczynie 
Zdroju – transformacja 
przestrzeni z wykorzystaniem 
700 parasolek
Źródło: fot. autorki.
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tów gotowych przy jednoczesnym zachowaniu sensorycznych właściwości 
przyjętych rozwiązań stymuluje interakcje z przestrzenią, zaś odwołanie 
się do kontekstu sytuacyjnego i kulturowego buduje przestrzeń zabawową 
o szerokim oddziaływaniu, autentyczną w charakterze i bliską mieszkań-
com (tab. 6.17).

Innym sposobem wykorzystania integracyjnego potencjału przestrzeni 
zabawowej jest wykorzystanie w kreacji przestrzeni publicznej idei zabawy 
w budowanie. Rozumiana jest ona jako samodzielne kreowanie przestrzeni, 
ingerowanie w przestrzeń i wchodzenie w nią w interakcje w celu reali-
zacji określonego pomysłu. Zabawa w budowanie pozwala w wyjątkowo 
silny sposób nie tylko doświadczać przestrzeni „tu i teraz”, ale też doznawać 
poczucia własnej wartości dzięki staniu się jej kreatorem, a nawet gospo-
darzem. Pole piaskowe, będące popularnym elementem zagospodarowania 
wielu współczesnych miejsc zabawy, jest najprostszą i najbardziej oczywi-
stą formą wykorzystania idei zabawy w budowanie dla integracji społecznej, 
leżącą u podstaw narodzin ruchu na rzecz placów zabaw⁴⁴. Obecnie z wyko-
rzystaniem zabawy w budowanie w kreacji przestrzeni publicznej spotkać 
możemy się najczęściej pod postacią koncepcji pudełkowego placu zabaw 
(ang. imagination playground), partycypacyjnych placów zabaw oraz dzia-
łań z zakresu „oswajania” przestrzeni miejskiej o charakterze interwencyj-
nym. Niezależnie jednak od przyjmowanej postaci kreowane miejsca opie-
rają się na aktywizacji społecznej oraz samodzielnej ingerencji użytkownika 
w przestrzeń i interakcjach z nią.

Zabawę w budowanie przy pomocy modułowych klocków w ramach pudeł-
kowego placu zabaw można spotkać w przestrzeni publicznej przede wszyst-
kim w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykorzystywana jest nie tylko jako 
rodzaj interaktywnej przestrzeni lokalizowanej w muzeach dla dzieci (np. 
Children’s Discovery Museum w San Jose, Brooklyn Children’s Museum, 
Miami Children’s Museum), ale też na podwórkach szkolnych oraz w prze-
strzeni publicznej, parkach i placach miejskich. Przykładem jest miejsce 
zabawy Imagination Playground Burling Slip w Nowym Jorku (proj. David 
Rockwell), stanowiące interaktywną, podatną na transformacje przestrzeń, 
która zachęca dzieci do manipulacji, kreatywnego kształtowania i kreowa-
nia otoczenia z wykorzystaniem piasku, wody i klocków, dając praktycz-
nie nieograniczone możliwości zabawy. Wykorzystanie elementów opar-
tych na kreatywności przekłada się na urozmaicenie obserwowanych 
form zabaw oraz ich integracyjny charakter. Pomimo tymczasowego cha-
rakteru budowanych przestrzeni i ich dużej zmienności w czasie, niezależ-
nie od lokalizacji, pudełkowe place zabaw angażują, wyzwalają inter akcje, 
stymulują kooperację i integrują, tworząc aktywnie działającą przestrzeń 

44 Do miejsc zabawy opartych na zabawie w budowanie należy wszak pierwowzór placów 
zbaw – tzw. górka piaskowa (ang. sand garden), zakładana w Berlinie i Bostonie jeszcze w XIX 
wieku, będąca pierwszym przykładem zorganizowanych placów zabaw wykorzystującym 
zabawę w budowanie dla integracji lokalnej społeczności. Jednak koncepcja przestrzeni 
do zabawy w budowanie narodziła się nieco później, znajdując po raz pierwszy realizację 
w postaci przygodowego placu zabaw w Emdrup w 1943 roku.



272

6. Fenomen przestrzeni zabawowej – miejsce zabawy jako przestrzeń integracyjna

zabawową przede wszystkim w kontekście interakcji z przestrzenią oraz 
z drugim użytkownikiem. Uniwersalny charakter klocków nie przekreśla 
integracyjnego działania w szerszym kontekście urbanistycznym. Klocki 
pojawiające się w przestrzeni publicznej działają w tym wypadku jako 
rodzaj niespodzianki i forma aktywizacji przestrzeni.

Budowanie jako forma zabawy i aktywizacji społecznej jest również moty-
wem przewodnim partycypacyjnych placów zabaw (ang. community built 
playgrounds). Budowane przez lokalne społeczności place zabaw dzięki 
angażowaniu miejscowej ludności w proces powstawania przestrzeni mają 
walory zabawy w budowanie, a tym samym znaczenie dla wykorzystania 
potencjału integracyjnego przestrzeni zabawowej. Pomimo jednak możli-
wości zabawy w budowanie można zauważyć tu istotne różnice w podejściu 
w porównaniu z miejscami zabaw typu imagination playground, przekłada-
jące się na możliwości faktycznej kreacji przestrzeni zabawowej. Zabawa 
w budowanie dotyczy tu bowiem czasu powstawania przestrzeni, choć 
oddziaływanie integracyjne przestrzeni zabawowej może być też znacznie 
wydłużone w czasie i wykraczać poza ramy przestrzenne miejsca zabawy, 
tak jak w przypadku opisywanych partycypacyjnych placów zabaw Rainbow 
City w Davis i Matteo’s Dream w Concord (rozdz. 3).

Na poziomie oddziaływania integracji w płaszczyźnie ja – ty zarówno 
w miejscach zabawy typu partycypacyjny plac zabaw, jak i pudełkowy plac 
zabaw dochodzi do silnej integracji pomiędzy uczestnikami podczas zabawy 
w budowanie. Jednak w przypadku partycypacyjnych placów zabaw dzia-
łanie w I płaszczyźnie integracji (ja – ty) może zanikać po ustaniu procesu 
powstawania miejsca, a warunkiem jej podtrzymania jest wykorzystanie 
czynników kreatywności i domknięcia odpowiedzialnych za jej dalszą sty-
mulację. W odniesieniu do II płaszczyzny integracji (ja – miejsce zabawy) 
przestrzenie typu imagination playground wykazują na ogół dużo większe 
możliwości interakcji z przestrzenią z uwagi na silne działanie czynnika kre-
atywności. W III płaszczyźnie integracji (miejsce zabawy – miasto) party-
cypacyjne place zabaw wykazują zwykle działanie większe, niż wskazywa-
łyby na to ich granice fi zyczne, jednocząc mentalnie lokalną społeczność. 
Jednak ich działanie po zakończeniu procesu powstawania zależy od stop-
nia uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego i kulturowego i może być bardzo 
różne. Z kolei miejsca zabawy typu pudełkowy plac zabaw, pomimo uniwer-
salnego charakteru i braku charakterystycznych cech lokalnych (ze względu 
na mobilność, możliwość przenoszenia w nowe miejsca i pojawiania się czę-
sto w nieoczekiwany sposób w przestrzeni), wykazują duże możliwości dzia-
łania w III płaszczyźnie integracji (miejsce zabawy – miasto). Dając efekt 
niespodzianki charakterystyczny dla tymczasowych elementów zabawo-
wych, wpisują się w specyfi kę przestrzeni publicznej jako miejsca zdarzeń.

Prowadzone obserwacje wskazują, że zabawa w „budowanie” dzięki swemu 
partycypacyjnemu charakterowi odgrywa ogromną rolę w kreacji prze-
strzeni zabawowej, budowane zaś przez lokalną społeczność miejsca zabawy 
są z pewnością warte rozważenia ze względu na swój bezsprzeczny walor 
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integracyjny, wynikający z ich dostosowania do potrzeb lokalnej społeczno-
ści oraz współuczestniczenia grupy ludzi we wspólnym dziele. Jednocześnie 
sam fakt włączenia się grupy społecznej w proces powstawania przestrzeni, 
stanowiący rodzaj zabawy w budowanie, nie gwarantuje trwałego efektu 
integracyjnego przestrzeni zabawowej. Trwałość kreacji przestrzeni zaba-
wowej po zakończeniu procesu jej powstawania zależy w tym wypadku 
od uwzględnienia działania czynników zabawotwórczych w każdej z trzech 
płaszczyzn integracji przestrzeni zabawowej. Dlatego też pomimo zaist-
nienia zabawy w budowanie możemy mieć do czynienia z kreacją tymcza-
sowej przestrzeni zabawowej, której działanie będzie stopniowo zanikać 
wraz z zacieraniem się wspomnień towarzyszących zabawie w budowanie. 
Jednocześnie należy zauważyć, że raz zaaranżowana zabawa w budowanie, 
pomimo jej zakończenia, cechuje się łatwością odradzania się i ponownego 
inicjowania wspólnych działań. Dlatego też wspólnoty, które raz włączyły 
się w proces budowania, łatwiej podejmują kolejne działania, dokonując 
późniejszych zmian i koniecznej renowacji przestrzeni.

Zabawy w „budowanie” nabierają czasem nie tak oczywistego wizerunku, 
przybierając formę zabaw w „oswajanie” przestrzeni, mających charak-
ter interwencji w przestrzeni lub prowokacji artystycznych, w które chęt-
nie angażują się zarówno dzieci, jak i dorośli. Zabawy w „oswajanie” pod 
postacią m.in. graffi  ti, różnych form streetartu, parkour czy miejskiego 
ogrodnictwa są bezpośrednią reakcją na odczuwalną w przestrzeni miej-
skiej anonimowość, standaryzację i komercjalizację, stanowiąc próbę 
zmiany przestrzeni „niczyjej” i „bezosobowej” na bardziej „udomowioną” 
oraz nadania jej cech przestrzeni „naszej”. W wyniku tych spontanicznych 
działań, angażujących często całe lokalne wspólnoty do zabaw z przestrze-
nią i w przestrzeni, urządzane i ozdabiane są podwórka, miejskie skwery 
i ulice, powstają przydomowe ogródki. To co „niczyje” staje się „nasze” 
i „swojskie”, a przestrzeń zaczyna być odczuwana jako bezpieczna. Jako taka 
nabiera potencjału przestrzeni zabawowej, bo tam, gdzie „czujemy się u sie-
bie”, chętnie angażujemy się w zabawę i łatwiej pozwalamy sobie na nią, 
co powiązane jest z działaniem czynnika kulturowego. Zabawa w oswajanie 
może mieć zatem charakter celowy, działając jako narzędzie w kreacji prze-
strzeni zabawowej „naszej”, która okazuje się być często przestrzenią trwałą 
i aktywnie integrującą ludzi i przestrzeń. Zabawa w budowanie i „oswaja-
nie” przestrzeni zwiększa zwykle swój potencjał do wykorzystania w kreacji 
przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej, gdy dotyczy wyraźnie 
określonej grupy uczestników zabawy, zawężonej do okolicznych miesz-
kańców i przestrzeni o charakterze sąsiedzkim.

