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METODA 

 

 

Interwencje w przestrzeniach publicznych oparte są na działaniu metodą 

„placemaking” (metoda „tworzenia miejsc” Project for Public Spaces). Obserwacja i 

jej zapis to pierwszy krok przygotowania do przekształceń. Dopiero po skończeniu 

kolejnych dwóch gotowe będzie pełne opracowanie.  

 

1. Obserwacja służąca rejestracji sposobu korzystania z miejsca 

2. Analiza urządzenia, skomunikowania i zarządzania miejscem – obraz urbanistyczny 

miejsca 

3. Kontekst miasta – plany inwestycyjne, obraz historyczny 

 i varsavianistyczny 

 

 

Placemaking: metoda planowania, projektowania i zarządzania przestrzeniami 

publicznymi opracowana przez Project for Public Spaces (PPS). Opiera się określeniu 

potrzeb użytkowników miejsca poprzez przyglądania się im, słuchanie, rozmowy. 

Celem jest wypracowanie wspólnej wizji miejsca, która może przerodzić  

w kompleksową strategię, ale zacząć można już od drobnych działań,  

np. od „posadzenia petunii” 

Placemaking to nie tylko poprawianie przestrzeni, to proces tworzenia  

żywych przestrzeni publicznych, czyli takich gdzie działają  

silne wspólnoty lokalne. 

Placemaking bazuje na lokalnych zasobach i wiedzy, które odpowiednio 

ukierunkowane, mogą wpływać na zrównoważony rozwój miejsc. 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MIEJSCE 

 
Powyżej: Plac przy Krochmalnej 3 na ortofotomapie. 

 

Poniżej: wyszczególniony plac z zaznaczonym ogrodzeniem, furtkami, boiskiem i 

zielenią. 

 

 
 

Plac, który, dla potrzeb naszych działań, nazwaliśmy Krochmalna 3 

położony  jest  między  ulicami  Krochmalną,  Waliców  i  Grzybowską,  jego  południową 

granicę stanowią bloki i podwórka, które dochodzą do ul. Ciepłej. Plac jest znajduje się w 

obszarze Osiedla Za Żelazną Bramą. 

Teren  jest  w  całości  ogrodzony.  Formalnie  pełni  on  funkcję  rekreacyjno‐sportową. 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Wykorzystywany  jest  głównie  jako  plac  zabaw  –  chociaż  urządzenia  do  zabawy 

stanowią  niewielki  jego  fragment  (mniej  niż  1/5),  pozostały  teren  zagospodarowany 

jest boiskiem, alejkami i porośniętą trawą górką.  

Plac ma powierzchnię  6 895,60 m2,  z  czego 44%  „zajmuje  zieleń”  –  trawa  i  drzewa,  a 

ponad 55% to powierzchnia utwardzona (asfaltowe boisko, ścieżki). Przed 2006 r. plac 

należał  i zarządzany był przez Spółdzielnie Budowlano‐Mieszkaniową „Wolska Żelazna 

Brama” i ,  natomiast  zgodnie  z  decyzją  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  jest  on 

własnością  m.st.  Warszawy,  aktualnie  administrowany  jest  zatem  przez  Wydział 

Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola.  

Obserwowana przestrzeń między blokami od początku pełniła rolę terenu rekreacyjno‐

sportowego.  W  ostatnich  latach  niejednokrotnie  podnoszona  była  potrzeba  jego 

przebudowy  i  modernizacji  tego  terenu.  W  związku  z  powtarzającymi  się  prośbami 

samych  mieszkańców  jak  i  Radnych  Dzielnicy  Wola,  propozycja  przebudowy  placu 

została  przekazana  jako  zadanie  finansowe  do  projektu  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013‐2017, jednak bez rezultatu (została odrzucona 

przez radnych m.st. Warszawy i nie wpisana do WPI).  

 

„Możesz dostrzec dużo przez obserwowanie”. Yogi Berra 

 

Miejsce można poznać na wiele sposobów: oglądając je, słuchając o nim, rozmawiając z 

mieszkańcami. My  zaczęliśmy  od  dokładnej  obserwacji  In  situ.  Chcieliśmy  dowiedzieć 

się jak ludzie z niego korzystają i  jak funkcjonują fizyczne elementy otoczenia w relacji 

do  rzeczywistych  potrzeb.  Metodologicznie  oparliśmy  się  na  technikach  obserwacji 

Project for Public Spaces. 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Plac przy ul. Krochmalnej 3 obserwowaliśmy przez trzy soboty tj. 6, 13 i 20 października  

oraz  od  poniedziałku  15  października  do  niedzieli  21  października,  systematycznie 

między  godziną  12.00  a  14.00,  zakładając,  że  jest  to  częsty  czas  spacerów  z  dziećmi. 

