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Załączniki, raport IV 
 

ZAŁĄCZNIK 1.  

ZADANIE 2.8 Ocena gęstości okapu zieleni nieużytków  

Szczegółowe dane o każdym z obiektów 

 
Kanał Żerański 

 
Ryc.1 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Kanał Żerański – KZ.1 
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Ryc.2 Położenie KZ.1 
Fot.1 Okap drzew – KZ.1 
 
 
Tab.1 Statystyki KZ.1 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 87,9 
LAI_0 4,6 
LAI_1 4,8 
LAI_2 4,8 

Wilgotność_względna 1,2 
Temperatura_względna 0,7 

  
Hemeroby 3,45 
Urbanity 2,09 

Antropophytes 0,00 
Apophytes 0,76 

Spontaneophytes 0,24 
Terophytes 0,00 

 
Tab.2 Skład gatunkowy 

a 80 
Acer negundo 30 

Populus candicans 40 
Populus canescens 20 

  
b 50 

Acer negundo 10 
Ligustrum vulgare 10 
Prunus cerasifera 5 
Sambucus nigra 30 

  
c 30 

Cerastium arvense 2 
Chaerophullum holosteoides 0,5 

Crataegus monogyna 0,5 
Erigeron annuus 2 

Geranium robertianum 0,5 
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Geranium sanguineum 3 
Holcus lanatus 1 

Ligustrum vulgare 10 
Prunus serotina 2 
Quercus robur 0,5 

Sambucus nigra 0,5 
Taraxacum officinale 0,5 

Viola odorata 10 
 
Kanał Żerański – KZ.2 

 
Ryc.3 Położenie KZ.2 
 
 
Tab.3 Statystyki KZ.2 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
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LAI_0 48,07692308 
LAI_1 89,28571429 
LAI_2 95,87912088 

Wilgotność_względna 0,210526316 
Temperatura_względna 0,904615385 

  
Hemeroby 3,648305085 
Urbanity 2,881355932 

Antropophytes 0,012711864 
Apophytes 0,906779661 

Spontaneophytes 0,080508475 
Terophytes 0,002118644 

 
Tab.4 Skład gatunkowy KZ.2 

b 10 
Crataegus monogyna 10 

Sambucus nigra 1 
  
c 70 

Artemisa campestris 2 
Calamagrostis epigejos 70 

Echium vulgare 1 
Erigeron annuus 5 

Euphorbia cyparrissias 1 
Medicago varia 3 
Poa pratensis 30 
Silene latiforia 5 

Solidago gigantea 0,5 
Vicia cracca 0,5 
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Kanał Żerański – KZ.3 

 
Ryc.4 Położenie KZ.3 

Fot.2 Okap drzew – KZ.3 
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Tab.5 Statystyki KZ.3 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 72,6 
LAI_0 8,82227 
LAI_1 14,00428 
LAI_2 15,37473 

Wilgotność_względna 0,473684 
Temperatura_względna 0,763975 

  
Hemeroby 4,477733 
Urbanity 3,376518 

Antropophytes 0,242915 
Apophytes 0,672065 

Spontaneophytes 0,08502 
Terophytes 0,242915 

 
Tab.6 Skład gatunkowy KZ.3 

a 70 
Acer pseudoplatanus 5 

Acer saccharinum 40 
Robinia pseudoacacia 30 

  
b 60 

Acer saccharinum 10 
Crataegus monogyna 15 
Robinia pseudoacacia 10 

Sambucus nigra 20 
  
c 80 

Calamagrostis epigejos 20 
Chelidonium majus 60 

Elymus repens 30 
Geranium robertianum 5 
Geranium sanguineum 5 

Quercus robur 0,5 
Viola odorata 3 
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Kanał Żerański – KZ.4 

 
Ryc.5 Położenie KZ.4 
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Fot.3 Okap drzew – KZ.4 
 
 
Tab.7 Statystyki KZ.4 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 89,6 
LAI_0 3,978795 
LAI_1 3,934152 
LAI_2 4,263393 

Wilgotność_względna 1,166667 
Temperatura_względna 0,68 

  
Hemeroby 4,238806 
Urbanity 3,731343 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,895522 

Spontaneophytes 0,104478 
Terophytes 0 

 
Tab.8 Skład gatunkowy KZ.4 

a 90 
Acer negundo 10 

Acer pseudoplatanus 0,5 
Acer saccharinum 0,5 

Crataegus monogyna 2 
Populus candicans (balsamifera) 10 

Pyrus communis 0,5 
Robinia pseudoacacia 10 

  
b 50 

Sambucus nigra 50 
  
c 70 

Acer pseudoplatanus 2 
Chelidonium majus 50 

Geranium robertianum 7 
Sambucus nigra 5 

Urtica dioica 2 
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Viola odorata 1 
 
Kanał Żerański – KZ.5 

 
Ryc.6 Położenie KZ.5 
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Fot.4 Okap drzew – KZ.5 

 
Tab.9 Statystyki KZ.5 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 91,6 
LAI_0 0,950437 
LAI_1 1,142857 
LAI_2 1,265306 

Wilgotność_względna 0,164286 
Temperatura_względna 0,832192 

  
Hemeroby 4,129032 
Urbanity 3,758065 

Antropophytes 0,015873 
Apophytes 0,825397 

Spontaneophytes 0,15873 
Terophytes 0 
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Tab.10 Skład gatunkowy KZ.5 
a 90 

Cerasus avium 15 
Quercus robur 70 

Robinia pseudoacacia 20 
  

b 70 
Acer platanoides 10 
Acer saccharinum 2 

Crataegus monogyna 40 
Prunus serotina 3 

Robinia pseudoacacia 1 
Sambucus nigra 5 

  
c 60 

Acer platanoides 2 
Acer saccharinum 1 
Carpinus betulus 2 

Chelidonium majus 50 
Fallopia convolvulus 1 

Geranium robertianum 5 
Ligustrum vulgare 1 

Robinia pseudoacacia 1 
 
Wisła Żerań 
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Ryc.7 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Wisła Żerań – WZ.1 

 
Ryc.8 Położenie WZ.1 
 
Tab.11 Statystyki WZ.1 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 32,05074 
LAI_1 96,82875 
LAI_2 96,82875 

Wilgotność_względna 0 
Temperatura_względna 1,030488 

  
Hemeroby 4,368159 
Urbanity 2,343284 

Antropophytes 0,577114 
Apophytes 0,139303 
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Spontaneophytes 0,283582 
Terophytes 0,288557 

 
Tab.12 Skład gatunkowy WZ.1 

b 40 
Acer negundo 25 

Salix alba 10 
Salix viminalis 5 

  
c 100 

Acer negundo 3 
Anthriscus sylvestris 2 

Artemisa vulgaris 1 
Bidens tripartita 1 

Bryonia alba 0,5 
Chenopodium strictum 3 

Galeopsis speciosa 1 
Geranium robertianum 2 
Geranium sanguineum 1 

Malva parviflora 0,5 
Melampyrum pratense 1 
Phalaris arundinacea 50 

Poa trivialis 1 
Rubus agg. 5 

Sisymbrium loeselii 0,5 
Solidago gigantea 15 
Stellaria uliginosa 2 

Taraxacum officinale 1 
Urtica dioica 10 
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Wisła Żerań – WZ.2 

 
Ryc.9 Położenie WZ.2 
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Fot.5 Okap drzew – WZ.2 
 
 
Tab.13 Statystyki WZ.2 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 93,1 
LAI_0 0,520566 
LAI_1 0,6491 
LAI_2 0,642674 

Wilgotność_względna 1,606061 
Temperatura_względna 0,805461 

  
Hemeroby 3,321608 
Urbanity 2,095477 

Antropophytes 0,130653 
Apophytes 0,78392 

Spontaneophytes 0,085427 
Terophytes 0,050251 

 
Tab.14 Skład gatunkowy WZ.2 

a 100 
Acer negundo 20 
Salix fragilis 30 

Ulmus glabra 50 
  

b 50 
Acer negundo 50 

  
c 80 

Acer negundo 1 
Agrostis gigantea (alba) 1 
Chaerophullum temulum 7 

Festuca gigantea 1 
Galium aparine 0,5 

Glechoma hederacea 10 
Impatiens noli-tangere 40 

Rubus agg. 5 
Solidago gigantea 3 
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Stachys palustris 1 
Urtica dioica 30 
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Wisła Żerań – WZ.3 

 
Ryc.10 Położenie WZ.3 
 
 
Tab.15 Statystyki WZ.3 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 2,24647 
LAI_1 12,90116 
LAI_2 14,95507 

Wilgotność_względna 1,636364 
Temperatura_względna 0,918089 

  
Hemeroby 4,488 
Urbanity 2,144 

Antropophytes 0,048 
Apophytes 0,136 
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Spontaneophytes 0,816 
Terophytes 0 

 
Tab.16 Skład gatunkowy WZ.3 

b 50 
Acer negundo 30 

Crataegus monogyna 20 
  
c 100 

Acer negundo 5 
Agrostis gigantea (alba) 10 
Calamagrostis epigejos 2 

Chaerophullum temulum 3 
Conium maculatum 1 

Erigeron annuus 2 
Galeopsis speciosa 1 

Rubus agg. 10 
Solidago gigantea 90 

Tchalictrum flavum 1 
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Wisła Żerań – WZ.4 

 
Ryc.11 Położenie WZ.4 
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Fot.6 Okap drzew – WZ.4 
 

 
Tab.17 Statystyki WZ.4 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna  
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 91,4 
LAI_0 1,305621 
LAI_1 1,604215 
LAI_2 1,844262 

Wilgotność_względna 1,521739 
Temperatura_względna 0,698507 

  
Hemeroby 3,755556 
Urbanity 2,762963 

Antropophytes 0,162963 
Apophytes 0,155556 

Spontaneophytes 0,681481 
Terophytes 0,074074 
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Tab.18 Skład gatunkowy WZ.4 

a 100 
Acer negundo 100 

  
b 10 

Acer negundo 10 
  
c 70 

Agrostis stolonifera 30 
Chaerophullum temulum 10 
Fraxinus pennsylvanica 1 
Glechoma hederacea 10 

Humulus lupulus 1 
Rubus agg. 10 

Solidago gigantea 5 
Urtica dioica 0,5 
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Wisła Żerań – WZ.5 

 
Ryc.12 Położenie WZ.5 
 
Tab.19 Statystyki WZ.5 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 55,64516 
LAI_1 91,73387 
LAI_2 99,15995 

Wilgotność_względna 2,468085 
Temperatura_względna 1,039886 

  
Hemeroby 4,151613 
Urbanity 2,732258 

Antropophytes 0,045161 
Apophytes 0,790323 
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Spontaneophytes 0,164516 
Terophytes 0,133871 

 
Tab.20 Skład gatunkowy WZ.5 

b 30 
Populus nigra 3 

Salix alba 5 
Salix caprea 5 
Salix fragilis 10 

  
c 90 

Acer negundo 1 
Achillea millefolium 2 
Asparagus officinalis 2 

Berteroa incana 1 
Calamagrostis epigejos 80 

Centaurea jacea 1 
Crataegus monogyna 2 

Elymus repens 5 
Equisetum variegatum 10 

Erigeron annuus 5 
Euphorbia esula 0,5 

Poa trivialis 30 
Populus nigra 1 
Rosa canina 0,5 
Rubus agg. 1 

Sedum boloniese (sexangulare) 2 
Solidago gigantea 10 

Trifolium fragiferum 1 
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Młociny 

 
Ryc.13 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Młociny – ML.1 

 
Ryc.14 Położenie ML.1 
Fot.7 Okap drzew – ML.1 
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Tab.21 Statystyki ML.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 87,2 
LAI_0 1,050344 
LAI_1 1,44875 
LAI_2 2,462876 

Wilgotność_względna 0,352941 
Temperatura_względna 0,845238 

  
Hemeroby 3,61194 
Urbanity 2,507463 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,223881 

Spontaneophytes 0,776119 
Terophytes 0 

 
Tab.22 Skład gatunkowy ML.1 
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a 90 
Acer platanoides 70 
Larix kaempferi 20 

  
b 70 

Acer platanoides 55 
Prunus serotina 10 
Sambucus nigra 3 

Sorbus aucuparia 2 
  
c 70 

Acer platanoides 40 
Acer pseudoplatanus 2 
Euonymus europaea 1 

Impatiens noli-tangere 10 
Prunus serotina 10 
Prunus spinosa 1 
Quercus robur 1 

Sambucus nigra 2 
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Młociny – ML.2 

 
Ryc.15 Położenie ML.2 
Fot.8 Okap drzew – ML.2 
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Tab.23 Statystyki ML.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 86,8 
LAI_0 2,636645 
LAI_1 6,043358 
LAI_2 6,846907 

Wilgotność_względna 1,113208 
Temperatura_względna 1,083333 

  
Hemeroby 3,506849 
Urbanity 2,109589 

Antropophytes 0,013699 
Apophytes 0,767123 

Spontaneophytes 0,219178 
Terophytes 0,006849 

 
Tab.24 Skład gatunkowy ML.2 
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a 90 
Crataegus monogyna 5 

Populus canescens 20 
Quercus robur 5 
Quercus rubra 60 

  
b 50 

Acer negundo 20 
Malus sylvestris 10 

Sorbus aucuparia 20 
  
c 80 

Acer negundo 1 
Chelidonium majus 5 

Euphorbia esula 1 
Galeopsis speciosa 1 

Geranium robertianum 5 
Impatiens noli-tangere 30 

Rubus agg. 10 
Urtica dioica 20 

 
Młociny – ML.3 
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Ryc.16 Położenie ML.3 
 
 
Tab.25 Statystyki ML.3 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 39,91899 
LAI_1 93,60936 
LAI_2 95,18452 

Wilgotność_względna 1,425373 
Temperatura_względna 0,949721 

  
Hemeroby 4 
Urbanity 2,625 

Antropophytes 0,103261 
Apophytes 0,36413 

Spontaneophytes 0,532609 
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Terophytes 0,048913 
 
Tab.26 Skład gatunkowy ML.3 

b 20 
Acer negundo 1 
Quercus robur 5 
Quercus rubra 10 

Tilia platyphyllos 2 
  
c 100 

Acer negundo 0,5 
Achillea millefolium 1 

Arrhenatherum elatius 5 
Calamagrostis epigejos 0,5 

Carex hirta 10 
Cirsium arvense 1 

Dactylis glomerata 2 
Festuca pratensis 7 

Galium verum 5 
Medicago falcata 1 

Ononis spinosa 1 
Rubus agg. 30 

Saponaria officinalis 20 
Solidago gigantea 5 

Tanacetum vulgare 1 
Thlaspi arvense 1 

Vicia cracca 1 
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Młociny – ML.4 

 
Ryc.17 Położenie ML.4 
Fot.9 Okap drzew – ML.4 
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Tab.27 Statystyki ML.4 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 76,2 
LAI_0 4,109589 
LAI_1 8,987638 
LAI_2 9,622452 

Wilgotność_względna 0,252347 
Temperatura_względna 0,894118 

  
Hemeroby 3,575581 
Urbanity 3,337209 

Antropophytes 0,005814 
Apophytes 0,872093 

Spontaneophytes 0,122093 
Terophytes 0 

 
 
Tab.28 Skład gatunkowy ML.4 

a 80 
Crataegus monogyna 5 

Populus canadensis (euroamericana) 10 
Tilia cordata 65 

  
b 60 

Acer negundo 5 
Acer pseudoplatanus 1 
Crataegus monogyna 15 

Ligustrum vulgare 2 
Quercus rubra 1 

Sambucus nigra 25 
  
c 80 

Acer negundo 0,5 
Acer pseudoplatanus 1 

Cerastium arvense 1 
Chelidonium majus 40 
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Cornus sanguinea 1 
Epipactis helleborine 1 
Euonymus europaea 2 

Fraxinus excelsior 1 
Galium aparine 1 
Geum urbanum 30 

Rubus agg. 0,5 
Sambucus nigra 2 

Scirpus sylvaticus 1 
Solidago gigantea 2 

Symphoricarpos albus 1 
Viola odorata 1 
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Las Bemowo 

 
Ryc.18 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Las Bemowo – LB.1 

 
Ryc.19 Położenie LB.1 
Fot.10 Okap drzew – LB.1 
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Tab.29 Statystyki LB.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 2,211867 
LAI_1 4,007456 
LAI_2 5,896241 

Wilgotność_względna 0,331461 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 3,272727 
Urbanity 2,670455 

Antropophytes 0,107955 
Apophytes 0,698864 

Spontaneophytes 0,193182 
Terophytes 0,005682 

 
 
 
Tab.30 Skład gatunkowy LB.1 

a 80 
Amelanchier spicata 5 

Betula pendula 30 
Populus tremula 30 
Prunus serotina 3 
Quercus robur 5 

  
b 70 

Populus tremula 3 
Prunus cerasifera 2 
Prunus serotina 20 
Quercus rubra 30 

Reynoutria japonica 5 
Sorbus aucuparia 1 

  
c 90 

Acer negundo 0,5 
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Aegopodium podagraria 30 
Agrostis capillaris 5 

Amelanchier spicata 1 
Calamagrostis epigejos 20 
Campanula persicifolia 1 

Convallaria majalis 3 
Convolvulus arvensis 1 

Dactylis aschersoniana 1 
Epipactis helleborine 1 

Festuca altissima 2 
Festuca gigantea 3 
Geum urbanum 5 

Hedera helix 1 
Lonicera periclymenum 3 

Milium effusum 1 
Prunus serotina 1 
Quercus rubra 3 

Rhamnus catharticus 1 
Solidago gigantea 2 
Stellaria nemorum 1 

Taraxacum officinale 1 
Viola odorata 0,5 

 
 
 
Las Bemowo – LB.2 
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Ryc.20 Położenie LB.2 
Fot.11 Okap drzew – LB.2 
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Tab.31 Statystyki LB.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 86,9 
LAI_0 15,11307 
LAI_1 18,69829 
LAI_2 22,11804 

Wilgotność_względna 0,786517 
Temperatura_względna 0,957317 

  
Hemeroby 3,182266 
Urbanity 1,921182 

Antropophytes 0,019512 
Apophytes 0,721951 

Spontaneophytes 0,258537 
Terophytes 0,107317 

 
 
 
Tab.32 Skład gatunkowy LB.2 

a 80 
Crataegus monogyna 2 

Populus canescens 40 
Quercus robur 30 

  
b 50 

Acer negundo 8 
Cornus sanguinea 10 

Crataegus monogyna 10 
Ligustrum vulgare 15 

Rhamnus catharticus 2 
Rosa canina 1 

  
c 70 

Acer negundo 1 
Acer saccharinum 1 

Agrostis gigantea (alba) 20 
Alliaria petiolata 1 
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Calamagrostis arundinacea 15 
Carex gracilis 1 
Carex ovalis 1 

Convolvulus arvensis 5 
Corylus avellana 1 

Crataegus monogyna 1 
Dactylis aschersoniana 20 

Deschampsia caespitosa 1 
Euonymus europaea 1 
Fallopia dumetorum 0,5 

Galium aparine 1 
Geranium robertianum 1 

Geum urbanum 1 
Hedera helix 1 

Impatiens noli-tangere 0,5 
Lysimachia nummularia 5 

Populus tremula 3 
Prunus serotina 1 
Quercus robur 0,5 

Scirpus sylvaticus 1 
Solidago gigantea 5 
Stellaria nemorum 10 

Symphoricarpos albus 1 
Viburnum opulus 2 

 
 
 
Las Bemowo – LB.3 
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Ryc.21 Położenie LB.3 
Fot.12 Okap drzew – LB.3 
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Tab.33 Statystyki LB.3 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 35,3 
LAI_0 9,008425 
LAI_1 35,83927 
LAI_2 45,10693 

Wilgotność_względna 0,921348 
Temperatura_względna 0,963415 

  
Hemeroby 4,421053 
Urbanity 2,27193 

Antropophytes 0,017544 
Apophytes 0,298246 

Spontaneophytes 0,684211 
Terophytes 0,004386 

 
Tab.34 Skład gatunkowy LB.3 

a 40 
Populus canescens 40 

  
c 100 

Acer negundo 1 
Agrostis gigantea (alba) 10 

Bromus inermis 1 
Calamagrostis epigejos 20 

Carex hirta 5 
Galium aparine 1 
Geum urbanum 1 

Latyrus pratensis 1 
Poa pratensis 1 
Quercus robur 1 
Quercus rubra 1 

Rubus agg. 1 
Solidago gigantea 70 
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Fort Bemowo 

 
Ryc.22 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Fort Bemowo – FB.1 

 
Ryc.23 Położenie FB.1 
 
 
Tab.35 Statystyki FB.1 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 24,80173 
LAI_1 95,45782 
LAI_2 100,6489 

Wilgotność_względna 1,28655 
Temperatura_względna 1,023256 

  
Hemeroby 3,980769 
Urbanity 2,644231 

Antropophytes 0,067308 
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Apophytes 0,480769 
Spontaneophytes 0,451923 

Terophytes 0,048077 
 
Tab.36 Skład gatunkowy FB.1 

b 10 
Robinia pseudoacacia 10 

  
c 100 

Acer platanoides 1 
Anthriscus sylvestris 5 

Ballota nigra 2 
Dactylis glomerata 5 

Elymus repens 5 
Galium aparine 1 
Geum urbanum 2 

Impatiens noli-tangere 2 
Poa pratensis 40 

Robinia pseudoacacia 1 
Rubus agg. 2 

Silene latiforia 1 
Solidago gigantea 30 

Taraxacum officinale 5 
Ulmus glabra 1 
Urtica dioica 1 
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Fort Bemowo – FB.2 

 
Ryc.24 Położenie FB.2 
Fot.13 Okap drzew – FB.2 
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Tab.37 Statystyki FB.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 96,8 
LAI_0 0,180245 
LAI_1 1,225667 
LAI_2 1,081471 

Wilgotność_względna 2,957447 
Temperatura_względna 0,923529 

  
Hemeroby 3,415094 
Urbanity 2,792453 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,396226 

Spontaneophytes 0,603774 
Terophytes 0 

 
Tab.38 Skład gatunkowy FB.2 
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a 100 
Acer negundo 40 

Acer platanoides 10 
Robinia pseudoacacia 50 

  
b 50 

Acer negundo 30 
Acer platanoides 10 

Ligustrum vulgare 3 
Padus avium 3 

Prunus cerasifera 5 
Sambucus nigra 6 

c 60 
Acer platanoides 2 

Chelidonium majus 20 
Ligustrum vulgare 1 

Rubus agg. 30 
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Fort Bemowo – FB.3 

 
Ryc.25 Położenie FB.3 
 
 
Tab.39 Statystyki FB.3 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 45,82601 
LAI_1 106,3269 
LAI_2 104,3497 

Wilgotność_względna 1,385246 
Temperatura_względna 1,245614 

  
Hemeroby 4,029703 
Urbanity 2,831683 

Antropophytes 0,039604 
Apophytes 0,514851 
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Spontaneophytes 0,445545 
Terophytes 0,029703 

 
Tab.40 Skład gatunkowy FB.3 

c 90 
Achillea millefolium 2 

Agrostis gigantea (alba) 1 
Berteroa incana 2 

Carex hirta 5 
Carex spicata 2 

Centaurrea stoebe 1 
Cichorium intybus 1 

Echium vulgare 1 
Elymus repens 1 

Erigeron annuus 3 
Leontodon autumnalis 1 

Lolium perenne 10 
Medicago lupulina 30 
Oenothera biennis 2 

Plantago lanceolata 1 
Poa annua 1 

Poa pratensis 30 
Potentilla reptans 1 

Rumex crispus 1 
Senecio viscosus 1 
Senecio vulgaris 1 
Silene latiforia 1 

Tragopogon dubius 1 
Trifolium pratense 1 

 
  



 

57 | Strona 

 

 

Glinianki Sznajdra 

 
Ryc.26 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Glinianki Sznajdra – GL.1 

 
Ryc.27 Położenie GL.1 
 
Tab.41 Statystyki GL.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 32,9 
LAI_0 3,210884 
LAI_1 7,428571 
LAI_2 7,773243 

Wilgotność_względna 1,221311 
Temperatura_względna 0,85124 

  
Hemeroby 4,371212 
Urbanity 2,477273 

Antropophytes 0,227273 
Apophytes 0,272727 

Spontaneophytes 0,5 
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Terophytes 0,151515 
 
Tab.42 Skład gatunkowy GL.1 

a 40 
Acer negundo 10 

Prunus cerasifera 30 
  

b 60 
Acer negundo 15 
Juglans regia 3 

Populus canescens 5 
Prunus cerasifera 40 

  
c 100 

Agrostis gigantea (alba) 2 
Bromus inermis 0,5 

Calamagrostis epigejos 2 
Carex hirta 1 

Carex spicata 1 
Cirsium vulgare 1 

Convolvulus arvensis 1 
Dactylis glomerata 10 

Deschampsia caespitosa 1 
Elymus repens 2 

Festuca pratensis 3 
Medicago falcata 1 
Phleum pratense 5 

Poa pratensis 5 
Solidago canadensis 10 
Solidago gigantea 20 
Vicia tetrasperma 0,5 
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Glinianki Sznajdra – GL.2 

 
Ryc.28 Położenie GL.2

 
Fot.14 Widok na nieużytek – GL.2 
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Tab.43 Statystyki GL.2 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 8,181083 
LAI_1 91,58448 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 0,967213 
Temperatura_względna 0,88843 

  
Hemeroby 3,979167 
Urbanity 2,979167 

Antropophytes 0,104167 
Apophytes 0,4375 

Spontaneophytes 0,458333 
Terophytes 0,213542 

 
Tab.44 Skład gatunkowy GL.2 

a 20 
Prunus cerasifera 5 

Robinia pseudoacacia 15 
  
c 100 

Achillea millefolium 1 
Agrostis capillaris 2 
Cichorium intybus 1 

Convolvulus arvensis 1 
Dactylis glomerata 40 

Elymus repens 10 
Medicago falcata 20 

Silene latiforia 1 
Tanacetum vulgare 20 

 
 
Glinianki Sznajdra – GL.3 



 

62 | Strona 

 

 

 
Ryc.29 Położenie GL.3 
 
Tab.45 Statystyki GL.3 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 4,208195 
LAI_1 61,13809 
LAI_2 109,7794 

Wilgotność_względna 0,97541 
Temperatura_względna 0,830579 

  
Hemeroby 4,414063 
Urbanity 2,796875 

Antropophytes 0,679688 
Apophytes 0,226563 

Spontaneophytes 0,09375 
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Terophytes 0,433594 
 
 
Tab.46 Skład gatunkowy GL.3 

b 10 
Juglans regia 2 

Prunus cerasifera 5 
  
c 100 

Acer negundo 1 
Agrostis gigantea (alba) 3 

Artemisa vulgaris 1 
Calamagrostis epigejos 1 

Cirsium arvense 1 
Convolvulus arvensis 5 
Dactylis glomerata 10 

Elymus repens 15 
Festuca pratensis 30 
Pastinaca sativa 1 
Phleum pratense 3 

Rumex crispus 1 
Solidago canadensis 40 
Tanacetum vulgare 10 

Urtica dioica 5 
Vicia cracca 1 

 
 
Obok Cmentarza Wolskiego 
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Ryc.30 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Obok Cmentarza Wolskiego – CW.1 

 
Ryc.31 Położenie CW.1

 
Fot.15 Okap drzew – CW.1 
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Fot.16 Widok na nieużytek – CW.1 
 
Tab.47 Statystyki CW.1 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 83,5 
LAI_0 1,13882 
LAI_1 1,363259 
LAI_2 0,706567 

Wilgotność_względna 1,279412 
Temperatura_względna 0,849593 

  
Hemeroby 4,238636 
Urbanity 2,636364 

Antropophytes 0,022727 
Apophytes 0,818182 

Spontaneophytes 0,159091 
Terophytes 0 
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Tab.48 Skład gatunkowy CW.1 

a 80 
Acer platanoides 20 

Populus candicans (balsamifera) 60 
  

b 10 
Acer saccharinum 10 

  
c 60 

Acer platanoides 1 
Alliaria petiolata 3 

Arctium tomentosum 1 
Chelidonium majus 3 
Epilonium roseum 1 

Fallopia dumetorum 1 
Geranium robertianum 10 

Geum urbanum 2 
Quercus rubra 1 

Sambucus nigra 30 
Solanum nigrum 1 

Solidago gigantea 1 
Taraxacum officinale 1 

Urtica dioica 2 
Viola odorata 30 
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Obok Cmentarza Wolskiego – CW.2 

 
Ryc.32 Położenie CW.2  
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Fot.17 Widok na nieużytek – CW.2 
 
 
Tab.49 Statystyki CW.2 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 13,30089 
LAI_1 97,44298 
LAI_2 99,95641 

Wilgotność_względna 1 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 3,818182 
Urbanity 2,606061 

Antropophytes 0,212121 
Apophytes 0,343434 

Spontaneophytes 0,444444 
Terophytes 0,111111 

 
Tab.50 Skład gatunkowy CW.2 

c 100 
Achillea millefolium 1 

Agrostis gigantea (alba) 5 
Arrhenatherum elatius 3 
Cerastium holosteoides 1 

Dactylis glomerata 40 
Erigeron annuus 2 
Festuca pratensis 20 

Hieracium umbellatum 1 
Lolium perenne 10 

Phleum pratense 5 
Plantago major 1 
Quercus rubra 1 

Tanacetum vulgare 1 
Taraxacum officinale 3 

Trifolium pratense 5 
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Obok Cmentarza Wolskiego – CW.3 

 
Ryc.33 Położenie CW.3  
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Fot.18 Okap drzew – CW.3 
 
Tab.51 Statystyki CW.3 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 77,8 
LAI_0 2,342857 
LAI_1 3,409524 
LAI_2 3,904762 

Wilgotność_względna 1,213235 
Temperatura_względna 0,865854 

  
Hemeroby 3,957143 
Urbanity 2,857143 

Antropophytes 0,085714 
Apophytes 0,814286 

Spontaneophytes 0,1 
Terophytes 0,071429 

 
Tab.52 Skład gatunkowy CW.3 

a 90 
Acer platanoides 10 

Robinia pseudoacacia 80 
  
c 90 

Alliaria petiolata 1 
Chaerophullum temulum 1 

Chelidonium majus 3 
Erigeron annuus 1 
Geum urbanum 1 
Lamium album 5 
Quercus robur 1 
Quercus rubra 1 

Robinia pseudoacacia 1 
Sambucus nigra 40 

Taraxacum officinale 5 
Viola odorata 10 
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Obok Cmentarza Wolskiego – CW.4 
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Ryc.34 Położenie CW.4  

 
Fot.19 Okap drzew – CW.4 
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Fot.20 Widok na nieużytek – CW.4 
 
Tab.53 Statystyki CW.4 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 81,4 
LAI_0 8,163636 
LAI_1 27,03636 
LAI_2 24,81818 

Wilgotność_względna 0,757353 
Temperatura_względna 0,926829 

  
Hemeroby 3,835165 
Urbanity 2,956044 

Antropophytes 0,010989 
Apophytes 0,450549 

Spontaneophytes 0,538462 
Terophytes 0,005495 
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Tab.54 Skład gatunkowy CW.4 

a 90 
Acer platanoides 10 

Aesculus hippocastanum 3 
Crataegus monogyna 2 

Populus canescens 80 
  
c 80 

Agrostis capillaris 10 
Alliaria petiolata 3 

Arctium tomentosum 1 
Arrhenatherum elatius 1 

Cerastium arvense 1 
Chaerophullum temulum 1 

Dactylis glomerata 30 
Erigeron annuus 1 

Fallopia dumetorum 1 
Festuca rubra 2 

Geranium robertianum 5 
Geum urbanum 20 

Hypericum perforatum 1 
Linaria vulgaris 1 
Plantago major 1 
Poa pratensis 5 
Populus alba 2 

Quercus rubra 1 
Sambucus nigra 1 

Solidago gigantea 1 
Tanacetum vulgare 1 

Taraxacum officinale 1 
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Obok Cmentarza Wolskiego – CW.5 
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Ryc.35 Położenie CW.5  

 
Fot.21 Okap drzew – CW.5 
 
 
Tab.55 Statystyki CW.5 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 89,1 
LAI_0 3,781594 
LAI_1 4,071001 
LAI_2 4,186764 

Wilgotność_względna 1,404412 
Temperatura_względna 0,878049 

  
Hemeroby 4,34375 
Urbanity 2,84375 

Antropophytes 0,090909 
Apophytes 0,606061 

Spontaneophytes 0,30303 
Terophytes 0 
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Tab.56 Skład gatunkowy CW.5 

a 90 
Acer platanoides 20 
Acer saccharinum 70 
Prunus cerasifera 5 
Tilia platyphyllos 3 

Ulmus minor 5 
  
c 30 

Acer platanoides 1 
Acer saccharinum 1 
Agrostis capillaris 1 

Arctium tomentosum 1 
Epilonium roseum 1 
Erigeron annuus 1 

Fallopia dumetorum 1 
Geranium robertianum 5 

Geum urbanum 2 
Poa annua 1 

Poa pratensis 1 
Quercus rubra 1 

Sambucus nigra 10 
Sonchus arvensis 1 
Stellaria media 2 

Taraxacum officinale 1 
Urtica dioica 1 
Viola odorata 1 
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Odolany II 

 
Ryc.36 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Odolany II – OII.1 
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Ryc.37 Położenie OII.1  

 
Fot.22 Okap drzew – OII.1  
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Fot.23 Widok na nieużytek – OII.1 
 
 
Tab.57 Statystyki OII.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 73,6 
LAI_0 2,05917 
LAI_1 4,844012 
LAI_2 11,52391 

Wilgotność_względna 1,201493 
Temperatura_względna 0,865079 

  
Hemeroby 3,804598 
Urbanity 2,770115 

Antropophytes 0,068966 
Apophytes 0,137931 

Spontaneophytes 0,793103 
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Terophytes 0 
 
Tab.58 Skład gatunkowy OII.1 

a 60 
Acer negundo 10 

Crataegus monogyna 5 
Malus sylvestris 5 

Prunus cerasifera 40 
  

b 60 
Acer negundo 40 

Corylus avellana 5 
Crataegus monogyna 10 

Ligustrum vulgare 2 
Prunus cerasifera 10 
Viburnum opulus 5 

  
c 90 

Acer negundo 1 
Agrostis capillaris 30 

Arrhenatherum elatius 1 
Carex spicata 3 

Crataegus monogyna 1 
Dactylis glomerata 20 

Festuca rubra 5 
Fragaria ananassa 5 
Ligustrum vulgare 5 

Prunus avium 5 
Quercus robur 1 
Rosa canina 1 

Sambucus nigra 3 
Solidago gigantea 5 
Viburnum opulus 1 
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Odolany II – OII.2 
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Ryc.38 Położenie OII.2 
Fot.24 Okap drzew – OII.2 
 