W niektórych osiedlach w Portland w stanie Oregon każdego roku lokalne 
społeczności malują skrzyżowania, symbolicznie oddając ulice pieszym. 
Działania te wspiera i koordynuje organizacja City Repair, która zachęca 
i inspiruje mieszkańców do kreatywnej transformacji miejsc, w których 
żyją. W Portland, podobnie jak wielu innych miastach na całym świecie, 
wiele osiedli cechuje anonimowość i brak więzi społecznych, a przestrzenie 
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Ryc. 6.37–6.39. Przykłady zrealizowanych projektów w ramach Intersection Repair – 
kreacja przestrzeni zabawowej w przestrzeni publicznej o silnie sąsiedzkim charakterze

Ryc. 6.37. Sunnyside Piazza, 
skrzyżowanie SE 33rd & Yamhill, 
Portland
Źródło: The City Repair Project, 
http://www.cityrepair.org/
sunnyside-piazza 
(dostęp: 30.05.2018).

Ryc. 6.38. Skrzyżowanie N Haight 
Ave & N Emerson Ave, Portland
Źródło: The City Repair Project 
http://www.cityrepair.org/unity-
circle (dostęp: 30.05.2018).

Ryc. 6.39. Skrzyżowanie NE 8th 
and Holman, Porland
Źródło: The City Repair Project 
http://www.cityrepair.org/8th-
and-holman (dostęp: 30.05.2018)
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publiczne podporządkowane są komunikacji samochodowej. Przykładów 
zrealizowanych projektów w ramach Intersection Repair jest wiele⁴⁵. 
Przykładowo w Portland mieszkańcy okolic Sunnyside Piazza skarżyli się 
m.in. na hałas i duży ruch samochodowy. Warsztaty i spotkania zaowo-
cowały inicjatywą zmiany charakteru ulicy przez wspólne malowanie. 
Realizacja wielkiego słonecznika przyniosła według opinii 700 osób pozy-
tywne zmiany – przestrzeń stała się bezpieczniejsza i zdrowsza (ryc. 6.37). 
Z kolei inspiracją dla realizacji tzw. kręgu jedności (Unity Circle) w ramach 
przemalowywania innego skrzyżowania w Portland stała się różnorodność 
kulturowa lokalnej społeczności. Kolorowe trójkąty składające się na Unity 
Circle symbolizują jedność i integrację społeczną (ryc. 6.38). Dla transfor-
macji skrzyżowania NE 8th i Holman inspirację stanowiła różnorodność oko-
licznej fauny i fl ory. Przeprowadzana trzy etapowo inicjatywa (w latach 2011, 
2012, 2014) zaowocowała silną integracją lokalnej społeczności (ryc. 6.39).

Wszystkie projekty Intersection Repair łączy zabawa w „oswajanie” prze-
strzeni, która generuje wytwarzanie przestrzeni zabawowej, aktywnie dzia-
łającej w płaszczyźnie integracji ja – ty, jednocząc ludzi wokół wspólnego 
dzieła, w płaszczyźnie integracji ja – miejsce zabawy, pozwalając na trans-
formację przestrzeni i jej adaptację do nowej, bardziej „ludzkiej” jej wizji, 
a także w płaszczyźnie miejsce zabawy – miasto generując poczucie więzi 
z przestrzenią, osiedlem i miastem oraz kreując nowy wizerunek osiedla, 
którego ulice przeistaczając się w element zabawowy, stają się przynależne 
do mieszkańców. Co istotne, efekt integracyjnego działania nie zanika 
po zakończeniu przedsięwzięcia. Symboliczna zmiana percepcji ulicy wsku-
tek jej przemalowania pozostaje w pamięci mieszkańców nawet po zakoń-
czeniu działania, zmieniając trwale sposób funkcjonowania przestrzeni. 
Ruch samochodowy maleje, a integracja mieszkańców i ich przyjazny sto-
sunek do przestrzeni pozostaje. Zabawa w „oswajanie” okazuje się metodą 
kreacji w przestrzeni publicznej o silnie sąsiedzkim charakterze.

Czasami zabawa w oswajanie przestrzeni łączy się z drobnymi działa-
niami w duchu playable city, dotyczącymi skali detalu i małej architek-
tury⁴⁶, pozornie tylko niewiele zmieniającymi w przestrzeni publicznej. 
Przykładowo, we Wrocławiu w ramach projektu Stolica Kultury w prze-
strzeni wielu podwórek pojawiły się obrazy ocieplające wizerunek miej-
skich budynków, zdewastowanych kamienic i monotonnych bloków miesz-
kalnych. Rysunki działają na zasadzie „podpisów”, symbolicznie wskazują 

45 City Repair działa w Oakland od około 20 lat, realizując projekty dotyczące przemalowy-
wania ulic, ekologicznych interwencji w krajobrazie, a nawet ziemnych budowli. The City 
Repair Project, http://www.cityrepair.org/our-projects/ (dostęp: 6.06.2018).
46 Przykładem działań na mniejszą skalę jest symboliczne wręcz przemalowanie schodów 
ulicznych w Stambule, które zostały spontanicznie pomalowane na kolory tęczy przez jed-
nego z mieszkańców Huseyina Cetinea, by – jak sam powiedział – „ludzie się uśmiechali”. 
Najistotniejsze jest w tej historii to, że choć schody zostały decyzją władz przemalowane 
z powrotem na szary kolor, to okoliczni mieszkańcy pomalowali je jeszcze raz na tęczowo, 
a podobne działanie przemalowywania schodów podjęły kolejne wspólnoty. International 
Making City Liveable, http://www.livablecities.org/articles/painting-town-part-1-enhancing-

-public-realm (dostęp: 2.02.2018).
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na zachodzące w przestrzeni zmiany i kreację „naszego” podwórka, któ-
rego każdy mieszkaniec powinien się czuć gospodarzem. W ramach inicja-
tywy „Wrocław wejście od podwórza”, polegającej na przeróżnych działa-
niach podejmowanych przez artystów wspólnie z mieszkańcami, zmieniane 
są przestrzenie codzienne i dobrze znane, które ulegają często transformacji 
w zaskakujące, niebanalne, z pogranicza fantazji i fi kcji przestrzenie zaba-
wowe. Artystka Iza Rutkowska⁴⁷ na jednym z podwórek na tzw. wrocław-
skim trójkącie postawiła olbrzymiego, kolorowego jeża, który zaskakuje, 
bawi i integruje. Potencjał zabawowy i integracyjny takich form działa naj-
skuteczniej, gdy pozwala na zaangażowanie się lokalnej społeczności, jed-
nak nawet tam, gdzie zostały one stworzone ręką artysty, mogą prowokować 
do interakcji z przestrzenią i stymulować więzi z przestrzenią, zachęcając 
w efekcie do podejmowania wspólnych zabaw w przestrzeni. 

Formy „budowania”, „przebudowywania” i „oswajania” przestrzeni publicz-
nej są pozornie tylko zabawą w przestrzeni i z przestrzenią miasta. Stopień 
zaangażowania lokalnej wspólnoty i widoczne przekonanie o potrzebie 
wspólnej zabawy wiąże się ze świadomością kulturową danego społeczeń-
stwa i jego stopniem dojrzałości do życia we wspólnocie. W takim kontek-
ście zabawa w przestrzeni miasta staje się miernikiem głębszych procesów 
zachodzących na poziomie mentalnym społeczności, pokazuje w dużej mie-
rze jej dojrzałość, otwartość, tolerancyjność, gotowość do kooperacji i współ-
uczestniczenia. Miejsca zabaw projektowane i budowane przez lokalne 
społeczności, fi zycznie pozostając w swych granicach, mogą oddziaływać 
i funkcjonować w znacznie szerszym wymiarze przestrzennym. Proces 
powstawania przestrzeni zabawowej, podobnie jak jej organizacja i zarzą-
dzanie, staje się swego rodzaju zabawą, która nie jest ograniczona do gra-
nic fi zycznych miejsca zabawy. Towarzyszące temu współuczestniczenie 
i kooperacja wiążą się automatycznie z uniwersalnym programowaniem 
przestrzeni zabawowej, która dzięki takiemu podejściu może realizować 
potrzeby różnych grup użytkowników, bawić zarówno dzieci, jak i doro-
słych, odpowiadając możliwie kompleksowo na postulaty lokalnej społecz-
ności. Do głosu dochodzi także walor decyzyjności, odnoszący się bezpo-
średnio do istoty zabawy i związanej z nią potrzeby wolności, dowolności 
i kreatywności. Możliwość decydowania o sposobie aranżacji i funkcjono-
wania przestrzeni zaspokaja bardzo ważny aspekt – poczucie wolności i kre-
acji. Potwierdza to po raz kolejny fakt, że im bardziej kompletna i bardziej 

47 Artystka znana m.in. z projektu gigantycznego misia „Przytulanka”, wędrującego po róż-
nych miastach, tak pisze na swojej stronie internetowej: „Jeż powstał w ramach projektu 
«Wrocław – Wejście od podwórza» będącego elementem programu sztuk wizualnych 
Europejskiej Stolicy Kultury. Niespodziewanie projekt rozwija się w modelowy proces rewi-
talizacji. Pojawiłam się z nim na Przedmieściu Oławskim zwanym Trójkątem, żeby zaofero-
wać mieszkańcom ciekawy sposób na spędzenie wakacji. W sierpniu 2015 roku Jeż pojawiał 
się regularnie w różnych zakamarkach podwórka, a wraz z nim pomysły na coraz to ciekaw-
sze warsztaty i zabawy, których ani mieszkańcy, ani ja nie chcieliśmy zaprzestawać po «ofi -
cjalnym» zakończeniu projektu. Postanowiliśmy wspólnie zebrać środki na portalu polakpo-
trafi .pl i zabrać jeża wraz z dziećmi z podwórka na wakacje do Ośrodka Rehabilitacji Jeży 
w Kłodzku. Dzięki zaangażowaniu rodzin, przyjaciół i zaprzyjaźnionych artystów udało się”. 
izarutkowska.com, http://izarutkowska.com/?page_id=980 (dostęp: 5.02.2018).
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gotowa przestrzeń, tym bardziej traci ona na zabawowości, a nieuwzględ-
nienie czynnika kreatywności powoduje dysfunkcyjność przestrzeni zaba-
wowej na każdej z płaszczyzn integracyjności. Zaangażowanie społeczne 
jest nie tylko formą zabawy z przestrzenią, ale też czynnikiem przenikania 
się przestrzeni zabawowej z miastem. W efekcie zarówno przestrzeń zaba-
wowa, jak i jej otoczenie (ulica, osiedle, dzielnica) nabierają cech przestrzeni 

„naszej”, a więc takiej, w której zabawa jest naturalnym elementem.

Zabawy w „budowanie” i „oswajanie” przestrzeni prowadzące do kre-
acji przestrzeni zabawowej przez lokalną społeczność nie są jednak ani 
gotową receptą na tworzenie dobrej jakości przestrzeń publicznej, ani też 
nie sa równoznaczne z tym, że przestrzeń będzie generować więcej zabaw 
wspólnych i kontaktów społecznych. Wykonane przez społeczność detale 
oparte na działaniu czynnika kulturowego lub formy mogą działać inte-
grująco tylko czasowo (podczas ich przygotowywania). Dopiero uwzględ-
nienie czynników zabawotwórczych w każdej z trzech płaszczyzn integra-
cji pozwala na pełne i trwałe integrujące działanie przestrzeni zabawowej 
(tab. 6.18).