Pogoda  w  tych  dniach  na  ogół  była  słoneczna  i  przyjemna,  natomiast  popołudnia  i 

wieczory były już dość chłodne, stąd po pierwszym dniu obserwacji zrezygnowaliśmy z 

godzin popołudniowo‐wieczornych („zupełnie nic się nie działo”ii). Pogoda jest ważnym 

czynnikiem,  ponieważ  pewne  czynności,  mogą  odbywać  się  tylko  w  sprzyjających 

warunkach  atmosferycznych,  tj.  większość  działań  opcjonalnych,  jak  opalanie, 

odpoczynek, czytanie. 

Obserwator  spędzał  na  placu  godzinę  notując  wszystkie  aktywności 

podejmowane przez użytkowników miejsca.   W tym czasie m.in. kreślił na mapie 

ścieżki, którymi poruszają się przechodnie, gdzie siadają, a gdzie zatrzymują się z 

dziećmi.    Obok  danych  ilościowych  każdy  z  obserwatorów  zapisywał  wnioski, 

obserwacje i rekomendacje.  

Obserwacje  pokazują  tendencje.  Nie  można  traktować  ich  jako  poprawnych 

metodologicznie badań socjologicznych. 

Obserwacja 

śledzenie tras 
użytkowników 

Śledzenie 
śladów 
(dowody 

kizyczne, ślady 
zużycia) 

zliczanie  (ludzi, 
pojazdów) 

Mapowanie 
behawioralne 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Zespół badawczy złożony z koordynatora i wolontariuszy wyposażony był w formularze 

obserwacyjne,  oraz  mapy  miejsc,  które  uporządkowywały  wiadomości  na  temat 

użytkowników  danej  przestrzeni.  Obok  podstawowych  informacji  jak  płeć,  grupa 

wiekowa,  rodzaj  aktywności,  wprowadziliśmy  rozróżnienie    na  kategorie  aktywności, 

posługując  się  skalą  J. Gehlaiii,  który aktywność pozadomową w przestrzeni publicznej 

podzielił na trzy kategorie: 

1) Działania konieczne 
2) Działania opcjonalne 
3) Działania społeczne 

 

Działania  konieczne  –    czyli  codzienne  zadania    ale  i  rekreacja,    działania mniej  lub 

bardziej obowiązkowe (praca, szkoła, zakupy, czekanie na autobus, załatwianie różnych 

spraw,  roznoszenie  poczty).  Czynności  te  są  od  ludzi  w mniejszy  lub większy  sposób 

wymagane. Większość tych aktywności ma związek z chodzeniem, a fizyczne otoczenie 

ma  niewielki  wpływ  na  jej  występowanie  –  uczestnicy  nie mają  wyboru,  działania  są 

konieczne. 

Działania opcjonalne – zachodzą jeśli powstaje do nich chęć i jeśli czas i miejsce na to 

pozwalają,  np.  przechadzka,  zaczerpnięcie  powietrza,  stanie  w  bezruchu,  siedzenie, 

opalanie,  podziwianie  widoków.  Warunki  zewnętrzne  muszą  być  sprzyjające, 

zachęcające. Większość  czynności rekreacyjnych, szczególnie przyjemnych na świeżym 

powietrzu, należy do tej kategorii aktywności. 

Działania/Zachowania  społeczne  –  zależą  od  obecności  innych  ludzi  w  przestrzeni 

publicznej,  to  np.  zabawy  dzieci,  powitania,  rozmowy,  przeróżna  miejska  aktywność, 

oraz kontakty pasywne czyli przysłuchiwanie  się  innym, przyglądanie  itd.  Zachowania 

społeczne zachodzą spontanicznie jako bezpośredni wynik poruszania się i przebywania 

ludzi w tych samych przestrzeniach. 