 
Tab.59 Statystyki OII.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 85,8 
LAI_0 0,631965 
LAI_1 1,087252 
LAI_2 2,174504 

Wilgotność_względna 1,552239 
Temperatura_względna 0,853175 

  
Hemeroby 4,130435 
Urbanity 2,608696 

Antropophytes 0,028986 
Apophytes 0,565217 

Spontaneophytes 0,405797 
Terophytes 0 

 
Tab.60 Skład gatunkowy OII.2 

a 90 
Acer negundo 80 

Malus domestica 5 
Prunus cerasifera 5 

  
b 20 

Acer negundo 10 
Juglans regia 2 

Ligustrum vulgare 3 
Prunus cerasifera 3 
Ribes nigrum ogr. 5 

Rubus sp. 3 
  
c 90 

Acer negundo 1 
Arrhenatherum elatius 5 
Calamagrostis epigejos 30 
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Dactylis glomerata 5 
Equisetum pratense 1 

Poa pratensis 3 
Quercus rubra 1 

Solidago gigantea 20 
Vinca minor 3 

 
 
Odolany I 

 
Ryc.39 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Odolany I – OI.1 
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Ryc.40 Położenie OI.1 
Fot.25 Okap drzew – OI.1 
 
 
Tab.61 Statystyki OI.1 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 1,216545 
LAI_1 7,853474 
LAI_2 45,01217 

Wilgotność_względna 1,826667 
Temperatura_względna 0,941368 

  
Hemeroby 4,396624 
Urbanity 2,953586 

Antropophytes 0,531646 
Apophytes 0,405063 

Spontaneophytes 0,063291 
Terophytes 0,299578 

 
Tab.62 Skład gatunkowy OI.1 

b 60 
Acer negundo 40 

Prunus cerasifera 5 
Salix caprea 20 

  
c 100 

Achillea millefolium 1 
Arrhenatherum elatius 1 
Calamagrostis epigejos 20 

Cichorium intybus 1 
Cirsium arvense 1 
Clematis vitalba 3 
Erigeron annuus 1 
Fragaria viridis 5 

Helianthus tuberosus 1 
Humulus lupulus 1 

Oenothera biennis 0,5 
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Poa pratensis 5 
Rosa canina 1 
Rubus agg. 2 

Solidago canadensis 60 
Sonchus arvensis 1 

Tanacetum vulgare 10 
Ulmus minor 1 
Urtica dioica 1 

Veronica spicata 1 
Viola odorata 1 
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Odolany I – OI.2 
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Ryc.41 Położenie OI.2 
Fot.26 Okap drzew – OI.2 
 
Tab.63 Statystyki OI.2 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 12,38326 
LAI_1 28,15635 
LAI_2 104,4621 

Wilgotność_względna 1,52 
Temperatura_względna 0,85342 

  
Hemeroby 3,809211 
Urbanity 2,539474 

Antropophytes 0,263158 
Apophytes 0,578947 

Spontaneophytes 0,157895 
Terophytes 0,134868 

 
Tab.64 Skład gatunkowy OI.2 

b 10 
Malus domestica 2 

Rhamnus catharticus 2 
Rosa agrestis 2 

  
c 100 

Agrostis gigantea (alba) 30 
Arrhenatherum elatius 1 
Calamagrostis epigejos 50 
Carex melanostachya 5 

Cirsium arvense 1 
Cirsium vulgare 1 

Dactylis glomerata 1 
Festuca pratensis 5 
Galium mollungo 3 
Geum urbanum 1 

Hypericum perforatum 1 
Medicago falcata 1 
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Oenothera biennis 1 
Plantago major 1 

Solidago canadensis 30 
Solidago gigantea 20 

 
 
Wisła Siekierki 

 
Ryc.42 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Wisła Siekierki – WS.1 

 
Ryc.43 Położenie WS.1  
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Fot.27 Okap drzew – WS.1 
 

 
Fot.28 Widok na nieużytek – WS.1 
 
 
Tab.65 Statystyki WS.1 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 86,1 
LAI_0 3,855195 
LAI_1 5,265632 
LAI_2 5,171603 

Wilgotność_względna 1,921569 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 2,840909 
Urbanity 1,943182 

Antropophytes 0 
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Apophytes 0,965909 
Spontaneophytes 0,034091 

Terophytes 0 
Tab.66 Skład gatunkowy WS.1 

a 70 
Acer negundo 40 
Populus nigra 30 

  
b 30 

Acer negundo 30 
  
c 70 

Aegopodium podagraria 10 
Alliaria petiolata 10 

Anthriscus sylvestris 15 
Galeopsis tetrahit 1 
Geum urbanum 2 

Hedera helix 2 
Impatiens noli-tangere 40 

Ligustrum vulgare 1 
Quercus robur 1 

Rubus agg. 1 
Urtica dioica 5 
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Wisła Siekierki – WS.2 

 
Ryc.44 Położenie WS.2  
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Fot.29 Widok na nieużytek – WS.2 
 
 
Tab.67 Statystyki WS.2 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 34,86056 
LAI_1 99,60159 
LAI_2 99,60159 

Wilgotność_względna 2,078431 
Temperatura_względna 1,10625 

  
Hemeroby 4,090278 
Urbanity 2,256944 

Antropophytes 0,159722 
Apophytes 0,319444 

Spontaneophytes 0,520833 
Terophytes 0,145833 

 
Tab.68 Skład gatunkowy WS.2 

b 10 
Crataegus monogyna 3 

Prunus cerasifera 7 
  
c 100 

Acer negundo 1 
Artemisa campestris 1 

Artemisa vulgaris 1 
Asparagus officinalis 1 

Berteroa incana 1 
Calamagrostis epigejos 30 

Chaerophullum temulum 1 
Elymus repens 20 

Equisetum ramossisimum 30 
Erigeron annuus 2 
Geum urbanum 1 

Hypericum perforatum 1 
Medicago falcata 2 
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Oenothera biennis 1 
Poa pratensis 5 

Prunus cerasifera 1 
Rubus agg. 1 

Rudbeckia hirta 1 
Rumex crispus 2 

Solidago gigantea 40 
Vicia sativa 1 
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Wisła Siekierki – WS.3 
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Ryc.45 Położenie WS.3  

 
Fot.30 Okap drzew – WS.3 
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Fot.31 Widok na nieużytek – WS.3 
 
Tab.69 Statystyki WS.3 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 69,1 
LAI_0 7,872861 
LAI_1 24,54768 
LAI_2 31,00244 

Wilgotność_względna 2,019608 
Temperatura_względna 1,04375 

  
Hemeroby 4,324324 
Urbanity 2,885135 

Antropophytes 0,297297 
Apophytes 0,385135 

Spontaneophytes 0,317568 
Terophytes 0,168919 
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Tab.70 Skład gatunkowy WS.3 

a 70 
Salix fragilis 60 

Salix triandra 5 
Ulmus minor 5 

  
b 20 

Acer negundo 20 
  
c 100 

Acer negundo 10 
Agrostis gigantea (alba) 5 

Alliaria petiolata 1 
Arrhenatherum elatius 1 

Artemisa vulgaris 3 
Chenopodium strictum 1 

Cirsium arvense 1 
Cirsium palustre 1 

Conium maculatum 1 
Echinocystis lobata 2 

Fallopia dumetorum 1 
Galeopsis tetrahit 1 

Glechoma hederacea 30 
Impatiens noli-tangere 5 

Lamium maculatum 2 
Poa trivialis 20 

Potentilla reptans 1 
Rubus caesius 30 

Sisymbrium loeselii 1 
Solidago gigantea 10 

Taraxacum officinale 1 
Urtica dioica 20 
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Wisła Siekierki – WS.4 

 
Ryc.46 Położenie WS.4  

 
Fot.32 Okap drzew – WS.4 
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Tab.71 Statystyki WS.4 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 83 
LAI_0 4,505495 
LAI_1 6,520147 
LAI_2 9,74359 

Wilgotność_względna 3,75 
Temperatura_względna 1,006667 

  
Hemeroby 3,3125 
Urbanity 2,28125 

Antropophytes 0,09375 
Apophytes 0,5625 

Spontaneophytes 0,34375 
Terophytes 0,03125 

 
Tab.72 Skład gatunkowy WS.4 

a 90 
Acer negundo 90 

  
c 30 

Acer negundo 1 
Chelidonium majus 2 

Cirsium vulgare 1 
Fallopia dumetorum 1 

Geum urbanum 2 
Glechoma hederacea 2 

Impatiens noli-tangere 10 
Lamium maculatum 5 

Rubus caesius 5 
Scrophularia nodosa 1 

Urtica dioica 2 
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Siarczana 

 
Ryc.47 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Siarczana – SI.1 

 
Ryc.48 Położenie SI.1  
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Fot.33 Okap drzew – SI.1  

 
Fot.34 Widok na nieużytek – SI.1 
 
Tab.73 Statystyki SI.1 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 81,9 
LAI_0 5,396869 
LAI_1 22,3565 
LAI_2 27,38259 

Wilgotność_względna 1,633333 
Temperatura_względna 0,776224 

  
Hemeroby 3,976471 
Urbanity 2,852941 

Antropophytes 0,094118 
Apophytes 0,605882 

Spontaneophytes 0,3 



 

111 | Strona 

 

 

Terophytes 0,070588 
 
Tab.74 Skład gatunkowy SI.1 

a 90 
Acer platanoides 30 
Fraxinus excelsior 10 

Robinia pseudoacacia 30 
Ulmus glabra 20 

  
b 30 

Acer platanoides 10 
Robinia pseudoacacia 15 

Sambucus nigra 5 
  
c 60 

Acer negundo 1 
Acer platanoides 10 
Artemisa vulgaris 1 
Cannabis sativa 1 

Carex hirta 1 
Chelidonium majus 15 

Chenopodium strictum 1 
Convallaria majalis 30 
Conyza canadensis 1 

Echinochloa crus-galli 1 
Fallopia dumetorum 0,5 

Fraxinus excelsior 1 
Galeopsis tetrahit 1 

Galium verum 1 
Geum urbanum 1 
Humulus lupulus 1 

Lepidium ruderale 1 
Matricaria perforata 1 

Oenothera biennis 0,5 
Oxalis fontana 3 

Rubus agg. 1 
Setaria pumila 1 

Solanum nigrum 2 
Solidago canadensis 1 
Sonchus oleraceus 5 
Tanacetum vulgare 1 
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Taraxacum officinale 1 
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Siarczana – SI.2 

 
Ryc.49 Położenie SI.2 
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Fot.35 Okap drzew – SI.2  
 
 
Tab.75 Statystyki SI.2 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 83,6 
LAI_0 22,26322 
LAI_1 26,95777 
LAI_2 27,07394 

Wilgotność_względna 1,066667 
Temperatura_względna 0,818182 

  
Hemeroby 4,108434 
Urbanity 2,987805 

Antropophytes 0,012195 
Apophytes 0,658537 

Spontaneophytes 0,329268 
Terophytes 0 

 
Tab.76 Skład gatunkowy SI.2 

a 70 
Acer platanoides 20 

Quercus robur 40 
Tilia cordata 10 

  
c 70 

Achillea millefolium 3 
Agrostis capillaris 20 

Conyza canadensis 1 
Danthonia decumbens 1 

Hernaria glabra 1 
Lolium perenne 40 

Plantago lanceolata 1 
Plantago major 1 
Poa pratensis 10 

Polygonum aviculare 2 
Taraxacum officinale 2 
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Kozia Górka 

 
Ryc.50 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Kozia Górka – KG.1 

 
Ryc.51 Położenie KG.1 
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Fot.36 Okap drzew – KG.1 
 
Tab.77 Statystyki KG.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 93,1 
LAI_0 0,503441 
LAI_1 1,070609 
LAI_2 1,707877 

Wilgotność_względna 1,160714 
Temperatura_względna 0,807229 

  
Hemeroby 3,682927 
Urbanity 2,853659 

Antropophytes 0,02439 
Apophytes 0,634146 

Spontaneophytes 0,341463 
Terophytes 0 

 
Tab.78 Skład gatunkowy KG.1 

a 100 
Acer negundo 70 

Acer platanoides 30 
  

b 80 
Acer negundo 10 

Acer platanoides 65 
Robinia pseudoacacia 2 

Sambucus nigra 5 
  
c 40 

Acer platanoides 10 
Actaea spicata 1 

Corylus avellana 1 
Crataegus monogyna 1 

Geum urbanum 5 
Quercus robur 1 
Quercus rubra 1 

Sambucus nigra 20 
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Symphoricarpos albus 1 
 
 
Kozia Górka – KG.2 
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Ryc.52 Położenie KG.2  

 
Fot.37 Widok na nieużytek – KG.2 
 
Tab.79 Statystyki KG.2 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 3,908204 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 4,770642 
Urbanity 2,972477 

Antropophytes 0,486239 
Apophytes 0,412844 

Spontaneophytes 0,100917 
Terophytes 0,380734 
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Tab.80 Skład gatunkowy KG.2 
c 90 

Achillea millefolium 2 
Artemisa vulgaris 1 
Berteroa incana 20 

Conyza canadensis 1 
Elymus repens 30 
Festuca rubra 3 
Holcus lanatus 2 
Lolium perenne 30 

Oenothera biennis 1 
Plantago lanceolata 2 

Plantago major 1 
Poa pratensis 10 

Prunus cerasifera 2 
Rorippa sylvestris 1 

Tanacetum vulgare 1 
Taraxacum officinale 2 
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Kozia Górka – KG.3 

 
Ryc.53 Położenie KG.3  
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Fot.38 Widok na nieużytek - KG.3 
 
Tab.81 Statystyki KG.3 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 0,347639 
LAI_1 22,68504 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 0,946429 
Temperatura_względna 0,951807 

  
Hemeroby 3,941176 
Urbanity 3,088235 

Antropophytes 0 
Apophytes 0 

Spontaneophytes 1 
Terophytes 0 

 
Tab.82 Skład gatunkowy KG.3 

b 90 
Acer negundo 70 

Prunus cerasifera 10 
Robinia pseudoacacia 10 

  
c 70 

Acer platanoides 2 
Chenopodium strictum 3 
Echinochloa crus-galli 1 

Galium aparine 20 
Humulus lupulus 40 

Robinia pseudoacacia 2 
 
 
Kanał Olszynka Grochowska 
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Ryc.54 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Kanał Olszynka Grochowska – KO.1 

 
Ryc.55 Położenie KO.1 
 
Tab.83 Statystyki KO.1 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 0,625307 
LAI_1 10,70751 
LAI_2 25,98187 

Wilgotność_względna 7,625 
Temperatura_względna 0,867314 

  
Hemeroby 3,736842 
Urbanity 2,964912 

Antropophytes 0,04386 
Apophytes 0,245614 
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Spontaneophytes 0,710526 
Terophytes 0,02193 

 
Tab.84 Skład gatunkowy KO.1 

b 30 
Acer negundo 20 
Cornus alba 10 

Populus canescens 1 
  
c 100 

Acer platanoides 1 
Agrostis capillaris 5 

Agrostis stolonifera 60 
Calamagrostis epigejos 3 

Carex hirta 2 
Chelidonium majus 5 

Cirsium vulgare 1 
Crataegus monogyna 1 

Dactylis glomerata 5 
Epilobium montanum 2 

Geum urbanum 1 
Glechoma hederacea 5 

Holcus lanatus 2 
Impatiens noli-tangere 1 
Lysimachia nummularia 2 

Mentha aquatica 1 
Oenothera biennis 1 

Poa pratensis 10 
Prunus avium 1 
Urtica dioica 5 
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Kanał Olszynka Grochowska – KO.2 

 
Ryc.56 Położenie KO.2  
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Fot.39 Okap drzew – KO.2 
 
Tab.85 Statystyki KO.2 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 66,3 
LAI_0 3,09199 
LAI_1 12,28402 
LAI_2 13,40329 

Wilgotność_względna 1,75 
Temperatura_względna 0,809061 

  
Hemeroby 3,696429 
Urbanity 2,982143 

Antropophytes 0,660714 
Apophytes 0,214286 

Spontaneophytes 0,125 
Terophytes 0,357143 

Tab.86 Skład gatunkowy KO.2 
a 60 

Populus nigra 60 
Robinia pseudoacacia 2 

  
b 10 

Robinia pseudoacacia 2 
Sambucus nigra 8 

  
c 70 

Achillea millefolium 2 
Alliaria petiolata 2 
Artemisa vulgaris 1 

Ballota nigra 2 
Berteroa incana 1 

Chaerophullum temulum 1 
Chenopodium strictum 1 

Dactylis glomerata 1 
Elymus repens 2 

Fallopia dumetorum 1 
Geum urbanum 2 
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Glechoma hederacea 30 
Lamium maculatum 2 
Leonurus cardiaca 1 

Oxalis fontana 1 
Poa trivialis 3 

Quercus rubra 1 
Rorippa sylvestris 1 

Rumex heterophyllus 1 
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Kanał Sielecki 

 
Ryc.57 Rozmieszczenie punktów badawczych 
Kanał Sielecki – KS.1 
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Ryc.58 Położenie KS.1 
 
Tab.87 Statystyki KS.1 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 0,340033 
LAI_1 34,47182 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1,560976 
Temperatura_względna 0,953237 

  
Hemeroby 4,78626 
Urbanity 2,427481 

Antropophytes 0,114504 
Apophytes 0,206107 

Spontaneophytes 0,679389 
Terophytes 0,103053 

 
Tab.88 Skład gatunkowy KS.1 

b 5 
Acer negundo 5 

  
c 100 

Acer negundo 1 
Alliaria petiolata 1 

Arrhenatherum elatius 10 
Astragalus glycyphyllos 1 
Capsella bursa-pastoris 1 
Chenopodium strictum 2 
Convolvulus arvensis 1 
Conyza canadensis 1 

Dactylis aschersoniana 1 
Dactylis glomerata 20 

Elymus repens 10 
Festuca pratensis 3 
Geum urbanum 1 
Humulus lupulus 1 

Medicago lupulina 1 
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Poa angustifolia 1 
Polygonum aviculare 1 

Ribes nigra 1 
Rorippa sylvestris 1 
Solidago gigantea 60 
Sonchus arvensis 1 

Tanacetum vulgare 1 
Urtica dioica 10 
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Kanał Sielecki – KS.2 

 
Ryc.59 Położenie KS.2  
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Fot.40 Okap drzew – KS.2 
Tab.89 Statystyki KS.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 76,4 
LAI_0 0,897521 
LAI_1 0,993158 
LAI_2 1,066726 

Wilgotność_względna 1,780488 
Temperatura_względna 0,81295 

  
Hemeroby 4,273973 
Urbanity 2,958904 

Antropophytes 0,013699 
Apophytes 0,945205 

Spontaneophytes 0,041096 
Terophytes 0,013699 

 
Tab.90 Skład gatunkowy KS.2 

a 100 
Acer negundo 100 

  
b 40 

Acer negundo 25 
Prunus cerasifera 3 
Prunus serotina 2 
Sambucus nigra 2 

Tilia cordata 3 
  
c 100 

Acer negundo 1 
Agrostis capillaris 1 
Alliaria petiolata 3 

Chaerophullum temulum 1 
Chelidonium majus 1 
Dactylis glomerata 1 

Geranium robertianum 1 
Geum urbanum 20 

Lapsana communis 2 
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Poa trivialis 2 
Urtica dioica 40 

 
Kopiec Powstania Warszawskiego 

 
Ryc.60 Rozmieszczenie punktów badawczych 
  



 

136 | Strona 

 

 

Kopiec Powstania Warszawskiego – KPW.1 

 
Ryc.61 Położenie KPW.1  
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Fot.41 Okap drzew – KPW.1 
 
Tab.91 Statystyki KPW.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 93,9 
LAI_0 0,637736 
LAI_1 1,114206 
LAI_2 2,624249 

Wilgotność_względna 0,808 
Temperatura_względna 0,855513 

  
Hemeroby 3,290909 
Urbanity 3,163636 

Antropophytes 0,218182 
Apophytes 0,745455 

Spontaneophytes 0,036364 
Terophytes 0 

 
Tab.92 Skład gatunkowy KPW.1 

a 100 
Acer negundo 80 
Populus alba 5 

Prunus cerasifera 5 
Sambucus nigra 5 

  
b 30 

Acer negundo 25 
Corylus avellana 3 

Padus avium 2 
Rosa canina 1 

Viburnum opulus 2 
  
c 60 

Acer negundo 10 
Cornus sanguinea 1 
Geum urbanum 40 

Padus avium 1 
Parthenocissus quinquefolia 1 
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Populus canescens 1 
Rubus caesius 1 

Kopiec Powstania Warszawskiego – KPW.2 
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Ryc.62 Położenie KPW.2  

 
Fot.42 Widok na nieużytek – KPW.2 
 
Tab.93 Statystyki KPW.2 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 0,565915 
LAI_1 19,2556 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 5,229167 
Urbanity 2,84375 

Antropophytes 0,666667 
Apophytes 0,125 

Spontaneophytes 0,208333 
Terophytes 0,635417 
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Tab.94 Skład gatunkowy KPW.2 
c 100 

Calystegia sepium 1 
Chenopodium strictum 1 

Cirsium arvense 1 
Dactylis glomerata 15 

Echinochloa crus-galli 2 
Elymus repens 60 

Equisetum pratense 1 
Euphorbia cyparrissias 2 

Polygonum mite 1 
Symphytum officinale 10 

Vicia cracca 2 
 
Kopiec Powstania Warszawskiego – KPW.3 

 
Ryc.63 Położenie KPW.3 
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Tab.95 Statystyki KPW.3 
Typ W_cal.sol 

Gat_inw_drzewo - 
Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 

  
pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 

LAI_0 1,158715 
LAI_1 23,26014 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 0,552 
Temperatura_względna 1,201521 

  
Hemeroby 4,787611 
Urbanity 2,646018 

Antropophytes 0,353982 
Apophytes 0,221239 

Spontaneophytes 0,424779 
Terophytes 0,132743 

 
Tab.96 Skład gatunkowy KPW.3 

c 100 
Alopecurus pratensis 5 

Arrhenatherum elatius 10 
Cirsium arvense 2 

Convolvulus arvensis 2 
Dactylis glomerata 10 
Fragaria ananassa 10 

Geum urbanum 5 
Lysimacha vulgaris 1 
Phleum pratense 2 

Poa pratensis 5 
Solidago canadensis 30 
Solidago gigantea 30 

Vicia hirsuta 1 
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Dolna 

 
Ryc.64 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Dolna – DO.1 

 
Ryc.65 Położenie DO.1  
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Fot.43 Okap drzew – DO.1 
Tab.97 Statystyki DO.1 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 80,8 
LAI_0 0,306311 
LAI_1 0,719476 
LAI_2 1,13264 

Wilgotność_względna 0,236111 
Temperatura_względna 0,724044 

  
Hemeroby 3,907692 
Urbanity 3,030769 

Antropophytes 0,015385 
Apophytes 0,707692 

Spontaneophytes 0,276923 
Terophytes 0 

 
Tab.98 Skład gatunkowy DO.1 

a 70 
Acer negundo 10 

Fraxinus excelsior 50 
Populus canescens 10 

  
b 5 

Acer negundo 5 
  
c 60 

Agrostis capillaris 2 
Arctium lappa 1 

Chenopodium strictum 1 
Dactylis glomerata 5 

Euphorbia helioscopia 1 
Fallopia dumetorum 2 

Festuca rubra 2 
Fraxinus excelsior 1 
Geum urbanum 3 
Lolium perenne 10 
Poa angustifolia 30 
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Prunus cerasifera 1 
Quercus rubra 1 

Taraxacum officinale 5 
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Dolna – DO.2 

 
Ryc.66 Położenie DO.2 
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Fot.44 Okap drzew – DO.2 
 
Tab.99 Statystyki DO.2 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 87,5 
LAI_0 0,55778 
LAI_1 1,415904 
LAI_2 3,875858 

Wilgotność_względna 0,229167 
Temperatura_względna 0,748634 

  
Hemeroby 3,579439 
Urbanity 2,719626 

Antropophytes 0,056075 
Apophytes 0,906542 

Spontaneophytes 0,037383 
Terophytes 0 

 
Tab.100 Skład gatunkowy DO.2 

a 90 
Acer negundo 90 

  
c 40 

Acer pseudoplatanus 1 
Achillea millefolium 1 

Arctium lappa 1 
Clematis vitalba 1 

Dactylis glomerata 1 
Erigeron annuus 1 
Geum urbanum 5 

Hedera helix 0,5 
Plantago lanceolata 1 

Poa pratensis 20 
Populus canescens 1 

Quercus rubra 1 
Sambucus nigra 1 

Taraxacum officinale 1 
Urtica dioica 2 
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Viola odorata 15 
 
Dolna – DO.3 
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Ryc.67 Położenie DO.3  

 
Fot.45 Widok na nieużytek – DO.3 
 
 
Tab.101 Statystyki DO.3 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 9,288567 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1,215278 
Temperatura_względna 0,827869 

  
Hemeroby 4,316832 
Urbanity 3 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,891089 

Spontaneophytes 0,108911 
Terophytes 0 



 

150 | Strona 

 

 

 
Tab.102 Skład gatunkowy DO.3 

c 100 
Agrostis capillaris 5 
Lolium perenne 40 
Plantago major 5 
Poa pratensis 30 

Polygonum aviculare 3 
Taraxacum officinale 3 

Trifolium repens 15 
Plantago major 5 
Poa pratensis 30 

 
 
Wisła Żoliborz 

 
Ryc.68 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Wisła Żoliborz – WZO.1 

 
Ryc.69 Położenie WZO.1  

 
Fot.46 Okap drzew – WZO.1 
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Tab.103 Statystyki WZO.1 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 72,4 
LAI_0 1,027604 
LAI_1 3,022366 
LAI_2 4,342132 

Wilgotność_względna 3,137931 
Temperatura_względna 0,730216 

  
Hemeroby 4,038835 
Urbanity 2,582524 

Antropophytes 0,048544 
Apophytes 0,815534 

Spontaneophytes 0,135922 
Terophytes 0,019417 

 
Tab.104 Skład gatunkowy WZO.1 

a 80 
Acer negundo 80 

  
b 30 

Acer negundo 5 
Sambucus nigra 25 

  
c 80 

Acer negundo 2 
Agrostis stolonifera 2 

Alliaria petiolata 2 
Cardamine pratensis 10 
Chenopodium album 2 

Cirsium vulgare 1 
Clematis vitalba 1 

Geranium robertianum 3 
Geum urbanum 3 

Hedera helix 1 
Impatiens noli-tangere 15 
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Lamium album 2 
Populus alba 1 
Rubus agg. 5 

Stellaria media 2 
Taraxacum officinale 1 

Urtica dioica 50 
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Wisła Żoliborz – WZO.2 

 
Ryc.70 Położenie WZO.2  

 
Fot.47 Okap drzew – WZO.2 
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Tab.105 Statystyki WZO.2 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 79,1 
LAI_0 1,329163 
LAI_1 2,013292 
LAI_2 3,801798 

Wilgotność_względna 0,517241 
Temperatura_względna 0,769784 

  
Hemeroby 3,541284 
Urbanity 2,642202 

Antropophytes 0,302752 
Apophytes 0,311927 

Spontaneophytes 0,385321 
Terophytes 0,119266 

 
Tab.106 Skład gatunkowy WZO.2 

a 90 
Acer negundo 20 
Populus alba 10 

Populus canescens 60 
  

b 30 
Acer negundo 30 

Fraxinus excelsior 1 
  
c 80 

Acer negundo 10 
Alliaria petiolata 5 

Conyza canadensis 1 
Galium aparine 1 
Geum urbanum 2 

Glechoma hederacea 20 
Impatiens noli-tangere 2 

Lamium album 3 
Rubus agg. 40 
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Sambucus nigra 5 
Urtica dioica 20 

 
Wisła Żoliborz – WZO.3 
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Ryc.71 Położenie WZO.3  

 
Fot.48 Okap drzew – WZO.3 
 
 
Tab.107 Statystyki WZO.3 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 72,9 
LAI_0 0,90298 
LAI_1 5,869369 
LAI_2 8,116785 

Wilgotność_względna 7,172414 
Temperatura_względna 0,730216 

  
Hemeroby 3,39759 
Urbanity 2,477912 

Antropophytes 0,409639 
Apophytes 0,506024 

Spontaneophytes 0,084337 
Terophytes 0,329317 
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Tab.108 Skład gatunkowy WZO.3 
a 65 

Acer negundo 60 
Prunus cerasifera 5 

  
b 10 

Acer negundo 10 
  
c 100 

Acer platanoides 1 
Cirsium vulgare 1 

Geranium robertianum 0,5 
Geum urbanum 1 

Glechoma hederacea 50 
Impatiens noli-tangere 30 

Lamium album 1 
Lysimachia nummularia 1 

Poa trivialis 30 
Rubus agg. 5 

Stellaria nemorum 3 
Urtica dioica 1 

 
Wisła Żoliborz – WZO.4 
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Ryc.72 Położenie WZO.4  

 
Fot.49 Okap drzew – WZO.4 
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Tab.109 Statystyki WZO.4 

Typ D_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 4,170364 
LAI_1 52,18377 
LAI_2 93,95642 

Wilgotność_względna 5,344828 
Temperatura_względna 0,766187 

  
Hemeroby 4,492063 
Urbanity 2,785714 

Antropophytes 0,65873 
Apophytes 0,15873 

Spontaneophytes 0,18254 
Terophytes 0,333333 

 
Tab.110 Skład gatunkowy WZO.4 

c 100 
Agrostis gigantea (alba) 3 

Alliaria petiolata 2 
Calamagrostis epigejos 10 

Cirsium arvense 3 
Elymus repens 2 

Fallopia convolvulus 1 
Rubus agg. 20 

Solidago canadensis 80 
Stachys palustris 1 
Stellaria media 1 

Urtica dioica 3 
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Ursus Targ 

 
Ryc.73 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Ursus Targ – UT.1 

 
Ryc.74 Położenie UT.1  

 
Fot.50 Widok na nieużytek – UT.1  
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Tab.111 Statystyki UT.1 
Typ W_arrh 

Gat_inw_drzewo - 
Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 51,27512 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 4,190871 
Urbanity 2,904564 

Antropophytes 0,016598 
Apophytes 0,738589 

Spontaneophytes 0,244813 
Terophytes 0,020747 

 
112 Skład gatunkowy UT.1 

c 100 
Achillea millefolium 10 
Agrostis capillaris 20 

Capsella bursa-pastoris 1 
Cichorium intybus 1 
Dactylis glomerata 3 

Elymus repens 1 
Lolium perenne 50 

Medicago falcata 2 
Medicago lupulina 1 

Plantago lanceolata 1 
Plantago major 1 
Poa pratensis 10 
Populus nigra 0,5 

Tanacetum vulgare 2 
Taraxacum officinale 3 

Trifolium pratense 10 
Trifolium repens 3 
Veronica polita 1 
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Ursus Targ – UT.2 

 
Ryc.75 Położenie UT.2  
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Fot.51 Okap drzew – UT.2 
Tab.113 Statystyki UT.2 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 76,9 
LAI_0 1,742651 
LAI_1 14,69812 
LAI_2 8,774864 

Wilgotność_względna 1,225806 
Temperatura_względna 0,956835 

  
Hemeroby 5,193548 
Urbanity 2,935484 

Antropophytes 0,032258 
Apophytes 0,580645 

Spontaneophytes 0,387097 
Terophytes 0 

 
Tab.114 Skład gatunkowy UT.2 

a 100 
Acer negundo 10 

Acer platanoides 5 
Fraxinus excelsior 20 
Populus canescens 65 

  
b 5 

Acer negundo 5 
  
c 25 

Clematis vitalba 1 
Dactylis glomerata 1 

Erigeron annuus 1 
Fallopia dumetorum 1 

Festuca rubra 5 
Fraxinus excelsior 2 

Lamium purpureum 1 
Lolium perenne 15 

Medicago lupulina 1 
Populus canescens 1 
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Taraxacum officinale 2 
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Ursus Targ – UT.3 

 
Ryc.76 Położenie UT.3  
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Fot.52 Okap drzew – UT.3 
Tab.115 Statystyki UT.3 

Typ W_las.park 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 79 
LAI_0 2,468383 
LAI_1 2,491239 
LAI_2 1,546549 

Wilgotność_względna 1,023256 
Temperatura_względna 0,864662 

  
Hemeroby 3,674419 
Urbanity 2,953488 

Antropophytes 0,05814 
Apophytes 0,476744 

Spontaneophytes 0,465116 
Terophytes 0,02907 

 
Tab.116 Skład gatunkowy UT.3 

a 60 
Robinia pseudoacacia 60 

  
b 10 

Acer negundo 5 
Sambucus nigra 5 

  
c 70 

Achillea millefolium 2 
Chelidonium majus 3 

Chenopodium strictum 1 
Dactylis glomerata 30 

Erigeron annuus 3 
Festuca pratensis 5 
Geum urbanum 1 

Lamium purpureum 1 
Poa angustifolia 30 

Rubus agg. 1 
Rumex crispus 1 

Taraxacum officinale 5 
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Trifolium pratense 2 
Veronica chamaedrys 1 

Skra 

 
Ryc.77 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Skra – SK.1 

 
Ryc.78 Położenie SK.1  
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Fot.53 Okap drzew – SK.1 
Tab.117 Statystyki SK.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 86,7 
LAI_0 1,383349 
LAI_1 2,07078 
LAI_2 1,64644 

Wilgotność_względna 0,504762 
Temperatura_względna 0,885714 

  
Hemeroby 4 
Urbanity 2,40678 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,610169 

Spontaneophytes 0,389831 
Terophytes 0 

 
Tab.118 Skład gatunkowy SK.1 

a 90 
Acer negundo 60 

Acer platanoides 30 
  

b 50 
Acer negundo 10 

Acer platanoides 40 
  
c 50 

Acer platanoides 20 
Alliaria petiolata 2 

Crataegus monogyna 1 
Fraxinus excelsior 1 
Geum urbanum 1 

Solidago gigantea 1 
Urtica dioica 3 
Viola odorata 30 
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Skra – SK.2 

 
Ryc.79 Położenie SK.2  

 
Fot.54 Widok na nieużytek – SK.2 
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Tab.119 Statystyki SK.2 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 17,19848 
LAI_1 49,04782 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1,209524 
Temperatura_względna 0,946939 

  
Hemeroby 4,747664 
Urbanity 2,747664 

Antropophytes 0,542056 
Apophytes 0,168224 

Spontaneophytes 0,28972 
Terophytes 0,308411 

 
Tab.120 Skład gatunkowy SK.2 

b 5 
Acer negundo 2 

Populus canescens 3 
  
c 100 

Acer platanoides 1 
Achillea millefolium 1 
Anchusa officinalis 2 
Artemisa vulgaris 2 