Tabela 6.18. Kształtowanie przestrzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej na bazie zabaw 
w „budowanie” i „oswajanie” przestrzeni

Płaszczyzna 
integracji Wyznaczniki przestrzeni zabawowej

Ja – ty silna integracja podczas procesu powstawania przestrzeni;
zabawa w „oswajanie” jest z założenia oparta na kooperacji, współpracy i działaniu 
dla dobra lokalnej społeczności – przestrzenie zabawowe oparte na działaniu zabawy 
w oswajanie są silnie integrujące, a udział wspólnych form obecności jest bardzo 
wysoki;
silne działanie czynnika kreatywności (transformowanie przestrzeni) i ograniczenia 
(działanie jest skoncentrowane na konkretnym miejsca, czytelnie wyznaczonym 
w przestrzeni)

Ja – miejsce zabawy przestrzeń podawana jest zmianom i adaptacjom – dominują formy obecności 
w przestrzeni oparte na interakcji z przestrzenią, jej doświadczaniu, poznawaniu 
i transformowaniu;
transformacje przestrzeni w kierunku kreacji przestrzeni „swojskiej”, 
„udomowionej”;
przestrzeń jest pełna śladów obecności mających charakter „podpisu”, 
„oznakowania” sygnującego jej posiadanie (bycie gospodarzem) 

Miejsce zabawy – 
miasto

przestrzeń zabawowa jest postrzegana i działa szerzej niż wskazują na to jej fi zyczne 
granice;
działania (zabawa w budowanie) nawet jeśli są tymczasowe, mogą mieć trwałe 
działanie

Źródło: opracowanie własne.

Przestrzeń publiczna jako przestrzeń zabawowa
Poszukiwanie przejawów obecności zabawy w przestrzeni publicznej współ-
czesnego miasta okazuje się mieć głęboki sens, wychodząc daleko poza 
ramy poszukiwania miejsc atrakcyjnych do zabawy. Poszukując bowiem 
zabawy w przestrzeni publicznej, szukamy miejsc wykorzystujących dyfu-
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zję zabawy do przestrzeni publicznej przez jej manifestację w przestrzeni 
zurbanizowanej, w często niemal symbolicznym akcie oddawania ludziom 
(zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom) miejskich ulic i placów. W efek-
cie poszukiwania zabawy w przestrzeni publicznej okazują się poszuki-
waniem przestrzeni bliskiej ludziom, sama zabawa staje się zaś rodzajem 
antidotum na społeczno-przestrzenne problemy współczesnego miasta, 
określonego często jako zawłaszczone.

Omawiane przykłady i działania wykorzystujące w kształtowaniu prze-
strzeni zabawę, będącą swego rodzaju manifestacją radości lub zaprosze-
niem dla spontanicznej interakcji z przestrzenią i w przestrzeni, są przy-
kładami: planowych inwestycji dotyczących nowych lub rewitalizowanych 
przestrzeni miejskich o istotnym, a nawet prestiżowym znaczeniu dla miast 
lub spontanicznych często inicjatyw społecznych. Niezależnie od charak-
teru wskazują, że kształtowanie przestrzeni publicznej jako przestrzeni 
zabawowej staje się możliwe dzięki wykorzystaniu (na bazie manifestacji 
zabawy lub zabawy w budowanie/oswajanie przestrzeni) określonych dzia-
łań i środków przestrzennych, jak: 

 — wariantowość i elastyczność w użytkowaniu (np. dzięki wykorzystaniu 
mobilnych mebli, wody, piasku);

 — celowość (idea) ingerowania w przestrzeń i jej kreowanie (tworzenie 
określonego efektu w przestrzeni według własnego pomysłu, np. na bazie 
miejskiego ogrodnictwa, dzięki wykorzystaniu klocków, piasku i wody itp.);

 — pobudzanie zaciekawienia (np. wskutek wykorzystaniu interaktyw-
nych elementów, elementów sensorycznych, wykorzystanie efektu niespo-
dzianki);

 — umiejscowienie i sygnalizowanie zabawy (np. w wyniku zdefi niowa-
nia ram przestrzennych i nadania przestrzeni określonego i kojarzącego 
się z zabawą i rekreacją charakteru, wprowadzenia elementów identyfi ku-
jących przestrzeń jako zabawową);

 — sekwencyjność przestrzeni.

Nie jest to przypadkowy zestaw rozwiązań, ponieważ odnajdujemy tu bez-
pośrednie związki ze zdefi niowanymi czynnikami zabawotwórczymi: czyn-
nikiem kreatywności, narracji i domknięcia. Zabawa w omawianych prze-
strzeniach jest efektem ich wykorzystania (tab. 6.19), skutkując kreacją: 
swoistej miejskiej plenerowej bawialni – miejsca o dużym znaczeniu prze-
strzenno-społecznym, łatwo identyfi kowalnego, powszechnie znanego, 
przyciągającego mieszkańców i turystów lub miejsca zdarzeń i niespodzia-
nek, transformującego przestrzeń codzienną często anonimową i odspo-
łecznioną w unikatową. 

Zabawa ma uniwersalny charakter, a elementy architektury miejsca zabawy 
wskazane jako istotne dla kreacji miejsca zabawy jako przestrzeni zabawo-
wej okazują się pożądane w kształtowaniu przestrzeni publicznej.
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Tabela 6.19. Porównanie wykorzystania środków przestrzennych odnoszących się do czynników 
zabawotwórczych w wybranych przykładach realizacji

Przestrzeń 
publiczna

Działania planowe Działania interwencyjne
wybrane 
przykłady 
realizacji

środki przestrzenne 
odnoszące się do czynników 
zabawotwórczych

wybrane 
przykłady 
realizacji

środki przestrzenne 
odnoszące się do czynników 
zabawotwórczych

N
a b

az
ie

 m
an

ife
st

ow
an

ia
 

i p
ro

w
ok

ow
an

ia
 za

ba
w

y

Union 
Point Park, 
Oakland;
McEnery Park, 
San Jose;
plac Wolności, 
Świnoujście;
plac Wolności, 
Poznań

czynnik kreatywności: 
sensoryczność przestrzeni 
(woda, piasek, rośliny), 
wariantowość użytkowania, 
meble miejskie rekreacyjne;
czynnik narracji: 
sekwencyjność (linearny 
charakter);
czynnik domknięcia: 
umiejscowienie 
(zdefi niowane granice, 
określony charakter)

działania 
dotyczące 
podwórek 
w ramach 
projektu 
Wrocław 
Stolica 
Kultury

czynnik kreatywności: 
pobudzanie zaciekawienia 
(wykorzystanie efektu 
niespodzianki);
czynnik domknięcia 
(wprowadzenie elementów 
charakterystycznych, 
identyfi kujących przestrzeń 
jako zabawową)

N
a b

az
ie

 a
kt

yw
iz

ac
ji 

sp
oł

ec
zn

ej
 i w

ła
sn

ej
 

in
ge

re
nc

ji 
w

 p
rz

es
tr

ze
ń

Imagination 
Playground, 
Nowy York

czynnik kreatywności: 
wariantowość i elastyczność 
w użytkowaniu; zadaniowość 
i celowość w zabawie;
czynnik domknięcia: 
umiejscowienie (ramy 
przestrzenne)

działania 
dotyczące 
ulic w ramach 
City Repair, 
Portland;

czynnik kreatywności: 
ingerowanie w przestrzeń, 
tworzenie określonego 
efektu według pomysłu 
grupy społecznościowej;
czynnik domknięcia: 
umiejscowienie zabawy 
(zmiana charakteru 
przestrzeni na kojarzący się 
z zabawą)

Źródło: opracowanie własne.

Integracyjność omawianych miejsc zabawy rozpatrywana w kontekście 
trzech płaszczyzn integracji (człowieka z człowiekiem, człowieka z prze-
strzenią oraz miejsca zabawy z miastem) potwierdza, że prawdziwa prze-
strzeń zabawowa łączy w sposób wielowymiarowy, kreując nową jakość 
przestrzeni miejskiej. Zabawa jako podstawa kreacji przestrzeni może peł-
nić rolę remedium na problemy społeczno-przestrzenne, czyniąc ją niepo-
wtarzalną, bliską ludziom i integrując w sposób wielopłaszczyznowy: ludzi, 
miejsca i miasto. Przestrzeń publiczna jako przestrzeń zabawowa staje się 
zaś swoistą matrycą, w której odciśnięte zostają świadectwa istnienia wspól-
noty i przejawy integracji grupy społecznej.

Zidentyfikowanie środków przestrzennych odnoszących się do istoty 
zabawy (czynniki zabawotwórcze) i jednocześnie możliwych do wykorzy-
stania w przestrzeni publicznej pozwala na świadome jej projektowanie 
i kształtowanie jako przestrzeni zabawowej (ryc. 6.40–6.43).
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Ryc. 6.40–6.43. Koncepcje projektowe dotyczące wykorzystania zabawy w kształtowaniu przestrzeni 
publicznych
Źródło: prace zostały przygotowane pod kierunkiem autorki przez studentów kierunku architektura i urbanistyka 
(S2, sem. 1, rok 2017/2018) w ramach przedmiotu projektowanie krajobrazu.
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7
WNIOSKI 
I  ZAKOŃCZENIE

„Miasto, które bawi się razem, 
trzyma się razem”¹ 
(tłum. własne).

 7.1. Wnioski
Miejsce zabawy jako przestrzeń zabawowa
Miejsca zabawy, tworzone jako wynik określonego sposobu widzenia 
zabawy, występują pod postacią trzech podstawowych typów przestrzeni: 
przestrzeni zabawowych, „nie-przestrzeni zabawowych” oraz „niby-prze-
strzeni zabawowych”, które zróżnicowane są pod względem elementów 
architektury miejsca zabawy i zachowań użytkowników.

Najbardziej pożądane jest miejsce zabawy funkcjonujące jako przestrzeń 
zabawowa, w pełni realizujące istotę zabawy i cechujące się dużymi możli-
wościami kształtowania przestrzeni przez użytkowników i współuczestni-
czenia w jej funkcjonowaniu (zabawa jest kreacją i komunikacją).

Przestrzeń zabawowa, stanowiąc swoistą przestrzeń interakcji i komuni-
kacji, łączy i rozwija w szerokim tego słowa znaczeniu, stymulując różne 
formy wyrażenia siebie zarówno przez zabawę, jak i inne formy współ-
uczestniczenia w przestrzeni i z przestrzenią. Jest ona przestrzenią integra-
cji o działaniu wielopłaszczyznowym. Stanowi pewien ideał, który wyróż-
niają określone cechy. Możliwe jest zidentyfi kowanie cech przestrzennych 
i społecznych miejsca zabawy funkcjonującego jako przestrzeń zabawowa 
(tab. 7.1). Analogicznie, możliwe jest również wskazanie cech fi zycznych 
i społecznych charakterystycznych dla miejsc zabawy, które nie funkcjo-
nują jako przestrzeń zabawowa².