Formularz  rozszerzyliśmy  również  o  informacje  czy  dana  aktywność  jest  dłuższa  czy 

chwilowa. Według J. Gehla o  tym  czy dana przestrzeń  jest  dobra,  decyduje nie  jak 

dużo osób przez nią przechodzi, ale na jak długo się zatrzyma. Poza tym, im więcej 

czasu ludzie spędzają na zewnątrz, tym częściej spotykają się i rozmawiają.iv 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EWALUACJA MIEJSCA   

JAK DZIAŁA PLAC 

 

 

Przy ocenie skuteczności miejsca,  czyli  jego potencjału do gromadzenia  i  integrowania 

ludzi,  skorzystaliśmy  z  diagramu  PPS.  Przestrzeń  analizowana  jest  z  4  perspektyw: 

wartości społecznej, funkcji, komfortu/wizerunku oraz dostępności/połączeń. 

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce 

Funkcje i 
działania 

Komfort i 
wizerunek 

Dostępnośc 
i 

połączenia 

Wartośc 
społeczna 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Funkcje i działania 

 

 

Na placu przy Krochmalnej 3 znajdują się: 

• 6 ławek i leżący duży pień, który również służy do siadania,  

• 4 huśtawki (w tym jedna zrobiona z opony), 

• zabawka „zamek” dla dzieci ustawiony na piasku,  

• 4  urządzenia  do  ćwiczeń  równowagi,  2  metalowe  „talerze”    (duży  i  mały), 

kołowrotek i równoważnia, 

• 4 piaskownice (dwie mniejsze i dwie większe),  

• 2 metalowe koniki,  

•  metalowa karuzela,  

• górka na którą z jednej strony prowadzą schody, a z drugiej podjazd, 

• asfaltowe boisko do gry w kosza, 

• asfaltowe alejki do spacerów lub jazdy wózkiem/rowerem,  

• 2 bramki do piłki nożnej z koszem do koszykówki, 

• 5 koszy na śmieci, 

• zdewastowany  betonowy brodzik (pozostałość po urządzeniu wodnym), 

• wydzielony,  ogrodzony  prywatny  plac  zabaw  przynależny  do  przedszkola.  
Dzierżawiona przestrzeń jest ogrodzona podwyższonym metalowym płotem, za 
którym znajduje się plac zabaw ze sprzętami dla najmłodszych m.in. huśtawkami 
i konikami, na którym bawią się dzieci z prywatnego przedszkola. 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Boisko do gry w piłkę 

 
Górka 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Plac jest ogrodzony, prowadzą do niego dwie furtki, główna (razem z zamkniętą bramą) 

od ul. Krochmalnej oraz druga przy bloku od ul. Waliców.   

 

Plac  wydaje  się  w  większości  opustoszałym,  zapomnianym  miejscem.  W  słoneczne 

południa kilka osób siedziało na ławkach i pilnowało dzieci. 

Średnio jednocześnie korzystało z niego, od kilku, do kilkunastu osób. Zdarzało się, że na 

placu nikt się nie bawił, a tylko przechodzili przez niego mieszkańcy sąsiedniego bloku, 

skracając sobie drogę. 

 

 
 

Użytkownicy 

 

Z miejsca korzystają osoby w różnym wieku: 

• dzieci  wraz  z  rodzicami/dziadkami/opiekunami  –  w  większości  mieszkańcy 

okolicznych bloków, 

• uczniowie  gimnazjum  (najprawdopodobniej  najbliższego  przy  ul.  Żelaznej  71), 

którzy przychodzą tu tuż po lekcjach/lub w ich czasie (o czym świadczą plecaki).  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Pn‐Pt  Sob‐Nd 

Liczba osób przy Krochmalnej 3 podczas godziny 

Liczba osób na placu 

Liczba osób spędzająca 
dłuższy czas na placu 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Z dziećmi często są babcie ale i dziadkowie, i choć przeważa liczba kobiet, które pilnują 

na placu dzieci,  to ok. 40%   stanowili mężczyźni, opiekunowie, ojcowie  i dziadkowie z 

dziećmi. W ciągu dnia miejsce funkcjonuje jako plac zabaw dla najmłodszych.  