Calamagrostis epigejos 3 
Cirsium arvense 1 

Dactylis glomerata 2 
Daucus carota 1 
Echium vulgare 1 
Elymus repens 5 

Epilobium montanum 2 
Medicago falcata 5 

Poa trivialis 1 
Rumex crispus 1 
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Salix cinerea 1 
Salix triandra 1 
Setaria viridis 1 
Silene latiforia 1 

Solidago canadensis 50 
Solidago gigantea 20 

Tanacetum vulgare 5 
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Okęcie 

 
Ryc.80 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Okęcie – OK.1 

 
Ryc.81 Położenie OK.1
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Fot.55 Okap drzew – OK.1 
 
 
Tab.121 Statystyki OK.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 76,4 
LAI_0 5,85257 
LAI_1 4,4023 
LAI_2 16,89694 

Wilgotność_względna 0,9375 
Temperatura_względna 0,814189 

  
Hemeroby 2,72093 
Urbanity 2,511628 

Antropophytes 0 
Apophytes 0,108527 

Spontaneophytes 0,891473 
Terophytes 0 

 
Tab.122 Skład gatunkowy OK.1 

a 60 
Acer negundo 10 
Cerasus avium 5 

Crataegus monogyna 20 
Malus domestica 25 

  
b 40 

Crataegus monogyna 10 
Ligustrum vulgare 10 
Syringa vulgaris 20 

  
c 70 

Alliaria petiolata 2 
Carex pilosa 10 

Cerasus avium 1 
Crataegus monogyna 2 

Dactylis glomerata 15 
Fragaria vesca 5 
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Fraxinus excelsior 1 
Solidago gigantea 0,5 

Taraxacum officinale 3 
Vinca minor 25 
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Okęcie – OK.2 

 
Ryc.82 Położenie OK.2  
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Fot.56 Widok na nieużytek – OK.2  
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Tab.123 Statystyki OK.2 
Typ W_cal.sol 

Gat_inw_drzewo - 
Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 

  
pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 

LAI_0 2,253498 
LAI_1 59,41191 
LAI_2 97,40303 

Wilgotność_względna 0,927083 
Temperatura_względna 0,814189 

  
Hemeroby 4,625 
Urbanity 2,386364 

Antropophytes 0,102273 
Apophytes 0,238636 

Spontaneophytes 0,659091 
Terophytes 0,028409 

 
Tab.124 Skład gatunkowy OK.2 

b 30 
Acer negundo 20 

Prunus cerasifera 10 
  
c 100 

Acer negundo 5 
Achillea millefolium 1 

Arrhenatherum elatius 3 
Calamagrostis epigejos 10 

Cirsium arvense 1 
Convolvulus arvensis 1 
Dactylis glomerata 5 
Equisetum pratense 1 

Erigeron annuus 1 
Poa trivialis 3 

Potentilla anserina 1 
Reynoutria japonica 2 

Rubus agg. 2 
Solidago gigantea 50 

Vicia cracca 2 
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Górka Kazurka 

 
Ryc.83 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Górka Kazurka – GK.1 

 
Ryc.84 Położenie GK.1  

 
Fot.57 Widok na nieużytek – GK.1 
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Tab.125 Statystyki GK.1 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 27,61583 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1,36 
Temperatura_względna 0,978056 

  
Hemeroby 4,482353 
Urbanity 2,952941 

Antropophytes 0,011765 
Apophytes 0,705882 

Spontaneophytes 0,282353 
Terophytes 0,158824 

 
Tab.126 Skład gatunkowy GK.1 

c 100 
Achillea millefolium 3 

Agrimonia eupatoria 1 
Arrhenatherum elatius 5 

Cirsium arvense 1 
Daucus carota 1 

Erigeron annuus 1 
Festuca rubra 20 

Leontodon autumnalis 2 
Medicago falcata 20 
Medicago sativa 2 
Pastinaca sativa 1 

Tanacetum vulgare 25 
Taraxacum officinale 1 

Trifolium pratense 1 
Vicia hirsuta 1 
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Górka Kazurka – GK.2 

 
Ryc.85 Położenie GK.2  
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Fot.58 Okap drzew – GK.2 
Tab.127 Statystyki GK.2 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 79 
LAI_0 1,463772 
LAI_1 3,025128 
LAI_2 4,675937 

Wilgotność_względna 0,18 
Temperatura_względna 0,749216 

  
Hemeroby 4,833333 
Urbanity 2,933333 

Antropophytes 0,85 
Apophytes 0,05 

Spontaneophytes 0,1 
Terophytes 0,433333 

 
Tab.128 Skład gatunkowy GK.2 

a 90 
Betula pendula 60 

Populus canescens 30 
  

b 10 
Prunus serotina 10 

  
c 70 

Dactylis glomerata 2 
Festuca rubra 1 

Geum urbanum 1 
Populus canescens 1 

Prunus serotina 1 
Quercus robur 1 

Rubus agg. 1 
Solidago canadensis 50 

Sorbus aucuparia 1 
Urtica dioica 1 
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Górka Kazurka – GK.3 

 
Ryc.86 Położenie GK.3  
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Fot.59 Widok na nieużytek – GK.3 
 
 
Tab.129 Statystyki GK.3 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 1,530913 
LAI_1 9,244357 
LAI_2 19,79392 

Wilgotność_względna 2,3 
Temperatura_względna 0,733542 

  
Hemeroby 4,520408 
Urbanity 2,632653 

Antropophytes 0,214286 
Apophytes 0,44898 

Spontaneophytes 0,336735 
Terophytes 0,127551 

 
Tab.130 Skład gatunkowy GK.3 

c 100 
Achillea millefolium 1 

Agrostis gigantea (alba) 3 
Arrhenatherum elatius 3 
Calamagrostis epigejos 30 

Dactylis glomerata 3 
Daucus carota 1 

Poa trivialis 5 
Populus tremula 2 

Solidago canadensis 20 
Solidago gigantea 30 

 
 
 
Górka Kazurka – GK.4 
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Ryc.87 Położenie GK.4  

 
Fot.60 Widok na nieużytek – GK.4 
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Tab.131 Statystyki GK.4 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 26,27544 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 0,76 
Temperatura_względna 0,852665 

  
Hemeroby 4 
Urbanity 2,65035 

Antropophytes 0,181818 
Apophytes 0,433566 

Spontaneophytes 0,384615 
Terophytes 0,076923 

 
Tab.132 Skład gatunkowy GK.4 

c 90 
Acer negundo 1 

Achillea millefolium 3 
Arrhenatherum elatius 10 

Berteroa incana 10 
Chenopodium strictum 1 

Dactylis glomerata 20 
Daucus carota 2 

Erigeron annuus 1 
Linaria vulgaris 3 

Medicago falcata 10 
Medicago sativa 2 
Medicago varia 0,5 

Oenothera biennis 1 
Pastinaca sativa 1 
Silene latiforia 1 

Sisymbrium loeselii 1 
Tanacetum vulgare 1 
Tragopogon dubius 1 
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Vicia hirsuta 2 
 
Wisła Tarchomin 

 
Ryc.88 Rozmieszczenie punktów badawczych 
  



 

193 | Strona 

 

 

Wisła Tarchomin – WT.1 

 
Ryc.89 Położenie WT.1  

 
Fot.61 Okap drzew – WT.1 
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Tab.133 Statystyki WT.1 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 76 
LAI_0 14,40529 
LAI_1 69,01322 
LAI_2 93,8326 

Wilgotność_względna 10,46667 
Temperatura_względna 0,847273 

  
Hemeroby 3,427948 
Urbanity 2,362445 

Antropophytes 0,296943 
Apophytes 0,340611 

Spontaneophytes 0,362445 
Terophytes 0,139738 

 
Tab.134 Skład gatunkowy WT.1 

a 80 
Acer negundo 70 

Salix alba 10 
  

b 10 
Padus avium 10 

  
c 100 

Agrostis stolonifera 20 
Angelica sylvestris 20 

Arctium lappa 1 
Cirsium vulgare 3 
Erigeron annuus 2 

Galeopsis tetrahit 5 
Glechoma hederacea 30 

Impatiens noli-tangere 10 
Phalaris arundinacea 2 

Plantago major 1 
Quercus robur 1 

Ranunculus repens 2 
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Rubus agg. 1 
Solanum nigrum 1 

dSolidago gigantea 10 
Taraxacum officinale 0,5 

Urtica dioica 5 
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Wisła Tarchomin – WT.2 

 
Ryc.90 Położenie WT.2  

 
Fot.62 Okap drzew – WT.2 
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Tab.135 Statystyki WT.2 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 45,8 
LAI_0 66,07828 
LAI_1 113,9678 
LAI_2 98,0046 

Wilgotność_względna 7,6 
Temperatura_względna 0,890909 

  
Hemeroby 4,361538 
Urbanity 2,423077 

Antropophytes 0,084615 
Apophytes 0,315385 

Spontaneophytes 0,6 
Terophytes 0,042308 

 
Tab.136 Skład gatunkowy WT.2 

a 60 
Acer negundo 1 

Populus canescens 55 
Salix fragilis 3 

Salix viminalis 2 
  

b 20 
Acer negundo 10 
Salix viminalis 10 

  
c 90 

Acer negundo 2 
Angelica sylvestris 3 

Angelica archangelica ssp. litoralis 1 
Chenopodium strictum 2 

Elymus repens 5 
Erigeron annuus 3 

Geranium robertianum 1 
Geum urbanum 3 
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Lysimachia nummularia 30 
Phalaris arundinacea 1 

Populus canescens 1 
Quercus robur 1 

Ranunculus repens 3 
Solidago gigantea 70 

Taraxacum officinale 3 
Ulmus minor 1 
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Wisła Tarchomin – WT.3 

 
Ryc.91 Położenie WT.3  

 
Fot.63 Okap drzew – WT.3 
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Tab.137 Statystyki WT.3 

Typ D_las.leg 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 74,5 
LAI_0 1,693419 
LAI_1 3,025682 
LAI_2 2,536116 

Wilgotność_względna 7 
Temperatura_względna 0,898182 

  
Hemeroby 3,887755 
Urbanity 2,846939 

Antropophytes 0,346939 
Apophytes 0,377551 

Spontaneophytes 0,27551 
Terophytes 0,163265 

 
Tab.138 Skład gatunkowy WT.3 

a 70 
Acer negundo 60 
Salix fragilis 10 

  
b 10 

Acer negundo 5 
  
c 90 

Acer negundo 1 
Agrostis stolonifera 15 

Alliaria petiolata 1 
Chaerophullum temulum 1 

Galeopsis speciosa 1 
Geranium robertianum 1 

Geum urbanum 3 
Glechoma hederacea 30 
Impatiens parviflora 1 
Phalaris arundinacea 2 

Ranunculus repens 1 
Rubus agg. 10 
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Ulmus minor 1 
Urtica dioica 30 

Siekierki Staw II 

 
Ryc.92 Rozmieszczenie punktów badawczych 
 
 
Siekierki Staw II – SS.1 
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Ryc.93 Położenie SS.1  

 
Fot.64 Okap drzew – SS.1 
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Tab.139 Statystyki SS.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 59,9 
LAI_0 1,140101 
LAI_1 18,24892 
LAI_2 36,97289 

Wilgotność_względna 3,431818 
Temperatura_względna 0,715517 

  
Hemeroby 4,92053 
Urbanity 2,589404 

Antropophytes 0,019737 
Apophytes 0,177632 

Spontaneophytes 0,802632 
Terophytes 0 

 
Tab.140 Skład gatunkowy SS.1 

a 40 
Malus domestica 40 

  
b 10 

Prunus cerasifera 5 
  
c 100 

Calamagrostis epigejos 10 
Calystegia sepium 2 
Dactylis glomerata 30 

Festuca rubra 30 
Geum urbanum 3 

Hypericum perforatum 1 
Juglans regia 1 

Lapsana communis 1 
Plantago lanceolata 1 

Poa pratensis 10 
Solidago gigantea 60 

Taraxacum officinale 2 
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Vicia sepium 1 
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Siekierki Staw II – SS.2 

 
Ryc.94 Położenie SS.2  

 
Fot.65 Widok na nieużytek – SS.2 
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Tab.141 Statystyki SS.2 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 9,202662 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 2,75 
Temperatura_względna 0,727011 

  
Hemeroby 5,030303 
Urbanity 2,79798 

Antropophytes 0,71 
Apophytes 0,13 

Spontaneophytes 0,16 
Terophytes 0,505 

 
Tab.142 Skład gatunkowy SS.2 

c 100 
Calamagrostis epigejos 1 
Chenopodium strictum 1 

Elymus repens 30 
Erigeron annuus 1 

Fallopia dumetorum 1 
Hypericum perforatum 1 

Juglans regia 1 
Medicago falcata 2 
Origanum vulgare 5 

Poa pratensis 5 
Setaria viridis 1 

Solidago canadensis 40 
Solidago gigantea 10 

Tanacetum vulgare 1 
 
Siekierki Staw II – SS.3 
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Ryc.95 Położenie SS.3  

 
Fot.66 Widok na nieużytek – SS.3 
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Tab.143 Statystyki SS.3 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 34,47594 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 2,113636 
Temperatura_względna 0,87069 

  
Hemeroby 3,909091 
Urbanity 2,942149 

Antropophytes 0,516393 
Apophytes 0,368852 

Spontaneophytes 0,114754 
Terophytes 0,286885 

 
Tab.144 Skład gatunkowy SS.3 

c 100 
Acer negundo 1 

Achillea millefolium 5 
Armoracia rusticana 1 

Carex spicata 1 
Centaurea jacea 1 
Echium vulgare 1 
Elymus repens 20 

Erigeron annuus 3 
Festuca rubra 10 
Galium verum 2 

Lotus corniculatus 30 
Medicago falcata 3 

Plantago lanceolata 10 
Poa pratensis 30 

Ranunculus acris 1 
Rumex confertus 1 

Taraxacum officinale 2 
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Sadyba Psi Park 

 
Ryc.96 Rozmieszczenie punktów badawczych 
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Sadyba Psi Park – SP.1 

 
Ryc.97 Położenie SP.1  
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Fot.67 Okap drzew – SP.1 
Tab.145 Statystyki SP.1 

Typ W_las.nie 
Gat_inw_drzewo Acer negundo 

Gat_inw_roślina zielna - 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 84,9 
LAI_0 3,20764 
LAI_1 4,3095 
LAI_2 4,627816 

Wilgotność_względna 0,294118 
Temperatura_względna 0,848387 

  
Hemeroby 4,159091 
Urbanity 2,931818 

Antropophytes 0,044944 
Apophytes 0,921348 

Spontaneophytes 0,033708 
Terophytes 0,016854 

 
Tab.146 Skład gatunkowy SP.1 

a 100 
Acer negundo 100 

  
b 10 

Acer negundo 5 
Juglans regia 2 

  
c 70 

Acer platanoides 1 
Cerasus avium 1 

Chelidonium majus 15 
Geum urbanum 20 

Glechoma hederacea 3 
Hedera helix 2 

Impatiens parviflora 20 
Juglans nigra 1 
Rubus caesius 1 

Sambucus nigra 5 
Urtica dioica 20 
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Sadyba Psi Park – SP.2 

 
Ryc.98 Położenie SP.2  

 
Fot.68 Widok na nieużytek – SP.2 
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Tab.147 Statystyki SP.2 

Typ W_arrh 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna - 

  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 27,51572 
LAI_1 100 
LAI_2 100 

Wilgotność_względna 1 
Temperatura_względna 1 

  
Hemeroby 4,309091 
Urbanity 2,654545 

Antropophytes 0,536364 
Apophytes 0,354545 

Spontaneophytes 0,109091 
Terophytes 0,368182 

 
Tab.148 Skład gatunkowy SP.2 

c 100 
Achillea millefolium 10 
Anthriscus sylvestris 1 

Cirsium vulgare 3 
Elymus repens 20 

Equisetum arvense 2 
Festuca altissima 5 
Festuca pratensis 20 

Galium verum 1 
Geranium pratense 2 

Glechoma hederacea 15 
Linaria vulgaris 3 
Lolium perenne 20 

Plantago lanceolata 1 
Ranunculus acris 1 
Rumex acetosa 2 
Rumex crispus 1 
Setaria viridis 1 

Sonchus oleraceus 1 
Vicia hirsuta 1 
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Sadyba Psi Park – SP.3 

 
Ryc.99 Położenie SP.3  
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Fot.69 Widok na nieużytek – SP.3 
Tab.149 Statystyki SP.3 

Typ W_cal.sol 
Gat_inw_drzewo - 

Gat_inw_roślina zielna Solidago sp. 
  

pokrycie_drzewa_%_imageJ 0 
LAI_0 1,212033 
LAI_1 65,53738 
LAI_2 95,07886 

Wilgotność_względna 0,723529 
Temperatura_względna 0,890323 

  
Hemeroby 5,62766 
Urbanity 2,946809 

Antropophytes 0,489362 
Apophytes 0,170213 

Spontaneophytes 0,340426 
Terophytes 0,409574 

 
Tab.150 Skład gatunkowy SP.3 

c 100 
Calamagrostis epigejos 5 
Chenopodium strictum 1 

Cirsium arvense 30 
Elymus repens 30 

Lapsana communis 2 
Phalaris arundinacea 1 

Phleum pratense 2 
Polygonum persicaria 1 

Setaria viridis 1 
Solidago canadensis 15 

Sonchus arvensis 1 
Tanacetum vulgare 1 

Urtica dioica 4 
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Zał. 2 Wywiad grupowy zogniskowany, 5.12 2018, SGGW, Nowoursynowska 164 bud. 13 

transkrypcja 

Beata Gawryszewska: Proszę państwa to co, to ja zacznę, powiem w ogóle jak to się stało że my tu 

jesteśmy.  

P: Mamy jeszcze coś poza [słowo niedoczytane, 00:00:13] 

Beata Gawryszewska: Dyktafon. Ja chcesz to jeszcze włącz… 

P: Nie, nie mam swojego. 

Beata Gawryszewska:… swój. A tu to będzie brzęczał. To trzeba mu dać jakąś miękką. 

P: Ok. Ale żeby ten głos się.  

Beata Gawryszewska: Będzie leżał na [słowa niedoczytane, 00:00:30] mieszkaniowym. Tak. Należy 

zacząć od tego że badaniami nie użytków zajmujemy się w katedrze od kilku lat, badaniami 

przydatności nieużytków warszawskich, usług ekosystemowych jakie świadczą nieużytki warszawskie. 

I w ubiegłym roku udało nam się w porozumieniu z zarządem zieleni miasta stołecznego Warszawy 

zdobyć grant w POliŚ na zbadanie potencjału nieużytków warszawskich. Pracujemy na wybranych 25 

pilotach. I one obejmują na przykład tereny nadwiślańskie, teren na Siekierkach, teren na Żeraniu, na 

Tarchominie. Och a ja myślałam że wy już nie przyjdziecie. 

Andrzej Gusz: Dzień dobry. Przepraszamy za spóźnienie.  

Piotr Jurkiewicz: Dzień dobry.  

Beata Gawryszewska: Chodź i uchyl te drzwi w razie jakby jeszcze kto przyszedł. Tarchominie, 

Żoliborzu. Tereny poprzemysłowe. I to jest na przykład teren zdegradowany Siarczany i na Pradze. Ale 

nie tylko, bo również teren portu żerańskiego, teren może nie do końca poprzemysłowy, ale basenów 

Skry w Warszawie. Tereny w Ursusie. Teren powyrobiskowy Glinianka Sznajdra. Na pewno jeszcze o 

paru terenach zapomniałam. Są też tereny nigdy nie zabudowywane. Mamy też na przykład taki 

teren na Młocinach i na Bemowie. Ach jeszcze mamy teren poforteczny, Fort Bema. To już chyba 

wszystkie grupy wymieniłam i wszystkie przykłady podałam. I to jest projekt realizowany na zlecenie 

zarządu zieleni miasta stołecznego Warszawy de facto. Chociaż finansowany z POliŚ. W ramach tego 

projektu rozmawiamy z użytkownikami nieużytków, bo się okazało że to jest w ogóle bardzo 

niewłaściwa nazwa, nieużytek. Bo one są jak najbardziej użytkowane. I w ramach tego projektu 

mamy również zaprogramowany punkt rozmowy z ekspertami z interesariuszami tych terenów. No i 
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właśnie dlatego się dzisiaj tutaj proszę szanownych państwa, zebraliśmy. Wydaję mi się że grupa 

najsłabiej reprezentowaną jest grupa deweloperska. Będziesz musiał Piotrze godnie… 

Piotr Jurkiewicz: Deweloperzy ręka do góry. 

Beata Gawryszewska: …reprezentować.  

Piotr Jurkiewicz: Znaczy właśnie ja myślałem że to są jakieś oddzielne grupy. 

Beata Gawryszewska: Nie, nie. Tak to planowaliśmy żeby porozmawiać wspólnie. Ja się nazywam 

Beata Gawryszewska. Jestem kierownikiem projektu jak również jestem odpowiedzialna za odcinek 

preferencji estetycznych użytkowników terenów sami wiecie których. No bo już nie używamy słowa 

nieużytków, bo kompletnie jest nietrafione. Po mojej lewicy doktor Tomasz Duda, psycholog 

środowiskowy, który nas tutaj wspiera metodycznie w temacie badań społecznych. To może tak, 

zaczniemy od krótkiego przedstawienia się, bo ja kojarzę państwa a państwo możecie się nawzajem 

nie wszyscy do końca kojarzyć. 

Piotr Jurkiewicz: No właśnie. 

Beata Gawryszewska: A później oddam państwa w sprawne ręce pana doktora. 

P: Chyba nasze wspólne. 

Beata Gawryszewska: No to ja będę dogadywać. A ja pójdę po kawę. To co ja się przedstawiłam. 

Tomek został przedstawiony przeze mnie. Chcesz cos dodać? 

P: Właśnie ja się w tym projekcie głównie zajmowałem robieniem wywiadów z… 

Beata Gawryszewska: Użytkownikami terenów sami wiecie których.  

P: Nie. Chyba będziemy musieli używać nieużytki. 

Beata Gawryszewska: Chyba tak, chyba trzeba. 

P: Bo to się tak nazywa. I nie wychodźmy… 

Beata Gawryszewska: Poza standardy ok.  

P: Znaczy to może być nasza rekomendacja żeby przestać używać. No dobrze. I będziemy rozmawiać 

o nieużytkach, w ogóle o terenach zielonych w tym nieużytkach. Bo to rzeczywiście nieużytki badamy, 

ale pytamy o dużo szersze… 

Beata Gawryszewska: Spectrum terenów zieleni. 

P:… terenów zieleni. Właśnie. 

Beata Gawryszewska: I jak będziemy oczekiwać od państwa podzielenia się z nami takimi refleksjami 

jak wy widzicie tereny nieużytków na tle innych obiektów zieleni miejskiej.  
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Piotr Jurkiewicz: To co przedstawiamy się? 

Beata Gawryszewska: Tak. 

Piotr Jurkiewicz: To może teraz ja. Piotr Jurkiewicz. Jestem architektem, prowadzę ze wspólnikiem 

pracownie na Mokotowie architektoniczną od wielu lat. Zajmujemy się najróżniejszymi rzeczami w 

tym między innymi mieszkalnictwem, projektami urbanistycznymi, odmami jednorodzinnymi, 

przemysłówką. Tak że co podleci. Jestem projektantem ogrodnictwa pasywnego. I to jest najbardziej 

coś czym bym najbardziej chciał się zajmować gdyby ktoś chciał zamawiać takie projekty, bo to 

niestety nie dużo. I jestem poza tym, uczestniczyłem w pracach na warszawskim standardem 

mieszkaniowym, co pewnie jest ścieżką, po której tutaj się znalazłem. To już.  

Mateusz Semko: Mateusz Semko. Mieszkaniec Żerania. Działam w inicjatywnie Ocalmy tereny nad 

Kanałem Żerańskim. My się zajmujemy jak sama nazwa wskazuje, próbujemy ocalić i 

zagospodarować tą zieleń, która nam jeszcze tam została. Rozpoczęliśmy tak naprawdę tą całą 

inicjatywę związaną z zagospodarowywaniem Kanału żerańskiego, w którym nas mocno wsparł 

zarząd zieleni. Teraz został rozpisany konkurs na zagospodarowanie Parku Żerańskiego. 

Uczestniczyliśmy też w warsztatach osiedla Warszawy właśnie w sprawie Parku Żerańskiego. No i też 

inicjujemy takie tereny zieleni, jak na przykład Park Piekiełko również na Żeraniu, tylko właśnie na 

terenach bliżej Wisły. I tu chciałbym zapytać, jeżeli mogę, bo tam była mowa o terenach na 

Tarchominie. I jeżeli mógłbym spytać o jakie dokładnie tereny chodzi? Czy tam chodzi o Stare Świdry, 

fabryka domów tak, czy? 

Beata Gawryszewska: Dokładnie teren nad Wisłą pomiędzy, żebym tu nie skłamała, mostem 

Północnym a przystanią troszeczkę dalej niż przystań tramwaju wodnego. 

Mateusz Semko: Ok. czyli bardziej w stronę… 

Beata Gawryszewska: Czyli wysokość… 

Mateusz Semko:… Tarchomina. Czyli nie wchodzimy tutaj na elektrociepłownia Żerań. 

Beata Gawryszewska: Ten teren też. 

Mateusz Semko: Też ok. 

Beata Gawryszewska: To jest nasz drugi teren stąd moja… 

Mateusz Semko: Czyli składowisko popiołów.  

Beata Gawryszewska:… nieskładna odpowiedź.  

Mateusz Semko: Dobra to chciałem dopytać.] 
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Beata Gawryszewska: Ale teren stricte nad Wisłą. Samym składowiskiem się nie zajmujemy, bo 

zakładamy że tam nie powinno być użytkowania.  

Mateusz Semko: Ok. Dziękuję bardzo. 

Beata Gawryszewska: Ok. 

Andrzej Gusz: Andrzej Gusz, ja w zasadzie nie wiem od czego zacząć bo mam kilka twarzy. I w 

zasadzie od 7 lat jestem zaangażowany w obronę i rozwój osiedla Jazdów, obecnie rozwój jako 

przestrzeni otwartej na działanie edukacyjne, społeczno – kulturalne, artystyczne. W ramach tego 

zaangażowania tworzę projekt laboratorium miasta, czyli przestrzeni która będzie łączyła różne 

uczelnie wyższe warszawskie z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi społecznościami i 

wypracowywała rozwiązania dla rozwijających się miast. I będzie takim zapleczem, trochę Fink 

Tankiem, dla miast no które stoją przed wieloma wyzwaniami na przykład związanymi ze zmianami 

klimatu. I w ramach. Obecnie to laboratorium miasta i to moje zaangażowanie na rzecz Jazdowa 

znalazło też swoje zakorzenienie w instytucji. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych w inicjatywie Akademicka Warszawa, która jest taką wypustką 

Uniwersytetu Warszawskiego na świat zewnętrzny, czyli na współpracę właśnie z innymi uczelniami, 

organizacjami, urzędem miasta. I krótko powiem o czymś takim co mnie w zasadzie głównie tutaj 

sprowadziło, czyli model współzarządzania przestrzenią. To jest koncepcja, która narodziła się na 

Jazdowie 5 lat temu żeby integrować i wykładać na stole interesy i perspektywy różnych 

interesariuszy. Chcieliśmy żeby został stworzony taki model wspólnego zarządzania i wspólnego 

podejmowania decyzji na rzecz jakiejś przestrzeni w mieście. W tym roku składaliśmy wniosek o 

dofinansowanie do programu Live +, otwarty Jazdów we współpracy z ogrodem botanicznym, 

instytutem na rzecz ekorozwoju. I w ramach tego projektu chcieliśmy stworzyć model wspólnego 

zarządzania przestrzeniami zieleni. Nie zielonymi, tylko zieleni. I niestety nie udało się tego projektu 

dostać, tego dofinansowania. Natomiast koalicja na rzecz stworzenia w Warszawie nowego narzędzia 

partycypacji jakoś się rozwija. Tutaj dołączył do tego Artur Jerzy Filip i inicjatywa z Placu Defilad. 

Mamy zidentyfikowane też takie miejsca, jak Plac Małachowskiego, Plac Trzech Krzyży, Plac Pięciu 

Rogów, jako te przestrzenie gdzie to wspólne zarządzanie mogłoby się odbywać i mogłoby być 

realizowane. Ostatnio też jako zespół z Jazdowa prezentowaliśmy naszą pracę na Pawilonie 

Architektury Zodiak. I tam też chcieliśmy żeby rezerwy terenu, które były przeznaczone pod trasę 

tysiąclecia, ale docelowo być może też inne tereny w Warszawie, które były jakimiś rezerwami, były 
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wspólnie zarządzane i żeby mieszkańcy mogli prototypować i testować t czym w zasadzie ta 

przestrzeń mogłaby być w przyszłości. Więc już teraz jakby mogę powiedzieć że ten projekt 

współzarządzania nazwany na roboczo Lokalnymi Gospodarzami znalazł duże zainteresowanie w 

mieście. I przedstawiciele zarządu zieleni, Biura Rozwoju Gospodarczego, Biura Polityki Lokalowej, ale 

też ludzie związani z projektami na Pradze Centrum Kreatywności i tak dalej. I było dobre spotkanie i 

widzimy duży potencjał w tym żeby takie modele, pilotaż takiego modelu wspólnego zarządzania 

przestrzenią przeprowadzić w kilku miejscach  Warszawie. Myśleliśmy też o Skrze. I wydaję mi się że 

właśnie nieużytki czy użytki są bardzo ciekawym miejscem do tego żeby nie było sytuacji gdzie tylko 

jeden interesariusz, na przykład jedno miejskie biuro, czy jedna lokalna społeczność. Bo przykładowo 

Pole Mokotowskie jest taką przestrzenią ogólno miejską, żeby jedna grupa nie położyła na tym łapy, 

co też jakby było nam zarzucane że my być może na Jazdowie chcemy położyć na czymś łapę. Tylko 

żeby zapraszać właśnie do stołu i rozmawiać o przyszłości tych miejsc. I żeby t było takie stałe forum, 

takie stałe ciało, które jeżeli miasto chce zrobić jakieś zmiany w danej przestrzeni żeby wiedziało jaka 

jest ta grupa tych lokalnych gospodarzy, do których warto by się odezwać przy okazji wycinek, 

nasadzeń, stawiania ławek, koszy na śmieci ale też jakby dużych spraw takich jak plany miejscowe, 

zmiana studium i tak. Przepraszam że tak długo, ale wyłożyłem chyba większość moje. 

Beata Gawryszewska: Monika twoja kolej. 

Monika Domanowska: Monika Domanowska. Architekt krajobrazu. Kiedyś związana z SGGW. 

Beata Gawryszewska: Nadal związana z SGGW.  

Monika Domanowska: Teraz urzędnik w Zarządzie Dróg Miejskich. Uczę wrażliwości drogowców. Tak 

też zdarza się… 

Beata Gawryszewska: Taka pani profesor Szczepanowska-Bis jesteś.  

Andrzej Gusz: Albo siłaczka Bis.  

Monika Domanowska: Nie. Ja mam cudowny zespół naprawdę. W Urzędzie Zarządzie Dróg miejskich 

zajmuje się koordynacją projektów. Głównie są to projekty przekształceń przestrzeni publicznej i 

projekty nasadzeń drzew. Między innymi Plac Pięciu Rogów robimy. To już pewnie wiesz że jest ku 

końcowi. 

Andrzej Gusz: Tak. 

Monika Domanowska: I o tym współzarządzaniu słuchałam i tak już mi się gotowało w środku, ale to 

nie jest na ten temat. 
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Beata Gawryszewska: Dobra to zaraz będziecie gotować. Dajcie chwilę.  

Monika Domanowska: Nie za ciekawy temat. Nie wiem co mogę powiedzieć o swojej pracy. Kiedyś 

zajmowałam się rewitalizacją jeżeli chodzi o teorię. Pisałam i zajmowałam się, po prostu badałam 

czym jest degradacja przestrzeni. A teraz ją naprawiam. Tak mi się wydaje że bardziej naprawiam niż 

psuje. Trochę psuję, ale chyba bardziej naprawiaqmy jednak tą przestrzeń. 

Beata Gawryszewska: Ok. 

Andrzej Gusz: Niektórzy mówią że wiesz. 

Monika Domanowska: I zajmujemy się współzarządzaniem w ogólności. Bo ono istnieje… 

Andrzej Gusz: I stawianiem słupków.  

Beata Gawryszewska: Dobrze za chwile. Skończmy. Niech pani powie teraz… 

Andrzej Gusz: Wiem. Ale mówię, że są  hejterzy. Wy zmieniacie na lepsze, ale nie należy się zrażać 

przepraszam. 

Monika Domanowska: Ale ja akurat wyjmuję słupki i zastępuje drzewami. 

Andrzej Gusz: O super.  

Agnieszka Nowak: To będzie o wiele skromniejsze przedstawienie. Nazywam się Agnieszka Nowak. 

Mateusza na przykład znam z inicjatywy ocalmy tereny, bo ja też mieszkam tam w okolicy. Jakby 

moja tutaj różne jakby miejsca, w których ja się pojawiam w mieście, to są głównie jakieś warsztaty 

albo studia podyplomowe na temat przestrzeni miejskiej. Dyplom z kształtowania przestrzeni 

miejskiej z ASP z Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej posiadam. Ale to nie jest mój zawód, tylko 

raczej właśnie jestem aktywistką. I ja mam taka perspektywę trochę już może, może trochę 

przytępiło mi się to ostrze, ale to się zaczęło kiedy pojechałam do Danii i zaczęłam obserwować to 

właśnie jakby niedogodności w przestrzeni dla mieszkańców, które wynikają z tego że jest brak 

porozumienia między osobami, które ją tworzą. Znaczy osoby, podmiotami powiedzmy które ją 

tworzą. I to mnie najbardziej zajmuje. No i to jakby. Ale zawsze podkreślam że to jest jednak moja 

działalność w wolnym czasie. Nie jestem poza właśnie podyplomowymi jakimiś sprawami i pracą 

własną, nie jestem związana zawodowo. Tak że tyle chciałam powiedzieć.  

Beata Gawryszewska: Dziękuję. Ja jeszcze na podsumowanie powiem tutaj pierwszej rundki, powiem 

coś co winnam była państwu powiedzieć a wyleciało mi z głowy, czemu w ogóle ten projekt służy i do 

czego państwa wkład też będzie użyty. Otóż będziemy budować scenariusze przekształceń 

nieużytków warszawskich i oczywiście jak się domyślacie z racji miejsca gdzie się znajdujemy i z racji 
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różnych innych będziemy strać się jak najlepiej, jak najskuteczniej ochronić potencjał przyrodniczy i 

estetyczny i kulturowy i wszelki inny nieużytków. Idę po kawę dla ciebie.  