Architektura miejsca zabawy funkcjonującego 
jako przestrzeń zabawowa
Obserwacje zachowań użytkowników miejsc zabaw pozwalają stwierdzić, 
że dla określenia warunków funkcjonowania miejsca zabawy jako prze-

1 Baggini J. Playable cities: The city that plays together, stays together, The Guardian, 2014, 
http://www.theguardian.com/cities/2014/sep/04/playable-cities-the-city-that-plays-to-
gether-stays-together (dostęp: 15.05.2018).
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Tabela 7.1. Wyznaczniki miejsca zabawy funkcjonującego i niefunkcjonującego jako przestrzeń zabawowa

Płaszczyzna 
integracji

Miejsce zabawy funkcjonujące jako 
przestrzeń zabawowa

Miejsce zabawy niefunkcjonujące jako 
przestrzeń zabawowa

cechy przestrzenne cechy społeczne cechy przestrzenne cechy społeczne
I płaszczyzna 
(ja –ty)

strefy zabawowe 
o ponadprzeciętnym 
udziale zabaw i form 
aktywności wspól-
nych;
zintegrowane dzia-
łanie czynnika kre-
atywności i ograni-
czenia;
wariantowość ak-
tywności i dowolność 
interpretacji prze-
strzeni (przestrzeń 
nie jest do końca zde-
fi niowana)

ponadprzecięt-
ny udział zabaw 
i form aktywności 
wspólnych;
poczucie bezpie-
czeństwa i kom-
fortu;
poczucie jedności 
społeczeństwa

znaczna liczba stref 
martwych integra-
cyjnie;
niewielka elastycz-
ność i adaptowalność 
przestrzeni;
brak zintegrowanego 
działania czynnika 
kreatywności, ogra-
niczenia i narracji;
jednoznaczność prze-
strzeni (przestrzeń 
dokładnie zdefi nio-
wana, określona)

brak lub udział zabaw 
wspólnych poniżej 
przeciętnej;
widoczne kształtowa-
nie się społecznej hie-
rarchii na bazie kom-
petencji fi zycznych;
poczucie braku kom-
fortu i bezpieczeń-
stwa;
brak jedności społecz-
nej

II płaszczyzna 
(ja – miejsce 
zabawy)

sensoryczność prze-
strzeni (pobudzanie 
różnych zmysłów);
adaptowalność i po-
datność na transfor-
macje;
zmienność i urozma-
icenie przestrzeni

duży udział aktyw-
ności eksploracyj-
nych i form zabaw 
konstrukcyjnych;
współdecydowa-
nie o przestrzeni 
oraz kooperacja

niska sensoryczność 
przestrzeni;
niewielkie możliwo-
ści wprowadzania 
zmian do przestrzeni, 
eksploracji i manipu-
lacji;
strefy martwe zaba-
wowo

znudzenie, apatia;
duży udział form 
obecności niebędą-
cych ani zabawą, ani 
formą aktywności

III płaszczyzna 
(miejsce 
zabawy – 
miasto)

utrzymana logika 
kontekstu sytuacji 
i spójność krajobrazu;
miejsce zabawy jako 
kluczowe w struk-
turze przestrzennej 
osiedla;
miejsce zabawy jako 
miejsce integracji 
różnych grup i dzia-
łań lokalnej społecz-
ności;
zacieranie granic fi -
zycznych przestrzeni 
zabawowej, elementy 
zabawowe w prze-
strzeni publicznej

zabawy w prze-
strzeni publicznej;
mieszkańcy decy-
dują o kształtowa-
niu przestrzeni;
imprezy integra-
cyjne, wolontariat, 
działania wspólne;
społeczna dojrza-
łość, otwartość, 
tolerancyjność, 
gotowość do ko-
operacji i współ-
uczestniczenia

standaryzacja i typi-
zacja;
efekt „getta” (prze-
strzeń izolowana 
od miasta);
brak związków funk-
cjonalnych z prze-
strzenią otaczającą

brak identyfi kacji 
mieszkańców z prze-
strzenią;
brak wspólnych dzia-
łań o charakterze inte-
gracyjnym;
brak zabawy w prze-
strzeni publicznej

Źródło: opracowanie własne.

strzeni zabawowej, sposobu organizacji przestrzeni, jej cech i elementów 
(tj. architektury miejsca zabawy) szczególnie istotne okazuje się spostrze-
żenie, że:

 — zabawa w przestrzeni miejsca zabawy rozwija się według powtarzalnego 
schematu (od momentu zainicjowania do fi nalnej postaci) i wymaga okre-
ślonego sposobu aranżacji stref (w której strefa inicjująca zabawę i strefa 
docelowa odgrywa szczególną rolę);
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 — każde miejsce zabaw składające się z co najmniej kilku stref ma tzw. 
ścieżkę zabawy (powtarzalny układ stref odwiedzanych przez dzieci), ale 
nie każde ma tzw. pętlę aktywności, będącą rodzajem ścieżki stymulującej 
wielokrotne odnawianie się zabawy;

 — określone cechy przestrzenne miejsca zabawy wpływają na zachowania 
dzieci, jednak ich siła oddziaływania różni się w zależności rodzaju strefy;

 — rodzaj miejsca zabaw nie przesądza o jego potencjale zabawowym, 
wpływają na to jego cechy przestrzenne;

 — tzw. cechy komplementarne strefy oraz aranżacja miejsca zabaw zgod-
nie z naturalnym rozwojem zabawy może podnieść potencjał zabawowy 
placu zabaw;

 — wielkość miejsca zabawy ma znaczenie dla stymulowania zabaw i ak-
tywności wspólnych.

Spostrzeżenia te stały się podstawą do wskazania wyznaczników architek-
tury miejsca zabawy (elementów organizacji i cech przestrzeni), która two-
rzy warunki funkcjonowania miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej.

Architektura miejsca zabawy stanowiącego przestrzeń zabawową opiera 
się na zintegrowanym działaniu czynników zabawotwórczych, spośród któ-
rych najistotniejsze okazują się: czynnik kreatywności (odnoszący się przede 
wszystkim do obecności elementów łatwo adaptowalnych do zabawy i podat-
nych na transformacje), czynnik narracji (odnoszący się przede wszystkim 
do aranżacji przestrzeni na bazie ścieżki zabawy zgodnej z naturalnym rytmem 
rozwoju zabawy i pętli aktywności) oraz czynnik domknięcia (odnoszący się 
do umiejscowienia zabawy w wyniku nadania pewnych ram przestrzennych).

Wykorzystanie czynników zabawotwórczych w odniesieniu do każdej 
z trzech płaszczyzn integracji przestrzeni zabawowej pozwala na pełne 
wykorzystanie jej integracyjnego fenomenu i jest podstawą do wskazania 
wyznaczników architektury miejsca zabawy funkcjonującego jako prze-
strzeń zabawowa.

Wyznaczniki architektury miejsca zabawy, zidentyfi kowane w odniesie-
niu do każdej z trzech płaszczyzn integracji przestrzeni zabawowej, są pod-
stawą oceny miejsca zabawy (tab. 7.2). Ocena oparta na analizie architektury 
miejsca zabawy w odniesieniu do każdej z trzech płaszczyzn integracji prze-
strzeni zabawowej pozwala na wskazanie płaszczyzny integracji cechującej 
się zaburzonym działaniem. Identyfi kacja płaszczyzny integracji o zaburzo-
nym działaniu oraz jej cech i elementów dysfunkcyjnych powinna być trak-
towane jako podstawa do podjęcia konkretnych działań w kierunku zmian 
w zagospodarowaniu i kształtowaniu miejsca zabawy. Wykorzystanie oceny 
miejsc zabawy (istniejących i projektowanych) opartej na analizie ich archi-
tektury w kontekście trzech płaszczyzn integracji może skutecznie wpły-
nąć na zmianę powszechnego sposobu ich kształtowania, a w efekcie przy-
czynić się do powstania miejsc funkcjonujących jako przestrzeń zabawowa, 
która w pełni wykorzystuje swój integracyjny potencjał.
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Tabela 7.2. Wyznaczniki architektury miejsca zabawy funkcjonującego jako przestrzeń zabawowa, 
będące podstawą oceny miejsca zabawy

Płaszczyzna 
integracji

Wyznaczniki architektury miejsca zabawy funkcjonującego jako przestrzeń 
zabawowa Ocena 

(+/−)ogólne cechy 
miejsca zabawy

elementy organizacji 
i wyposażenia przestrzeni

I płaszczyzna 
(Ja – Ty)

wykorzystanie zinte-
growanego działania 
czynnika kreatywno-
ści, ograniczenia i nar-
racji;
obecność stref zaba-
wowych o ponadprze-
ciętnym udziale zabaw 
i form aktywności 
wspólnych (szczególnie 
aktywnych zabawowo 
i społecznie);
wariantowość aktyw-
ności i dowolność inter-
pretacji przestrzeni

sekwencyjna aranżacja miejsca zabawy, zgodna z natural-
nym przebiegiem rozwoju zabawy: strefy inicjujące zabawę, 
strefy rozwijające i strefy docelowe
obecność pętli aktywności
brak zjawiska wykluczenia stref ze ścieżki zabawy, tj. stref 
zerowej obecności oraz stref martwych zabawowo
urozmaicenie funkcjonalne stref – brak zwielokrotnia stref 
o tej samej funkcji
strefy docelowe cechujące się otwartą formułą użytkowania
strefy docelowe cechujące się: dostępnością materiałów, 
narzędzi, drobnych elementów lub urządzeń do ich wyko-
rzystania
strefy docelowe wyposażone w elementów wodne i mobilne
strefa otwarta (wolna) zaaranżowana jako część miejsca 
zabawy – brak silnych granic, zachowana ciągłość
strefa komunikacyjna zaaranżowana jako część miejsca 
zabawy i strefa zabawowa – wyposażona w elementy małej 
architektury i zieleń
elementy i krawędzie defi niujące granice przestrzeni zaba-
wowej bez efektu bariery przestrzennej
czytelność stref (wewnętrzne uporządkowanie)
wykorzystanie krawędzi wewnętrznych stref jako miejsca 
zabawy i integracji (zwłaszcza stref docelowych)
uwzględnienie w zagospodarowaniu różnych grup użytkow-
ników oraz pobytu dzieci z opiekunami

II płaszczyzna 
(ja – miejsce 
zabawy)

wykorzystanie działa-
nia czynnika kreatyw-
ności na bazie senso-
ryczności;
zmienność i urozmaice-
nie przestrzeni, podat-
ność na transformacje;
dynamika

znaczący udział elementów naturalnych, wody i roślin
dostępność materiałów, narzędzi, drobnych elementów 
(naturalnych lub sztucznych) możliwych do przenoszenia 
i adaptacji
elementy i/lub urządzenia mobilne
elementy wodne i/lub urządzenia do zabaw wodą

III płaszczyzna 
(miejsce zaba-
wy – miasto)

miejsce zabawy trak-
towane priorytetowo 
w strukturze prze-
strzennej osiedla;
uwzględnienie kon-
tekstu sytuacyjnego 
i kulturowego, logika 
i spójność krajobrazu;
zacieranie granic fi -
zycznych przestrzeni 
zabawowej

lokalizacja miejsca zabawy z uwzględnieniem jego dostępno-
ści i bezpieczeństwa użytkowników oraz powiązań funkcjo-
nalnych z szerszym kontekstem sytuacyjnym
obecność elementów charakterystycznych i nawiązujących 
do tradycji miejsca
zagospodarowanie przy współudziale lokalnej społeczności 
(konsultacje społeczne, udział w projektowaniu)
obecność elementów architektury partycypacyjnej – wy-
konanych przez lokalną społeczność (udział w budowaniu 
miejsca)
droga do miejsca zabawy wyposażona w elementy (na-
wierzchnia, elementy małej architektury) kojarzące się z za-
bawą lub ją stymulujące – obecność elementów zabawowych 
w przestrzeni publicznej

Źródło: opracowanie własne.
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Przestrzeń publiczna jako przestrzeń zabawowa – 
idea miasta zabawowego
Zabawa, która jest rodzajem swoistej komunikacji pomiędzy ludźmi i z prze-
strzenią, a także współuczestniczeniem w przestrzeni publicznej dzieci, 
wydaje się stanowić czuły rentgen przemian społeczno-przestrzennych 
w miastach. Jeżeli w przestrzeni publicznej trudno jest odnaleźć zabawę, 
świadczy to dobitnie o tym, że w projektowaniu urbanistycznym zabrakło 
czegoś ważnego, a przestrzeń publiczna miasta nie jest przestrzenią komu-
nikacji i integracji. Sposób uwzględnienia zabawy w przestrzeni publicz-
nej stanowi odzwierciedlenie relacji człowiek – miasto. Myślenie o zaba-
wie w przestrzeni miasta odzwierciedla zaś myślenie o współuczestniczeniu 
człowieka w przestrzeni publicznej.