 

Zdecydowana większość  sprawia  wrażenie  regularnych  użytkowników miejsca.  Kiedy 

dorośli  swobodnie  sobie  siedzą,  dzieci  biegają  po  oswojonych  miejscach,  bawią  się 

korzystając z znanych już zabawek. 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20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

kobiety 

Użytkownicy placu  

mężczyźni 

kobiety 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Grupy wiekowe spotykane przy Krochmalnej 3 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NAJCZĘSTSZE AKTYWNOŚCI: 

 

 
 

Ze względu na charakter placu (teren rekreacyjny) przeważają w jego obrębie czynności 

opcjonalne  i  dłuższe.  O  ile  dzieci  i  młodzież  korzystają  z  przestrzeni  w  sposób 

czynny,  to  przeważająca  liczba  dorosłych  jest  w  tym  miejscu  by  opiekować  się 

dziećmi,  co  można  odczytywać  poniekąd  jako  czynność  konieczną.  Dorośli  bez 

dzieci,  którzy  pojawiali  się w  przestrzeni  to  seniorzy,  którzy  spacerowali  z  kijkami  (3 

osoby) lub mieszkańcy, którzy byli na placu przez chwilę, przecinając go w drodze „od‐

do”, korzystając z istniejącego skrótu. 

 

Prawidłowości w użytkowaniu: 

• Młodzież zajmuje głównie huśtawki i ławki tuż przy nich, oraz ławki ustawione 

w  odosobnionym  miejscu  tj.  za  górką  i  tuż  przy  ogrodzeniu.  Najczęściej 

rozmawiają, wygłupiają się (biegają za sobą, bawią się na huśtawkach). 

• Starsze osoby będące z dziećmi siadają najbliżej „zamku”, i najczęściej co 10/20 

min  zmieniają  miejsce,  podążając  za  dzieckiem.  Czasami  siadają  też  np.  na 

zjeżdżalni zamku by być bliżej dziecka. 

 Dzieci 

Dorośli 

Młodzież 

• Zabawa ‐ zamek, huśtawki 
• Malowanie kredą po asfalcie 
• Wchodzenie na górkę 
• Wpinanie się na "niedozwolone obiekty"  
• Sport ‐ rower, rolki, bieganie po placu 

• Pilnowanie dzieci 
•  Rozmowa przez telefon 
• Czytanie 
• Odpoczywanie na ławce, 
"nicnierobienie" 
• Sport (kijki) 

•  Siedzenie na ławce, jedzenie  
• Rozmowy 
•  Hśtanie się, wygłupy 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• Dzieci  lubią biegać po placu,  głównie korzystają  z wspinaczki na  zamek oraz  z 

huśtawki z oponą (starsze dzieci 2‐5 lat). 

• Zupełnie nie używane były podczas naszej obserwacji piaskownice. 

• Dzieci  często  wchodzą  na  plac  przez  furtkę,  ale  wychodzą  przeskakując  przez 

płot (lub przechodzą przez dziurę w płocie obok piaskownicy). 

• Podczas obserwacji zdarzyło się, że dzieci z ogólnodostępnego placu stały przez 

kilka  minut  przy  ogrodzeniu,  wpatrując  się  w  dzieci  lub  sprzęty  stojące  za 

płotem, do czasu, kiedy nie zostały zawołane/zabrane przez opiekuna.  

• „Zamek  do  zabawy”  przeznaczony  jest  dla  dzieci  od  2  do  5  lat  (brak 

zabezpieczeń i dość wysokie drabinki wykluczają z zabawy dzieci młodsze).  

• Dzieci mimo braku na placu zabawek, zdecydowanie doceniają dużą przestrzeń, 

po której można biegać. Zainteresowaniem cieszyły się liście spadające z drzew 

i schody prowadzące na górkę, po których można skakać.  

• W  słoneczne  dni  opiekunowie  starszych  dzieci  zajmowali  ławki  najbliżej 

używanej zabawki w tym czasie czytali gazetę, rozmawiali przez telefon lub po 

prostu wygrzewali się w słońcu i relaksowali. 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Piaskownice. Choć nie używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

to jednak wciąż zachęcają do swojego rodzaju zabawy, np. spaceru po jej brzegach. 
 

 
Niekonwencjonalne wykorzystanie huśtawek przez gimnazjalistów ciekawi najczęściej 
młodsze dzieci, sprawia, że coś się dzieje. Gimnazjaliści są jednak czasem przywoływani 

do porządku przez dorosłych opiekunów maluchów. 
 

 

SPORT 

Na placu małe dzieci jeżdżą rowerkami (wyraźne ścieżki asfaltowe) i na rolkach, starsze 

dzieci jeździły po boisku.  

Osoby starsze uprawiają Nordic Walking, są to jednak pojedyncze przykłady. 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Zdarzały  się  również  spacery  z  wózkiem  po  asfaltowych  alejkach  boisku  (być  może 

usypianie dziecka w miejscu cichszym niż chodnik ulicy). 