P: Obligatoryjne pytanie czy mówimy sobie pan/pani, czy też przechodzimy od razu na ty? 

Beata Gawryszewska: A to jest bardzo słuszny wniosek kolegi, więc jeżeli nikt nic nie ma 

naprzeciwko. Idę po kawę.  

Czy ja mógłbym długopis pożyczyć tam z biurka?  

Beata Gawryszewska: tu jest herbata. Proszę sobie nalewać w białym dzbanku herbata.  

Monika Domanowska: Proszę Mateusz o Jezu jakie ciężkie i gorące pewnie.  

Beata Gawryszewska: Filiżanki dla kolegów, którzy chcieli kawkę. Cukier powinien być, łyżeczki są.  

P: No dobrze.  

Monika Domanowska: Wiesz ile jest współzarządzających pasem tynkowym. 

Agnieszka Nowak: No. A to i tak nie są wszyscy interesariusze.  

Głos: Znaczy pytanie czy mówimy legalnie czy nielegalnie. Bo to. 

Monika Domanowska: Znaczy miałam na myśli zarządzających legalnie, ale… 

Głos: Ok.  

Głos: Bo to często jeszcze dochodzą jakieś podmioty różne.  

Głos: Tak. Zagospodarowują.  

Głos: A ja jeszcze miałbym taką prośbę techniczną jak będzie spisywane że jak byście mówili to ja też 

będę się starał, ale… 

Beata Gawryszewska: Kto mówi tak? 

P: Tak. Żeby się nie zrobił taki. Znaczy… 

Monika Domanowska: To może ktoś poprowadzi tą dyskusję i będzie mówił kto jakby. 

Beata Gawryszewska: To Tomek będzie to robił a ja będę pomagać.  

Piotr Jurkiewicz: Czyli mówimy teraz mówię ja.  

Beata Gawryszewska: Teraz mówię ja. 

Agnieszka Nowak: więc właśnie bo to będzie dziwnie jednak, trochę nienaturalnie.  

P: To ja sobie jeszcze spiszę wasze imiona. Piotr. 

Piotr Jurkiewicz: Tak Piotr.  

Mateusz Semko: Mateusz. 

P: Mateusz.  
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Beata Gawryszewska: Ale tutaj to ty mi nie pisz kochanie.  

Głos: Dobrze że się nie powtarzają.  

Agnieszka Nowak: Piotr, Mateusz , Andrzej, Monika, Agnieszka.  

P: I Beata.  

Głos: To jest Towarowa. Dzisiaj obsadzona.  

Beata Gawryszewska: Dam kartki, bo widzę że kilka osób chce notować więc.  

P: No właśnie więc to jakby. 

Beata Gawryszewska: Wszyscy mają herbatę, wodę, kawę? 

P: To nasze spotkanie i zadawanie pytań będzie podzielone na 2 części. Pierwsza taka bardziej 

prywatna i osobista, dotycząca w ogóle użytkowania terenów zieleni, nie tylko nieużytków. A potem 

przejdziemy do tego co sądzimy o nieużytkach, jak byśmy chcieli żeby one wyglądały, jaką one mają 

wartość i co jest dla nich ważne. Ale najpierw chcielibyśmy zacząć od tego jak wy w ogóle korzystacie 

z terenów zieleni na co dzień i czy korzystacie? Jeżeli tak to z jakich? 

Beata Gawryszewska: I czy macie swoje ulubione? 

P: Ulubione tereny zieleni? Ktoś chce zacząć? 

Monika Domanowska: Ja mogę zacząć się wyrywam zawsze. 

Beata Gawryszewska: No mów mówże. 

P: Monika.  

Beata Gawryszewska: Monika.  

Monika Domanowska: Syndrom pierwszej ławki. 

Agnieszka Nowak: Tak wiem.  

Monika Domanowska: Ja mam Park Bródnowski, mój ukochany. Jestem tam kiedyś bywałam 

właściwie co drugi dzień. 

Beata Gawryszewska: Mówisz bardzo cicho. 

Monika Domanowska: To Park bródnowski, ukochany, najpiękniejszy i najlepszy park w całej 

Warszawie. Przepięknie zaprojektowany, funkcjonalny. Pełno ludzi czy zima czy lato. Ostatnio bywam 

w szklarni częściej, bo powstała szklarnia. Więc jako ten że Urban gardenic, dobrze wie kolega. Kiedyś 

zdarzyło mi się bywać tam co drugi dzień regularnie jako biegacz. Służy też jako park biegacza. Są 

wyznaczane trasy biegowe regularnie raz na tydzień są parkruny robione. Więc głównie jako biegacz, 

przechodzień i użytkownik parku rzeźby. 
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P: I jak często? Codziennie, prawie co dziennie teraz? 

Monika Domanowska: No około 2 razy w tygodniu powiedzmy. 2 razy w tygodniu. Teraz bardziej 

transportowo czyli przejazdem, koszeterem rowerem. A tak wypoczynkowo w lato to pewnie koło raz 

w tygodniu weekendowo.  

Beata Gawryszewska: A czy użytkujesz nieużytki? 

Monika Domanowska: Tylko że w przypadku Parku Bródnowskiego nie potrafiłabym wskazać co to 

jest nieużytek Parku Bródnowskim, bo on takiego terenu raczej nie posiada. 

Beata Gawryszewska: Pytam o inne tereny. 

Monika Domanowska: O inne. To jest dla mnie problem. Ja sobie tutaj notowałam jak robiłaś 

wprowadzenie. I dla mnie jak zawsze ciekawym jest temat definiowania. I to pewnie wszyscy mają z 

tym mega problem. No bo po pierwsze próbowałam jak wymieniałaś te tereny znaleźć miejsca 

wspólne, cechy wspólne, które by mi powiedziały jaki był wasz klucz i pomogłoby mi to na szybko 

sobie powiedzieć co wy uważacie za teren nieużytku. Potem w dyskusji, w wypowiedziach pojawiło 

się tereny zieleni, co faktycznie już mnie zbiło z tropu apropo definiowania tych że nieużytków. Więc 

jeżeli dostanę podpowiedź to mogę powiedzieć czy używam nieużytków. A intuicyjnie tak. 

Beata Gawryszewska: Może tak korzystając z nomenklatury literatury naukowej najnowszej, czy 

korzystasz z nieformalnych terenów zieleni? Czyli zieleń, która nie jest oficjalnie parkiem, nie jest 

skwerem, ale jest zielenią.  

Monika Domanowska: I nie mówimy tutaj o terenach łęgów nadwiślańskich? 

P: Też. 

Monika Domanowska: Też. 

Beata Gawryszewska: Czemu nie. 

Monika Domanowska: To jak najbardziej. To użytkuję nieużytki. Tutaj faktycznie głównie tereny 

nadwiślańskie w sezonie wakacyjnym, czyli po warszawsku. A tak na co dzień nie. Raczej moja trasa 

taka codzienna słabo mi tu wypada. Czasami właśnie biegowo skaszam jakieś tereny, które można by 

było nazwać nieużytkami na Bródnie. Czyli mamy taki pas przy Matki Teresy z Kalkuty. Są takie 

tereny, które od Wików są niezabudowane. Po części są pasem drogi, po części są teren 

przeznaczonym na tereny mieszkaniowe. On jest dla mnie ciekawy ten teren, bo wiem dobrze raczej 

że nic tam się nie zadzieje. A ten pas cały czas jest odłożony jako pas drogowy z wizją tramwaju, który 

raczej tam się dalej nie poprowadzi. I gigantyczne tereny mieszkaniowe, które muszą mieć jakieś 
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problemy z uregulowaniem gruntów, bo aż jestem zdziwiona że jeszcze nic się tam nie podstawiło, 

kiedy na działkach obok cały czas kwitnie. Znaczy to dobrze że tam się jeszcze nie postawiło. Dzięki 

temu mamy wzdłuż Matki Teresy z Kalkuty, kiedyś Budowlana, piękne tereny nieużytków właśnie, 

które z obserwacji głównie służą dla piesków, dla spacerowiczów z psami no i właśnie jako miękka 

nawierzchnia do biegania zamiast po chodniku to po ścieżce, która jest wydeptana. I jak zaczął się 

zabudowywać to sławne Pole Bródnowskie, to część osób, które faktycznie mocno użytkowały Pole 

właśnie na treningi z psami, to widzę że powoli to przerzuca się na tą polanę. Jeszcze ćwierć Pola 

Bródnowskiego, 1/3 jest, ale powoli się zamyka ten teren. Więc tak jeżeli taki z nieużytków to chyba 

ten najbardziej. Czyli taki teren łąkowy przy blokach pomiędzy cmentarzem a blokami.  

Beata Gawryszewska: Ok. Proponuję się jeżeli przychodzą wam też do głowy jakieś pytania do osoby, 

która mówi to pytajcie. 

Głos: Znaczy ja chciałem się zgłosić do wypowiedzi. 

Beata Gawryszewska: Prosimy uprzejmie Mateusz. 

Mateusz Semko: No ja przyznam szczerze, że jak sobie tak teraz zrobiłem szybko rachunek sumienia, 

to wydaję mi się Że jakieś 98% terenów zieleni, z którymi mam do czynienia i z których korzystam no 

to są nieużytki z tej tutaj definicji. 

P: A jakie to tereny? 

Mateusz Semko: Już mówię. Przede wszystkim rejon Kanału Żerańskiego pomiędzy ulicą 

Płochocińską i Modlińską. Czyli to jest tam rejon Krzyżówki Kowalczyka. Tak naprawdę to jest w 

planie miejscowym przewidziany teren na zieleń publiczną. To jest to słynne miejsce zresztą gdzie 

teraz będzie budowany, już jest właściwie budowany gazociąg, gdzie była ta wielka wycinka. 

Beata Gawryszewska: Jest to jeden z naszych terenów. 

Mateusz Semko: Tak. I ten teren kiedyś będzie objęty budową, znaczy utworzeniem w przyszłości 

Parku Żerańskiego przez zarząd zieleni. Natomiast obecnie co do zasady no to jak najbardziej spełnia 

tą definicję przedstawioną nieużytku, no bo ten teren nie jest zagospodarowany przez miasto. Były 

tam takie punktowe działania związane na przykład z budżetem partycypacyjnym. Kilka projektów się 

tam udało zrealizować. Natomiast co do zasady ten teren jest naturalny. Oczywiście pomijając ta 

wycinkę która była dużą ingerencją. Natomiast no to spełnia taką funkcję nieużytku. Po drugiej 

stronie mamy. Znaczy to w ogóle całość jest jako Port Żerański, bo formalnie to cały teren i po jednej 

i poi drugiej stronie kanału w tym rejonie to jest port, który nigdy nie powstał. Natomiast no ta druga 
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część jest bardziej nazywana Portem Żerańskim, czyli po stronie torów kolejowych, która też była 

nota bene właśnie w projekcie osiedla Warszawy. No i z tego terenu również korzystam. Tutaj można 

tak wyszczególnić że z tego jakby mojej strony Kanału Żerańskiego korzystam codziennie, kilka razy 

dziennie siłą rzeczy. Natomiast z tamtej drugiej kilka razy w tygodniu. Co do  rzeczy, które tam 

wykonuję, no to oczywiście spacery, droga do pracy, jeżdżenie rowerem, wychodzenie z psami, bo 

mam 2 psy, więc to też sprzyja, że tak powiem, aktywności. Latem bieganie, jazda na rowerze, 

spotykanie się gdzieś tam ze znajomymi, z sąsiadami. Co do samego Portu Żerańskiego, czyli tego 

obszary stricte właśnie tory kolejowe, rejon Auchan, no to tam właśnie bardziej takie aktywności jak 

dłuższe spacery, też jazda na rowerze i na przykład też pływanie kajakiem. Bo udało nam się w 

budżecie partycypacyjnym zrobić taki projekt, który zresztą bardzo dużym się cieszył 

zainteresowaniem w postaci bezpłatnej wypożyczalni kajaków w tym Porcie Żerańskim. Więc jak 

mówimy o użytkowaniu nieużytków to jak najbardziej… 

Beata Gawryszewska: Potwierdzam widzę pływających ludzi. 

Mateusz Semko: To znaczy on się już zakończył teraz ten projekt, bo on trwał bodajże do końca 

września. 

Beata Gawryszewska: No to tak, latem. 

Mateusz Semko: Tutaj dodam że cały czas użytkują również sportowcy, bo tam jest przystań Spójnia i 

tam trenują olimpijczycy nawet, który później na olimpiadzie nas reprezentują. Natomiast myśmy 

zrobili ten projekt taki bardzo rekreacyjny i rzeczywiście się cieszył dużym powodzeniem. Też zarząd 

zieleni go realizował. Nie znam dokładnych statystyk, ale myślę że blisko 1000 osób potencjalnie 

mogło tam się, że tak powiem, przewinąć. Więc tak ten nieużytek nagle się stał dosyć użytkowany. 

Więc to jest to. 

Głos: Czyli przestał być nieużytkiem. 

Mateusz Semko: Tak no przestał być nieużytkiem. Jeżeli jeszcze chodzi o takie tereny nieużytków z 

definicji to na pewno tu musimy dodać w moim, że tak powiem wykonaniu, rejon właśnie nad Wisłą, 

czy te tereny nad Wisłą ale po stronie Żerania czyli pomiędzy trasą Mostu Północnego a trasą S8. Tam 

gdzie jest kładka Żerańska ale też dalej jakby w stronę Tarchomina. 

Beata Gawryszewska: Też jeden z naszych terenów. 

Mateusz Semko: I to co pytałem, moja można powiedzieć ulubione składowisko dawne popiołów 

[słowo niedoczytane, 00:31:27]. To też tak mogę powiedzieć że użytkuję. No kilka razy w tygodniu 
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właśnie na jakieś dłuższe spacery/ Latem jest super ta trasa rowerowa wzdłuż wału i w jedną i w 

drugą stronę tak naprawdę nad Wisłą… Tak że no takie użytkowanie w moim wykonaniu, można 

powiedzieć, życiowo rekreacyjne. 

P: A dlaczego jest to twoje ulubione te składowisko dawne? 

Mateusz Semko: To znaczy składowisko może nie tyle ulubione. A ulubione, powiedziałam ulubione. 

P: Dlatego mnie to zainteresowało i zaintrygowało. 

Beata Gawryszewska: Natychmiast usłyszeliśmy. 

Mateusz Semko: Obecnie to jest teren troszeczkę księżycowy. 

Agnieszka Nowak: Bo Mateuszowi się już udało zagospodarować kanał to mu się skończyły wyzwania 

i się przerzucił na drugą stronę. 

Mateusz Semko: Trochę tak jest. 

Agnieszka Nowak: No tak jest po prostu. 

Mateusz Semko: Trochę tak jest, bo rzeczywiście ten Park Żerański nam tutaj jakoś się udało z 

pomocą dużą zarządu zieleni, który to realizuje jakoś popchnąć do przodu. No i rzeczywiście ja mam 

takie marzenie i robię wszystko żeby to się spełniło, żeby jednak to składowisko popiołów kiedyś się 

stało takim rzeczywiście też terenem zieleni. Bo on ma naprawdę ten teren ogromny potencjał. I 

myślę że tam można naprawdę stworzyć świetne miejsce rekreacji. A obecnie, mówię, to jest trochę 

tak, że Żerań jest co prawda częścią Białołęki która jest najbliżej Warszawy, tak mówiąc kolokwialnie, 

że jakby może nie jedzie się najkrócej, ale jakby geograficznie jest najbliżej centrum Warszawy. I to 

nie jest jakoś bardzo daleko do centrum. A tak naprawdę wystarczy tam właśnie odbić troszkę od tej 

głównej Modlińskiej, mamy jakiś totalnie w ogóle krajobraz kosmiczny. Właśnie to w postaci tego 

składowiska, które jest taką odskocznią w krajobrazie, bo zaraz mamy Wisłę i powiedzmy tą linię 

brzegowa, która jest trochę nieuporządkowana ale jakby taki charakter Wisła ma praktycznie na 

całym odcinku.  A tam mamy totalnie taki teren i tak naprawdę to on nie jest znany. Bo jeżeli się 

kogoś zapyta no gdzie jest elektrociepłownia Żereń to ludzie wiedzą. Ale gdzie jest składowisko 

popiołu czy tam jakiś ten, to myślę że 9 na 10 osób może tego nie wiedzieć.  

Agnieszka Nowak: Też 8 na 12 miesięcy można tam wpaść po kolano w [słowo niedoczytane, 

00:33:49] 

Mateusz Semko: Można ale naokoło jest. Znaczy tam ogólnie ja się raz zapuściłem i musiałem 

wyciągać swego psa, który tam wbiegł i właśnie się wkleił w tą glinę, więc generalnie stwierdziłem że 
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to nie jest dobry pomysł. Ale naokoło jest bardzo fajna trasa. I to też w sumie naturalnie wytycza 

trochę taki teren spacerowy. Bo tą ścieżką pieszo, znaczy rowerową właściwie na koronie wału trochę 

jest ciężko pieszym się poruszać, bo ona jest wąska i wiadomo że jest spory ruch rowerowy, więc to 

tam gdzieś jest trochę problematyczne. Ale rzeczywiście wokół tego składowiska jest taka fajna trasa 

spacerowa już teraz, bo tam są jakieś drogi techniczne, które pozostały. No i tak naprawdę ja dlatego 

właśnie też powiedziałem że to jest taki mój ulubiony teren po tamtej stronie. No bo było oczywiście 

po mojej stronie, że tak powiem, Żerania to Kanał Żerański i to jakby nie ulega żadnej kwestii.  

P: Monika.  

Agnieszka Nowak: Agnieszka.  

P: Agnieszka tak.  

Agnieszka Nowak: Chciałam powiedzieć, dodać kilka komentarzy, ale to jakby nie jest jedyna 

dzielnica, w której ja. Nawet, znaczy tutaj bym powiedziała, że nawet nie najintensywniej działam. No 

po pierwsze jakby chciałam zwrócić uwagę, bo tutaj tak skromnie zabrzmiało. Ale gdyby nie upór 

Mateusza to by naprawdę był nieużytek wzdłuż całego kanału, bo naprawdę przeprowadził i tam 

bodźcowa różne gremia miejskie o to żeby się zainteresowano tym co się stanie po budowie 

gazociągu. I od punktu nie będzie żadnych konsultacji i w ogóle wara, przeszliśmy. Zresztą jakby 

patrząc też na ewolucję w ogóle myślenia, bo ja ją też widzę w różnych miejscach. I to że powstał 

zarząd zieleni dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy poprzedniej kadencji samorządowej. To 

musiało się stać kiedyś, bo po prostu jakby ten rozsypany system był bardzo trudny do ogarnięcia i 

właściwie nie ogarniany przez ten czas. Więc tutaj Mateusz autentycznie jest, był gwarantem tego że 

to się wydarzy. I no na razie jeszcze czekamy na umowę miasta z gaz systemem. No ale to jakby jest 

zupełnie oddzielna kwestia. Natomiast dla mnie przełomowym było takie jedno spotkanie w urzędzie 

dzielnicy na którym był Marek Piwowarski i on w pewnym momencie powiedział tak po cichu: Wiecie 

co mi to się w sumie podobają te betony. I cała koncepcja teraz do tego konkursu, który tam ma być 

to jest właściwie jak się teraz przeczyta wymagania konkursowe, to jest połączenie właśnie tego o co 

my cały czas walczyliśmy, żeby to pozostał teren na tyle naturalny na ile się da. Czyli żeby tam wróciły 

zwierzęta, które tam obserwowaliśmy. Jakby na tyle dziki żeby ten ekosystem po prostu się 

odtworzył kiedyś. A z drugiej strony jest to teren niesamowicie ciekawy ze względu na ten elementy 

industrialne. I to jest po prostu moim zdaniem, mimo tego że nikt nie wie gdzie to jest i ogólnie o fu 

elektrociepłownia i tak dalej i dewastacja jedna wielka, dla mnie to jest, to ma tak wielki potencjał to 



 

231 | Strona 

 

 

miejsce. Dla mnie to jest po prostu tak inspirujące że nie wiem czy jest drugie takie w tym momencie 

miejsce w Warszawie, które ma połączenie tak przeciwstawnych cech, które mogą być tak ciekawe w 

połączeniu. Jeżeli ten konkurs ktoś naprawdę potraktuje rzeczywiście jako taką szansę pokazania tych 

zestawień. Bo ja na przykład się inspirowałam na przykład w tym czego ja tam oczekuję takim 

parkiem w Korei gdzieś, już nie pamiętam gdzie, który był przekształconą taka starą, naturalną 

oczyszczalnią wody. I to były instalacje, które tam fituromediacje stosowano jeszcze. To były takie 

wielkie silosy jakieś już betonowe. Część była kamienna tych instalacji. I tak naprawdę założono t AM 

coś co nie mogło powstać w żadnym innym miejscu, czyli wodny ogród botaniczny w tych starych 

basenach takich. I to jest niesamowicie ciekawe miejsce. Co prawda nie znalazłam żadnych takich 

zdjęć, które by po prostu zachwycały, bo zdjęcia tam są zawsze zamglone. I to nigdy nie wygląda jak 

wizualizacja, do której wszyscy są przyzwyczajeni. Ale wydaję mi się. Znaczy mojego punktu widzenia 

im bardziej różnorodnie każdy z tych naszych użytków, nieużytków będzie zaprojektowany, tym 

będzie ciekawiej. To znaczy żeby jak najwięcej zostało z tego charakteru, z którego wychodzimy. Żeby 

nie wszystko wyglądało jak pole golfowe po prostu z wizualizacji jakiejś i miejsce tylko do siedzenia i 

do grillowania, tylko no mam takie marzenie żeby zostało, żeby te elementy zostały, te betonowe 

jakieś tam kloce, które tak naprawdę były siedliskami ropuch i jeży według tam analizy, którą sobie 

po sąsiedzku sfinansowaliśmy. Jesteśmy takimi aktywistami, którzy wszystko robią zgodnie po 

bożemu i zatrudniliśmy po prostu biologa, który to wszystko tam obejrzał i spisaliśmy raport. Jakby to 

jest, dlatego ja po prostu uwielbiam to miejsce i mam nadzieję że nie zostanie przeznaczone na 

kolejne po prostu grillowisko i takie, nie wiem, nieciekawą jakąś przestrzeń. Oczywiście do tego 

powinna być to całość, to znaczy druga strona portu z basenami portowymi. Ona też już została 

ogołocona. Bo jak wyszło lex Szyszko, to właściciele działek, no użytkownicy wieczyści działek w ogóle 

się nie krępowali. Wycięli wszystko co się dało zgodnie z ustawa. Więc już to jest przetrzebione. No 

ale tam jest na przykład królestwo ptaków. I nieznani sprawcy wieszają budki na przykład i tak dalej. 

Więc jakby jest coś takiego, że to jest takie trochę sanktuarium, że widać te ingerencje. Bo już budka 

lęgowa to jest naprawdę, no ktoś pomyślał i ktoś powiesił. Poszedł tam specjalnie żeby to zrobić. Ale 

jest to działanie w celu zachowania a nie w celu zrujnowania tego charakteru. 

Beata Gawryszewska: Ja mam taką prośbę, wniosek żebyśmy teraz troszkę skręcili tutaj zgodnie z 

tym co panie, co wyście mówiły, żeby. Monika wymieniła słowo piękne, że to jest piękne a ty 

powiedziałaś też coś, to co ciebie zachwyca. Chyba takiego sformułowania...  
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Agnieszka Nowak: Inspirujące. 

Beata Gawryszewska:… użyłaś. Czy moglibyśmy skręcić w tą stronę, co jest piękne i co was zachwyca 

w nieużytkach a co jest tak samo piękne i tak samo zachwycające w innych terenach zieleni? Ja tutaj 

na roboczo powiem że to tak bardzo zgrubnie i łopatologicznie dzielimy na parki, tereny zieleni i 

osiedlowej… 

P: I nieużytki. 

Beata Gawryszewska:… i nieużytki. No ja wiem że to bardzo zgrubna struktura.  

Agnieszka Nowak: A mnie osiedlowa też zachwyca. I też są nieużytki.  

Beata Gawryszewska: A co cię zachwyca? Nieużytki cię zachwycają w zieleni osiedlowej? 

Agnieszka Nowak: Znaczy potencjał, inspirujące. Na przykład bo ja też. To źle brzmi jak się  mówi o 

ogrodach społecznościowych że ktoś je założył i ktoś je wymyślił jednak. Ale wymyśliłyśmy to z 

sąsiadkami. Jednak my je założyłyśmy ten projekt. I on już sobie trwa, jest na Bielanach na środku 

takeluj spółdzielni z lat 60, z którą cały czas się tam okładamy o coś. Prawda taki mikroklimat i mała 

społeczność. No to działa, funkcjonuje a jest w bardzo ciekawym miejscu między szkołą, 

przedszkolem, Biedronką  i powiedzmy po drugiej stronie jest jeszcze Park Olszyna. Ale cel to jest na 

środku osiedla. 

Beata Gawryszewska: Prowadzę zintensyfikowane obserwacje na temat korelacji funkcjonowania 

bardzo dobrego funkcjonowania nieużytku i Biedronki położonej nieopodal. O dziwo to nigdy nie jest 

Lidl ani Żabka.  

Piotr Jurkiewicz: Myślisz że kwestia narodowości. 

Beata Gawryszewska: Nie jest to również Auchan. Zastanawiam. Ale jest to zawsze Biedronka.   

Agnieszka Nowak: Składowisko popromów będzie koło Lidla, znaczy najbliżej będzie Lidl. Chyba że 

Biedronkę walną obok. 

Piotr Jurkiewicz: A to chodzi o obszar tak bezpośrednio? 

Beata Gawryszewska: no tak. Piotrze ty nic nie mówisz do tej pory a mnie bardzo interesuje Twoje 

zdanie na temat tego co cię zachwyca w różnych terenach zieleni oraz w nieużytkach. 

P: I z których korzystasz. 

Beata Gawryszewska: I z których korzystasz oczywiście. 

Piotr Jurkiewicz: Bo zastanawiałem się… 
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Beata Gawryszewska: My przemy na to żeby było to te, z których korzystasz dlatego że wtedy mamy 

pewność że myślisz o konkretnej przestrzeni, że to nie jest wyabstrahowane. 

Piotr Jurkiewicz: Najpierw musiałem sobie zrobić szybką analizę w jaki sposób ja korzystam z zieleni 

jako takiej. I korzystam oczywiście intensywnie bardzo, chociaż krótko, tam pewnie 5-10 minut. 

Najbardziej ze Skweru Smolińskiego przez który przechodzę codziennie. Natomiast jest to taki 

zastrzyk, właśnie piękna w gruncie rzeczy, jeśli się nie bać tego słowa, że starcza na cały dzień. 

Beata Gawryszewska: A co to jest to piękno? W czym ty widzisz to piękno? 

Piotr Jurkiewicz: Że jest tak jak powinno być.  

P: Czyli? 

Piotr Jurkiewicz: Właśnie takie. Że krótko mówiąc, nikt się tam nie wpieprzył z żadną jakąś 

interwencją. Doskonały przykład. Pojawiły się te doniczki takie mega przeskalowane 10 razy skądś 

tam zabrane. One wędrują, teraz gdzieś są… 

Beata Gawryszewska: To są doniczki Moniki. 

Monika Domanowska: To są doniczki dzielnicy. 

Beata Gawryszewska: I wszystko jasne, to są doniczki Moniki. 

Monika Domanowska: To nie są moje doniczki.  

Agnieszka Nowak: Doniczki Moniczki. 

Monika Domanowska: Ale znam tą historię bardzo dobrze. 

Piotr Jurkiewicz: Pojawiły się. Nie przyczepiam się do doniczek, tylko pojawiły się jako element obcy 

takiej interwencji jakiejś odgórnej i nie wiem w jaki sposób. Ale podejrzewam że pewnie pod jakimś 

naciskiem lokelsów albo pod wpływem zdrowej takiej dewastacji ich, zostały zabrane. I ten spór. W 

gruncie rzeczy zastanawiałem się właśnie co tam można, jakie interwencje zrobić żeby było lepiej. I 

wniosek do jakiego doszedłem był taki, że pewnie nic nie robić. Bo bardziej bym się obawiał skutków 

interwencji niż tego jak to działa, funkcjonuje. 

Beata Gawryszewska: A czego byś się obawiał? To tym sposobem dojdziemy co to jest to piękno dla 

ciebie. 

Piotr Jurkiewicz: Obawiał bym się że tak jak to normalnie przecież chodzi, czyli jest ktoś, ktoś ma jakiś 

budżet, jakiś pomysł na coś. Nie mówię tutaj o budżecie jakby społecznym, tylko jakiś tam właśnie na 

przykład z terenów, jakiś inwestor. Ogłasza jakiś konkurs. Ktoś coś robi. Wygrywa jakaś praca,. Która, 

tak jak już tu było mówione, ma najfajniejsze wizualizacje. I potem coś z tego powstaje, pewnie 20%, 
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30, 40, 50. I nagle jest jakiś. Tak jak z tymi doniczkami, generalnie jest efekt powiedziałbym przy 

standardowym procesie w zasadzie mamy prawie gwarancję porażki. Czyli że to że się psuje, zamiast 

naprawiać.  

Beata Gawryszewska: A czy… 

Piotr Jurkiewicz: Niestety tak uważam. 

Beata Gawryszewska:… ty wobec tego będąc architektem i ocierając się o bycie deweloperem 

mówisz że zmiana w przestrzeni jest zła, że ona zawsze psuje, że ona zawsze marnuje jakąś wartość? 

Piotr Jurkiewicz: Nie. Oczywiście że nie. Natomiast w przestrzeni, która ma swój wyraz i ma swój 

charakter i ma swoją historię i jest nasycona różnymi, życiem, bo tak właśnie jest na tym skwerze, 

bardzo różnorodnie jest użytkowany, to wolałbym interweniować gdzie indziej a te miejsca które 

działają w miarę ok, przynajmniej w miarę ok., albo w ogóle dobrze działają, jednak zostawić. I jeśli 

jakieś ingerencje to bardziej w skali nieznanych sprawców i budek niż przerabiania, organizacji 

przestrzeni na nowo. Oczywiście to jest może nawet to doświadczenie w gruncie rzeczy dosyć takie 

pasywne, czyli zachowawcze, ale niestety takie jest. Ono pewnie nie z ostatnich lat, tylko jeszcze tam 

wcześniejszych doświadczeń wynika. Bo wydaję mi się że sporo ma szansę się, że się sporo zmienia 

również i w podejściu. Bo to też jakby z Skweru Słonimskiego. Ja pracuję na Narbuta w pracowni, 

która jest tuż przy Skwerze Słonimskiego. I piękno Narbuta stowarzyszenie takie. Nie stowarzyszenie, 

bo to nie ma żadnej postaci, struktury. Natomiast jest grupa ludzi, którzy doprowadzili do tego, że nie 

wiem, między innymi działania na poziomie miasta i dzielnicy, które następowały w tym samym 

obszarze jednocześnie, czyli z jednej strony projekt zlecony panu inżynierowi jakiemuś krawężników 

wokół Skweru Słonimskiego czy ich przemodelowania na zlecenie dzielnicy a jednocześnie działania 

zieleni Warszawy, która miała jakieś pieniądze na to żeby w ramach zazieleniania ulic. I nagle się 

okazało że te 2 procesy w ogóle się ze sobą nie komunikują. I aktywność rzeczywiście ludzi z ulicy i z 

okolic spowodowała że te machinę przetoczyło się na inne tory. Zahamował się ten proces, który 

gwarantował że te krawężniki będą bez sensu i potem będzie jakby w wolnym miejscu wsadzanie 

czegoś. Ma to działać inaczej. Były konsultacje społeczne. Zobaczymy co z nich wyjdzie. Jeszcze nie 

widziałem rezultatów, bo to się działo w wakacje. Nawiasem mówiąc, całe te konsultacje społeczne, 

których osią miało być zazielenianie ulicy. Może ja odchodzę trochę od nieużytków. Ale w pewnym 

sensie jest to przestrzeń też użytkowana bardziej lub mniej intensywnie i też nie mająca, nie jest 

sformalizowana w gruncie rzeczy.  
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Beata Gawryszewska: A jakbyś nie odchodził od nieużytków. Nieużytek versus Skwer Słonimskiego? 

Piotr Jurkiewicz: Z nieużytków no to ja korzystam w zasadzie las Kabacki gdzie ja z kolei biegam żeby 

nie biegać po twardym. Żeby się do niego dostać trzeba się przedostać przez pas nieużytków w 

okolicach Górki Kazurki.  

Beata Gawryszewska: Kolejny nasz teren. 

Piotr Jurkiewicz: Bardzo fajny teren jako taka fajna przygoda po drodze dojścia do lasu.  

Beata Gawryszewska: Jakbyś miał porównać ten teren i teren Skweru Słonimskiego, sorry Tomek że 

tak skręcam. Co wyrznia jeden na plus, drugi na plus, jeden na minus, drugi na minus? 

Piotr Jurkiewicz: Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć na razie. Znaczy na pewno teren, o którym 

mówię, ten nieużytek na tyłach centra handlowego i zatkanej autostrady nie zachwyca mnie jako taki 

specjalnie niczym. Natomiast jest po prostu, to co tam jest fajne, to jaką siłę przy braku jakiejkolwiek 

interwencji ze strony człowieka ma to co się tam dzieje i roślinnie i zwierzęco i jak sobie świetnie 

radzi we wszystkich porach roku. I to jest te inne zupełnie doświadczenie niż Skwer w środku 

intensywnej dzielnicy.  

P: No i Andrzej ty. 

Beata Gawryszewska: Andrzej a ja to bym cię w ogóle chciała dopytać czy Jazdów jest nieużytkiem? 

Andrzej Gusz: No formalnie nie ma planu miejscowego, więc plan miejscowy dopiero jest złożony 

nam que, więc owszem jest studium które zakłada zupełnie inną funkcję niż park, więc jest, chyba 

podchodzi pod nieużytek. 

Piotr Jurkiewicz: W życiu bym nie powiedział że Jazdów jest nieużytkiem. 

Beata Gawryszewska: Prawda.  

Monika Domanowska: To jest teren mieszkaniowy przecież. 

Piotr Jurkiewicz: nie, ale nie chodzi jaki teren. Po prostu jest. 

Beata Gawryszewska: A może to jest zieleń osiedlowe.  

Andrzej Gusz: Odwołuję się jakby do definicji. No bo jakby jedyne co określa przyszłość danego 

miejsca, jego charakter, no to jest formalnie plan miejscowy. Inne dokumenty jakby nie istnieją w 

obiegu.  

Agnieszka Nowak: To Warszawa jest nieużytkiem.  

Beata Gawryszewska: Do jakich my ciekawych wniosków w projekcie dochodzimy.  
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Andrzej Gusz: Bez przesady, nie jest aż tak źle dlatego że 60,70% już jest pokrycia planów. Już to 

ruszyło trochę z kopyta, więc można odczarować już ten. Nie, może nie 60%, nie pamiętam ile, ale. 