Niestety, powszechna jest realizacja miasta zapewniająca zabawę jedynie 
w wyizolowanych specjalnie miejscach (miasta z miejscami przeznaczo-
nymi do zabawy), których sposób urządzenia pozwala na realizację tylko 
z góry przewidzianych form aktywności. Zabawa nie jest integralnym ele-
mentem przestrzeni publicznych takiego miasta. Wyznacznikami mia-
sta są zaś: powierzchowne kontakty społeczne, niewielkie zaangażowanie 
mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznych i wspólne działania 
oraz obecność miejsc „do zabawy”, które choć umożliwiają zabawę, to nie 
łączą lub łączą tylko częściowo, bez odniesienia do wszystkich płaszczyzn 
integracji. Przestrzeń publiczną, która w niewielkim stopniu podlega zmia-
nom, cechują małe możliwości adaptacji do zabawy, która jeśli pojawia się, 
to sporadycznie i warunkowo. Miejsca „do zabawy” są planowane i zago-
spodarowywane dla konkretnych grup wiekowych, co jest raczej dowodem 
segregacji niż integracji.

W takim ujęciu zabawa widoczna w przestrzeni miasta jest oznaką nie tylko 
dobrej jakości przestrzeni publicznej, ale także świadectwem kształtowa-
nia nowej koncepcji miasta współczesnego – miasta zabawowego, u pod-
staw którego leży istota zabawy i w którym zabawa wykorzystywana jest 
do kreacji i odnowy przestrzeni miejskiej. W mieście zabawowym zabawa 
wykorzystana jest często jako metoda i narzędzie kreacji dobrej jakości prze-
strzeni publicznej, oddziałując na miasto integracyjnie w sposób wielopłasz-
czyznowy. W efekcie możliwa staje się budowa miasta przyjaznego wszyst-
kim mieszkańcom.

Miasto zabawowe, wykorzystując fenomen integrującego działania prze-
strzeni zabawowej, umożliwia prowadzenie dialogu między ludźmi, stając 
się w rezultacie miastem, które łączy w przestrzeni i z przestrzenią. W mie-
ście zabawowym zabawa widziana jako integrująca forma aktywności poja-
wia się w przestrzeniach publicznych jako jej integralny element, ożywia-
jący przestrzeń i dostarczający okazji i środków do współuczestniczenia 
człowieka w przestrzeni miasta. Wymienione cechy przestrzeni publicz-
nej miasta zabawowego wskazują na pewien ideał przestrzeni miejskiej. 
Dążenie do jego urzeczywistnienia powinno stanowić niezwykle ważny 
element strategii rozwoju miast (tab. 7.3).
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7.2. Zakończenie
Miejsce do zabawy rozumiane jako przestrzeń, która została zaaranżowana 
z intencją wzbudzania zabawy, nie zawsze jest tożsame z przestrzenią zaba-
wową, faktycznie generującą zabawę. Zawsze jednak analiza architektury 
miejsca zabawy oraz zachowań jego użytkowników może być pouczają-
cym doświadczeniem. Sposób jego kształtowania jest odzwierciedleniem 
dominującego w danym społeczeństwie sposobu widzenia zabawy i dziecka, 
jest rodzajem matrycy pewnych idei i przemian. Relatywnie małe miejsce 
zabawy działa niczym soczewka, która skupia problemy społeczno-prze-
strzenne, pokazując także dojrzałość lokalnej społeczności do integracji 
i współuczestniczenia w przestrzeni miasta.

Zabawa i przestrzeń zabawowa, której fenomen polega na integracyjnym 
potencjale, może być użyta jako rodzaj remedium na społeczno-prze-
strzenne problemy współczesnych miast, ożywiając lub oswajając prze-
strzeń oraz aktywizując lokalną społeczność. Miasta, w których zabawa jest 
naturalną niejako częścią przestrzeni, są świadectwem zmian ich wizerunku 
z miasta konsumenckiego na miasto zabawowe – oparte na istocie zabawy. 

Tabela 7.3. Cechy przestrzeni publicznej miasta zabawowego

Cechy przestrzenne (fi zyczne) Cechy społeczne
uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców 
(niezależnie od wieku) w planowaniu i kształtowaniu 
przestrzeni publicznych – miejsca zabaw kształtowane 
jako przestrzenie dla wszystkich mieszkańców, 
niezależnie wieku, podobnie jak przestrzeń publiczna;
przestrzeń publiczna dostępna – bezpieczna dla 
użytkowania przez pieszych i dzieci;
przestrzeń publiczna zmienna (ciekawa), bogata 
w zdarzenia;
przestrzeń publiczna pozwala na adaptację zabawy 
(otwarta formuła użytkowania);
przestrzeń publiczna prowokuje do spotkań, zabaw 
i interakcji różnych grup wiekowych (elementy 
atrakcyjne dla różnych grup wiekowych);
sensoryczność przestrzeni (wykorzystanie elementów 
naturalnych, urozmaicenie gatunkowe roślin, woda);
zmienność i urozmaicenie, podatność 
na transformacje, dynamika (wyposażenie w elementy 
mobilne, przenośne meble miejskie, elementy wodne);
obecność elementów architektury partycypacyjnej 
(elementy wyposażenia wykonane przez 
mieszkańców, elementy symboliczne odnoszące się 
do historii i tradycji miejsca);
obecność elementów i urządzeń zabawowych 
w przestrzeni publicznej

częste interakcje z przestrzenią (przestrzeń zachęca 
do doświadczania jej);
wytwarzanie więzi z przestrzenią (miasto jest 
lubiane);
duże zaangażowanie społeczne w działania 
z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzeni miejskich;
zabawa widoczna w przestrzeniach publicznych, 
ulicach, placach, parkach;
pojawienie się w przestrzeniach publicznych 
spontanicznych działań i wydarzeń inicjowanych 
przez grupy społeczne;
mieszkańcy mają poczucie bycia we wspólnocie;
mieszkańcy chętnie uczestniczą w integracyjnych 
spotkaniach i zabawach plenerowych;
współudział mieszkańców w funkcjonowaniu 
przestrzeni

Źródło: opracowanie własne.
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W mieście, w którym zabawa wykorzystywana jest do kreacji i odnowy prze-
strzeni miejskiej oraz kształtowania przestrzeni publicznej, pełne radości 
interakcje z przestrzenią i ludźmi stanowią integralną część miejskiej egzy-
stencji.

Mając nadzieję, że moje obserwacje i przemyślenia wpłyną na zmianę podej-
ście w widzeniu zabawy w przestrzeni miasta, chciałabym na koniec pod-
kreślić, że w kreacji miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej równie 
ważny jak sama zabawa jest jej pozorny brak, bo nic tak nie zabija zabawy 
jak przestrzeń pozbawiona radości i wolności jej wymyślania.
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Wykaz ważniejszych terminów i pojęć¹
Architektura miejsca zabawy  – według autorki sposób organizacji i  elementy 

wyposażenia miejsca zabawy. Wpływa na  nią określony sposób rozumie-
nia zabawy i jej widzenia w przestrzeni. Architekturę miejsca zabawy, które 
funkcjonuje jako przestrzeń zabawowa, cechuje obecność czynników zaba-
wotwórczych pod postacią określonych cech przestrzennych i  rozwiązań.

Autorski plac zabaw  (ang. designer playground)  – miejsce zabawy w  nurcie kla-
sycznym wykorzystujące głównie indywidualnie projektowane urządze-
nia i elementy, aranżowane zwykle kompleksowo przez nierzadko znanych 
architektów z uwzględnieniem kontekstu otoczenia oraz tworzenia powią-
zań pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania. Cechuje 
się zróżnicowaniem w  stymulowaniu form zabaw i  stopniu ingerencji 
użytkownika w  przestrzeń, które stanowią wynik działania indywidual-
nych rozwiązań i  decyzji projektowych. Autorski plac zabaw przy znacz-
nym wykorzystaniu elementów standardowych może zbliżać się w formie 
do współczesnego placu zabaw.

Czynniki zabawotwórcze  – termin wprowadzony przez autorkę, oznaczający 
elementy architektury miejsca zabawy pełniące rolę katalizatora zabawy 
w przestrzeni, występujące pod postacią określonych cech przestrzennych. 
Do  podstawowych czynników zabawotwórczych należą: czynnik kreatyw-
ności (znajdujący odzwierciedlenie pod postacią takich cech, jak: elastycz-
ność, adaptowalność, wariantowość wykorzystania), czynnik domknięcia 
(odzwierciedlony przez takie cechy, jak: wyodrębnienie, specyfi ka, identy-
fi kowalność) oraz czynnik narracji (odnoszący się do taki cech, jak: logika 
przestrzeni, związki przestrzenne, wzajemne powiązania elementów). Miej-
sce zabawy, w którym możliwe jest zidentyfi kowanie obecności czynników 
zabawotwórczych, ma na ogół duży potencjał zabawowy i funkcjonuje jako 
przestrzeń zabawowa.

1 W wykazie ujęto nowe terminy i pojęcia wprowadzone przez autorkę oraz istniejące w lite-
raturze, uznane za szczególnie istotne dla tematu pracy. Dla terminów istniejących w litera-
turze anglosaskiej i niemających polskich odpowiedników zaproponowano własną propo-
zycję nazewnictwa, a nazwy oryginalne ujęto w nawiasach.
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Kreatywny plac zabaw – według autorki miejsce zabaw w nurcie alternatywnym 
zawierające rozwiązania modułowe lub formy urządzeń, które pozwalają 
na  dokonywanie pewnych zmian w  przestrzeni. Umożliwia pewne trans-
formacje, adaptacje i modyfi kacje podczas zabawy, ale na bazie zaprojekto-
wanych do tego rozwiązań. Występuje w dwóch odmianach: jako ruchomy 
(ang. fl exible playground) oraz wodny plac zabaw. Należy zauważyć, że w lite-
raturze anglosaskiej występuje pojęcie kreatywnego placu zabaw (ang. cre-
ative playground), jednak według autorki używane jest ono błędnie dla okre-
ślenia współczesnego placu zabaw zaprojektowanego całościowo jako tzw. 
playscape.