 

Na boisku nikt nie grał w piłkę, podobnie jak na terenie całego placu (nawet na trawie).  

Nie  zaobserwowaliśmy  żadnych  zbiorowych  aktywności,  gier  zręcznościowych  czy 

szachowych. 

 

 
 

Być może  przyczyn  trzeba  szukać  tuż  przy wejściu  na  plac,  na  tablicy  z  regulaminem 

widnieje pośród wielu zakazów, również zakaz gry w piłkę i jazdy rowerem. 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Do  zarządcy  terenu  wpłynę  również  prośba  o  podwyższenie  parkanu  oddzielającego 

plac  zabaw  od  budynku  wielorodzinnego  przy  ul.  Waliców  20,  w  celu  ochrony  okien 

mieszkań przed wybijaną piłką.  Świadczy  to o  tym,  że  jednak na boisku ktoś gra bądź 

grywał (pismo pochodzi z lipca 2011 r.). Ogrodzenie placu zabaw w miejscu najbardziej 

narażonym  na  wybicia  piłki  sięga  2  piętra  (wzdłuż  ogrodzenia  placu  również  rosną 

drzewa, których rozbudowane korony mogą zatrzymać piłkę). 

 

 

Relacja między wystrojem a funkcjami przestrzeni 

 

 
Plac jest zamknięty i przechodząc obok niego, można mieć wątpliwości, do kogo należy 

to  miejsce,  kto  nim  gospodaruje.  Brakuje  jakiejkolwiek  informacji  na  ogrodzeniu, 

dotyczącej  placu,  godzin  otwarcia,  zarządzania.  Dopiero  wchodząc  na  plac,  dostrzec 

możemy  tablicę  informującą  kto  jest  zarządcą.  Możemy  również  zapoznać  się  z 

regulaminem, z którego jasno wynika czego nie wolno, nie jest jednak oczywiste co dana 

przestrzeń  oferuje.  Nie  odbywają  się  tam  żadne  imprezy  cykliczne  czy  lokalne 

wydarzenia. 

Rozmieszczenie furtek ogranicza możliwość łatwego przejścia z jednej strony na drugą.  

liczba użytkowników 
przestrzeni 

regulamin 
pełen 
zakazów 

brak 
cyklicznych 
wydarzeń 

ogrodzenie, 
dwie furtki, 

brak 
oświetlenia 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Kosze  umieszczone  są między  ławkami,  ich  ograniczona  ilość  być może  powoduje,  że 

przy  ławkach  i niestety  również przy  sprzętach do zabawy dla dzieci  znaleźć możemy 

niedopałki papierosów, opakowania po słodyczach, fragmenty szklanych butelek itp.  

Ławki  są  umieszczone  zarówno  w  części  zacienionej  jak  i  słonecznej.  Wydaje  się  nie 

wystarczająca  ilość  miejsc  do  siedzenia  przy  „zamku”,  czyli  zabawki  najczęściej 

używanej  przez  dzieci.  Miejsca  do  siedzenia  brakuje  natomiast  przy  boisku,  dla 

potencjalnie oglądających mecze/ zostawiających swoje rzeczy. 

 

 
Śmieci,  pozostałości  po  jedzeniu  i  piciu  najczęściej  można  zaobserwować  przy 

huśtawkach, przy pniu który służy za siedzisko i przy ławkach umieszczonych najbliżej 

ogrodzenia. 

 

Sąsiedzi: 

• Spółdzielnia Budowlano‐Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama – ul. Krochmalna 

32 

• Biblioteka miejska 

• Posterunek Policji 

• Przedszkole Miejskie nr 47 Mali Artyści przy ul. Krochmalnej 1 

• Prywatne Przedszkole Akademia Uśmiechu przy ul. Krochmalnej 3 

• Salon fryzjerski Kristof – Krochmalna 3 

• Poradnia zdrowia psychicznego – Krochmalna 3/320 

• Sklep spożywczy WSS Społem Wola, ul. Waliców 19 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• Zespół Szkół nr 7 im. S. Bońkowskiego – Chłodna 36/46 

• I zbiór Kościoła Chrześcijan Baptystów – Waliców 25 

• Sklep spożywczy 

• Kawiarnia Chłodna 25 

• Gimnazjum nr 45 – Żelazna 45 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja działek, rozmieszczenie funkcji w bliskim sąsiedztwie: 