P: Jakiś % nie jest nieużytkiem. 

Andrzej Gusz: Wydaję mi się że jakby tu jest. nie chciałem od tego zaczynać, ale dobrze, skoro 

wywołałaś wilka z lasu to zacznę egocentrycznie a później pokażę też ze podróżuję po innych 

miejscach  w Warszawie. Więc dla mnie w ogóle piękne są te sytuacje kiedy mieszkańcy sami starają 

się zagospodarować te nieużytki i przekształcić je tak jak oni czują czy zadbać o tę zieleń tak jak oni 

chcą. Nie według jakiejś odgórnej wizji, że teraz zrobię wielki plan i tutaj wyrysujemy gdzie będzie 

alejka, gdzie będzie drzewko. Ludzie wiedzą jak to robić. Jednak nie zatracili pomimo tego że cały czas 

siedzą w komputerze i w tablecie to nie zatracili tej jakiejś pierwotnej umiejętności opiekowania się 

przestrzenią. Może czasami potrzebują drobnego wsparcia. Ale też trzeba to z nich wykrzesać. Więc 

dla mnie wszystkie ogrody społecznościowe, które powstały na Jazdowie są super przykładem tego 

jak tymi nieużytkami można się zajmować. Łąki kwietne, które też na Jazdowie powstały, ale tez jakby 

wykluwały się w innych miejscach. Pojawiły się nad Wisłą. Sławek Sędzielski jakoś był zainteresowany 

tym tematem. Fundacja Łąka super że to się dzieje. Piękne jest dla mnie każde posadzone drzewno. I 

sad owocowy, który został posadzony rok czy 2 lata temu przez fundację Łąka jakby pierwsze te 

jabłka które się pojawiły dawały bardzo dużo satysfakcji. Teraz sadziliśmy zieloną ścianę, która ma 

chronić osiedle Jazdów, przed uciążliwościami trasy Łazienkowskiej. Posadziliśmy 20 drzew, więc 

jakby to nie jest wielka zielona ściana, ale już jest jakiś krok na przód. Martwi mnie natomiast i to jest 

mój lęk, sadzenie drzew. Trochę Jazdów stał się takim miejscem nieużytkiem, gdzie miasto jak nie ma 

gdzie posadzić drzew, to tak trochę na przepraszam na odpierdziel a dobra to posadźmy ja na 

Jazdowie. Ostatnio komenda musiała gdzieś zasadzić drzewa no to nasz zieleniarz…. 

Monika Domanowska: Dlaczego? 

Andrzej Gusz: Komenda Główna tak… 

P: Komenda co jakiś czas musi sadzić drzewa. 

Andrzej Gusz: Posadzili drzewa. No bo nasz zieleniarz powiedział spoko to posadźcie. I posadzili na 

pałę jakby w miejscach, wobec których my mieliśmy jakieś… 

Beata Gawryszewska: Inne plany. 
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Andrzej Gusz:… plany, przemyślenia. Pszczoły też są jakimś fajnym sposobem na. Znaczy może 

kolejnym interesariuszem których z tych nieużytków korzystam No bo jeżeli mamy kwiaty a później 

będzie trawnik, bo powstanie to pole golfowe o którym powiedziałeś.  

Mateusz Semko: To nie ja. 

Agnieszka Nowak: To ja,  to moja trade mark.   

Andrzej Gusz:… no to nagle te pszczoły stracą ileś tam kilogramów pokarmu i po prostu tego nie 

będzie. No oprócz tego że nie będzie innych owoców. Pokazałem miód żeby tam na wyobraźni. 

Wszelkie inicjatywy i to już trochę wychodząc poza Jazdów uwielbiam takie przydomowe ogródki, 

które są przy parterach, przy niskich bloczkach.  

Beata Gawryszewska: W zieleni osiedlowej.  

Andrzej Gusz: Sady Żoliborskie czy wszelkie inicjatywy typu skrzynki antysamochodowe. Sam mam 

doświadczenie i zaszczepiłem w mojej społeczności żeby skrzynki po jabłkach, które kosztują 

złotówkę napchać kamieniami, żeby trudno było przesunąć. Zasadzić zieleń i chronić po prostu 

trawniki czy nawet ten trawnik poszerzać. To w takich rzeczach jakby widzę piękno. Ostatnio byłem 

też na Bródnie. W zasadzie z Bródnem miałem 2 razy styczność w przeciągu ostatniego roku. Rok 

temu kiedy powstawał plan miejscowy i tam plan miejscowy zakładał że w tym parku to znowu 

zarząd dzielnicy chyba wyłożył na stół jakieś propozycje że tam wiecie, wrotowisko, pole golfowe, po 

prostu jakiś welodrom i inne badziewie. A mieszkańcy chcieli po prostu jakieś zwykle rzeczy: ławki, 

oświetlenie, ewentualnie kawiarenka a nie jakieś cuda wianki na kiju. W tym roku tez prowadziłem w 

ramach bujnej Warszawy warsztat jak uregulować sytuację tej szklarni sąsiedzkiej, która powstała we 

współpracy z MSN. I MSN miał super łącznik z tą lokalną społecznością i to wyjścia jako duża 

instytucja. Ma super łączni ze świata. Ale on to traktuje trochę po macoszemu, jakby nie widzi w tym 

potencjału, jakby trochę przeszło dlatego że to jest potraktowane jako rzeźba ale MSN mówi że to 

jest park rzeźby i że jaka tam lokalna społeczność, że to jest w ogóle nie potrzebne. Więc jakby to 

budzi moje lęki. Lubię Siekierki, Żerań, Siekierki wspólna sprawa. Tam jest też… 

Agnieszka Nowak: Ja z okna widzę oba kominy tak na przestrzał. 

Andrzej Gusz: Idealnie. 

Beata Gawryszewska: Łał jest taki widok. 

Agnieszka Nowak: Jest. 
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Andrzej Gusz: Tam są takie super nieużytki. Pamiętam że się wybrałem tam kiedyś w środku jakiegoś 

lata po deszczu. I po prostu musieliśmy gnać przez jakieś krzaczory, bo goniła nas chmara komarów i 

czuliśmy się jak w jakiejś dżungli, ale było super. 

Monika Domanowska: Tam jest hardcor.  

Andrzej Gusz: Wał Miedzeszyński naprzeciw, na wysokości tak jak jest tam Bronowska, Patriotów 

chyba jakieś tam, to tam też się zapuszczałem. Wisła brzeg ten dziki oczywiście, nie ten betonowy. 

Ostrogi które się wbijają w wodę są super, bo jesteśmy jakby na takim cyplu. Wisła na wysokości 

Żoliborza gdzie kończą się te koszmarne betonowe schody i zaczyna się po prostu dzicz to tam bardzo 

dużo czasu spędziłem. Sady Żoliborskie. I trochę dalej jest takie miejsce, które my nazywaliśmy w 

liceum Africa corbs, gdzie chodziliśmy na piwo. To jest taka sawanna trochę. Takie są wzniesienia 

Elbląska, Braci Załuskich.  

Monika Domanowska: Górki Włościańskie.  

Andrzej Gusz: No takie górki. 

Monika Domanowska: Górki Włościańskie tak.  

Andrzej Gusz: Łazienki no to tak. Łazienki. 

Monika Domanowska: To piwo mi podpowiedziało.  

Andrzej Gusz: Trasa Łazienkowska. Póki co to jest taki nieużytek, który gdzieś się klaruje w sferze 

naszych marzeń. I to o tym mówiła i Grussmann i Rabiej w ostatniej kampanii. Czyli przykrycie Trasy 

Łazienkowskiej i stworzenie zielonej aorty. Ostatnio trochę o tym myślałem. I marzy mi się po prostu 

5 kilometrów ogrodów społecznościowego. 

Beata Gawryszewska: A czy mógłbyś pociągnąć wątek Łazienek. Bo ten wątek z ogrodami 

społecznościowymi jest dla mnie zrozumiały. Natomiast wymieniłeś Łazienki Królewskie. 

Andrzej Gusz: Łazienki Królewskie i trochę też ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Może 

to najpierw powiem o ogrodzie botanicznym, Gdyby wszystkie instytucje na Uniwersytecie 

Warszawskim działały tak jak ogród botaniczny działa, to ja nie miałbym pracy. W sensie żeby 

wychodzić na świat i mieć kontakt z otoczeniem. I tak jak ogród botaniczny być może był traktowany 

przez ludzi jako taki nieużytek, tak teraz jest miejscem gdzie odbywa się bardzo dużo edukacji, bardzo 

dużo zajęć. Był projekt realizowany w ramach Górnej Warszawy, sąsiedzka kuchnia, edukacja na 

temat… No byłaś zresztą przecież wtedy. 

Beata Gawryszewska: Byłaś.  
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Andrzej Gusz: No właśnie. I tam jest super dział edukacji, który robi naprawdę dobrą robotę i o ile są 

takie miejsca Warszawie, które są zamkniętymi ogrodami, zresztą tutaj w okolicy mamy taki ogród, 

no to ciekawe jest że właśnie podobnie też Łazienki otwierają się na takie inicjatywy. W Łazienkach 

teraz powstaje Centrum Edukacji Przyrodniczej. Więc widać że. To jest też zależy jaka skala jest tego 

użytkowania. Możemy chodzić do Łazienek i karmić pawie i karpie i łabędzie. A z drugiej strony 

możemy wejść na wyższy poziom użytkowania tego parku i skorzystać z jakiejś aktywności, która nie 

polega tylko na jedzeniu waty cukrowej i gofrów. Możemy skorzystać z jakiejś oferty być może jakiś 

kawałek tam szklarni czy czegoś zostanie wydzielony na jakąś wspólną przestrzeń taką do działania. 

Więc ten nieużytek jakby ma dla mnie różne skale. 

Monika Domanowska: Ale bo wymieniłem Łazienki i ogród botaniczny jako teren zieleni, czy jako 

wyszukiwanie w nich tych nieużytkowy cech? 

Beata Gawryszewska: Tak chciałam o to samo spytać. 

Andrzej Gusz: Znaczy doszukuję się w tym bardziej jakiejś takiej gradacji, że mamy przestrzeń która 

powiedzmy jest użytkiem, ale tak naprawdę to ona jest nieużytkiem. Może inny przykład podam.  

Monika Domanowska: Czyli jest nieużyta tak jak mogłaby być użyta. 

Andrzej Gusz: Tak. Jest… 

Monika Domanowska: Konsumowana.  

Andrzej Gusz:… nie spożytkowany potencjał. Jak idę po mieście to wszędzie widzę jakby sytuacje 

gdzie można by wszczepić jakąś aktywność. I… 

Beata Gawryszewska: Andrzeja dopytywała Monika. Słuchajcie a jak… 

Andrzej Gusz: A mogę ostatnią rzecz dodać? 

Beata Gawryszewska: Możesz oczywiście. 

Andrzej Gusz: Dwie. Już nie będę, już zamilknę naprawdę, bo strasznie dużo gadam. 2 rzeczy że chcę 

złożyć w najbliższej edycji budżetu, cieszę się że jest budżet partycypacyjny ogólnomiejski, projekt 

przekształcenia oczka wodnego w zasadzie stawu, który jest w Parku Ujazdowskim żeby ono zostało 

zrenaturyzowane i ko habitat ma takie metody, że można soie stworzyć gdzie zamiast basenu, gdzie 

wiecie, chlor, filtry i takie rzeczy, że sadzimy rożne pałki wodne i takie rzeczy i mamy naturlane 

kąpielisko przy domu. Chciałbym żeby w Parku Ujazdowskim skuć beton i żeby ludzie mogli się tam 

kąpać. Wiem że to jest absurdalny pomysł i już pani z ZZZW powiedziała że to nie możliwe, bo 

konserwator. 
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Beata Gawryszewska: Dobrze że nie ja to powiedziałam. 

Agnieszka Nowak: Dokładnie, bo wszyscy już widziałam w blokach startowych.  

Andrzej Gusz: Mieliśmy już podobną sytuację z furtką. Kiedyś została zlikwidowana furtka do Parku 

Ujazdowskiego i w konsultacjach społecznych mieszkańcy opowiedzieli się za tym żeby tę furtkę 

przywrócić. No i teraz jakby była argumentacja zarządu oczyszczania miasta jak jeszcze się zajmował 

parkiem, ale tego nie było w pierwotnym planie, który tam wiecie senior, ktoś tam, od XIX, XVII, XV 

wiek. 

Piotr Jurkiewicz: Musimy chronić substancję. 

Andrzej Gusz: Hej bez przesady. Czasy się zmieniają. Kiedyś ludzie nie mogli siedzieć na kocach w 

parku, teraz mogą. Jakby zróbmy furtkę skoro jakby funkcjonalność versus jakaś wizja i doktryna 

konserwatorska sprawia że jakaś przestrzeń staje się nieużytkiem, jest wyjmowana z tej użytkowości. 

I ostatnia rzecz, moje lęki to są przede wszystkim to że świadomie jako osoba aktywnie działająca na 

rzecz ochrony różnych terenów, też dzieląca się swoją perspektywą z innymi osobami działającymi w 

mieście, przyjąłem i z przerażeniem czytałem książkę Antybezradni przestrzenne prawo do miasta w 

działaniu. Czyli doświadczenia ekipy ze stowarzyszenia Prawo do miasta, jak oni działali na rzecz 

ochrony przestrzeni w Poznaniu kiedy nie było planów miejscowych, kiedy plany miejscowe były, 

kiedy deweloperzy zabudowywali nieużytki, rezerwy przyrody, układy urbanistyczne, kliny 

napowietrzające. Kiedy osiedle miało jakiś układ bloków. I tutaj było zagospodarowane że tutaj 

będzie zieleń i nagle po paru latach, po 30, 40 ktoś przychodził i mówił, hej a po co tutaj taki zielony 

wygon. To walnijmy tutaj wielkie bloczysko. I jakby nikogo już nie obchodziło... 

Monika Domanowska: Dzień jak co dzień. 

Andrzej Gusz:… że to po coś zostało stworzone. Po to żeby wiatr wędrował, żeby ci ludzie widzieli 

drzewa i tak dalej. I to budzi moje leki i tym chciałbym jakby się dzielić żeby ludziom dawać takie 

narzędzia do tego żeby takie rzeczy po prostu w Warszawie się nie działy, żeby… 

Beata Gawryszewska: Żeby było wszystko jasne, bo troszkę niejasno się wypowiedziałeś, 

Antybezradni przestrzennie jest w porządku? 

Andrzej Gusz: Tak, tak. Tylko jak widać skalę tego i jak bezczelnie można korzystać na przykład z 

zasady dobrego sąsiedztwa i odwoływać się do budynków położonych o 2 kilometry od miejsca gdzie 

się planuje inwestycje, no to wszystko powoduje że boję się o każdy zielny fragment Warszawy, że on 
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potencjalnie będzie traktowany jako przestrzeń inwestycyjna. I że powstanie nam jakiś wiecie jak w 

Japonii, że jak masz widok na drzewo to mieszkanie 30% więcej kosztuje. Jedno drzewo wystarczy.  

Beata Gawryszewska: Słuchajcie jaka jest wartość nieużytku? Jaka jest waszym zdaniem największa 

wartość nieużytków? I tutaj zmieniamy troszkę optykę. Znaczy wy troje, Andrzej, Mateusz, Agnieszka 

nie musicie nic zmieniać. Natomiast Monika jesteś urzędnikiem w tym momencie.  

Mateusz Semko: Ale możemy coś dodać? 

Beata Gawryszewska: Tak. A Piotrek jesteś architektem i deweloperem.  

Monika Domanowska: To zadaj jeszcze raz pytanie to usłyszę je jako urzędnik. 

Beata Gawryszewska: Jaka jest wartość nieużytków największa, lub jakieś najważniejsze wartości? 

Agnieszka Nowak: Czy ja mogę zrobić jedną uwagę, bo? 

Beata Gawryszewska: Tak oczywiście. Agnieszka. 

Agnieszka Nowak: Tak. To mówi Agnieszka, która mówi że moim zdaniem, znaczy ja nie jestem już w 

stanie odpowiadać na pytania, bo jednak nie mamy tej definicji. Bo dla mnie, przepraszam, ale 

wskazanie Łazienek albo Parku Ujazdowskiego albo nawet Jazdowa jako nieużytku jakby kompletnie 

mi się nie skleja z czymkolwiek co mogłabym powiedzieć o tych nieużytkach, w których ja bywam. 

Beata Gawryszewska: Jasne. Wracam do definicji… 

Agnieszka Nowak: I w tych na przykład wybranych tutaj. 

Beata Gawryszewska:… na potrzeby projektu. To są tereny, które nigdy nie były zabudowane. To są 

tereny po przemysłowe lub po wyrobiskowe, tereny nad Wisłą i tereny po forteczne. A wszystkie 

pełnią role nieformalnych terenów zieleni.  

Agnieszka Nowak: Więc właśnie w tym już tutaj w tym kontekście. Aha bo dla mnie nieużytek już 

najprościej mówiąc, teraz sobie to wyobraziłam właśnie zestawiając to z różnymi instytucjami nawet, 

które mają przynajmniej nie wiem jakiś swój teren pod opieką. Nieużytek to jest takie miejsce, że jak 

się spotyka innego człowieka to się mówi o, kurcze ktoś też o tym wie. To do tego momentu to jest 

nieużytek. A jeżeli to się. Bo dla mnie na przykład już ten teren zawsze brzmi dziwnie. 

Beata Gawryszewska: To możesz zawsze wyobrażać sobie teren przy Porcie Żerańskim.  

Agnieszka Nowak: Ale nawet chciałam zestawić dwie. Już to będzie totalnie pewnie dziwne co 

powiem. Droga rowerowa nad Wisłą na wysokości Piekiełka, tam gdzie Mateusz ma składowisko 

swoje… 

Mateusz Semko: To nie jest moje. To jest skarbu państwa. 
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Agnieszka Nowak:  Dokładnie. Czyli nasze wspólne, czyli twoje też.  

Mateusz Semko: No w sumie.  

Agnieszka Nowak: Na tej naszej wysokości między 2 mostami, to jest dla mnie nieużytek, bo tam 

rzeczywiście po 2 stronach właściwie niewiadomo co się dzieje, jest bardzo trudno zejść. Jak są jakieś 

ogrody działkowe, to one niewiadomo czy tam ktoś psem nie poszczuje i tak dalej. Nie wiadomo czy 

one są legalnie wytyczone, czy nie. Czy tam ludzie mieszkają na stałe. Jest bardzo też dyskusja… 

Mateusz Semko: Mieszkają.  

Agnieszka Nowak:… w dzielnicy na ten temat. Dokładnie my wiemy że mieszkają. Wszyscy udają że 

tak wcale nie jest. A dalej na wysokości Tarchomina ta sama droga dla rowerów czy tam ciąg pieszo – 

rowerowy właśnie zmienia się w ciąg pieszo – rowerowy przez to że jest tam pełno ludzi. Jest tam 

seminarium, które widać. Jakby są zabudowania, które są tuż koło tej drogi. 

Beata Gawryszewska: Mówisz o tej drodze pieszo – rowerowej na wale? 

Agnieszka Nowak: Na wale. I tam to już nie jest według mnie nieużytek, tylko top jest fragment parku 

albo fragment zieleni osiedlowej, bo osiedle jest tuż przy wale. I to jest dosłownie to że przejeżdża się 

za most i kompletnie zmienia się sposób użytkowania. I dla mnie właśnie, ja już tam bym nie szukała 

nieużytków. Bo dla mnie w porównaniu z Żeraniem, Tarchomin to jest w ogóle wielka metropolia.  

Mateusz Semko: Znaczy ty masz taką bardzo radykalną definicję nieużytku. 

Agnieszka Nowak: Mam definicję taką z mojego psychologicznego jakby punktu widzenia, to jest jak 

spotykam człowieka to się zastanawiam czy się zgubił tak. 

Beata Gawryszewska: No ale wystarczy że zejdziesz z tego wału nad Wisłę i pójdziesz ścieżką która 

jest nad Wisłą i masz to czego chciała łaś. 

Agnieszka Nowak: nie latem tak nie jest. Jest bardzo trudno znaleźć choćby korzeń drzewa żeby 

usiąść. Tam jest tyle ludzi.  

Monika Domanowska: Ale wiecie co jest bardzo ciekawe. W tym definiowaniu jest coś takiego, że 

akurat nieużytek jako słowo, jako pojęcie daje bardzo dużą, tak jak ty o tym opowiadałaś, możliwość 

auto nazwy tego, własnej definicji, własnego pojmowania. Intuicja ci podpowiada to. Tutaj mamy 

kompletnie inna intuicję, która podpowiada inne cechy. I ja bym tutaj nie stawała okoniem, że ja już 

tutaj nie mogę, bo ja inaczej to pojmuję, tylko trzeba dać powietrze na to że ktoś ma inne 

wyobrażenie na słowo, które daje taką przestrzeń. 

Agnieszka Nowak: Ja rozumiem, tylko że ja po prostu mówię na definiowanie.  
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Beata Gawryszewska: Jaka jest największa wartość nieużytku dla urzędnika Monika, warszawskiego? 

Monika Domanowska: I tu jest bardzo. Warszawskiego urzędnika. Bo ja mam taki problem że nie 

staram się, i myślę że dobrze mi się to nawet udaje, nie mieć takiej dychotomii dualizmu pomiędzy 

sobą jako urzędnikiem a sobą jako człowiekiem poza pracą. I to chyba byłoby dobre akurat żeby tego 

nie mieć. No bo gdybym pracowała jako urzędnik, pojmując świat w standardowo pojęty, urzędniczy 

sposób, no to wtedy wrócilibyśmy albo byli w jakimiś takim nietajnym miejscu. Więc raczej 

chciałabym pojmować nieużytek jako urzędnik tak samo jakbym go pojmowała jako Monika, która 

chciałaby z niego korzystać wyprowadzając psa. Więc. 

Beata Gawryszewska: Ty Piotrze. 

Piotr Jurkiewicz: no tak, tylko że. Tu mówi Piotr. Oczywiście wszyscy tak naprawdę jestem na 100% 

pewien co innego trochę rozumiemy i ok., bo tak naprawdę chyba prowokacyjna jest cała nazwa 

całego tego projektu. I bardzo dobrze. Każdy traki teren ma jakiegoś swojego właściciela i ma jakieś 

przeznaczenie tak jak mówiłeś. Ma jakieś albo zdefiniowane a często niezdefiniowane przeznaczenie, 

jakieś ograniczeni a przestrzenne. Ja na przykład teraz pracuję nad, w gruncie rzeczy sobie przed 

chwilą uzmysłowiłem, zabudowaniem nieużytku na Skoroszach nad zespołem, która tam ma, nie 

wiem, 12 000 metrów kwadratowych dla dewelopera. Z tym że to jest jego działka. To jest jakby 

teren zielony, który wszyscy dookoła co już swoje nieużytki zabudowali, czy działki, teraz chcą żeby to 

był oczywiście teren zielony wspólny. Nigdy tak nie było to pomyślane. I to jest czyjaś działka. Akurat 

ten deweloper ją ma i tam planuje zrobić inwestycje. Czyli z jednej strony własność, struktura 

własności. Ja rozumiem że o tych nieużytkach mówimy głównie o przestrzeniach które są jednak 

jakoś własnością publiczną. No bo trudno mówić jeśli coś jest czyjeś, ma prawo to zabudować. A z 

kolei i ta druga strona równoważni planista czy wszystko jedno kto. No ktoś nie przeznaczył tego, nie 

nadał jakiś ograniczeń planistycznych jednak, czy to możliwości zabudowy czy ograniczenia 

możliwości zabudowy, czy też ustalenia takich możliwości zabudowy żeby tej zieleni nie zabrać 

stamtąd tylko ją przekształcić. A jednak pozwalają zabudowywać. Czyli w postaci tego co jest 

dyskutowane, czyli ta nieszczęsna powierzchnia biologicznie czynna, która funkcjonuje w planach, 

albo nie funkcjonuje raczej, no bo wiadomo są różne sposoby żeby ją obchodzić. Być może trzeba ją, 

tak jak rozmawialiśmy też tutaj, przekształcić definicję żeby rzeczywiście miało to szansę działać jako 

narzędzie, które daje jakiś efekt, o który chodzi a nie tylko spełniało się jeden z punktów do tego żeby 

dostać pozwolenie na budowę. No właśnie czyli chciałem powiedzieć o tych, o własności tych 
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terenów i o tym że plan, czyli to gdzie wolno budować, gdzie nie wolno budować, jest drugim 

czynnikiem, który ustawia całą tę naszą dyskusję. Przy czym trzeba se też śmiało powiedzieć bez 

oddzwaniania że planowanie nie służy planowaniu obecnie tak naprawdę. Czyli proces planistyczny 

teoretycznie jest wszystko świetnie. On jest procesem społecznym. Wszystko tak naprawdę to my 

sobie planujemy. Tak samo jak my rządzimy krajem. Tylko że nie działa to w ten sposób zupełnie. 

Przepraszam.  

Beata Gawryszewska: Serwetkę. Ogarniasz. Ok. 

Agnieszka Nowak: A ja rządze, ale ja rządze. 

Piotr Jurkiewicz: no tak. 

Beata Gawryszewska: Ucieszyłeś damę.  

Piotr Jurkiewicz: To samo jest z tym planowaniem. W gruncie rzeczy każdy plan miejscowy jest. To że 

tam jest jakiś planista, który go przygotowuje, to może być ta a może być inna osoba. Natomiast to 

jest, społeczeństwo uznaje że tak przeznaczamy sobie tereny i będziemy tak i tak budować. Bardzo 

fatalne narzędzie. Była nadzieja na to żeby ono się poprawiło. W każdym razie tak była nadzieja żeby 

się poprawiło. Potem ona gdzieś znikła. A potem być może znowu się odradza. A jeszcze mamy 

protezy planistyczne w postaci ustawy i ułatwieniach.  

Beata Gawryszewska: Tak. Tak zwanej deweloperskiej, o tej mówisz.  

Piotr Jurkiewicz: Tak zwanej deweloperskiej. No właśnie. Więc ten drugi czynnik oprócz własności 

czyli przeznaczenie terenu i możliwości jego zabudowy tak naprawdę związane są z procesem 

planowania przestrzennego. I od razu sam sobie odpowiedziałem czy też dopowiedziałem do tego że 

jest on wysoce niedobry. No ma bardzo olbrzymie wady, które tak naprawdę, tak jak już tutaj 

mówiliśmy, jeśli działka jest czyjaś to w gruncie rzeczy deweloper. Wartość nieużytku w gruncie 

rzeczy jeśli nie jest Ion rzeczywiście nieużytkiem ewidentnie nie do zabudowy, tak jak baseny. 

Każdego nieużytku dla dewelopera, tak sobie myślę jak sobie wyobrażam tego… 

Beata Gawryszewska: Które baseny? 

Piotr Jurkiewicz: Skry. To jest wartość terenu który można zbudować. Czyli on widzi ile tam umów z 

metra kwadratowego da się uzyskać. I to są pieniądze. I to jest jakby z punktu widzenia dewelopera 

zdrowe podejście. Nie spodziewałbym się innego. Problem polega na tym że jakby z kolei interes 

publiczny nie ma swojego silnego… 

Beata Gawryszewska: Reprezentanta. 



 

245 | Strona 

 

 

Piotr Jurkiewicz:… przedstawiciela, reprezentacji.  

Agnieszka Nowak: Ale idziemy troszkę w stronę tej Japonii. Bo mi się wydaję, ja tak patrząc na ten 

moment…’ 

Piotr Jurkiewicz: My nie wiemy gdzie idziemy. Gdzieś idziemy. 

Agnieszka Nowak: Druga Japonia. Nie bo chodzi o to czy naprawdę ludzie nie zaczynają rozumieć że 

dostęp do przyrody, nie tylko zieleni urządzonej, czyli nie wiem, tam maty rozchodnikowej albo 

czegoś tam, że to jest jakby wartość nieruchomości. Z mojego punktu widzenia ten moment 

zaćmienia umysłu, kiedy ja kupowałam mieszkanie na Żeraniu i myślałam że jak jest narysowany 

zielony teren zieleni urządzonej nad kanałem, to tam będzie to co jest. A to był teren zieleni 

urządzonej przez który można przeprowadzić gazociąg i wywalić 40 metrów tego lasu. Też jakby 

kompetencje nie pozwalają normalnym ludziom czytać planów w takiej, jakby na takich szczegółach 

się skupiać po prostu. Tam nie było nawet. Tam termika wnioskował żeby wpisać że będzie to 

gazociąg wysokiego ciśnienia i twórca planu odrzucił uwagę żeby nie było w tekście, że to będzie tak 

wielka inwestycja, tylko infrastruktura jakąś tam jakaś. W ogóle nie było to jasne wtedy kiedy ja 

kupowałam to mieszkanie. A dla mnie ten nieużytek nad kanałowy, w którym doszło do kilku 

morderstw i czegoś tam jeszcze wcześniej kiedyś w historii. Więc było to naprawdę miejsce takie u. 

Mateusz Semko: Spełniało warunki definicji. 

Agnieszka Nowak: Doskonałe. A jak idzie jeszcze ktoś ze szpadlem to już w ogóle uuu, nie wiadomo 

co na tam robi. 

Monika Domanowska: Ogrodnik miejski. 

Piotr Jurkiewicz: Tak, tak. Albo morderca. 

Mateusz Semko: Znaczy ostatnio nawet tak. 

Agnieszka Nowak: Albo grab nasz miejski. Nieważne. W każdym razie dla mnie ten nieużytek był tyle 

samo wart co Modlińska i autobusy na niej z drugiej strony. W sensie ja gdybym wiedziała że tego 

tam nie będzie, to ten dobry dojazd i ta cała cywilizacja, które jest tuż koło mojego mieszkania by dla 

mnie była nic nie warta. To znaczy jakby jednak im mniej jest tych nawet właśnie dzikich czy 

niewiadomo co robiących w przestrzeni zielonych terenów, czy terenów zieleni, nie, zielonych po 

prostu terenów, nie zagospodarowanych z myślą jakąś planistyczną czy projektową za tym, to one 

jakby, one też drożeją, im jest ich mniej. Więc to jest wartość nieużytku, że po prostu jeżeli mamy z 

jednej strony super zurbanizowane coś, na przykład nie wiem, tak jak my mamy Modlińską, Mc 
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Donalda, Burger Kinga. I to się na tym kończy nasza infrastruktura społeczna. No to po drugiej stronie 

miała być ta przeciwwaga. I jak jej nie ma to wartość nieruchomości ale też nieużytku i też tej 

infrastruktury publicznej spada jakby razem moim zdaniem. 

Monika Domanowska: Czyli wartość okiem zagospodarowania terenu i wartość użytkownika terenu 

obok jest na 2 skrajnych biegunach w sumie. Tak można by to. 

Agnieszka Nowak: Zależnie od jakby stopnia ingerencji. Jeżeli jest dewastacja to na 2 skrajnych, a 

jeżeli jest. 

Mateusz Semko: Właśnie pytanie, bo tu się pojawiła w poprzedniej, nie chciałem się już wtrącać. 

Super było pytanie o zmiany, czy zmiana jest zła. Jakby co do zasady moim zdaniem to zależy od tego 

jaka ta zmiana jest. Bo to tak można powiedzieć kolokwialnie. Ale ja tu się odniosę bardzo konkretnie 

do przykładu akurat Portu Żerańskiego. Wiem że będę może monotematyczny. Ale akurat to jest 

temat, który myślę że warto tak co do procesu prześledzić jak to wyglądało. Bo też może to jakoś 

przybliżę.  

Agnieszka Nowak: Tak. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach.  

Mateusz Semko: Bo to jest trochę tak że, zresztą to co tutaj padło i to było super, że planowanie 

przestrzenne no powiedzmy że w Warszawie ma delikatnie mówiąc pewne jakieś braki, w sensie że 

ten proces jakoś działa w dziwny sposób. No i pojawił się projekt, który miasto zapowiadało że on jest 

super, Osiedla Warszawy. Czyli nie że planujemy tak jak do tej pory, czyli te plany miejscowe, których 

mało kto rozumie. Jakieś tam konsultacje na które praktycznie nikt nie przyjdzie. I generalnie w taki 

otwarty sposób, że rozmawiamy z interesariuszami. Przynajmniej miasto tak twierdziło że robimy te 

warsztaty, generalnie wszystko jest fajnie, prowadzimy dialog. Tylko co się okazało. Do procesu 

zostały wybrane tak naprawdę 2 tereny. Co do Żerań FSO, czyli te tereny po drugiej stronie trasy S8 i 

Port Żerański. Jeżeli chodzi o Żerań FSO, to można dyskutować, bo tam od dawna się mówiło o 

zabudowie tego terenu. Chociaż też to jakby to czym, to się skończyło, te warsztaty dla Żerania FSO, 

czyli tak naprawdę wprowadzenie całkowitej praktycznie zabudowy mieszkaniowej, tylko tam z 

jakimiś light motywami małych terenów zieleni czy jakimś przewidzianym miejscem pod edukację, to 

nie jest dobry kierunek. Ale to można dyskutować. Ale wybranie Portu Żerańskiego, który z zasady 

jest terenem zieleni. I to też nie jest tak że to jest taki nieużytek, którym nikt się nie zajmuje, o który 

nikt nie dba. Trochę tak jest. Ale na przykład jest ten projekt Miasta i ono świetlnie wyszło w ramach 

Live +, związany z ochroną ptaków. Wyspy lęgowe zrobione nie małym wysiłkiem. I to się udało, bo te 
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lęgi tam są. To zarząd zieleni też to nadzoruje. I rzeczywiście te ptaki tam się rozwijają. To jest takie 

trochę zaplecze dla Natury 2000 znajdującej się nad Wisłą. No i nagle przychodzi biuro architektury i 

mówi słuchajcie zrobimy taki proces że osiedla Warszawy, gdzie jak się patrzy na mapę satelitarną to 

tam ciężko znaleźć coś co nie jest zielone w tym Porcie Żerańskim. Jest jedna działa taka, która 

rzeczywiście nie jest zielona a wszystko jest zielone. Więc mamy już z założenia taką rozbieżność 

bardzo dużą. I też jakby jako uczestnik tego procesu no muszę niestety powiedzieć że to była trochę 

farsa jeżeli chodzi o jakby poziom. Może nie poziom, tylko o formę dialogu. Bo z góry była założona 

jakaś teza, czyli że mają być osiedla. A ten teren ta naprawdę na osiedla zupełnie nie jest 

predestynowany, bo jedna rzecz to jest zieleń, którą się powinno chronić, jakby te naturalne walory a 

druga rzecz jest taka, co też było takim pewnym paradoksem i co podniosły nawet nasze władze 

dzielnicy ku zdziwieniu… 

Agnieszka Nowak: Totalnemu szokowi. 