Miasto zabawowe (ang. playable city) – idea miasta, w którym motyw zabawy jest 
wykorzystywany w jego kształtowaniu jako wyraz sprzeciwu wobec odhu-
manizowanej i  podporządkowanej ruchowi samochodowemu przestrzeni 
publicznej.

Miejsce zabawy – miejsce, w którym odbywa się zabawa i/lub występują formy 
zagospodarowania przeznaczone do zabawy. W autorskiej teorii może sta-
nowić konkretyzację przestrzeni zabawowej dzięki określonym rozwiąza-
niom architektury miejsca zabawy. Realizowane jako intencjonalne miej-
sca zabawy, na  ogół w  formie tzw. placów zabaw, występujące w  różnych 
formach i  odmianach. Zabawa może pojawić się też w  miejscach do  tego 
nieprzygotowanych (np. cześć placu, deptaku), spontanicznie i nieoczeki-
wanie. Przedmiotem badań niniejszej pracy są  przede wszystkim inten-
cjonalne miejsca zabaw, w  których znajdują się formy zagospodarowania 
przeznaczone do  zabawy i  które powstały w  celu zapewnienia warunków 
do  zabawy. Miejsce, które wyróżnia architektura miejsca zabawy oparta 
na  istocie zabawy (obecność czynników zabawotwórczych pod postacią 
określonych cech przestrzennych i  rozwiązań), może funkcjonować jako 
przestrzeń zabawowa.

Naturalny plac zabaw  (ang. natural playgrounds) – miejsce zabaw w nurcie mie-
szanym zbliżone w  charakterze do  ogrodów dziecięcych. Może sprawiać 
wrażenie pozornie nieurządzonego, jednak w rzeczywistości jest starannie 
zakomponowane. Wykorzystane urządzenia są  zwykle wpisane w  otacza-
jący krajobraz, zespolone z rzeźbą terenu i otoczone roślinnością. Elementy 
naturalne zagospodarowania odgrywają pierwszoplanową rolę.

Ogród dziecięcy  – miejsce zabawy w  nurcie alternatywnym oparte na  wykorzy-
staniu zalet zabawy w środowisku naturalnym i jej pozytywnym wpływie 
na  wszechstronny rozwój dziecka. Charakteryzuje je: całkowity brak lub 
minimalny udział w  zagospodarowaniu tradycyjnych urządzeń zabawo-
wych, bazowanie na materiałach naturalnych, znaczący udział roślin jadal-
nych, sensoryczność rozwiązań oraz angażowanie dzieci w  powstawanie 
i funkcjonowanie miejsca zabawy, a także dostosowanie do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Pomysłodawcą idei ogrodu dziecięcego był niemiecki 
pedagog Friedrich Wilhelm Fröbel (1782–1852). Współczesne ogrody dzie-
cięce na  ogół łączą zalety ogrodu dydaktycznego i  użytkowego z  interak-
tywną przestrzenią zabawy. Występują w  wielu odmianach, m.in. farm 
dziecięcych (ang. children’s farms), ogrodów motyli (ang. butterfl y gardens), 
ogrodów jadalnych (ang. edible gardens), ogrodów literackich (ang. story 
book gardens), ogrodów wodnych (ang. water gardens), ogrodów pamięci 
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(ang. memorial gardens), ogrodów terapeutycznych i  sensorycznych (ang. 
sensory gardens). Rodzima odmiana ogrodu dziecięcego – ogród jordanow-
ski, stanowiąca w  swej oryginalnej koncepcji przestrzeń łączącą walory 
przygodowego placu zabaw z ogrodem Friedricha Fröbla, obecnie nie jest 
realizowana.

Partycypacyjny plac zabaw  (ang. community-built playground) – miejsce zabawy 
w  nurcie alternatywnym budowane przez lokalną społeczność. Powstaje 
na  ogół przy wykorzystaniu elementów drewnianych lub pochodzących 
z recyklingu, m.in. opon, rur, podkładów kolejowych itp. Wyglądem może 
przypominać tradycyjny plac zabaw ze  standardowymi urządzeniami, 
wykonanymi z  drewna. Z  koncepcją przygodowego placu zabaw łączy 
go idea współtworzenia miejsca przez użytkowników.

Pętla aktywności – termin wprowadzony przez autorkę, oznaczający szczególny 
rodzaj ścieżki zabawowej, występujący pod postacią układu stref, stymulu-
jącego wielokrotne odnawianie się zabawy. Specyfi ka tego układu wynika 
z powiązania ze sobą stref przestrzeni w logiczny, tj. odpowiadający rozwo-
jowi zabawy układ. Sekwencja stref tworzących pętlę aktywności uwzględ-
nia elementy potrzebne, by inicjować zabawę (strefa inicjująca), rozwijać 
(strefy rozwijające) i prowadzić do jej kulminacji – strefy docelowej, w któ-
rej zabawa osiąga swą dojrzałą postać. Dzięki takiemu układowi zabawa nie 
tylko przepływa przez przestrzeń, ale ma  również możliwości wielokrot-
nego odnawiania się.

Przestrzeń zabawowa  – według autorskiej teorii rodzaj przestrzeni wolnego 
czasu, której atrybutem jest zabawa oraz rodzaj przestrzeni architektonicz-
nej o cechach i wewnętrznej organizacji odpowiadających istocie zabawie 
(zabawa rozumiana jako platforma komunikacji i kreacji). Istotą przestrzeni 
zabawowej jest jej integracyjny charakter, który rozumieć należy jako wła-
ściwość stymulującą interakcje pomiędzy ludźmi w przestrzeni (zabawa jest 
komunikacją) i z przestrzenią (zabawa jest kreacją przestrzeni). Identyfi ka-
cja miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej jest możliwa poprzez obser-
wację jej elementów składowych: zachowań ludzi pod postacią form zabaw 
oraz architektury miejsca zabawy (tj. cech przestrzennych), opartej na czyn-
nikach zabawotwórczych (czynnik narracji, czynnik kreatywności i czynnik 
domknięcia), pełniących rolę katalizatora zabawy w przestrzeni.

Przygodowy plac zabaw  (ang. adventure playground)  – miejsce zabaw w  nurcie 
alternatywnym oparte na  koncepcji zabawy w  budowanie oraz zaangażo-
waniu użytkowników w  kształtowanie przestrzeni. Zamiast klasycznych 
urządzeń przygodowy plac zabaw oferuje dostęp do narzędzi i materiałów 
niezbędnych do budowania własnych konstrukcji (rury, deski, liny, młotki, 
gwoździe, piły, farby, pędzle). Wymaga udziału animatorów. Cechuje się 
dużym udziałem zabaw wspólnych o  charakterze kooperacyjnym. Wystę-
puje w odmianie klasycznej oraz pudełkowej (ang. imagination playground, 
playground in a box). Pierwszy przygodowy plac powstał w Danii w Emdrup, 
a jego pomysłodawcą był duński architekt krajobrazu C.Th. Sørensen.

Pudełkowy plac zabaw  (ang. imagination playground, playground in a  box)  – 
odmiana przygodowego placu zabaw, wyposażona w  modułowe, lekkie 
klocki z pianki poliuretanowej, dostosowane do warunków miejskich.
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Ruchomy plac zabaw (ang. fl exible playground) – jedna z dwóch odmian kreatyw-
nego placu zabaw. Umożliwia dokonywanie transformacji przestrzeni 
dzięki wykorzystaniu rozwiązań systemowych jak mobilne elementy, prze-
suwne panele itp.

Rzeźbiarski plac zabaw  – termin wprowadzony przez autorkę, oznacza miej-
sce zabaw w  nurcie klasycznym, indywidualnie zaprojektowane, stano-
wiące rodzaj sztuki pod postacią formy przestrzennej, rzeźby lub instalacji. 
Na ogół jest to miejsce zamknięte w formie i wyraźnie odcinające się od oto-
czenia – często swoisty monument oparty na systemie przejść.

Strefa martwa zabawowo  – termin wprowadzony przez autorkę, oznaczający 
strefę miejsca zabawy cechująca się szczególnie niskim potencjałem zaba-
wowym. Identyfi kacji potencjału strefy można dokonać na podstawie obli-
czenia stosunku aktywności w  danej strefi e do  sumarycznego udziału 
obecności w analizowanym miejscu zabawy, biorąc pod uwagę liczbę użyt-
kowników (%ANZ-P), a także stosunku aktywności w danej strefi e do suma-
rycznego udziału obecności w analizowanym miejscu zabawy, biorąc pod 
uwagę czas trwania (%ATZ-P). 

Strefa szczególnie aktywna zabawowo  – termin wprowadzony przez autorkę, 
oznaczający strefę miejsca zabawy wyróżniającą się szczególnie wysokim 
potencjałem zabawowym. Identyfi kacji potencjału strefy można dokonać 
na podstawie obliczenia stosunku aktywności w danej strefi e do sumarycz-
nego udziału obecności w analizowanym miejscu zabawy, biorąc pod uwagę 
liczbę użytkowników (%ANZ-P), a także stosunku aktywności w danej strefi e 
do sumarycznego udziału obecności w analizowanym miejscu zabawy, bio-
rąc pod uwagę czas trwania (%ATZ-P).

Strefa zerowej obecności – termin wprowadzony przez autorkę, oznaczający strefę 
miejsca zabawy cechującą się brakiem obecności użytkowników. Najczęst-
szym powodem wykształcenia się strefy zerowej obecności jest lokalizacja 
danej strefy poza ścieżką zabawy oraz jej funkcjonalna i wizualna izolacja.

Ścieżka zabawy  – termin wprowadzony przez autorkę, oznaczający charaktery-
styczny dla danego miejsca zabawy schemat kolejności użytkowania stref, 
powielany przez użytkowników przestrzeni. Odwiedzanie kolejnych stref 
i wypróbowywanie elementów zagospodarowywania lub urządzeń odbywa 
się w wyraźnie zauważalnej i często powtarzanej kolejności. Związane jest 
to z instynktowną i natychmiastową oceną przestrzeni dokonywaną przez 
użytkowników. Długość ścieżki i jej przebieg determinowany jest przez spo-
sób zakomponowania miejsca i  dobór rozwiązań w  poszczególnych stre-
fach. Szczególnym rodzajem ścieżki zabawowej jest pętla aktywności.

Tradycyjny plac zabaw (ang. traditional playgroud) – miejsce zabaw w nurcie kla-
sycznym, wyposażone w  typowe, proste urządzenia zabawowe (huśtawki, 
drabinki, ważki, zjeżdżalnie itp.), wykonane często z  metalu i  ustawione 
bez wyraźnego związku ze  sobą. Charakterystyczny jest brak możliwości 
ingerencji uczestników w  zastaną przestrzeń. Występuje w  odmianie kla-
sycznej i tematycznej.