 
 

Komfort i wizerunek 

 

Miejsce  sprawia wrażenie  zapomnianego. Obserwatorzy, mimo  tego,  że  znają  i  bywają 

na Woli, nie kojarzyli ani tej lokalizacji ani tej przestrzeni. W dzień przebywa tam nieco 

więcej  kobiet  od  mężczyzn.  Niemal  identyczna  liczba  kobiet  i  mężczyzn  przechodzi 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przez plac (od – do, skracając sobie drogę). Z racji małego używania placu jest tam sporo 

miejsca  do  siedzenia,  można  wybierać  między  miejscem  w  cieniu  i  na  słońcu  (choć 

ławek w miejscach nasłonecznionych jest mniej). Na placu nie ma zadaszenia ani  innej 

możliwości schronienia się przed deszczem. Choć widać gdzieniegdzie śmieci (głównie 

przy  ławkach,  co  świadczyć  może  o  wieczornym  miejscu  spotkań  „przy  piwie”),  to 

sprzęty do zabawy zachowują należytą sprawność, widać że ktoś o nie dba (są sprawne, 

należycie funkcjonują, piasek przy piaskownicy jest pozamiatany). Z tablicy przy wejściu 

na plac wiemy, że zarządcą jest Urząd Dzielnicy Wola. Porządek przeprowadzają służby 

oczyszczania miasta,  o  różnych  porach  dnia,  również  podczas  naszej  obserwacji,  tj.  o 

godzinie 13.00, wjeżdżając na teren czyszczącym sprzętem.  

 

O  ile  w  dzień  plac  wydaje  się  bezpieczny  (otaczają  go  ruchliwe  chodniki,  w  bliskim 

sąsiedztwie blok i osoby przechodzące), to wieczorem już nie koniecznie. Dodatkowym 

utrudnieniem jest brak oświetlenia placu (na jego terenie stoją niedziałające lampy).  

 

Dostępność i połączenia 

 

Ogrodzenie  placu  zarówno  metalowym  płotem  jak  i  dużą  ilością  drzew  sprawia,  że 

dostępność  tego  miejsca  nie  jest  oczywista  dla  osób  przechodzących  w  najbliższej 

okolicy. 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Mimo  przylegających  do  tego  obszaru  chodników  nie  jest  łatwo  dostać  się  na  teren 

placu.  Obserwując  go,  zauważyliśmy  jak  wiele  osób  z  małymi  dziećmi  (z  wózkami) 

przechodzi sąsiednim chodnikiem, ale nie zagląda na plac, nie zatrzymuje się, nie patrzy 

w jego stronę.  

Drogi/ścieżki  korzystania  z  przestrzeni  uwarunkowane  są  istniejącymi  furtkami 

(możliwość  wejścia/wyjścia)  w  ogrodzeniu  placu.  Ciężko  stwierdzić,  czy  aktualne 

ścieżki  są  jedynymi  kierunkami,  po  których  ludzie  chcą  się  poruszać,  na  pewno  są 

jedynymi możliwymi. Z placu korzystają mieszkańcy okolicznych budynków (znają się, 

mówią  sobie  dzień  dobry,  rozmawiają).  Często  zaglądają  z  dziećmi  wracając  z 

przedszkola do domu. 

 

Wartość społeczna 

 

Plac  przy  Krochmalnej  3  nie  jest  atrakcyjnym  miejscem  na  spotkanie  z  przyjaciółmi, 

mimo  zieleni,  ciekawego  ukształtowania  (górka)  i  licznych  ławek.  Nie  jest  on 

charakterystyczny, brak nazwy sprawia dodatkowy problem z ulokowaniem, opisaniem 

miejsca  dla  osób,  które  nie  są  stamtąd.  Poza  tym  jego  zamknięcie,  stanowi  barierę  i 

tworzy wrażenie, że plac jest przestrzenią prywatną o niewiadomej przynależności. Nie 

zauważyliśmy,  aby  osoby  umawiały  się  na  placu  ‐  znajomi  jednak  spotykają  się  tam 

przypadkiem,  o  czym  świadczą  serdeczne  gesty  i  rozmowy  napotykających  się 

mieszkańców  okolicznych  bloków.  Jedyną  grupą,  która  celowo  spotyka  się  w  tym 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miejscu  ze  znajomymi  (lub  już  przychodzi  w  to  miejsce  ze  znajomymi)  to  młodzież 

(gimnazjaliści), którzy wybierają to miejsce może właśnie dla tego, że jest puste. 