Mateusz Semko:… biura architektury, że niestety okazuje się że teren, który nie ma infrastruktury 

żadnej, czyli żadnego uzbrojenia. Już nie mówię o drogach bo to jakby nie jest, ale żadnego 

uzbrojenia względem sieci energetycznych, kanalizacji, po prostu nic, to jakby budowanie tam osiedli 

w założeniu że oczywiście deweloperzy mieliby w jakiś sposób partycypować w kosztach, to jest po 

prostu utopia. Bo tu jest takie piękne porównanie. Tam było akurat tak że większość terenów Portu 

Żerańskiego należy do miasta. Jest jakby albo w zarządzie miasta, albo jakby to są tereny skarbu 

państwa w zarządzie też miasta. I jest 2 deweloperów na jakiś tam niewielkich skrawkach terenu. I 

teraz co. I pytanie czy tworzymy tam teren publiczny i na przykład tutaj też do chodzimy do własności 

gruntów. Jednak dążymy do tego żeby część tych gruntów od deweloperów wykupić, bo to jest 

możliwe i to się robi. Tym bardziej że trzeba podkreślić że w tym momencie deweloperzy podjęli 

bardzo duże ryzyko inwestycyjne, bo kupili z premedytacją grunty, które nie mają dostępu do drogi 

publicznej, które mają ograniczenia związane z zapisami w studiu. Więc tak naprawdę oni podjęli 

ryzyko. I teraz biuro architektury stara się zwiększyć wartość ich gruntów przez ten cały proces. No i 

stworzyć taką przestrzeń pół publiczną, pół prywatną, zależy jak na to patrzeć, do której miasto 

bardzo dużo pieniędzy będzie musiało dołożyć. I na tym tak naprawdę.  

Agnieszka Nowak: O wiele więcej niż wykupienie tych gruntów. 

Mateusz Semko: Tak. I na tym krótkoterminowo ktoś zyska. Czy zyska na tym miasto jakby jako, tak 

patrząc z punktu widzenia interesu publicznego, no to było bardzo dyskusyjne. Bo tak naprawdę też 
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w ramach tych warsztatów mimo że one trwały kilka dni, były jakieś dyskusje i w grupach i takie jakby 

bardziej publiczne, nie byliśmy w stanie uzyskać konkretnej informacji jakby co miasto i będzie z tego 

miało i czy ci deweloperzy w ogóle są w stanie w jakiś sposób partycypować w tym 

zagospodarowaniu. Nie padły jakieś w ogóle zupełnie konkretne informacje mimo że państwo ze 

strony deweloperskiej z biurem architektury już sobie ustali jakieś konkretne rozwiązania że na 

przykład tutaj zrobimy dostęp do drogi publicznej, tu będzie tak, tu będzie tak. Więc jakby oni już 

przyszli przygotowani a nie do końca nawet byli w stanie to obronić. A takim niestety gwoździem do 

trumny tego całego projektu, przynajmniej w jego pierwotnej wersji było to że później pojawiły się 4 

warianty z czego 3 zakładały zabudowę w różnym stopniu. Jeden zakładał to o co myśmy postulowali 

czyli utworzenie w Porcie Żerańskim terenu zieleni ogólnodostępnego jaki przedłużenie właśnie tego 

parku Żerańskiego plus też postawienie na sporty wodne. Super pomysł się pojawił w kontekście 

szkoły sportowej właśnie związanej z tą przystanią i sportowcami. No i były te 4 warianty. No i 

okazało się ze w konsultacjach 70% głosów, prawie 70% głosów zebrał wariant zieleni.  

Agnieszka Nowak: Zostawcie go w spokoju. 

Mateusz Semko: Czyli jakby musimy sobie zdawać sprawy z jakby kuriozalności tej sytuacji, że, tylko 

skończę, bo przedłużam , że projekt się nazywa Osiedla Warszawy a mieszkańcy, którzy mieli być 

stroną tego procesu mówią że ok. są Osiedla Warszawy ale my oczekujemy że tam powstanie teren 

zieleni.  

Beata Gawryszewska: Ok. I tu już od razu. 

Mateusz Semko: Co do… 

Beata Gawryszewska: Słuchajcie 2 ostatnie pytania przed nami. Czas ucieka. Nie wiem czy wiecie że 

już gadamy półtorej godziny… 

Mateusz Semko: Przepraszam , przedłużyłem może.  

Beata Gawryszewska: Spoko. Tomek czy idealny nieużytek tak? 

P: Tak mi się wydaję że byśmy. 

Beata Gawryszewska: Czy potrafimy bo tak poszukując recepty na to czy będziemy zmieniać 

nieużytki, jak będziemy zmieniać nieużytki, czy będziemy je zagospodarowywać i od czego to zależy. 

Czy moglibyście opisać… 

P: Bo to też jest trochę pytanie o granice interwencji. 

Beata Gawryszewska: Tak. Czy moglibyście opisać wasz idealny, wymarzony nieużytek? 
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Mateusz Semko: Jak to, nie rozumiem pytania? 

Beata Gawryszewska: Nieużytek. 

Mateusz Semko: Co to znaczy idealny, wymarzony? 

Andrzej Gusz: Który jest taki jaki jest.  

Beata Gawryszewska: Taki który ci się podoba. Żebyś stwierdził oho takie nieużytki chciałbym mieć w 

Warszawie. 

P: Ale jako architekt.  

Agnieszka Nowak: A czy łąka która już jest. Powiedzmy był nieużytek i jakby niewiadomo co będzie z 

tą przestrzenią. Potem padła decyzja jakimś cudem ze zostanie tam łąka, która będzie użytkowana 

właśnie jako łąka, czy to jest. 

Beata Gawryszewska: Pani mówi łąka tak? 

Mateusz Semko: Nie. Na razie jest jakaś historia.  

Agnieszka Nowak: Jest myśl, jeszcze muszę ją. I jest decyzja cudem się udało uchronić ten teren że on 

będzie łąka. I to będzie jego funkcja. Czy jak on już ma przeznaczenie docelowe jako łąka i zostaje tym 

samym co było wcześniej, czy nadal jest nieużytkiem czy już jest łąką która jest użytkiem? 

Beata Gawryszewska: Być może.  

P: Jest użytkiem dla pszczół.  

Beata Gawryszewska: Być może. Jest pożytkiem.  

Agnieszka Nowak: Wszystko albo nic. 

Andrzej Gusz: Ja mogę ten, bo chciałem się jeszcze odnieść do tej definicji i trochę to jest odpowiedź 

na twoje pytanie. Bo ty chciałaś Agnieszka jakby powiedziałaś o tym że Łazienki i tak dalej że to jakby 

nie, nie tędy droga. Natomiast ja chciałem jeszcze bardziej poszerzyć definicję… 

Agnieszka Nowak: Według mnie. 

Andrzej Gusz:… tego nieużytku. Też według mnie tylko. Że spotkaliśmy się tutaj w gronie ludzi 

pięknych, młodych, wysportowanych… 

Beata Gawryszewska: I wysokich też. 

Andrzej Gusz:… z dużym kapitałem kulturowym, którzy wsiedli w 166 i tu przyjechali. 

Piotr Jurkiewicz: Samochodem przyjechałem sorry.  

Beata Gawryszewska: Sorry ja też.  
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Andrzej Gusz: Natomiast to co z naszej perspektywy jest użytkiem i nieużytkiem i tam gdzie stawiamy 

granice to jest jedno. Ale też powinniśmy mieć świadomość tego że między 200 a 3000 000 

mieszkańców Warszawy w ogóle nie wychodzi z domu ze względu na bariery architektoniczne, ze 

względu na nierówne chodniki, na brak ławek, na brak toalet, tego że osoby starsze nie są w stanie 

wyjść do sklepu, który jest oddalony 5-10 od miejsca zamieszkania, bo nie ma ławki na której by 

mogli przycupnąć czy skorzystać po drodze z toalety, czy rodziny z dziećmi nie mają w parku 

Łazienkach, w Parku Ujazdowskim czy też na Jazdowie takiego miejsca gdzie mogą zjeść kanapkę a 

nie jakiegoś badziewnego gofra, gdzie mogą skorzystać z przewijaka, gdzie mają toaletę, gdzie nie ma 

barier architektonicznych. I w tym momencie jakby dla tych ludzi coś co dla nas jest użytkiem staje się 

nieużytkiem, no bo jest totalnie… 

Beata Gawryszewska: Ok. rozumiemy. Czyli czy ty mówisz że idealny nieużytek jest nieużytkiem 

dostępnym? 

Andrzej Gusz:” No jednak jeżeli chcemy jasno sobie zdefiniować że nieużytek to jest jakieś miejsce 

gdzie trochę oddajemy je przyrodzie i ludzie mogą tego… 

Beata Gawryszewska: A widzisz to ja to chcę usłyszeć. Ty mówisz że oddajemy przyrodzie.  

Andrzej Gusz:… oddajemy przyrodzie. I przyroda staje się użytkownikiem tego terenu. Z naszej 

perspektywy to jest nieużytek ale przyroda jakoś sobie użytkuje. To żebyśmy my mogli korzystać z 

tych dobrodziejstw i zobaczyć te ptaki, które wylęgły się dzięki budkom zasadzonym na drzewach to 

powinniśmy te minimalne potrzeby potencjalnych użytkowników zaspokoić żeby oni nie musieli 

gdzieś tam po krzakach wiecie chodzić i. 

Agnieszka Nowak: Czyli parkingi.  

Andrzej Gusz:… ukradkiem robić.  

Agnieszka Nowak: Potrzeba numer 1. 

Beata Gawryszewska: No właśnie co to jest to zaspokojenie minimalnych potrzeb? 

Andrzej Gusz: No moim zdaniem to jest toaleta i to jest może jakaś przestrzeń gdzie można się ogrzać 

i coś ewentualnie napić się jakiejś herbaty, wody. No ale parking to już bez przesady. Jak my mamy 

infrastrukturę miejską, mamy komunikację publiczną, metro, autobusy, tramwaje… 

Mateusz Semko: Stojak na rowery. 

Andrzej Gusz: Wszędzie jesteśmy w stanie dojechać tak.  
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Monika Domanowska: Czyli musi być to przestrzeń spełniająca standardy zrównoważonej 

mobilności, która pozwoli podejść. A jednocześnie jeżeli mamy tą toaletę i mamy to dojście to 

powinno być tak wkomponowane w tą przestrzeń żeby nie zabu7rzało tego że jednak przyroda jest 

tam gospodarzem. 

Andrzej Gusz: Tak. 

Monika Domanowska: Wizualnie i powierzchniowo.  

Andrzej Gusz: Też bym się nie bał żeby w takim miejscu, które będzie zapleczem z kawą, herbatą i 

ewentualnie jakąś kanapką, była wypożyczalnia koca czy można było usiąść na leżaku, czy wypożyczyć 

paletki do badmintona czy stół do ping ponga.  

Beata Gawryszewska: Porobię za adwokata diabła, nie wydaję ci się że to będzie przeszkadzać 

przyrodzie? 

Andrzej Gusz: No chyba zależy też od skali i trochę promocji tego. Jeżeli ciśniemy, wiesz, wsadzamy 5 

milionów w zbudowanie modrzewiowego kibla nad Wisłą i promujemy to jako nasz flagowy projekt, 

który później stoi pusty…  

Piotr Jurkiewicz: Ale obok jest na przykład super plac zabaw naturalny.  

Andrzej Gusz:… to wiesz. To jakby nie, nie tędy droga. Ale jeżeli bez jakiegoś specjalnego. Bo 

wszystko musi być, wszędzie musi być wstęga. Przy każdej takiej, przy nawet najmniejszym kiblu w 

lesie trzeba zrobić selfie i wrzucić na face że my teraz otwieramy wspaniałą instytucję jakby. Nie, 

zróbmy małą toaletę, jakieś małe zaplecze. Niech ktoś tam. Może to niech będzie automat, który 

wypożycza ci koc i później go zwracasz. Nie wiem są różne technologie. Ale może ułatwmy trochę 

ludziom korzystanie z tego. 

Beata Gawryszewska: Piotrek to się da robić co Andrzej mówi? 

Piotr Jurkiewicz: Pytanie czy można przystosować coś co jest nieużytkiem i ma jakiś potencjał, znaczy 

ma wartość jako system przyrodniczy żeby udostępnić to w jakiś sposób ludziom tak żeby nie zdeptać 

i nie zajeździć, tak da się zrobić oczywiście. Zależy jeszcze od sytuacji. Bo tak jak ten, byłe 

składowisko, to raczej sobie wyobrażam że pewnie idealny nieużytek to jest taki, że to jest miejsce, 

które rzeczywiście zostawiamy. I niech sobie będzie. To jest kwestia decyzji. Raz tak raz tak zrobić. 

Gdzie jest położone w mieście. W zależności gdzie, jakby jakie są jego cechy. Jeśli jest cecha taka że 

mamy jakiś postindustrialny klimat połączony z fajną przyrodą to tam bardzo ostrożnie, tak jak było 

już mówione, Agnieszka mówiła, bardzo ostrożnie z tymi interwencjami i bardzo ostrożnie w 
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prowadzaniem tam ludności. Natomiast miejsca, które są gdzieś w centrum, gdzie w otoczeniu jest 

intensywna zabudowa tak czy inaczej one będą użytkowane, więc raczej należy skanalizować i 

ochronić to co tam jest przez to żeby w cywilizowany sposób tych ludzi tam dopuścić tak żeby 

wiedzieli co jest ok., co jest nie ok. I z punktu widzenia interesu publicznego. Przecież interes 

publiczny jest taki żeby tam przyroda sobie przeżyła.  

Mateusz Semko: Ja myślę że, proszę bardzo. 

Monika Domanowska: Ja bym powiedziała że takim kluczowym dla tych nieużytków jest to żeby przy 

zmianie, przy wszelkim dostosowaniu do użytkowania zostawić to Jeremiego Geniuslochi. Żeby po 

prostu to przekształcenie było zgodne z duchem miejsca, które nas tam przywiodło i sprawiło że ten 

nieużytek, tak jak Agnieszka bardzo mi się podobało co powiedziałaś, to że my się tam spotykamy, że 

my tam jesteśmy, bo my o tym wiemy i dla nas jest to takie miejsce, które nas kręci, bo też może być 

nikt o tym nie wie, albo nam się wydaje że to jest takie nasze miejsce, nasz nieużytek, który my 

odkryliśmy. I żeby taki duch tego miejsca zachować przy tych zmianach i dostępności. 

Mateusz Semko: Dokładnie ja się z tym zgadzam. A prawda jest taka że przykładem takim dobrym 

jest Wisła, która też ta praska strona która została tam zmodernizowana oczywiście a w centrum tego 

modrzewiowego przybytku. Ale co do zasady jakby poszło to w dobrym kierunku. I myślę że 

zachowując taki naturalny charakter tego miejsca, tylko jak najbardziej można to zrobić. Bo to też nie 

jest tak że każde jedno miejsce musi być co do jednego kamyczka i tam źdźbła trawy nieruszone. Bo 

oczywiście jakieś działania można przeprowadzić, tylko żeby to właśnie zachowało ten charakter i 

chroniło te walory przyrodnicze, które jak tutaj już też było powiedziane i ja się z tym w pełni 

zgadzam, że to rzeczywiście jeżeli mówimy o nieużytkach, no to patrząc na charakter większości tych 

terenów to jakby główną taką wartością to są właśnie te walory przyrodnicze. 

Beata Gawryszewska: Czy jeszcze jakieś walory możemy znaleźć… 

Monika Domanowska: Nieużytkowe. 

Beata Gawryszewska:… nieużytków? 

Monika Domanowska: Nieużytkowalność użytków. Że ona jest walorem. 

Beata Gawryszewska: Oprócz przyrodniczych, nieużytkowalność. 

Mateusz Semko: Prokreacyjne. 

Andrzej Gusz: Przestępcze.  

Agnieszka Nowak: Zarobkowe.  
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Beata Gawryszewska: To nie jest części kulturowych. Nie wiem czy sobie zdajesz z tego sprawę.  

Mateusz Semko: Ale całkiem szczerze mówiąc to edukacyjne też. Pewnego rodzaju to się to wiąże z 

tą funkcją przyrodniczą, ale jakieś, nie wiem, ścieżki edukacyjne, czy dla dzieci nawet też jakby 

związane. I też takie nie powiem że rozrywkowe, ale na przykład jak były, nie wiem, czy place zabaw 

czy jakieś takie elementy rekreacyjne powiedzmy, sportowo – rekreacyjne. No bo to też do tego się 

sprowadza. Czy na przykład jak mamy tą właśnie trasę nad Wisłą, no to tam sport i rekreacja to jak 

najbardziej.  

Agnieszka Nowak: Albo też dla dzieci ten projekt w tym roku co był, Mikrowyprawy nad Wisłę. No to 

jest genialne po prostu.  

Mateusz Semko: Super. No my też mieliśmy mikrowyprawę.  

Agnieszka Nowak: To prawda.  

Andrzej Gusz: Ja chciałem dodać jedną rzecz, do tej granicy trochę. Bo w dzisiejszych czasach gdzie 

wszystko jest podane na talerzu nie ma miejsca w ogóle na odkrywanie jakiś nowych rzeczy. My 

wszędzie musimy mieć przewodnik. Jak jesteśmy turystą i lądujemy na lotnisku Chopina dostajemy 

książkę gdzie jest napisane 100 najlepszych miejsc w Warszawie. Mamy kampanie reklamowe, mamy 

różne warstwy na tych mapach urzędowych. Możemy sobie wyobrazić mapę warszawskich 

nieużytków i piękną Syrenkę i drogowskazy, które wskazują że tam są te nieużytki, właśnie jakieś 

takie ciśnięcie że… 

Piotr Jurkiewicz: Infografika.  

Andrzej Gusz:… to jest teraz fajne i cool i chodźcie na nieużytki. I wtedy jakby totalnie stracimy ten 

charakter. I też te przygody i ta radość że nie wszystko musi być podane na tacy, tylko jeżeli gdzieś 

dotrzesz, to twoją nagroda będzie to że tam miasto prowadzi miejsce gdzie za darmo napijesz się 

ciepłej herbaty na przykład. Ale nie musimy od razu robić kampanii reklamowej gdzie przez aplikację 

w smart fonie będziemy chodzić i odhaczać sobie że zwiedziliśmy 10 z 15 warszawskich nieużytków.  

Beata Gawryszewska: Czyli ta tajność taka? 

Andrzej Gusz: Taka tajność. I to jest też właśnie to co my mówiliśmy o osiedlu Jazdów, że jakby, bo 

mamy duży problem między antropopresją i przyrodą i jeżami, ptakami, i jakby ludźmi zwiedzającymi, 

turystami. Ktoś nam mówi, hej zróbcie z tego perełkę turystyczną na mapie Warszawy. A my widzimy 

już po prostu Barcelonę i 10 milionów turystów którzy do nas przyjeżdżają i jakby złe rzeczy. 

Agnieszka Nowak: I później będziesz musiał płacić jak sag rada familia jakieś.  
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Andrzej Gusz: Tak. Może właśnie na odwrót niech miasto.  

Agnieszka Nowak: Należne za 20 lat użytkowania infrastruktury dookoła.  

Andrzej Gusz: Może niech na przykład miasto zrobi jakąś taką, bo robicie rekomendację jakąś 

prawda, jakąś taka zabawę, że gdzieś są te nieużytki, ale my wam nie powiemy gdzie one są i wy sami 

musicie je znaleźć. I tam będzie jakaś tabliczka że to było formalnie nazwane nieużytkiem. Jeszcze 

jakoś ograć trochę tę absurdalną promocję, piar i to wszystko versus nie dostępność, pewną 

tajemnicę i zachęcanie ludzi do tego flaneringu i do tego odkrywania miasta.  

Agnieszka Nowak: Ja bym chciała powiedzieć o ważnej roli jaką jest rola trapera nieużytkowego, ale 

też jakby. Bo ja pomyślałam teraz o, już jak mówiliśmy o ścieżce nad Wisłą, to jakby drugą taką długą 

trasą, gdzie można sobie naprawdę zrobić dość daleko od cywilizacji całkiem prostą tak naprawdę, 

dostępną w sensie fizycznym trasę, to jest ta trasa na przykład nasza w dolinie Porętu wzdłuż kanału.  

Mateusz Semko: Już nie ma.  

Agnieszka Nowak: No już nie ma, ale była jeszcze w tym roku. I ona jest kilka z nią. Znaczy jest kilka 

dylematów. Ona jest kiepsko dostępna w sensie takim że nie ma połączeń z drogami, nie ma tam 

właśnie jakiś takich polan, które by były wejściem na tą trasę jakby za dużo, bo ona jest bardzo długa, 

więc można by było robić jakieś krótsze odcinki. Ale też nie ma tam takiej właśnie infrastruktury 

najprostszej, jak oświetlenie, czy jak koszer na śmieci, ławki, nie wiem, jakieś takie tam proste 

miejsca do zatrzymania się w tej wędrówce. I jakby, ale no ślady tego że ludzie są to naprawdę są. Bo 

są kupy śmieci. Tu są poupychane i tak dalej. I szczerze mówiąc trzeba by było chyba udać się na trasę 

tropem tych, że tak powiem, nieokiełznanych użytkowników. I właśnie w tych miejscach gdzie jakby 

w sposób nienaturalny, tylko bardzo chamski oni porzucają te śmieci. Ale jakby te miejsca właśnie, o 

nie zadbać, o te które są w najgorszym stanie. A te które są jakby, nie wiem, ignorowane czy tylko są 

takie tranzytowe, czy akurat są ładne, więc tutaj papierka nie rzucę czy jakiejś butelki, to jakby 

automatycznie jest, one mogą zostać bardziej bez opieki. I jakby analiza nieużytków, no bo już wiemy 

że one nie są nieużytkami, tylko jednak tam ktoś się udaje w jakiś celach, jakby mogłaby od tego się 

zacząć. Jak one dzisiaj rzeczywiście są, co tam się dzieje tak naprawdę.  

Beata Gawryszewska: Uspokoję cię że właśnie to jest zrobione w projekcie. 

Agnieszka Nowak: To wspaniale. 

Monika Domanowska: Od tego chyba wyszliśmy, bo pierwsze pytanie było to jak użytkujemy 

nieużytki.  
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Beata Gawryszewska: Tak. 

Piotr Jurkiewicz: Jeszcze myślę że warto podkreślić to co padało już, że jakby kolejną funkcją tych 

nieużytków po pierwsze miasto powinno każde mieć swoje nieużytki. Jakby dążenie do tego żeby 

wszystkie nieużytki przekształcić w użytki jest chore. Bo na każdym tam etapie i one same zrzeszą 

tworzą się nowe użytki w miejscu które kiedyś było użytkowane. Chcę powiedzieć o funkcji takiej że 

jest to też miejsce, gdzie mogą się schronić ludzie, nie tylko zwierzęta. To jest takie miejsce gdzie ktoś 

kto jest bezdomnym albo potrzebuje, nie wiem. Jest to takie miejsce w mieście gdzie da się radę być 

bez kontaktu z jakimikolwiek formalnościami.  

Beata Gawryszewska: Formalnościami? 

Piotr Jurkiewicz: Również. I chciałem jeszcze przytoczyć coś taką funkcję roboczo bym powiedział 

kontemplacyjna. Nieużytek, który przed chwilą sobie przypomniałem, znakomity, być może 

najfajniejszy z jakich widziałem z takich cywilizacyjnych, to był nieużytek w postaci rozpoczętej 

budowy ratusza i mieszkaniówki przy miasteczku Wilanów. Ratusz Wilanowski i miasteczko Wilanów 

korzystało parę lat bez, przerwany jak ten Turek zniknął i tak dalej, wszystkie przekręty. I to stało, 

betonowa taka konstrukcja. I tam był plot dookoła. I ja tam dzięki swoim warunkom fizycznym 

mogłem zajrzeć co jest w środku. I była hala garażowa wypełniona wodą tak na 1,5o mniej więcej. 

Tam kaczki , te różne łabędzie i tak dalej sobie fantastycznie pływały. A w dylatacjach tej płyty 

betonowej rosły trzciny takimi wiesz prostymi kreskami.  

Agnieszka Nowak: Masz zdjęcia może? 

Piotr Jurkiewicz: Nie ma zdjęć, bo nie pomyślałem o tym. Ale jakby to mi dało bardzo dużo do 

myślenia, bo to było ledwie kilka lat. Z resztą w miejscu które też… 

Agnieszka Nowak: Piękne.  

Piotr Jurkiewicz: Tak bardzo piękne. To samo zresztą na Ursynowie. Tam jest taka inwestycja 

Fortepian Ursynowski na skrzyżowaniu gdzie chodzę do metra. To podobnie było. Czyli też jest 

wykop, woda, dzika przyroda za płotem.  

P: To może tam gdzie są.  

Piotr Jurkiewicz: Jeszcze tylko skończę. Z miasteczkiem Wilanów to mi się skojarzyło że Pola 

Wilanowskie, które były nieużytkiem tak naprawdę zanim został przeprowadzony konkurs, który z 2 

kolegami wygraliśmy na koncepcję zagospodarowania Pół Wilanowskich i można powiedzieć że 

miasteczko  Wilanów wtedy powstało. Ono nie jest według planu miejscowego, który myśmy zrobili. 
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Bo dostaliśmy po konkursie jako nagroda tylko taki kawałeczek, sam ten na samy zbiegu, właśnie tam 

gdzie ten ratusz. I to rzeczywiście zrobione w oparciu o nasz plan, wciąż jeszcze funkcjonujący mimo 

że to już ponad 20 lat, dobrze ponad 20 lat, czyli stary i na pewno zleżały. I tak nie taki zły. No więc 

reszta była w oparciu o inny plan. Tym niemniej cała zabudowa tego nieużytku i przekształcenie go w 

dzielnicę, nie wiem ile tam, 30 000 ludzi czy coś takiego co najmniej obserwowałem z bliska. I się do 

tego walnie przyczyniłem chociaż kto inny zdecydował. Bo to był konkurs, który miał program taki że 

budujemy nową dzielnicę mieszkaniową tak naprawdę. I była tam praca, pamiętam, i to nawet chyba 

wśród wyróżnionych. Taka praca która mówiła, przygotował ktoś tyle plansz co było trzeba i na 

wszystkich nie było nic. Czyli były zdjęcia stanu istniejącego i powiedziane że to jest nasza koncepcja 

zagospodarowania Pól Wilanowskich, żeby jeszcze zostawić i nie robić tam nic. To był silny. Ja wtedy 

nie do końca rozumiałem… 

Mateusz Semko: Zamysł.  

Piotr Jurkiewicz:… zamysł. Nie no rozumieć rozumiałem ale nie rozumiałem jego siły. Teraz 

troszeczkę inaczej na o patrzę. Nie mniej to jakby nie był konkurs na to czy zabudować czy nie, tylko 

w jaki sposób.  

Głos: Czyli przepraszam tylko chciałam powiedzieć że skoro to jest też nieużytek’ 

Piotr Jurkiewicz: Był. 

Agnieszka Nowak: Był. Znaczy chodzi mi o ten ratusz z tym życiem wewnątrz już konstrukcji jakiejś, 

no to znaczy że koło Fortów Bema tez macie jeszcze jeden świetny nieużytek w postaci imperium 

Guzowatego. Co prawda ma tam być CBA czy coś tam teraz mają tam. Ale stoi tam taka landara tam 

przy Powązkowskiej. Przy Powązkowskiej, nie przy Maczka.  

Mateusz Semko: Taka co statek przypomina.  

Agnieszka Nowak: Tak statek kosmiczny przypomina. I ten… 

Monika Domanowska: Wyodrębniliśmy nową kategorię nieużytków czyli budynki. 

Andrzej Gusz: Statki kosmiczne.  

Agnieszka Nowak: Dokładnie.  

Beata Gawryszewska: Ostatnia runda pytań proszę państwa.  

Agnieszka Nowak: Ja bym chciała tylko dodać że to co na początku powiedziałam o tym industrial i 

zielonym czymś tam to jest mój idealny nieużytek. Nie musze tego powtarzać. Przyda się do 2 pytań 

naraz.  
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Beata Gawryszewska: Ostatnia runda w ramach tych samych pytań, które zostały zadane. Moje 

pytanie jest takie po prostu czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć a nie zostało powiedziane a 

szliście tutaj z zamiarem powiedzenia tego właśnie.  

Mateusz Semko: Ja jeżeli mogę coś dodać. Bo ja tak mówiłem może na bazie konkretnego przykładu. 

Ale to co dotyczyło Portu Żerańskiego w kontekście tych Osiedli Warszawy i jakby całego tego 

procesu, to myślę że spokojnie można odnieść do pewnie wielu terenów, które tutaj są objęte tym 

badaniem czy teraz czy w przyszłości. Bo prawda jest taka że to w jaki sposób te użytki będą 

zagospodarowywane na poziomie miasta, powinno być jakąś taka wypadkową właśnie zaplecze 

jakiegoś odnośnie wiedzy czy badań a z drugiej strony też jakby jakąś debatą w ogóle wewnątrz 

miasta, bo ja podam tutaj, odniosę się do tego co było. Myśmy zresztą nawet to jest troszkę w sumie, 

nie powiem że nasza zasługa, ale jakiś tam pewnie efekt, bo myśmy wnioskowali żeby właśnie Port 

Żerański został włączony do tego programu. To był jeden tam z naszych postulatów. Bo też 

zapytaliśmy biuro architektury czy oni w ogóle przeprowadzali jakieś analizy dotyczące jakiś takich, 

nie wiem, kwestii przyrodniczych, ale także urbanistycznych, czysto środowiskowych związanych na 

przykład, nie wiem, z zanieczyszczeniem gruntu. Bo to na terenach jakby pofabrycznych to jest 

istotny problem. No okazało się że oni tak naprawdę nie mają żadnego zaplecza takiego 

informacyjnego. Po prostu jest projekt, jakby robimy to, jest fajnie i jakby nie należy zadawać 

trudnych pytań. Więc moim zdaniem bardzo dobrze że taki projekt jest realizowany i to naprawdę 

powinno tak wyglądać że miasto ma jakieś zaplecze takie właśnie badawcze, że ma jakąś wiedzę.  

Beata Gawryszewska: Badania zanieczyszczenia też są prowadzone w ramach. 

Mateusz Semko: tak to jakby to jest taka techniczna czysto kwestia. Ale mi bardziej chodzi o to żeby 

zbadać, zmapować tych czy interesariuszy, czy jakby oczekiwania względem tego terenu. Oczywiście 

wiadomo że to jest ciężkie, bo jakby partycypacja społeczna działa różnie.  

Agnieszka Nowak: Ale jakby tutaj też nasz przypadek z zeszłego roku tutaj jednak trochę dowodzi. 

Mateusz Semko: Tak, że… 

Agnieszka Nowak:… jawnego jakby blokowania pewnych rzeczy. Bo przecież pracują z nami od 3 lat 

po jednej stronie kanału. A jak rozmawiają o drugiej to piszą że w pobliżu nie ma żadnych osiedli 

mieszkaniowych. A po drugiej stronie kanału są osiedla na których mają mieszkać, nie wiem, 20 000 

osób, czy 30 000 razem z drugą stronę Modlińskiej. I to była, to niestety była manipulacja. I to że my 

musieliśmy zrobić awanturę na twitterze żeby nas dołączyli, bo była grupa kontrolna złożona… 
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Mateusz Semko: Ja już nie chciałem wchodzić w szczegóły. 

Agnieszka Nowak:… z ludzików z całej Warszawy. I oni później. Bo to chodziło o to żeby lokalsi nie 

anektowali właśnie tej przestrzeni, bo to jest wspólna warszawska. A przychodzili właśnie ci dołączeni 

tacy ludzie, którzy nie znali tego terenu i słyszeli o tym że właśnie 2 cyple z 3 już mają być pod 

zabudowę mieszkaniowa. I tak mówią: słuchaj a wiesz co ja tak nie rozumiem o co im chodzi, bo 

dlaczego ja mam na czyjeś osiedla przyjeżdżać na Kajki. I jakby zabudowa tego terenu automatycznie 

ludzi będzie odrzucała. I to było jakby moje. Do dzisiaj. Ja to miałam dużo przemyśleń o tym. Ale do 

dzisiaj to pamiętam tylko tego jednego gościa, który mówił, kurcze ale rzeczywiście was tu powinno 

być więcej. Powinni się wypowiadać ci, którzy na to patrzą z okna, a nie ludzie, którzy mają 

przyjechać na kajak w momencie kiedy to będzie czyjeś osiedle na 2 cyplach. Jeden środkowy może 

zostanie a może nie zostanie. Po prostu ja tu nie będę przyjeżdżał. To ja mam bliżej do Parku  

Bródnowskiego.  

Mateusz Semko: Jeżeli mogę tylko puentę, bo tak naprawdę moim zdaniem co do tego procesu 

gdzieś tam wyznaczanie kierunków rozwoju tego terenu danego, czy to są Siekierki czy to jest Żerań, 

czy to jest jakiś zupełnie inny teren, to jeżeli mamy taką jednak dosyć jasną definicję że te nieużytki 

wiążą się w mniejszym lub większym stopniu z przyrodą, no to na pewno w ustaleniu tych kierunków 

rozwoju powinien brać na przykład udział, i to się dzieje i to jest super, zarząd zieleni. Bo tak 

naprawdę ciężko zdecydować o terenie w taki sposób nie czy w ogóle zmienić jego charakter, tylko w 

jaki sposób. Się tak nie do końca wyraziłem. Ale chodzi o to że pytanie powinno być czy w ogóle 

zmieniać jego charakter w taki bardzo rady lany sposób.   

P: Jak tutaj w tym przykładzie miasteczka Wilanów.  

Mateusz Semko: Tak. Jakby to jest źle postawione pytanie. Znaczy nie przepraszam, bo już się 

zamotałem. Pytanie powinno być. Ktoś powinien zadać sobie pytanie, czy w ogóle w jakiś sposób 

radykalny zmieniać przeznaczenie tego terenu tak jak o tych terenach o których mówimy. I to 

powinna być właśnie jakaś wypadkowa nie tylko jednej jednostki czy jednego biura, ale też jakby 

uczestników tego procesu, czyli właśnie zarządu zieleni, innych jednostek. I jeżeli nota bene, zielone 

światło zostało by zapalone rzeczywiście dla jakiś większych przekształceń to i tak dalej powinno to 

być procedowane w taki sposób, można powiedzieć w takiej wewnętrznej partycypacji. Bo my mamy 

takie doświadczenia że do tego procesu Osiedli Warszawy na początku nawet nie został zaproszony 

zarząd zieleni przez biuro architektury. No i to jest pewnie paradoks szczególnie jeśli mówimy o 
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terenach zieleni. No bo ciężko jest rozmawiać o zieleni z jednostką, która nie powstała gdzieś tam 

wczoraj i nikt nie wie jaki jest do niej numer, tylko która istnieje i zajmuje się zielenią. Tak że taka jest 

moja puenta. Może to przepraszam, bo już troszkę zmęczony jestem, nie do końca precyzyjnie.  