Uliczne miejsca zabaw – miejsca zabaw w nurcie mieszanym, realizowane jako 
czasowe instalacje, ale też coraz częściej elementy zabawowe wkompono-
wane na  stałe w  przestrzeń publiczną. Budowane przez lokalne społecz-
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ności zapewniają kreatywną zabawę w czasie dokonywania zmian w prze-
strzeni publicznej, ale też mogą z powodzeniem pełnić funkcję integracyjną 
długo po ich powstaniu.

Współczesny plac zabaw (ang. contemporary playground) – miejsce zabaw w nur-
cie klasycznym wyposażone w standardowe urządzenia zabawowe, wystę-
pujące w bardziej złożonej i bardziej kolorowej formie niż na tradycyjnym 
placu zabaw, które zwykle ustawiane są na bezpiecznej nawierzchni z two-
rzywa sztucznego. Do  charakterystycznych elementów zagospodarowa-
nia należą urządzenia wielofunkcyjne stanowiące na ogół połączenie zjeż-
dżalni, systemu platform i drabinek. Stymuluje przede wszystkim zabawy 
ruchowe. Występuje w  kilku odmianach: klasycznej, tematycznej, rodzin-
nej i McDonald.

Współczesny plac zabaw rodzinny  – termin wprowadzony przez autorkę, ozna-
czający odmianę współczesnego placu zabaw o  silnie rozwiniętej funkcji 
integracyjnej. Oprócz standardowych elementów zabawowych w  progra-
mie funkcjonalnym występują formy zagospodarowania uwzględniające 
użytkowanie wszystkich grup wiekowych, a także formy zabaw dowolnych 
i integracyjnych. Założenia cechuje otwartość w znaczeniu przestrzennym 
(brak grodzenia, zewnętrznych i  wewnętrznych podziałów) i  społecznym 
(przestrzeń dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku i  innych kryte-
riów). Duże możliwości stymulowania urozmaiconych form zabaw, w tym 
o charakterze grupowym, kooperacyjnym.

Współczesny plac zabaw tematyczny  – odmiana współczesnego placu zabaw, 
miejsce wyposażone w  standardowe urządzenia zabawowe (w  tym wie-
lofunkcyjne urządzenia zabawowe), którego zagospodarowanie oparto 
na  motywie przewodnim (np. morze), ale jego możliwości stymulowania 
urozmaiconych form zabawy pozostają dość ograniczone.

Współczesny plac zabaw typu McDonald (ang. McDonald’s playground) – odmiana 
współczesnego placu zabaw o skrajnie komercyjnej postaci, funkcjonująca 
w  powiązaniu z  obiektami handlu i  rozrywki. Cechuje się ograniczonymi 
możliwościami w stymulowaniu urozmaiconych form zabawy i niewielką 
wartością społeczną. Termin po raz pierwszy użyty przez Erica Schlossera.

Zabawa  – według autorki zabawa rozumiana jest jako rodzaj społecznej aktyw-
ności „w” przestrzeni i  „z” przestrzenią, swoista platforma komunikacji 
(zabawa jest komunikacją) i kreacji (zabawa jest kreacją przestrzeni), forma 
interakcji ze światem, którą cechuje: kreatywność, odrębność i logiczność. 
Istotą zabawy jest komunikacja i  kreacja, która rozpatrywana przez pry-
zmat architektury i urbanistyki staje się zjawiskiem w przestrzeni o walo-
rze integracyjnym w szerokim tego słowa znaczeniu.
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STRESZCZENIE

Współczesne miasto najczęściej zamyka zabawę w specjalnie zaprojekto-
wanych miejscach, enklawach, określanych mianem placów zabaw, które 
mając być gwarantem bezpiecznej zabawy, pozostają na ogół w sprzeczno-
ści z samą jej naturą.

Przedmiotem badań jest miejsce zabawy w przestrzeni miasta. Intencją 
autorki było przyjrzenie się możliwościom wykorzystania integracyj-
nego potencjału zabawy w kształtowaniu miejsca zabawy, ale też prze-
strzeni publicznej. Podstawę badań stanowiło zdefi niowanie zabawy i jej 
istoty, przestrzeni zabawowej i miejsca zabawy oraz opracowanie autor-
skiej metody obserwacji zachowań, prowadzącej do odkrycia mechanizmów 
funkcjonowania zabawy w przestrzeni oraz zidentyfi kowania czynników 
zabawotwórczych odpowiedzialnych za jej pojawienie się i trwanie.

Nie każde miejsce zabawy jest nim w istocie. Te z nich, które wyróżnia 
architektura miejsca zabawy oparta na istocie zabawy, tj. sposób organi-
zacji i wyposażenia przestrzeni cechujący się obecnością czynników zaba-
wotwórczych (określonych cech przestrzennych i elementów) oraz ponad-
przeciętna ilość obserwowanych form zabaw i aktywności integracyjnych, 
funkcjonują jako przestrzenie zabawowe. Identyfi kacja dobrze zaprojekto-
wanego miejsca zabawy (tj. funkcjonującego jako przestrzeń zabawowa) jest 
możliwa za pomocą analizy architektury miejsca zabawy oraz obserwacji 
bawiących się ludzi (form zabaw).

Badania dotyczące miejsc zabaw były prowadzone w dwóch ujęciach: ewo-
lucyjno-typologicznym oraz behawioralnym. 

Analizy miejsca zabawy w ujęciu ewolucyjno-typologicznym miały na celu 
wyjaśnienie kierunku jego przemian oraz zmian w widzeniu zjawiska 
zabawy w przestrzeni publicznej miasta (i miejsca dziecka w przestrzeni). 
Przemiany miejsca zabawy dotyczyły: jego wyodrębnienia z przestrzeni 
publicznej, segregacji oraz specjalizacji. Analiza przemian doprowadziła 
do przedstawienia własnej typologii miejsc zabawy. Wykształcone w ciągu 
lat rodzaje i odmiany miejsc zabaw można scharakteryzować ze względu 
na reprezentowany nurt. Podstawę klasyfi kacji stanowi stopień uwzględ-

Architektura miejsca zabawy. Zabawa jako 
czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej
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Streszczenie

nienia urządzeń zabawowych oraz możliwości dokonywania przekształceń 
przez użytkowników. Wprowadzono też podział miejsc wynikający ze spo-
sobów widzenia zabawy.

Najważniejszą część badań stanowiły studia struktury przestrzenno-beha-
wioralnej wybranych miejsc zabawy, prowadzące do wyjaśnienia mecha-
nizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie miejsca zabawy jako prze-
strzeni zabawowej. Badania prowadzono z wykorzystaniem autorskiej 
metody obserwacji w Kalifornii. Opracowano specjalnie przygotowany 
formularz będący połączeniem kwestionariusza z klasyczną mapą beha-
wioralną, Wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
współczynnika korelacji Pearsona i analizie wariancji ANOVA.

Na podstawie obserwacji i analiz zebranych danych dokonano szeregu spo-
strzeżeń, m.in. że: zabawa w przestrzeni rozwija się według powtarzalnego 
schematu i wymaga określonego sposobu aranżacji stref; każde miejsce 
zabaw posiada swoją ścieżkę zabawy (tj. powtarzalny układ stref odwie-
dzany przez dzieci); szczególnym rodzajem ścieżki zabawy jest pętla aktyw-
ności, stymulująca wielokrotne odnawianie się zabawy; poddane analizie 
cechy przestrzenne wpływają na zachowania dzieci, jednak ich siła oddzia-
ływania różni się w zależności od rodzaju strefy; cechy komplementarne 
strefy oraz aranżacja placu zabaw zgodnie z naturalnym rozwojem zabawy 
mogą zwiększyć potencjał miejsca; wielkość placu zabaw ma istotne zna-
czenie dla jego potencjału integracyjnego; zjawisko stref zerowej obecności 
lub stref martwych zabawowo wynika z konkretnych rozwiązań (np. zwie-
lokrotniania stref zabawowych); rodzaj placu zabaw nie determinuje jego 
potencjału, wpływają na to jego cechy przestrzenne.

Poczynione spostrzeżenia pozwoliły na zidentyfi kowanie podstawowych 
i drugorzędnych czynników zabawo twórczych. Czynniki zabawotwórcze: 
narracji, kreacji i ograniczenia okazują się kluczowe dla funkcjonowania 
miejsca zabawy jako przestrzeni zabawowej (jako całości), odpowiadając 
za pojawienie się i trwanie zabawy w przestrzeni. Uwzględnienie w archi-
tekturze miejsca zabawy zintegrowanego ich działania otwiera drogę 
ku budowie przestrzeni zabawowej i uruchomieniu procesów integracyj-
nych, odbywających się w trzech płaszczyznach. Każda ze wskazanych płasz-
czyzn integracyjności opiera się na współdziałaniu określonych czynników 
zabawotwórczych. 

Zidentyfi kowane czynniki zabawotwórcze mają znaczenie nie tylko dla 
kreacji miejsca zabawy, ale też przestrzeni publicznej. Kształtowanie prze-
strzeni publicznej jako przestrzeni zabawowej staje się możliwe dzięki wyko-
rzystaniu rozwiązań, które mają związki z czynnikami zabawotwórczymi.

Przeprowadzone badania doprowadziły ostatecznie do zidentyfi kowania 
elementów architektury miejsca zabawy (elementów organizacji i cech 
przestrzeni), która tworzy warunki funkcjonowania miejsca zabawy jako 
przestrzeni zabawowej Wyznaczniki architektury miejsca zabawy funk-
cjonującego jako przestrzeń zabawowa mogą być wykorzystane jako pod-
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stawa oceny miejsca zabawy. Ocena oparta na analizie architektury miejsca 
zabawy w odniesieniu do każdej z trzech płaszczyzn integracji przestrzeni 
zabawowej pozwala na określenie płaszczyzny integracji cechującej się 
zaburzonym działaniem. Wskazano też możliwości wykorzystania zabawy 
w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Zabawa ma uniwersalny charak-
ter, a elementy architektury miejsca zabawy istotne dla kreacji miejsca 
zabawy jako przestrzeni zabawowej okazują się pożądane w kształtowa-
niu przestrzeni publicznej. Przestrzeń zabawową należy postrzegać jako 
swego rodzaju fenomen i ideał przestrzeni, do którego dążenie stanowi 
pożądany kierunek w poszukiwaniu nowego, lepszego modelu nie tylko 
miejsca zabawy, ale też przestrzeni publicznej i całego miasta.
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 Modern cities usually limit children’s play areas to specially designed 
spaces, the enclaves knows as playgrounds, which – even though they are 
to guarantee safety – often stand in opposition to the very nature of playing.  

The subject of this research are play areas in urban space. It was the author’s 
intention to examine the possibilities of using the integrative potential of 
play in shaping the play area and the public space. The research was based 
on the defi nition of play and its essence, of the playing space and play area, 
as well as the development of an original behaviour observation method 
leading to the discovery of play-and-imagination factors that cause play 
to emerge and continue.

Not every play area is one in its essence. Some playing areas are distin-
guished by their architecture – based on the essence of play – i.e. how 
space is arranged and equipped, some are characterised by the presence 
of play-and-imagination factors (specifi c spatial features and elements) 
and an above-average number of found forms of integrative games and 
activities. Play areas having all the above features function as play spaces. 
Identifi cation of a well-designed play area (i.e. one functioning as a play 
space) is possible through the analysis of the architecture of the play area 
and watching people playing (forms of play).