 

Zabawa dzieci na wspólnej przestrzeni  (czy korzystanie  z  jednej  zabawki)  sprawia,  że 

nawet nieznajomi,  nawiązują kontakt wzrokowy,  zaczynają  rozmawiać,  uśmiechają  się 

do  siebie.    Mieszkańcy  znają  się  z  widzenia,  zdarza  się,  że  podczas  przechodzenia 

zagadują do pilnujących dzieci znajomych. 

 
Dzięki  obecności  dzieci  w  przestrzeni  ludzie  zbliżają  się  do  siebie  i  częściej  ze  sobą 

rozmawiają.  

 

Wydaje  się,  że  Krochmalna  3  nie  napawa  dumą  mieszkańców,  nie  jest  miejscem 

niedzielnych  spacerów,  przesiadywania  czy  pogawędek  na  zielonym  skwerze,  raczej 

wiążę się z pewną koniecznością wyjścia z dzieckiem na zewnątrz. 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Plac  łączy  różne  generacje,  najmłodszych  i  ich  rodziców/opiekunów,  dziadków  ale  i 

młodzież,  która  traktuje  plac  jako  swojego  rodzaju  azyl.  Z  terenu  korzystają  również 

mieszkający na Osiedlu Za Żelazną Bramą Wietnamczycy. 

 

WNIOSKI: 

 

 
 

+  ‐ 

"ukrycie" ‐ ogrodzenie 

brak oferty dla różnych 
grup wiekowych 

liczne zakazy 

Różne generacje 
użytkowników 

Wyraźne kontakty 
sąsiedzkie 

duża przestrzeń, 
ciekawe ukształtowanie 

terenu 



 

www.namiejscu.org 
 

fundacja@namiejscu.org 

23 

 

Główne tendencje: 

 

1. Ciche weekendy: znacznie więcej osób korzysta z placu w robocze dni tygodnia, 

niż w weekendy. 

2. „Niewidzialność” placu: niewygodny dostęp – długi wysoki płot i dwie wąskie 

furtki,  brak  oznakowania,  brak nazwy  ‐  powodują,  że mimo  iż  jest  to  unikalna 

zielona przestrzeń publiczna tej części Woli, to mijana jest bez zastanowienia.  

3. Pustki: na terenie placu przebywało jednorazowo, od kliku do kilkunastu osób, 

zdarzało się, że plac pozostawał pusty przez dłuższą chwilę. 

4. Kontakty sąsiedzkie: użytkownikami placu są głównie mieszkańcy okolicznych 

bloków, wyraźne  kontakty  sąsiedzkie,  serdeczne  gesty,  przywitania, wzajemne 

pilnowanie swoich dzieci. 

5. Różne  generacje:  aktywnymi  użytkownikami  placu  są w większości  dzieci,  to 

one  również  ułatwiają  nieznającym  się  dorosłym  nawiązywanie  kontaktów. 

Stałe miejsca na placu, swój azyl, ma młodzież gimnazjalna są to ławka za górką i 

huśtawki. 

6. Ograniczona  ilość  funkcji:  plac  mimo  szerszego  rekreacyjno‐sportowego 

przeznaczenia  jest  głównie  placem  zabaw  dla  najmłodszych.  Dorośli  spędzają 

czas biernie, jeśli tam są, to z dziećmi, pilnując ich. 

7. „Na  skróty”:  mieszkańcy  bloku  przy  ul.  Waliców  traktują  plac  jak  możliwość 

szybszego dojścia do ul. Ciepłej oraz Chłodnej. Przechodzą pewnym krokiem, nie 

zatrzymują się, nie rozglądają. 

8. Niedostateczna  ilość  ławek  przy  głównej  zabawce,  powoduje,  że  czasami 

opiekunowie chcąc być blisko dziecka siadają na zabawce. 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i Spółdzielnia założona została w 1990. Obecnie tereny Spółdzielni zajmują 85398m². Należy do 
niej 12 działek na których stoi 16 budynków o łącznej powierzchni około 15.956,70m² z 4044 
lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi, za: http://www.sbmwzb.pl/ 
ii Słowa obserwatora – wolontariusza, który przez pierwsze dwie soboty obserwował plac ok. 
godziny 17.00 
iii Jan Gehl, Życie między budynkami 
iv Jan Gehl, Życie między budynkami, str. 13, 