Agnieszka Nowak: Ja przyszłam z czymś.  

Beata Gawryszewska: Ostatnia runda dobra. 

Agnieszka Nowak: Chciałam tylko powiedzieć tak w kontekście szczytu klimatycznego i w kontekście 

tego co słyszałam. To było wczoraj architektura a klimat w Zoodiaku czy wczoraj. 

Mateusz Semko: Klimat miasta. 

Agnieszka Nowak: Klimat miasta dokładnie. Szczerze jakby powinniśmy chyba jednak, znaczy o ile to 

jest możliwe w ogóle to pomyśleć o 2 rzeczach, które tam padły. Pierwsza to jest czy w ogóle 

nieużytki czy tereny zielone są nieużytkami, czy one jednak mają swoją funkcję tak jak na przykład te 

kliny napowietrzające co się okazało że jednak działają, ale nie za fajnie działają, bo tymczasem 

rozlały się miejscowości podmiejskie i wieje nam spalinami. Ale jakby sama zasada i te myśli na temat 

tego że zieleń jednak zawsze jest dobra i jakby coś jednak tam umieszczać to pojedynczą jakąś tam, 

mała zabudowa nie będzie przeszkadzać, ale jednak można by to zazielenić co miało być zazielenione 

według planów z XIX wieku, bo się potwierdza. To raz. A druga to po prostu w ogóle. Jakby ja jestem 

już totalną fatalistką i jestem przerażona sytuacją klimatyczną. I szczerze mówiąc ja jestem za tą 

koncepcją totalnej, radykalnej zmiany podejścia na jeżeli jest zielone to jest chronione. I moim 

zdaniem Warszawa nie realizuje własnych programów z równoważnego rozwoju ani Polska nie ma 

wystarczającej polityki kładącej na to nacisk. I powinniśmy jakbyśmy byli mądrzy i przygotowani na 

przyszłość, po prostu zostawić to wszystko i zajmować się tylko tym co już jest przekształcone.  

Beata Gawryszewska: Monika, dzięki.  

Agnieszka Nowak: Taka jest moja radykalna wizja tutaj. 

Beata Gawryszewska: Monika ostatnie słowo.  

Monika Domanowska: Tak. Ja kompletnie zmienię aurę z tej globalnej w to pytanie na które nie 

odpowiedziałam bo w sumie nie wiedziałam jak na nie może odpowiedzieć. Więc dałam sobie czas 

żeby to przemyśleć. I skorzystam z tego słowa, które użyłeś, ono mi dużo podpowiedziało, jako 

zaplecze, na pytanie właśnie o tego urzędnika. Jak do tego podejść jednocześnie będąc w pełni w 

zgodzie z sobą. I jak miasto do tego podchodzi to jest przynajmniej my jako zarząd  dróg. Czyli te 

wszystkie tereny, które są nieużytkami przydrożnymi z reguły są zapleczem. Czyli to wszystko, ten 
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cały nieużytek drogowy jest z reguły zapleczem na rozwój który może się nie wydarzyć, bo jest na 

przykład zapleczem pochodzącym z lat kiedyś tam i… 

Mateusz Semko: Rezerwą taką? 

Monika Domanowska: Jest taką rezerwą na coś co już wiemy że się nie wydarzy. Ale często też jest 

rezerwą na coś co być może się jeszcze wydarzy. I jest fajnym nieużytkiem, ale wiemy że on w 

przyszłości będzie musiał być utracony na rzecz innej funkcji. Czyli w tym języku drogowców, to z 

reguły nieużytej jest rezerwą. Czyli pas drogowy będący nieużytkiem jest rezerwą.  

Mateusz Semko: No niekoniecznie będzie musiał. Każdy może sobie wybrać inny kierunek. 

Beata Gawryszewska: To jest ostatnie słowo twoje.  

Mateusz Semko: A to nie, to ja. Nie i koniec kiedy to niekoniecznie musi być tak. Dzisiaj dokładnie z 

kolegą patrzyliśmy na tej Białołęce na rysunek gdzie chyba pod metro które tam kiedyś miało iść. W 

planie jest ulica, która ma tam, Światowida 120 metrów. I jeszcze linie rozgraniczające usunięte o ileś 

tam. Pętla tramwajowa, która prawdopodobnie nie ma sensu. W gruncie rzeczy można by te ulicę 

zmieścić na pewnie ¼ tej powierzchni a resztę przeznaczyć sobie na coś, mądrze decydując na co. 

Częściowo na zieleń. Przy czym… 

Beata Gawryszewska: Ja wiem. 

Mateusz Semko:… przy czym zgadzam się. Przy czym zgadzam się co do zasady. 

Agnieszka Nowak: Tak naprawdę myślałam że nie. 

Mateusz Semko: Myślę że dokładnie tak jak w tej chwili naprawdę trzeba wyrzucić większość 

rutynowych reakcji, zachowań, bo też byłem tam na tym Klimacie Miasta. I nie tylko to, ale wygląda 

na to że albo robimy imprezę tak i no dobra kupujemy wino… 

Agnieszka Nowak: dokładnie puszczamy orkiestrę na Titanica i sami wsiadamy.  

Mateusz Semko: Albo jednak próbujemy coś robić. Przy czym wiadomo że. 

Monika Domanowska: Tylko jest to trochę jak z tymi planami miejscowymi. Bo zaplecze jest w tym 

momencie i tak samo jak polan miejscowy się dewaluuje. Czyli jest dewaluacja myśli które kiedyś były 

dobre, ale już teraz a za 5 lat będą.  

Beata Gawryszewska: Umówię się z wami jeszcze raz. Andrzej ostatnie słowo.  

Piotr Jurkiewicz: Tak dzięki. Jest przestrzeń, która była użytkiem a stała się nieużytkiem. I to jest 

może jakiś zupełnie odwrotny proces niż ten o którym my rozmawiamy. I to mi jeszcze się 

przypomniało, czyli sejm, który z założenia był projektowany jako przestrzeń otwarta, gdzie ludzie 
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mogą przyjść i z niej skorzystać, usiąść sobie, ale została zamknięta. A tam jest super ogród. I ja sobie 

tam chodziłem i sobie kontemplowałem w nocy i tak dalej. Więc to takie rzeczy w drugą stronę też 

się dzieją. Natomiast konkluzja moja jest taka, że wróciłbym do początku, czyli do współzarządzania i 

lokalnych gospodarzy. I to jest moja propozycja, rekomendacja, prośba, zaproszenie żeby iść 

szerokim frontem, który już teraz łączy bardzo dużo instytucji oddolnych, nieformalnych i tak dalej. 

Żeby cisnąć miasto na stworzenie nowego narzędzia partycypacji, modelu wspólnego zarządzania 

przestrzenią, czyli tych mikrofonów, gdzie i urzędy będą budowały poziome przepływy. Tak jak 

powiedziałeś z biurem architektury nie było się w stanie skomunikować. 

Mateusz Semko: Nie chciało. 

Piotr Jurkiewicz: ale też będzie łączyło interesariuszy po stronie mieszkańców i będzie wspólnie 

decydowało o tym. Nie tylko w czasie jednorazowego warsztatu szaret czy coś, bo to nie jest kwestia 

4 godzin czy 2 dni żeby wypracować jakąś koncepcję, tylko za 5 lat znowu powróci temat zmiany 

zagospodarowania tej przestrzeni i już mamy jakiś kapitał wypracowany, jakąś społeczność którą 

możemy zapytać o zdanie i znowu jakby powrócić do tego żeby oni jakby w trybie ciągłym decydowali 

o tym jak działać.  

Beata Gawryszewska: Dziękuję państwu bardzo. 

Głos: Dziękujemy.  
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Zał. 3 Zestawienie prezentujące przykładowe wypowiedzi respondentów wywiadów 

indywidualnych, dotyczące poszczególnych terenów badanych nieużytków 

 

SKRA P: Czyli teraz przechodzimy do tego drugiego terenu, który wybraliśmy, 
czyli skrę.  
O: Na skrę, tylko tam zupełnie diametralnie teren… 
P: Będziemy widzieli tą… 
O: On mi się bardzo podobał ze względu takiego czysto… To jest skra. 
P: Co ciebie zainteresowało na tym zdjęciu? 
O: Głównie ta infrastruktura taka cała, która została po tym kiedyś 
aktywnym użytkowaniu, a teraz zostały tam te baseny. Większość zdjęć się 
właśnie opiera na tej infrastrukturze byłej, która tam jest i teraz jest 
nieużytkowana, i która ma jakiś tam potencjał użytkowy w przyszłości. 
Znaczy do celów projektowych jakiś tam w przyszłości wykorzystania. 
P: A jako nieużytek? 
O: Jako nieużytek. Właśnie to jest taki teren, który nie wiem do końca jak 
ugryźć właśnie tymi kategoriami o których wcześniej rozmawialiśmy, bo 
jako nieużytek to w ogóle nie spełniało żadnej funkcji, w sensie tam ten 
park był bardzo użytkowy a to jest absolutnie w ogóle nie użytkowe. Tam 
ciężko wejść na ten teren, bo jest ogrodzony cały, jest tylko jedno miejsce, 
gdzie można do niego wejść, żeby sobie pokluczyć, czy dwa… 
P: A co to jest za miejsce? 
O: Jedno jest właśnie od stadionu z tamtej strony, jest jakaś wyrwa chyba 
w płocie, nie pamiętam dokładnie w tym momencie. To była taka furtka 
przez którą się przechodziło, to był jakiś element zniszczonego ogrodzenia 
przez które weszliśmy. 
P: A drugi? 
O: Drugi chyba też na takiej podobnej zasadzie był, że było ogrodzenie, 
którego w tym miejscu akurat nie było, i  można było wejść. Więc nie wiem 
do końca czy to jest teren prywatny i to jest właśnie ta kategoria, w której 
nie wiem czy powinienem przebywać, bo infrastruktura na to nie 
wskazywała w żaden sposób, nikogo tam nie było oczywiście, żadnych 
bezdomnych. Ale w związku z tym, że kiedyś to było obiekty sportowe, 
więc nie wiedziałem jakie mają przeznaczenie w tym momencie, więc 
trochę niepewny byłem cały czas na tym terenie. 
P: A co ci się na tym zdjęciu spodobało? 
O: Ten basen jakby… głównie to. Jakby nie ma tu nic atrakcyjnego, co 
wcześniej mogłem wypatrywać, w sensie nie jest to w żaden sposób 
urozmaicony teren ani ciekawy pod względem wykorzystania, tylko 
pozostałość po tych basenach. To znowu, one będą bardzo 
monotematyczne, bo tu wszystkie się będą opierały właśnie na tej 
infrastrukturze, która pozostawiona sobie niszczeje. 
P: Ale coś cię pociągnęło, znaczy z tych nieużytków ten jakoś mocno… 
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O: Tak, bo bardzo się interesuję architekturą, więc to jest takie bardzo 
subiektywne. W sensie o tym miejscu wiedziałem, i nie byłem tam nigdy i 
dlatego to było dla mnie takie interesujące samo to miejsce, nie jako 
nieużytek, ale właśnie jako ta wartość architektoniczna. Więc dlatego 
zastanawiałem się czy to miejsce będzie akurat dobre do omawiania tych 
nieużytków… 
P: A jednocześnie jest nieużytkiem. 
O: Jest nieużytkiem, tak. I o bardzo dużym potencjalne jednocześnie. 
Chyba największym w ogóle z tych wszystkich terenów ma taki potencjał. 
P: A tutaj te kategorie o których mówiliśmy przy tamtym Bemowskim tutaj 
na skrze, to ta otwartość czy zamkniętość. 
O: Tutaj właściwie nie było żadnych terenów takich stricte zamkniętych, bo 
tam poza tymi basenami było bardzo dużo otwartej przestrzeni. A te kępy 
tych drzew i krzewów one nie tworzyły jakiejś kameralności tam, tak same 
w sobie te budynki i te baseny taką otwartą przestrzenie stworzyły, więc 
tam tej kameralności nie czułem w ogóle. Tak jak na Bemowie była ta 
kameralność, otwartość, kontrast, to tutaj była sama ta infrastruktura, 
która jest tą otwartością samą w sobie. No i ta zieleń tamtej kameralności 
absolutnie nie tworzyła. W sensie tak naprawdę drugorzędną rolę ta zieleń 
tu odgrywała. Tak to odczuwałem takie miałem wrażenie, że te drzewa 
sobie tam po prostu wyrosły pomiędzy tymi basenami.  
P: Następne. 
O: Tak. To było po prostu bardzo ciekawe krajobrazowo, artystycznie. 
P: A co to jest? 
O: To jest zjeżdżalnia. Schodki, i po drugiej stronie też do basenu. Bardzo 
ciekawe pod względem takim architektoniczno-plastycznym. Był cały ten 
obiekt i po nim bardzo przyjemnie się chodziło właśnie obserwując te 
pozostałości po tych budynkach i po tej infrastrukturze. 
P: A jakiego rodzaju przyjemność? 
O: Takie po prostu poznawanie nowego miejsca w sensie odkrywania tego 
typu nieużytków bardzo ciekawe. Także wiedziałem, że tam kiedyś było 
bardzo intensywne wykorzystanie. A że teraz stoi sobie nieużytkiem, i 
fajnie było zobaczyć to, wejść do tej niecki, i przejść się po niej. 
P: A w ogóle taki kawałek architektury w nieużytku… to być może jest 
kolejna kategoria o której nie pomyślałem. A tu ten otwarty basen? 
O: To był jeden z większych, więc on był najbardziej otwarty z tego 
wszystkiego. No i były te schody, więc zachęca, żeby tam wejść i sobie 
pochodzić po tej… to większości sobie wszedłem, bo tam bardzo ładne 
kafelki były, takie detale w tym bardzo się skupiłem na takich rzeczach. I tu 
widać bardzo, że jest ta ściana lasu, więc tym bardziej taki kontrast tutaj 
był tej otwartości, tej muszli basenowej i tej ściany lasu. To było dość 
ciekawe to przejście. 
P: A to? 
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O: To akurat kilka basenów było zawalonych, widać, że aktywność 
człowieka tu się pojawiła, bo to były ścięte drzewa i konary po prostu 
wrzucone do tego basenu jako wielki kontener. 
P: A ile tych basenów było? 
O: Kilkanaście nie, nie całe 10. Wiem, że pomiędzy sześcioma wzwyż. Jedne 
większe, drugie mniejsze, niektóre takie bardziej okrągłe organiczne, 
prostokątne, jak tutaj, do dziesięciu tych basenów łącznie tam było wydaje 
mi się. Więc jakby to dalej podobną tematykę porusza plus to, że były tutaj 
wycięte drzewa, czy jakieś krzewy, więc to był ten aspekt i kolumnę widać, 
więc to też ciekawe jak to kiedyś mogło wyglądać. To za jakąś kolumnadą 
zadaszone, tak jakby to ciekawe jest. 
P: A tam w tle widzimy tą zjeżdżalnię. 
O: Tak, tutaj, tych zjeżdżali było kilka na tym terenie, ale akurat to samo co 
wcześniej widzieliśmy. Jakby to też kolejne ujęcie na budynek w tle po 
którym przeszedłem też. Akurat w takich budynkach nie mam oporu, żeby 
chodzić po takich nieużywanych ruinach, więc sobie wszedłem bardzo 
ciekawe w środku. To akurat nie jest kwadratowy, tylko okrągły basen i ta 
aktywność człowieka była wyraźnie bardziej widoczna, opony, czy jakieś 
śmieci też się walały tutaj najbardziej po tym okręgu, po tej niecce 
okrągłej. 
P: Kogoś tam spotkaliście, czy nikogo nie było? 
O: Jakaś jedna grupa spacerowała chyba, bo jakby byli w dość dużej 
odległości od nas. Jakaś jedna czy dwie osoby. Na pewno byli ze 
spacerowiczów naszych, ale tylko oni, jakby nikt poza tym. To jest wnętrze 
tego budynku, bo on był dwupiętrowy, znaczy parter i piętro i się 
przeszedłem po nim w środku, tak czysto poznawczo, że ciekawy 
krajobrazowo jakby, duży potencjał miał. On zresztą był wykorzystywany 
do jeszcze dość niedawna był jakiś klub, coś takiego tam widać zresztą 
jakieś pozostałości, bar chociażby, więc to żyło, ale nie wypaliło widocznie. 
Nie wiem z jakich przyczyn. Próbowano wykorzystać ten nieużytek w jakiś 
sposób przynajmniej ten budynek. Tak więc to jest taki bardzo nieużytek, 
bo ten park na Bemowie, las Bemowski to był taki wyraźny z potencjałem, 
a tutaj różny potencjał, ale innej natury mam wrażenie. Parku ani skweru z 
tego się nie zrobi w żaden sposób. To już trzeba trochę inaczej do tego 
podejść. 
P: A czego ci tu brakowało, żeby to mogło być użytkowane? 
O: Na pewno nie było żadnej infrastruktury w sensie żadnych ścieżek. Tam 
nie było komfortowo się poruszać po tym, bo nie było po czym tak 
naprawdę. Trzeba było gdzieś meandrować pomiędzy tymi basenami. I 
było też momentami trochę niebezpiecznie, bo tam w wielu miejscach były 
takie studnie, które były jakby można było wpaść do nich, nie było 
oznaczone w żaden sposób. Więc jakby ta infrastruktura, która by ominęła 
te wszystkie niebezpieczeństwa tam by była bardzo wskazana. Albo, żeby 
zakryć chociaż te miejsca. Ale to już koniec, to tylko tyle z tego miejsca, bo 
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tam też nie było, gdzie wchodzić, bo ten krajobraz się powtarza, jakby nie 
było nic poza tym co było tutaj widać na tych zdjęciach. 
P: A ta interwencja architektoniczna w nieużytek, to takie postindustrialne, 
przecież… to jest dla ciebie zwiększa wartość nieużytku? 
O: Generalnie jeden z tych nieużytków, znaczy były baseny skry włączyłem 
do swojej pracy magisterskiej. Znaczy będę trochę bazował na nieużytkach 
i tej architekturze w nieużytkach. Akurat to jest tylko ten element z tych 
wszystkich badanych nieużytków, będę brał pod uwagę, bo tam nie było za 
dużo architektury w tych nieużytkach. Tak, ta interwencja… 
P: Czy to zwiększa atrakcyjność dla ciebie? 
O: Właśnie dla mnie tak. 
P: I w jakim kierunku by to zwiększało, jeżeli tak to dlaczego? 
O: Bo zawsze takie jakaś architektura zwiększa potencjał taki czysto można 
wykorzystać to w jakiś sposób. Więc to daje taką możliwość, że to nie jest 
czysty kawałek ziemi, po prostu z zakrzywieniami, czy z zadrzewieniami, 
gdzie można poprowadzić ścieżki, zrobić z tego park, albo skwer. Ale 
można z tego zrobić coś bardziej funkcjonalnego. W sensie bardziej coś co 
może być wykorzystywane na cele inne niż spacer, albo gra miejska, czyli 
dyskoteka, albo właśnie basen można tam zrobić. Więc jakby inne pole 
manewru daje architektura w nieużytku. 
P: Ale wtedy ty byś chciał z tego nieużytku zrobić użytek? 
O: Tak. 
P: Czyli jakby wyrwać go z tej kategorii nieużytku. 
O: Trochę tak.  
P: Tak jak rozmawialiśmy o tym podziale nieużytków takich, które są z 
mikro interwencjami jak Bemowo, nieużytków, które są zagospodarowane 
przez bezdomnych, czyli mają tą granicę, barierę, i mamy te nieużytki takie 
czysto dzikie jak nad Wisłą, to jest w pewnym sensie czwarta kategoria 
takich postarchitektonicznych. 
O: W zasadzie tak. 
P: Nieużytków, które dla ciebie swoją architekturą i historią tak jak 
słyszałem są interesujące swoją architekturą i tym czymś innym, co nie jest 
czystą przyrodą. 
O: Tak, tak, zdecydowanie. 
P: Jeżeli ten budynek i te baseny… 
O: Jeszcze były ciekawe też pozostałości przy forcie Bema, też były 
pozostałości po jakiś trybunach i to było też bardzo taki umieszczone w 
lesie, tylko to nie były budynki, tak jak tutaj tylko bardziej trybuny, więc coś 
co jest dużo mniej widoczne. To był jeden taki wypadek, że były takie 
budynki na nieużytkach. Tam przy forcie Bema były po prostu ta 
infrastruktura trybuny i jakieś ławki, więc to na dużo mniejszą skalę, ale też 
było wyraźnie widoczna ta architektura w tym fragmencie, w forcie Bema. 
Ale to jest bardzo wąska kategoria ta czwarta, gdzie architektura w tym 
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nieużytkach grała taką dużą rolę. Była jednym tak naprawdę w tych 
naszych terenach, które my badamy tak mi się wydaje. 
P: A tutaj dałoby się coś zrobić tak jakbyś myślał o tym nieużytku, żeby był 
bardziej dostępny? 
O: To już jest właśnie temat mojej pracy, więc jeszcze nie wymyśliłem, co 
bym miał i w jaki sposób to można by zmienić. W sensie jak widać było to 
wykorzystywane na ten klub, więc jakby to ma taki potencjał, że właśnie w 
tę stronę, takie bardziej czynne użytkowanie tych budynków i te nieużytki 
właśnie w ten sposób włączyć, żeby były użytkami, właśnie w tę stronę, czy 
jakiś lokal, czy te baseny jako może znowu te baseny właśnie. Ale to na 
razie tylko pierwsza myśl, tego jeszcze nie wiem do końca jaki mam plan na 
to. 
P: Dziękuję. 
ADAK K 
 

O: Tak. I właśnie takie graffiti są, po prostu przeurocze. No, tutaj 

akurat nie wiem, coś z namiotem, ale właśnie ten budynek według 

mnie jest super. Tutaj też jakby, też ten kontrast pomiędzy tymi 

graffiti a tym, zielenią. No i tak, no i właśnie ten budynek jest według 

mnie ekstra. Naprawdę super zaprojektowany, tutaj były takie 

właśnie przeszklenia, tego tutaj teraz nie widać. I właśnie te duże 

drzewa, tak. Tu jest jakaś topola, która, gigantyczna i bardzo ładna. 

Tutaj też… 

P: A to, że on jest zamknięty, ten teren? 

O: Znaczy, są te dziury w ogrodzeniach. Nie wiem, jakoś mi się tu 

podoba, bo jakby nie wejdzie tam każdy, bo nie każdy się skusi, żeby 

wejść. Ale ten, kto znajdzie tą dziurę w ogrodzeniu, przejdzie. I to 

jest trochę takie właśnie przejście do innego świata po prostu przez 

to ogrodzenie i nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to jest jednak taka 

trochę wartość, że ona jest ogrodzona. Bo właśnie tak jak mówię, 

wejdzie ten, który chce faktycznie wejść tam. A nie, że będzie tu 

przypadkiem. 

P: A dużo osób tam spotkałyście? 
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O: Tak, właśnie, znaczy tak, kręcili się tam, pamiętam jacyś 

bezdomni, no, ale czy nam się zdarzało, że spotkaliśmy jakichś ludzi, 

co sobie słuchają muzyki albo piją piwko sobie właśnie. I nawet 

nieraz miałam takie myśli, że kurczę, ale super miejsce, przyszłabym 

tu ze znajomymi właśnie na piwo. I no, i tutaj właśnie to, że ten 

budynek jest taki, niski taki. Te drzewa są takie duże, w sensie on nie 

jest taki agresywny, no i wygląda naprawdę ekstra. No i właśnie te… 

P: Zjeżdżalnie? 

O: Tak, zjeżdżalnie i właśnie te zagłębienia po basenach według 

mnie… 

P: A wchodziłyście tam do środka, nie? 

O: Gdzie? 

P: W te baseny. 

O: Znaczy, w te płytkie tak, ale w te głębokie to już nie. No, jakieś 

właśnie rośliny, jakieś owocki. Znaczy, to akurat chyba jest trujące, 

bo to jest jakaś psianka, ale no i właśnie takie schodki, które 

wyglądają dosyć tajemniczo. No i właśnie na nieużytkach często mi 

się podobały, jak się gdzieś weszło, to te pnie drzew się w jakiś taki 

układ, jakiś taki układ się pokazywał, to też było super. No i tutaj 

akurat właśnie żywopłot z buku, z buka, ale totalnie wyrośnięty. W 

sensie, jak się podejdzie, to widać było, że to był żywopłot kiedyś, ale 

tak wyrósł na takiego giganta. To są takie, takie smaczki architekta 

krajobrazu. No i właśnie te tereny basenów, kurczę, nawet te płytki 

według mnie były super. No i właśnie te pomalowane jakieś graffiti, i 

te drabinki też były pomalowane. A, no i właśnie, kurczę, tam było 

też fajnie, bo tam było to ogrodzenie z żywopłotu i były takie jakby 

wejścia, przejścia. Tak, tu właśnie koleżanka robiła zdjęcie. O, 
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właśnie takie coś na przykład, jakaś taka kolumienka gdzieś. No i 

chyba właśnie to połączenie zieleni z jakimiś takimi ludzkimi 

rzeczami jest… 

P: A co, a jak myślisz o Skrze i co by z nią można było zrobić, to jak 

myślisz? 

O: Dużo. Dużo można było tam zrobić. Myślę, że na pewno nie 

można likwidować tych elementów, które tam są. Tych właśnie 

zagłębień basenowych czy tych właśnie zjeżdżalni, czy nawet tam 

były takie poidełka chyba, takie misy właśnie na takich kolumnach. 

To były super właśnie elementy. No i wydaje mi się, w sumie, jakby 

uprzątnąć ten teren, pewnie jakoś tam nie wiem, jakoś zaingerować, 

żeby tam było bardziej bezpiecznie, bo tam jednak są takie dziury, w 

które można wpaść, no to by było super. Po prostu nic tam nie 

trzeba robić.  

P: To zabawne, co mówisz. 

O: Dlaczego? 

P: Bo z jednej strony wiele, z drugiej nic. 

O: Znaczy się, po prostu tak, bo z jednej strony można tam zrobić 

wiele i będzie okej, a z drugiej strony można tam nie robić nic i… 

P: I będzie okej? 

O: Może nie, że okej, bo jednak szkoda, żeby takie miejsce się 

marnowało. Warto byłoby coś tam zrobić, ale znowu, nie przesadzić 

z tym wszystkim. W sensie, jak już… 

P: Wartość nieużytku? 

O: Tak. Bo ja jestem w stanie uwierzyć, że jakby ktoś tam wparował i 

zaczął coś tam robić, to mógłby zniszczyć wiele elementów, które 

tam są, stwierdziwszy, że są niebezpieczne, albo, że nie wiem, tutaj 
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mają być, mają się bawić rodziny z dziećmi i osoby niepełnosprawne 

muszą mieć do tego dostęp. I od razu już by było po nieużytku. Tak 

mi się wydaje. 

P: Bo ja nie byłem na Skrze, ale już się zrobiłem ekspertem, 

opowiedziawszy, wszystkie zdjęcia. 

O: No to nie, to trzeba się tam wybrać. Koniecznie! 

P: Teraz będę musiał. 

O: Tam jest naprawdę ładnie. 

P: Dobrze, a drugi? 

Agata Dudek 
P: No możesz trochę powtórzyć.  
O: No to ten tern podobał mi się ze względu na to, że są to opuszczone tak 
ten obiekt jakby sportowe, baseny Skra i podoba mi się jak to jakby w 
dzisiejszych czasach to wygląda jakby to jest opuszczony obiekt, zarośnięty 
roślinnością bardzo mocno. Są te puste baseny, które są pokryte jeszcze 
kafelkami i nie wiem wyrasta na środku drzewo, albo jest łąka i to jest 
niesamowite dla mnie. No i wydaje mi się, że podoba mi się teren dlatego, 
że jest tam dużo takiej sztuki ulicznej, graffiti i dużo na ścianach tych 
budynków. No graffiti po prostu.  
P: No dobra. A patrząc na zdjęcie to co ci się podobało w tym zdjęciu. Słabo 
widać, ja wiem, ale...  
O: To są takie regularnie posadzone drzewa i wydaje mi się, że to kiedyś 
mógł być właśnie żywopłot oddzielający jeden basen od drugiego i właśnie 
najgorsze jest w tym wszystkim to właśnie, że te zdjęcia nie oddają tego, co 
jest tam w rzeczywistości. To chyba się powtarzają. Tu jest właśnie chyba 
ten basen zarośnięty jeśli dobrze widzę.  
P: Uhm. I co było w nim fajnego?  
O: Właśnie to jakby zderzenie tych dwóch światów, że sobie wyobrażasz, 
że tam kiedyś pływali ludzie, był basen i w ogóle, a teraz to jest takie 
opuszczone jakby zarośnięte roślinnością, to mi się wydaje jakieś takie.  
P: A w samym zdjęciu? Bo ty wolałaś takie miejsca otwarte czy zamknięte?  
O: Znaczy to zależy. To akurat jest takie bardziej zamknięte, a Wisła 
Żoliborz jest bardziej otwarta.  
P: Ale zamknięte w sensie?  
O: No zamknięte w sensie, że co właśnie...  
P: No właśnie.  
O: No zamknięte, że jakby ogrodzone.  
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P: No właśnie, bo to jest jedna rzecz, że to jest ogrodzone, a druga rzecz to 
jest zamknięcie, otwarcie ze względu na widok. Że jest cos jakby w 
zamkniętej, albo otwartej przestrzeni.  
O: No to chyba trochę i to i to. To jest akurat otwarcie, że wychodzisz z 
jakiegoś większego skupiska drzew i nagle jakby ten basen tak się otwiera 
przestrzeń przed tobą. Właśnie tego basenu. Te się powtarzają. Podwójne 
są. To jest właśnie dawna zjeżdżalnia do basenu. Po prostu jej konstrukcja 
mi się tutaj podobała.  
P: A co ci się podobało w jej konstrukcji?  
O: No kształt. Że w ogóle to kiedyś było wykonane z betonu, a nie że jakieś 
takie gotowe, plastikowe, że to przetrwało do dzisiaj. No ekstra. To jest 
chyba tez ten basen co wcześniej.  
P: Dalej?  
O: Tak.  
P: A tu?  
O: To też jest ten... no tu chyba też tak to otwarcie trochę widokowe, że 
otwarty basen i naokoło są drzewa. To jest właśnie element tej zjeżdżalni 
jakby do basenu, pokryty właśnie teraz nie wiem, czy to było jakieś graffiti 
czy jakieś naklejki, fajny wzór miała i sfotografowałam to.  
P: A to?  
O: Tu mi się podoba ten pokrój drzew. Jest taki ciekawy, wyróżniający się z 
reszty. Jest taka jakby alejka podkreślona właśnie takim podłużnym.  
P: Pokrój czyli?  
O: Pokrój korony, czyli taki bardziej stożkowy.  
P: Ja jestem mało zieleniacki, ale... a tutaj? Są jakieś schody?  
O: Tak. To jest właśnie jeden z budynków tych opuszczonych, który jest 
naprawdę totalnie cały w graffiti i właśnie spodobały mi się te schody  i 
była tam taka barierka pomalowana na fioletowo i to jest taki fajny akcent 
kolorystyczny w tej przestrzeni.  
P: A to są schody do czego? Gdzieś nie wiadomo do czego?  
O: No do tej takiej, do tego budynku jakby tutaj za, takie z boku schody. 
Tam właśnie najgorzej, ze to nie widać za bardzo na tych zdjęciach. No 
tutaj element sztuki ulicznej, na pewno graffiti, też właśnie ten taki 
fioletowy...  
P: A te graffiti jak oceniasz w takiej przestrzeni?  
O: W takiej przestrzeni oceniam je jako fajny element, ale nie rozumiem 
jakby niszczenia, no bo jakby wydaje mi się, że takie miejsce jest właśnie 
odpowiednie do wyrażania takiej sztuki, ale nie rozumiem takiej sztuki  na 
przykład kiedy są jakieś pomazane, nie wiem historyczne budynki, czy 
zabytki, albo coś takiego. Myślę, że właśnie ta przestrzeń jest super do 
tego, żeby się w ten sposób wyżyć dla tych osób, które malują graffiti i 
zresztą fajnie to tutaj wygląda.  
P: Tu co mamy?  
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O: Tu to samo. Graffiti, w ogóle ten budynek też był niesamowity, bo na 
przykład były powybijane okna, w środku było bardzo brudno, było mega 
dużo śmieci, ale na przykład była łazienka i była umywalka, czy coś takiego, 
no podoba mi się to. No tutaj też graffiti.  
P: Czarno-białe jakieś takie. Ktoś miał artystyczne zapędy.  
O: Ale zdjęcie nie jest czarno-białe tylko....  
P: Nie, graffiti jest czarno-białe. Zdjęcie jest kolorowe, znaczy zdjęcie jest 
kolorowe, artystyczne zapędy nie fotografa tylko graffiti. A tutaj co mamy?  
O: Tutaj mi się spodobało, że człowiek jakby wszedł w tą przestrzeń. Tutaj 
widać to są takie przewieszone lampki jakby. Nie wiem, czy one świecą, czy 
nie, czy ktoś je tylko dla dekoracji przywiesił, ale fajnie jakby to wyglądało 
pod tym względem, że jakby ma się poczucie, że w tej przestrzeni też są 
ludzie i nie wiem, próbuje zaadoptować tą przestrzeń do jakiś takich 
swoich no nie wiem, próbuje jakby upiększyć i to mi się spodobało, że 
jakby niby jest opuszczony obiekt, ale jakby trochę widać człowieka.  
P: A tutaj?  
O: No to jest właśnie konstrukcja tego budynku, górna i właśnie tam są 
takie filary, które dosłownie każdy element jest pokryty jakimś graffiti i no 
fajnie to wygląda.  
P: A tutaj też są te otwarte przestrzenie nie?  
O: No tak. No bo to jest taka właśnie jakby otwarta konstrukcja góry. Góry 
tego budynku, że nie ma zadaszenia, tylko jest ta konstrukcja. No i jest też 
otwarcie na niebo i widać jakby z góry, jak się jest na górze to jakby widać 
resztę terenu, która jest pokryta zielenią, taką zwartą roślinnością. No to 
jak widać właśnie bardzo mi się podoba graffiti, bo w sumie robiłam bardzo 
dużo zdjęć.  
P: Czyli dla ciebie to jest taki trochę park graffiti?  
O: No trochę tak.  
P: A to to w ogóle?  
O: To też jest ściana graffiti, ale tu też jest ujęte trochę kamieni w słońcu. 
To też jest element konstrukcji ślizgawki. No w ogóle fajne kształty one 
miały.  
P: Bo wyglądają jakby jakby z drugiej strony tak? 
O: Nie, bo wiesz co, aha, bo to jest teraz tutaj na przykład...   
P: Tak.  
O: Bo tych basenów było kilaki tych zjeżdżalni było kilka i po prostu chyba 
robiłam zdjęcia, już teraz nie pamiętam, ale chyba...  
P: Każdej.  
O: Nie, chyba każdej nie, ale one też właśnie jakby były inaczej 
pomalowane, tam były takie naklejki ponaklejane, nie wiem, może teraz 
nie widać tutaj.  
P: A coś byś zmieniła na tym terenie?  
O: Znaczy jeżeli to miałby być dalej nieużytek to chyba nic bym nie 
zmieniła, ale jeżeli miałoby to być zaadoptowane na coś no to na pewno 
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trzeba trochę uprzątnąć ten teren, żeby bezpiecznie mogli tam ludzie 
przychodzić, bo jest dużo śmieci, dużo szkła, są też przy tych basenach 
takie, nie wiem, wydaje mi się, że to są jakieś elementy konstrukcji, nie 
wiem, jakieś takie jakby schowane ponty od tych basenów, dziury 
wykopane, no to też jest trochę niebezpieczne, bo jak był tam śnieg no to 
niebezpiecznie wpaść w taką dziurę, która jest prawie niewidoczna. To jest 
chyba takie połączenie właśnie drzew, zieleni i to na zieleni może ciężko 
mówić w zimie o zieleni, ale pokroju drzew właśnie takich jakby 
naturalnych z taką surową bryłą budynku. To też wydaje mi się, że po 
prostu graffiti, budynek i jeszcze właśnie fajne światło.  
P: Czyli w tych nieużytkach bardziej ci się te budynki niż zieleń?  
O: Nie no akurat w tym, no bo jest właśnie bardzo zdeterminowany przez 
samą architekturę i te baseny, te budowle basenów, no bo akurat ten 
teren, ale nie wiem, czy jeszcze jest taki teren, który ma budynki, chyba 
nie. No może na Koziej Górce jest jakiś tam budynek, ale to w ogóle, 
zresztą tam też jest graffiti. A to źle, czy dobrze, bo nie wiem.  
P: Nie ma ani źle ani dobrze. A tutaj jak ten widok?  
O: No tu jest zdecydowanie otwarty widok i też fajna gra światła na pewno 
i też wydaje mi się, że wielkość tych... ja się tak naprawdę nie zastanawiam 
nad tym co mi się tak bardzo podoba w tym jednym zdjęciu, które robię. 
Po prostu mam taki impuls, no nie wiem, chyba w tym zdjęciu chodziło o 
to, że drzewo jest, nie wiem, jakby większe od tego budynku, że jakby nie 
wiem, natura pochłonęła te budynki, że otacza je z każdej strony. Może coś 
takiego.  
P: I tak dojechaliśmy do końca. Jeszcze musimy jedną wziąć, która cię tak...  
Sylwia K. 