The research on play areas was carried out in two perspectives: evolution-
ary–typological and behavioural. 

The play area was analysed in terms of evolution and typology in order 
to explain the direction of its transformations and changes in the percep-
tion of the phenomenon of play in the urban public space (and the place of 
a child in the space). Transformations of a play area concerned its separa-
tion from the public space, sorting and specialisation. The analysis of trans-
formation led to the presentation of own typology of play areas. The kinds 
and varieties of play areas that have been developed over the years can be 
characterised by the relevant trend. The classifi cation is based on the degree 

SUMMARY
Architecture of a play area. Playing as an 
integrational factor for the urban space
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Summary

to which the existing play equipment allows the users to transform it. Play 
areas have been divided based on how the play is perceived.

The key part of the research was the study of the spatial-behavioural struc-
ture of selected play areas that led to the explanation of the mechanisms 
that make the play areas function as the play space. The research was con-
ducted in California, with the use of the author’s original method of obser-
vation. A special blank form serving both as a questionnaire and a classi-
cal behavioural map was developed. The results of the study were analysed 
statistically using Pearson’s correlation coeffi  cient and analysis of variance 
(ANOVA).

Based on observations and analyses of collected data, a number of insights 
were made, including: 

 — playing in space develops according to a repetitive pattern and as such 
requires a specifi c arrangement of zones;

 — each play area has its own path of play (i.e. a repetitive arrangement 
of zones that children visit);

 — a particular type of a play path is an activity loop stimulating multiple 
renewals of play;

 — analysed spatial features do infl uence children’s behaviour, however, 
their impact varies in strength depending on the type of a zone;

 — complementary features of a zone and the arrangement of the play-
ground that follows the natural development of play can increase the po-
tential of a place;

 — the size of a playground is important for its integration potential;

 — the phenomenon of zero-presence zones or “dead” play zones results 
from specifi c solutions (e.g. multiplication of play zones);

 — the type of playground does not determine its potential, rather its spa-
tial features do.

Our observations made it possible to identify the primary and secondary 
play-and-imagination factors. The play-and-imagination factors of narra-
tion, creation and limitation turn out to be crucial for a play area to func-
tion as a play space (as a whole) and to be responsible for the emergence 
and continuance of play in space. Putting these factors to work together 
in the architecture of the play area opens the way to building a play space 
and initiating integration processes taking place in three spheres. Each of 
the indicated spheres of integration is based on the interaction of certain 
play-and-imagination factors.

Identifi ed play-and-imagination factors are important not only for the cre-
ation of the area of play but also for the public space. Shaping public space 
as a play space is possible thanks to the use of solutions that are related 
to play-and-imagination factors.



Summary

Having conducted the research, we ultimately identifi ed the elements of 
the architecture of a play area (elements of arrangement and features of the 
space), which creates conditions for the play area to function as a play space. 
The architectural determinants of the area of play functioning as a play 
space can be used as a basis for evaluation of a play area. The evaluation 
based on the analysis of the architecture of a play area in relation to each 
of the three spheres of the play space integration allows determining the 
integration sphere whose function is disturbed. The possibilities of using 
play in shaping the public space were also indicated. The play has a univer-
sal nature, and play area’s architectural elements important to make a play 
area a play space turn out to be desirable in the shaping of the public space. 
Play space should be seen as a kind of phenomenon and an ideal space and 
striving to make it real is a desirable direction in search of a new and better 
model not only for a play area but also for public space of a city. 
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Die moderne Stadt sieht das Spielen in der Regel innerhalb von speziell 
gestalteten Orten vor, Enklaven, die als Spielplätze bezeichnet werden 
und die als Garant für sicheres Spiel stehen. Dies steht normalerweise in 
Widerspruch zu ihrer Natur.

Die Studie bezog sich auf den Spielplatz im Stadtraum. Der Autor wollte 
nach Möglichkeiten suchen, das integrative Potenzial des Spaßes bei der 
Gestaltung des Spielortes, aber auch des öff entlichen Raumes zu nutzen. 
Die Grundlage der Studie bestand darin, den Spaß und sein Wesen, den 
Spielraum und den Ort des Spiels zu defi nieren und eine originelle Methode 
zur Beobachtung von Verhaltensweisen zu entwickeln, die zur Entdeckung 
von Spaßmechanismen im Raum führt und Spaß- und Kreations-Faktoren 
identifi ziert, die für sein Auftreten und ihre Dauer verantwortlich sind. 

Nicht jeder Spielort kann als solcher bezeichnet werden. Diejenigen, deren 
Spielbereich-Architektur sich nach dem Wesen des Spiels auszeichnet, 
d.h. die Art und Weise, wie ein Raum organisiert und eingerichtet wird, 
welcher Raum durch das Vorhandensein von spaß-schaff enden Faktoren 
(bestimmte räumliche Merkmale und Elemente) und der überdurchschnitt-
lichen Anzahl beobachteter Spielformen und Integrationsaktivitäten 
gekennzeichnet ist, fungieren als Spielräume. 

Die Identifizierung eines gut gestalteten Spielplatzes (d.h. eines 
Spielraumes, der als solcher funktioniert) ist möglich, indem die 
Architektur des Spielbereichs analysiert und die spielenden Personen 
(Spielformen) beobachtet werden. 

Die Erforschung von Spielplätzen wurde unter zwei Gesichtspunkten durch-
geführt: Evolutionstypologie und Verhalten. 

Die Analyse des Platzes in einer evolutionstypischen Fassung  zielte darauf 
ab, die Richtung seiner Transformation und die Veränderung der Vision 
des Phänomens des Spiels im öff entlichen Raum der Stadt (und den Platz 
des Kindes im Raum) zu erklären.  Die Veränderungen am betroff enen 
Spielort: Trennung vom öff entlichen Raum, Trennung und Spezialisierung. 

ZUSAMMENFASSUNG
Die Architektur: Ein Ort des Spiels. Spiel als 
integraler Faktor des Stadtraums
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Zusammenfassung

Die Analyse der Transformationen hat dazu geführt, dass wir unsere 
eigene Typologie der Spaßorte präsentieren. Die Arten und Varianten 
von Spielplätze n, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden, können auf-
grund der dargestellten Strömung charakterisiert werden. Grundlage für 
die Klassifi zierung ist die Berücksichtigungsstufe von Spielgeräten und 
die Möglichkeit von Transformationen durch die Benutzer. Es wurde auch 
die Aufteilung der Orte eingeführt, die sich aus der Sichtweise des Spieles 
ergeben.

Der Schlüsselteil der Forschung bestand in der Untersuchung der räumli-
chen Struktur sowie der Verhaltensstruktur ausgewählter Spielorte, was 
zur Erklärung der Mechanismen geführt hat, die für das Funktionieren 
der Spielfl äche als Spielraum verantwortlich sind. Die Forschung wurde 
mit der Autoren-Beobachtungsmethode in Kalifornien durchgeführt.  Es 
wurde ein speziell vorbereitetes Formular erstellt, das den Fragebogen mit 
der klassischen Verhaltenskarte kombiniert. Die Forschungsergebnisse 
wurden einer statistischen Analyse unter Verwendung des Pearson-
Korrelationskoeffi  zienten und der ANOVA-Varianzanalyse unterzogen.

Aufgrund der Beobachtungen und Analysen der gesammelten Daten wur-
den eine Reihe von Beobachtungen gemacht, u.a. die folgenden:

Der Spaß im Raum entwickelt sich nach einem sich wiederholenden 
Muster und erfordert als solches eine besondere Anordnung der Zonen; 
jeder Spielplatz hat seinen „Spaßpfad“ (d.h. eine wiederholbare Anordnung 
der von Kindern besuchten Zonen); eine besondere Art von Spaßpfad ist 
eine Aktivitätsschleife, die mehrere Erneuerungen des Spiels stimuliert; 
die untersuchten räumlichen Merkmale beeinfl ussen das Verhalten von 
Kindern; ihre Schlagfestigkeit variiert jedoch je nach Zone;

Ergänzende Merkmale der Zone und die Anordnung des Spielplatzes 
entsprechend der natürlichen Entwicklung des Spiels können das 
Potenzial des Ortes erhöhen; die Größe des Spielplatzes ist wichtig 
für das Integrationspotenzial; das Phänomen der Nullzonen-Präsenz 
oder der Spiel-Totzonen- Präsenz resultiert aus spezifi schen Lösungen 
(z. B. Vervielfachung von Spielbereichen); die Art des Spielplatzes 
bestimmt nicht sein Potenzial; dieses  Potential wird durch seine räumli-
chen Merkmale beeinfl usst.

Die Beobachtungen machten es möglich, grundlegende und sekundäre 
‚spaß-kreative‘ Faktoren zu identifizieren. Spielschaffende Faktoren: 
Erzählung, Kreation und Einschränkungen erweisen sich als entschei-
dend für das Funktionieren des Spielplatzes als Spielraum (insgesamt), 
sie sind für die Entstehung und Dauer des Spaßes im Raum verantwort-
lich. Die Berücksichtigung in der Architektur des Spielplatzes und deren 
integrierten Wirkung eröff net den Weg zum Bau einer Spielfl äche und 
zur Einleitung von dreidimensionalen Integrationsprozessen, die in drei 
Ebenen erfolgen. Jede der angegebenen Integrationsebenen basiert auf der 
Zusammenarbeit mit bestimmten spielschaff enden Faktoren.



Zusammenfassung

Die identifizierten Spaß-schaffenden Faktoren sind nicht nur für die 
Schaff ung eines Spaßorts wichtig, sondern auch für die Gestaltung des 
öff entlichen Raumes. Die Gestaltung des öff entlichen Raums als Spielraum 
wird durch die Verwendung von Lösungen möglich, die Verbindungen zu 
den Spaß-schaff enden Faktoren aufweisen.

Die Forschung führte schließlich zur Identifizierung von Elementen 
der Fun-Site-Architektur (Organisations- und Raummerkmale), die 
Bedingungen für das Funktionieren des Spielbereichs als Spielraum schaf-
fen. Architektur-Determinanten des Spielortes, der als Spielplatz fungiert, 
können als Grundlage für die Bewertung des Spielplatzes verwendet wer-
den. Die auf der Analyse der Fun-Site-Architektur in Bezug auf jede der 
drei Integrationsebenen des Spielbereichs basierende Beurteilung ermög-
licht es, die durch die gestörte Operation charakterisierte Integrationsebene 
zu bestimmen. Es wurden auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie Spaß für 
Gestaltung des öff entlichen Raumes ausgenutzt werden kann. Spiel hat 
einen universellen Charakter und die Elemente der Fun-Space-Architektur, 
die für die Schaff ung eines Spielbereichs als Spielbereich wichtig sind, 
erweisen sich bei der Gestaltung des öff entlichen Raums als wünschens-
wert. 

Spielraum sollte als eine Art vom Phänomen und Raumideal verstanden 
werden und das Streben nach diesem Ideal stellt die gewünschte Richtung 
bei der Suche nach einem neuen, besseren Modell dar, nicht nur für einen 
Ort des Spaßes, sondern auch für den öff entlichen Raum und die gesamte 
Stadt.