O1: Znaczy SKRA mi to wypadło z głowy ta SKRA. Ale faktycznie to 

był teren który. Ja na przykład chciałam na te wszystkie budowle 

wchodzić, bo mnie to ciekawiło co tam jest. 

O2: Tylko też z drugiej strony to jest też niebezpieczne, bo nie 

wiadomo co to jest. Po drugie też w zimę szliśmy. I też tak się 

patrzyliśmy. Nie wiadomo czy tam ktoś śpi czy już nie żyje. I tak 

właśnie. 

O1: Pełno bezdomnych, pełno jakiś właśnie butów czy coś, takich 

rzeczy. To było trochę takie niepokojące. 

O2: Na przykład ja pamiętam z lat swojego dzieciństwa, tam były 

teledyski HIP-HOPOWE. a teraz już kompletnie zarośnięte. Też ta 
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SKRA była poniekąd niebezpieczna. Tam się szło, szło a nagle 

studzienka.  

O1: Dziura. 

P: Tak ja wiem, bo tam wszystko jest wykradzione. No właśnie więc. 

O1: Ale na przykład ja nie pamiętam tego, ale słyszałam gdzieś tam z 

opowieści gdzieś znajomych, jakiś tam starszych ludzi, którzy, gdzie 

kiedyś to było używane jako normalnie baseny. I to musiało być 

przecudowne. Po prostu przecudowne moim zdaniem, bo to jest 

fajne. To jest fajne z tymi zjeżdżalniami i tak dalej, tylko żeby ktoś o 

to zadbał. A to po prostu popadło w ruinę. Nikt się tym nie 

interesuje. A gdyby to przywrócić do tego pierwotnego swojego 

stanu, to naprawdę dużą rolę by odgrywało. 

P: Tylko wtedy to przestałby być nieużytek. 

O1: Przestał by być nieużytek tak. No ale wtedy mogłoby być miejsce 

spotkań ludzi. 

O2: Tylko moim zdaniem więcej by ludzi korzystało z tego użytku ta 

SKRA niż w takiej formie jak teraz jest. Bo też umówmy się, nie 

poruszaliśmy tego tematu, właśnie nawet Odolany czy nawet 

właśnie ta SKRA, to są miejsca dla jakiś właśnie ciemnych, 

niebezpiecznych sytuacji. To też nie jest jakby pozytywne.  

P: Że one mogą. No tak. Bo jak ktoś… 

O2: One są po prostu w środku miasta ciemne, niedostępne, mało 

osób i kusi po prostu do tego. 

O1: A dwa, że jeżeli to jest blisko gdzieś tam właśnie społeczności, 

blisko mieszkaniówek, osiedli… 

O2: tp0 jest centrum miasta praktycznie. 
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O1:…  to też trzeba brać to pod uwagę, że jeżeli to nie będzie w nocy 

pilnowane, bądź to będzie zamknięte i tyle, to ktoś się tam prędzej 

czy później wkradnie, zniszczy to, zdewastuje. Więc to też trzeba się 

z tym liczyć. Musiałaby być tam jakaś ochrona prawdopodobnie. No 

bo to by było idealne miejsce na popijawki według mnie. 

P: Zwrócił wam ktoś kie4dyś uwagę jak tam wchodziliście żebyście? 

Bo w końcu tam jest płot i zakaz wstępu. 

O1: My to pominęliśmy w ogóle. 

P: Nie. Wszyscy to pominęli. Tylko chodzi mi o to że nikomu nikt nie 

zwrócił uwagę. 

O1: Nie, nie, właśnie nie. Nam też nikt nie zwrócił uwagi. Wiem że 

tam też był jakiś klub. I nie wiem od ilu jest on nieużywany, ale. 

O2: Moim zdaniem nie długo. 

O1: Ale niedługo tak. bo to też wyglądało tak jakby dopiero co się 

tam impreza skończyła i tyle. Jakby drzwi zamknęli, było. 

O2: Jako nawet wartość materialna w tym miejscu tego terenu jest 

bardzo wysoka. Nawet pod tym kątem trzeba by spojrzeć.  

P: Nie wiem ile wyłapuje.  

O1: Tak że no ale to faktycznie że nam przypomniało się o tym 

nieużytku. To był fajny nieużytek. Mi się też podobał. Też bym 

zaliczyła do tej grupy najfajniejszych.  

P: Mi się takie dwie. Albo są te Łęgi Wiślane, jako taki las w pewnym 

sensie w mieście, taka. Albo ta SKRA jako taki postindustrial. Z tymi 

grafiti, z tymi ruinami, z tymi basenami, z tą taką przyrodą, która to 

zagarnia. 

O1: To jest tak gdzie. 
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O2: Albo też właśnie on jest tak bardzo wysunięty jeszcze za 

Grochowem tam jest stacja kolejowa. Plac Akt. Też zapomnieliśmy o 

nim w ogóle. Znaczy ja o nim mówiłem. 

O1: No ale mi się on jakoś koniecznie nie podobał. 

O2: Ale na przykład nie wiem czy ktoś zauważy to, ale w zimę było 

zamarznięte. Po prostu chodziliśmy po tym zmarzniętym jeziorze.  

O1: Stawie.  

O2: To nie jest błąd, to tak chodziliśmy.  

P: A bo wy z GPS chodziliście? 

O1: Tak. To chyba tyle o SKRZE. 

P: Ok.  

OSTROWSKA DOBKOWSKI 
 
 
 

LASEK BEMOWSKI P: To może weźmiemy… 
O: Możemy wziąć czyjeś, tak, nie ma problemu. 
P: No właśnie, bo oglądając te zdjęcia, one, widać, takie malutkie. Tutaj 
jakoś późno robiliście, a nie, w styczniu, to potem spadł śnieg albo 
przedtem. To co było takiego fajnego w tym forcie Bema? Na przykład tu, 
ja wiem, że to nie są twoje zdjęcia, więc jest trochę trudno. 
O: To nie jest tak, że robiliśmy, co jest fajnego. My robiliśmy, my mieliśmy 
robić zdjęcia w miejsach, które są charakterystyczne. 
P: No dobrze, to co jest charakterystycznego? 
O: O jeny. Co zwróciło moją uwagę, tak? Taka, to, że on jest, już jest w 
jakimś stopniu, że ten nieużytek jest w jakimś stopniu zagospodarowany. 
Mówimy w kontekście tego, który nieużytek mi się spodobał i do którego 
bym pojechał, więc mówimy o nieużytku, na którym jest jakaś przestrzeń, 
jest jakaś trawa, jest w jakimś tam stopniu uregulowanym. Ja nie 
przepadam za miejscami, które są zbytnio uregulowane już, ale to już jest 
miejsce, gdzie można posiedzieć, pobyć ze sobą, pograć w piłkę, tak, 
pobiegać.  
P: No właśnie, więc co tam cię…? 
O: Ten teren nie wyglądał tak cały, on miał takie przestrzenie. Znaczy, on 
mi się podobał, to była dosyć, pamiętam, tutaj jest Waldorfa, tutaj jest 
ulica Waldofra, tu się przechodzi dalej do fortu Bema. I o ile fort Bema jest 
uregulowany, ale no tutaj są bardzo fajne przestrzenie, bardzo, takie mniej 
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zagospodarowane, ale przestrzenie pokazujące, to są zimowe zdjęcia, nie 
widać samą, no takie polany, bym powiedział, w których można, między 
drzewami, w których można po prostu miło spędzić czas. 
P: I że to są te otwarte polany, to jest fajne? 
O: Tak, mi się to podoba, tak. Ale gdzieś tak między drzewami, z jakąś taką 
wiesz, elementami natury.  
P: A w tej zieleni tam? Znaczy, w tej przyrodzie, bo to zieleni w zimie nie 
ma, ale…? 
O: W przyrodzie? Ja nie znam się na przyrodzie, dużo uwagi nie zwracam, 
nie znam się aż tak bardzo na tym, nie zwracam uwagę na to. 
P: Okej, czyli dla ciebie ważne było, nawet dla ciebie ważne była ta 
otwartość i to, że można tam coś zrobić? 
O: Otwartość, tak. Otwartość, znaczy w ogóle można tam przychodzić, 
wybrać miejsce, gdzie można wybierać, ale też, powiedziałem, to, że to jest 
natura, ja się na niej nie znam, nie potrafię nazwać krzewów, drzew, to nie 
znaczy, że ich nie cenię. Niewiele potrafię na ich temat powiedzieć, ale 
lubię, są. 
P: I do tego fortu Bema byś chciał wrócić? 
O: Tak, na pewno. 
P: I co byś chciał tam robić? 
O: Siedzieć z kocem, grać w piłkę, czytać książkę.  
P: To jest ta droga, tak? To jest jakaś ścieżka. 
O: Tak, taka ścieżka tam wzdłuż, odchodzi się, tak jak mówię, odchodzi się 
od ulicy Waldorfa i przechodzi przez… 
P: I to, że była ta ścieżka, to było istotne? 
O: Jest miejsce dojścia do terenu, to tak, to pod tym względem tak. 
P: A jak w innych, były takie zarośnięte, gdzie nie było? 
O: No, to nie, to już… Ja nie przepadam za takimi miejscami, nie jestem 
survivalowcem miejskim, żeby lubić się przeciskać przez krzewy i zarośla.  
P: A drugą chciałeś co? Druga, która wydawała istotna? 
O: To znaczy? 
P: Ta druga przestrzeń. 
O: Mówisz o gliniance Schneidra? 
P: A te bunkry, byliście w bunkrach? 
O: W bunkrach nie, to traktowałem jako takie wzgórki, no pagórki, 
wzgórza, na które, są jakimś urozmaiceniem terenu, ale tam nie 
wchodziliśmy. 
P: I one nie były jakoś atrakcyjne? 
O: Nie, bo były daleko. Sama mapa terenu dojść przebiega jakby w tą 
stronę, więc nie szliśmy dalej, nie rozchodziliśmy się na boki jakoś bardzo. 
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P: I my chcemy lasek Bemowski? 
O: Tak. (szukanie zdjęcia) 
P: I dlaczego to się tobie podoba? 
O: To była taka góra, pagórek większa górka taka. Bardzo fajnie grała, 
można wykorzystywać na różne sposoby taką górę w parku szczególnie. 
P: Na przykład? 
O: Sanki, po prostu jest jakieś wzniesienie, można wejść zobaczyć coś z 
wyższej wysokości, taki fajny widok na bloki, czy na drugą część parku, 
także fajnie się wspiąć po prostu i urozmaicenie na takim płaskim terenie w 
całym tym lasku. 
P: A czy to dla ciebie, bo ty mówiłeś, że w parkach szczególnie ważna jest 
dla ciebie taka intymność i taka… 
O: Taka kameralność, znaczy to jest istotne.  
P: A tutaj na tym zdjęciu kameralność? 
O: Znaczy na pewno trochę kameralności w tym jest, bo jak wejdę na tą 
górę, to mam taką przestrzeń właściwie taki swój placyk jakby, tam dużo 
ludzi nie ma naraz, więc ja tam wchodzę z jakiegoś powodu chcę popatrzeć 
na ten krajobraz i dużo drzew dookoła, więc daje mi trochę takie poczucie. 
P: A to jest bardziej otwarte, czy zamknięte na tym zdjęciu? 
O: Zamknięte jak najbardziej. Wydaje mi się, że zakmknięte, tak to 
traktowałem. 
P: A wolisz jak jest bardziej zamknięte, czy otwarte? 
O: W parkach raczej preferuję zamknięte, bo mogę sobie gdzieś usiąść i też 
zależy po co przychodzę do tego parku, ale zazwyczaj to szukam takich 
miejsc, gdzie można sobie po prostu usiąść i odpocząć, więc raczej 
zamknięte dla mnie. 
P: To następne zdjęcie. A co tu było ważne? 
O: Tu był pomnik przyrody w sensie kilka takich pomników otoczone 
barierkami i bardzo takie ładne drzewo. Więc tu takie urozmaicenie. Nie 
tylko takie nowe nasadzenia, i taki po prostu niezagospodarowana ziemia. 
Ale też jakieś tam stare drzewa jakby dla mnie to jest też dużo podnosi 
wartości też odbiór tego miejsca, gdzie mam odbiór przyrody jakiś większy. 
To drzewo jest jednak takie dość mocnym akcentem urozmaiceniem 
również. 
P: A  co byś tu dodał? 
O: Na pewno bym usunął te barierki, a czy dodał w jakim sensie? Czy 
zmienił cokolwiek? 
P: Tak. 
O: Na pewno bym te barierki, bo one są bardzo takie ingerują w ten 
krajobraz mocno, nie są potrzebne w ogóle, rozumiem, że chcą po prostu 
zabezpieczyć te drzewo przed jakąś ingerencją wokół, tylko nie ma żadnych 
łańcuszków tutaj, więc to są tylko słupki, które stoją tam, nie widać 
większego sensu, żeby one tam były, więc bym je po prostu stąd wyrzucił, i 
dał tabliczkę, bo chyba tam takowej nie było, że jest to pomnik i wnioskuję, 
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że jest to pomnik, bo nie jest to dla mnie oczywiste. Aczkolwiek to 
otoczenie i wygląd tego drzewa raczej na to by wskazywały, że to jest 
pomnik. Po prostu bym wyeksponował tablicą, że  jest to pomnik przyrody 
i tyle. 
P: A wiesz co to jest za drzewo? 
O: Niestety nie jestem w stanie powiedzieć po… nie wiem. Powiem ci po 
spacerze wiosennym. Wygląda jak duża lipa, ale to jest tylko moje 
przypuszczenie, raczej nietrafne. 
P: A tu co było istotnego? Co tu widzimy? 
O: Bo w tym parku było właśnie dużo takich karmników dla  ptaków, czy, 
było dużo karmników dla ptaków, i chyba był nawet, mi się mieszają parki, 
w jednym parku widziałem taki hotel dla pszczół, ale to chyba nie w tym 
parku było. Tu było dużo trawników, więc to raczej atrakcyjne jest, podnosi 
taki walor bioróżnorodności, więcej ptaków, więc jazgotu na wiosnę, 
bardziej atrakcyjne myślę, że dla większości ludzi. 
P: A to miejsce też otwartość, zamkniętość, to miejsce? 
O: Nie wiem jakby robiłem pod innym względem to zdjęcie, więc po prostu 
karmnik, a ta otwartość, zamkniętość nie miała większego znaczenia jakby 
przy tym zdjęciu tak mi się wydaje. 
P: I ten karmnik, myślisz, że w tych nieużytkach mogłyby być karmniki? 
O: Szczególnie właśnie w takich miejskich nieużytkach, bo nad Wisłą, czy 
nad Wisłą, to naturalnie samo przez się tam jest duża różnorodność, więc 
te karmniki może tam są mniej potrzebne, ale tak właściwie w środku 
miasta to jak najbardziej takie karmniki są bardzo na plus. 
P: Następne. 
O: To chyba było, nie wiem, to było ścieżka, która biegnie po jednej stronie 
właśnie była otwarta na ten cały ciąg, na tory, a po drugiej stronie ścieżki 
był rząd drzew.  
P: I co tu jest interesującego? 
O: Taki długi otwarty widok, no i też taki industrialny, bo po drugiej stronie 
były jakieś fabryki, więc jakby coś nie kojarzy się zupełnie z zielenią, a po 
tej stronie mamy już nasz park, i to było takie interesujące, i ten taki długi 
widok, i te kable. Może nie tyle interesujący, co ciekawe zestawienie po 
prostu. No i też nie było w żaden sposób oddzielone, więc to też pewne 
zagrożenie sprawiać przy ewentualnym zagospodarowaniu dla małego 
dziecka, bo mogłoby spaść stamtąd. Ta ścieżka leci nad Wisłą. 
P: Ścieżka jest… 
O: Właściwie ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że ona biegnie w tej alei 
drzew, ale jakby to nie ma żadnego problemu, niewielkie odległości 
bardzo. 
P: Ale podobało ci się to miejsce? 
O: Było interesujące, podobało, to jak widać jak ten krajobraz wygląda, taki 
niezagospodarowany, więc bardzo subiektywnie było interesujące, ale 
podobało mi się tak średnio. Chociaż nigdy nie było tak, że mnie 
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odpychało. Nie chciałem tam przebywać w związku z tym, że jest taki 
widok, interesujące, nie wiem, czy podobało, czy nie podobało jest 
adekwatne do tego widoku. 
P: A ta otwartość tutaj? ona robi to, że jest interesujące, to mówiłeś o 
tym… 
O: Tak, właśnie tą owartość, ta linia kolejowa, to taka granica w tym 
nasypie, to jest takie interesujące w tym miejscu. 
P: A tu? 
O: To jest ta aleja, jakby taki kontrast, bo tam obok są te właśnie tory, a tu 
idziemy i mamy to zamknięcie i takie wyraźnie poprowadzoną tą ścieżkę, 
więc wiemy konkretnie gdzie idziemy, i to jest taki element bardzo 
urządzony. Więc fajnie w tym parku to działało, że jakiś ciąg spacerowy 
między aleją drzew. 
P: Bo on mimo, że jest nieużytkiem… 
O: Wydaje mi się, że ten park jest taki w połowie nieużytkiem, a w połowie 
użytkiem, bo… 
P: No właśnie, bo jakby cały czas mówisz per park. 
O: Tak, faktycznie, bo on mi się bardzo jednoznacznie kojarzy, bo on był, bo 
nie był nieużytkiem tak naprawdę to miejsce, to tylko było teoretycznie 
nazwane nieużytkiem moim zdaniem, bo tam aktywność była. Tam dużo 
ludzi z psami chodziło, czy spacerowali po prostu tędy, więc nie wiem do 
końca jaki był klucz wyboru tego miejsca. Może brak właśnie tej 
infrastruktury większej, w sensie tych ścieżek właśnie wyznaczonych i 
koszy, czy ławek. Tam tego nie było faktycznie. Ale poza tym było to 
uczęszczane miejsce, bo siłownia plenerowa tam była chociażby też 
uchwycona na jednym z kolejnych zdjęć, jakaś taka dziwna konstrukcja, 
gdzie musiałem w internecie wyczytać, że jest to jakaś gra zespołowa i coś 
co służy do gry zespołowej, więc jest to urządzone w pewnym stopniu. A 
nie na tyle, żeby było to parkiem, czy skwerem jeszcze. A właśnie tu była ta 
otwartość, bo mamy tą ścianę lasu i są drzewa, koniec i taka polana, więc 
ten drugi aspekt tego. 
P: I to jest atrakcyjne? 
O: Tak, atrakcyjne pod względem takiego możliwego potencjalnego 
wykorzystania właśnie. Mam tą ścianę lasu i mam tą dużą otwartą 
przestrzeń nagle, więc mam taką kameralną część i bardziej otwartą do 
korzystania jakkolwiek, jak komu przyjdzie na myśl. Tak się właśnie dzielił 
ten nieużytek na ten park i taką część zamkniętą i bardziej otwartą polanę 
w tej części. 
P: A tutaj? 
O: Tutaj był do czego to miało służyć, to bardziej jako ciekawostkę zrobiłem 
to zdjęcie, bo to był też taki okrąg duży dość, gdzie tym razem nie było w 
środku drzewa, był otoczony po prostu i dominuje, że tam było ujęcie 
wodne na przykład, ale nie wiem, to jest dziwne, bo było kilka takich miejsc 
otoczonych wysokim płotem w tym parku tak wzdłuż tego ciągu 
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kolejowego, więc nie wiedziałem do końca czemu to miało służyć, więc 
zrobiłem zdjęcie jako część interesująca. Prawdopodobnie już nie pełni 
żadnej funkcji, jak widać, że nie jest w żaden sposób wykorzystywane, więc 
można by to też otworzyć i zrobić tam plac zabaw. 
P: Ale wywoływało to emocje w tobie takie zamknięte miejsca, które nie 
wiesz do końca do czego służą? 
O: Nie, w sensie, bo to były takie miejsca, gdzie to nie było tak jak z tymi 
bezdomnymi, że miałem jakieś obawy, że jest to wyłączone, że nie 
powiniem tego w ogóle używać, bo wiedziałem, że to w żaden sposób nie 
jest do czegokolwiek przesadzone, bo na pierwszy rzut oka… 
P: A można wejść do środka? 
O: Nie, nie można. Niestety. Znaczy gdzieś jest pewnie jakaś furtka, bo 
otwarcie, gdzie, ale to było zamknięte szczelnie i nie było żadnej furtki tak 
na pierwszy rzut oka nie było jej widać. Więc bardzo zagadkowe, ale nie 
wywoływało u mnie żadnego poczucia, że nie powinienem tutaj być, bo to 
było w środku tego parku i po prostu myślę, że można to jakoś 
zagospodarować w jakiś sposób? Jeśli jest to jakaś zaszłość po jakiejś 
infrastrukturze może. 
P:  Ale to ciekawe co to jest. 
O: Nie mam pojęcia absolutnie nie wiem. Ciężko mi cokolwiek wymyślić na 
ten temat. Jakaś infrastruktura. 
P: A to? 
O: Jakieś chyba kolejne ujęcie na tą otwartą przestrzeń, bo to jest 
prawdopodobnie to samo miejsce tylko z innej perspektywy. To jest 
otwartość, to jest ta góra, więc zamknięte dookoła i tu mamy polanę z 
widokiem na osiedle dodatkowo, więc to takie wyraźna wskazówka, że 
znajdujemy się trochę na takim terenie osiedla mieszkaniowego, więc jest 
to skierowane dla mieszkańców. Tak można by się domyślać po takiej 
lokalizacji tego parku. Widać wyraźnie, gdzie ludzie się poruszają dzięki 
temu po śniegu można łatwo wnioskować jak jest użytkowane. 
P: A jak robiłeś tam zdjęcie to byli jacyś użytkownicy? 
O: Tak. Nawet pan grał właśnie w tą grę do której są przeznaczone takie 
instalacje takie gdzieś tam porozmieszczane, więc tam było dość sporo 
ludzi. Spacerowicze z psami to była przeważająca grupa użytkowników w 
tamtym momencie akurat. Mimo, że było dość zimno. Ale bardzo ładnie, 
czego na zdjęciach nie widać niestety. A właśnie to jest ta konstrukcja, 
która służy do czegoś. Do jakiejś gry. 
P: Ale ktoś w to grał? 
O: Tak. To było bardzo zaskakujące, ale ktoś w to grał. To jest chyba coś co 
wykorzystuje się kiedy ma się swój sprzęt do gry. Tam jest QR kod można 
sobie sprawdzić, ja to sprawdziłem, ale już nie pamiętam, bo to mało 
istotne było dla mnie. Ale można do czegoś to wykorzystać do jakiejś tam 
gry zespołowej. To się rzuca coś, piłkę do tego chyba, frisbie coś takiego. 
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To było na tyle intrygujące, że chciałem podejść zrobić zdjęcie QR kodem 
dowiedzieć się do czego to służy. 
P:  A tu? 
O: A tu znowu takie pomiędzy tymi otwartymi przestrzeniami był taki jakby 
ciąg właśnie osłonięty drzewami, i to było takie zamknięta przestrzeń 
właśnie przez te drzewa. I taka ścieżka prowadziła właśnie to było takie 
urozmaicenie powalonym drzewem, więc coś trzeba z tym zrobić, obejść, 
takie urozmaicenie. Gdyby tu była prosta ścieżka, to bym zdjęcia nie zrobił. 
A że jest jakaś forma urozmaicająca teren to zrobiłem zdjęcie. Więc można 
to równie dobrze potraktować jako wybieg, park dla psów, zorganizować 
miejsce, gdzie właśnie często korzystałem z takich form powalonych 
drzew, żeby psy sobie po tym chodziły. Tak jak są jakieś rozwiązania w 
Warszawie, takich parków dla psów i tak się idzie. Takie coś. Ale właśnie 
urozmaicenie tego krajobrazu przez taki element powalonego drzewo. To 
było interesujące, a tu znowu było takie przejście do jakiejś zamkniętej 
części, taki okap z drzew. 
P: A tu co mamy? 
O: Tu mamy przejście pomiędzy tą otwartą przestrzenią i takie fajne 
zadaszenie z drzew, bardzo kameralne właśnie było. Bardzo ciekawe. Takie 
przejście pomiędzy tymi… 
P: I ta kameralność w tym miejscu była ważna? 
O: Ta kameralność, takie przejście. Bo właśnie o takie urozmaicenie tak 
naprawdę, bo to się szło w tym kierunku i można było taki skrót wykonać, 
żeby przejść w tamtą drugą otwartą przestrzeń między tymi drzewami.  
P: Poszedłeś tam? 
O: Tak, oczywiście. Znaczy poruszałem się jak tylko mogę po tym terenie, 
więc zrobiłem takie obejście dość slalomem wszedłem, więc… a zresztą to 
jest drugi badacz, który też szedł razem ze mną wtedy, więc mieliśmy takie 
obejście. To jest kolejne ujęcie na tą górę też od tej strony, nie mogłem na 
nią wejść, więc… 
P: Czemu nie można? 
O: Bo zarośnięta była, wejście było od tamtej, a tu był taki stromy stok 
zarośnięty, więc bardziej przeznaczony jak już na zjazd sankami, bardziej 
surviwalowy. Bardziej przeznaczony do tego, żeby obejść z tej strony tę 
górkę niżeli wdrapywać się, no nie próbowałem przynajmniej się 
wdrapywać. 
P: I w tym Bemowie coś jeszcze mamy? 
O: Właściwie nie, bo tu są też takie ujęcia, myślę, że trochę za dużo zdjęć 
generalnie robiłem. Też po prostu ścieżka pomiędzy w tym lesie, w tej 
części bardziej zamkniętej. 
P: A która ci się bardziej podobała? 
O: Raczej ta zamknięta, dlatego, że była taka bardziej urozmaicona czy 
przez ten właśnie przesmyk, czy coś co leżało na drodze, co trzeba było 
ominąć, to raczej ta część zamknięta. 
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P: Czyli to zamknięcie było… 
O: Tak, bo zazwyczaj zamknięcia mają to do siebie, że są w związku z tym, 
że są zamknięte, to jest tam więcej elementów, co automatycznie 
powoduje, że mogą być ciekawe. Bo otwartość to po prostu otwarta łąka, 
którą można zagospodarować w jakiś sposób bardziej aktywny, więc nie 
korzystałem w tym momencie w żaden sposób z takiego potencjału 
wypoczynku czynnego, tylko z tego biernego, więc jak najbardziej 
zamkniętość temu sprzyjała. 
P: A dla takiego nieużytku powinien być on do tego biernego, czy 
aktywnego spędzania czasu? 
O: Znaczy akurat to miejsce wydaje mi się, że jest właśnie takie pół na pół, 
że ma potencjał, żeby być czynne i bierne, w sensie, żeby spacerować, ale 
też grać w coś na nim, czy biegać. Właśnie dlatego, że jest dużo takiej 
przestrzeni otwartej i zamkniętej otoczonej tymi drzewami, takiej bardziej 
atrakcyjnej. 
P: Coś… 
O: Właściwie nie, bo to jest też pagórek. I siłownia plenerowa. Była na 
skraju tego osiedla, więc tam był najlepszy dostęp i tam było stosunkowo 
dużo ludzi parę osób się kręciło i jest najlepszy dostęp do tego osiedla, bo 
jest na pograniczu i widać, że jest otoczony blokami. Więc dobre 
umiejscowienie jak najbardziej wykorzystywane w tej części otwartej. Tu 
jest pan, który gra w tą zagadkową grę i właśnie podnosi coś co rzucił 
wcześniej do kosza. Udało mi się uchwycić, kiedy rzucał akurat. Czyli jednak 
to był hotel dla pszczół, do owadów. Także nie pomyliło mi się, teraz jakby 
uzupełnienie do tych karmników. 
P: I to dla ciebie jest ważne, że jest większa ta bioróżnorodność? 
O: Tak. Takie puste miejsca bez żadnego ptactwa, to kilka punktów 
atrakcyjności od razu w dół leci. 
P: A owady? 
O: To była zima, więc nie… z tymi owadami, to nie wiem, w sensie mam 
taki ambiwalentny stosunek, do końca nie wiem jak mam się. Ważna jest 
bioróżnorodność, ale wydaje mi się tak bardzo teoretycznie dla mnie. W 
sensie nie wiem jak mogłoby wpłynąć na atrakcyjność tego miejsca, ale jak 
najbardziej jestem za takimi ruchami prośrodowiskowymi, więc nie szkodzi 
to nikomu taki hotel, więc czemu nie, zawsze jakaś ciekawostka dla innych 
wydaje mi się. I to już ostatnie zdjęcie jest. 
ADAM K 
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G O: No to niech będzie ta Wisła Żoliborz. To jest... jaki to miało numerek... 
dwadzieścia osiem.  
P: Dwadzieścia osiem.... to jest ta druga tak?  
O: Tak.  
P: I co tutaj ci się podobało?  
O: No zdecydowanie ogólnie woda nad Wisłą, rzeka, lubię wodę i lubię 
przebywać w pobliżu wody, więc wydaje mi się, że tutaj połączenie wody, 
trochę śniegu i kry i tez na przykład tutaj widzę te rośliny, które też fajnie 
współgrają. Tutaj chyba mi się właśnie podobają kształty tych konarów, że 
trochę są pionowe, trochę są powalone i jakieś takie tworzą przejścia nad 
ścieżkami wytyczonymi.  
P: I dlaczego to jest fajne?  
O: Bo jest takie utworzone przez naturę, jakby niepowtarzalne.  
P: I tutaj mamy taki bardziej zamknięty teren nie?  
O: Znaczy to chyba też jest Wisła, więc ja raczej szłam tam przy rzece, więc 
nie wiem, czy można mówić przy rzece o zamkniętym terenie. O tutaj 
chyba też właśnie te kształty, szczególnie właśnie zimą widać jakby te 
szczególnie te gałęzie drzew, które są takie no się układają w różna 
kombinacje. Też są nieprzewidywalne. Tutaj tez jest powalony drzewo.  
P: I ono było fajne bo?  
O: Bo było ścięte przez bobra chyba. No i fajne no, że zwierzęta też tam 
żyją i że potrafią takie rzeczy robić, bo są niesamowite. To jest akurat 
element taki edukacyjny nad Wisłą i spodobało mi się właśnie to, że niby to 
jest taki nieużytek, ale jednak ktoś zadbał o to, tam są chyba jakieś 
informacje o ptakach, czy... chyba o ptakach, czy ogólnie o zwierzętach, 
chyba też o bobrach było. Wydaje mi się, że to jest taki fajny element 
właśnie w takich miejscach do edukacji. Wydaje mi się, że powinien być to 
większy, w większej mierze właśnie nieużytek właśnie.  
P: Pień.  
O: To jest pień porośnięty jakimiś, jakimś mchem, jakimś takim, jakąś taką 
roślinnością i nie wiem, podoba mi się to po prostu. To też chyba jest taki 
element natury.  
P: A tutaj?  
O: No tutaj też właśnie widać te jakby no może nie nawet powalone 
drzewa, tylko powyginane, które są, no ale niesamowite kształty mają. Tu 
chyba się, tutaj się przechodzi pod tym. Tutaj tez mi się wydaje, że chodzi o 
to...  
P: A to otwarcie i zamknięcie?  
O: No tu jest zdecydowanie otwarcie, no jakby się czuje tą wodę. Bo jakby 
z tej ścieżki trzeba trochę zejść nad tą wodę no i w sumie kiedy było takie 
zejście to schodziłam, bo mi się podobał ten widok, to otwarcie na drugi 
brzeg.  
P: A tam też jest nieużytek nie? Tam po drugiej stronie?  
O: Nie, chyba dopiero tam dalej za mostem.  
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P: Za mostem, okej.  
O: No tu jest kora drzewa, która swoją fakturą mnie zachwyciła.  
P: Nie wiesz co to za drzewo?  
O: To jest chyba olcha, ols. Tutaj też właśnie te kształty pokroju tych drzew 
i te gałęzie, które właśnie tutaj tworzą taki fajny w jedną stronę widok.  
P: A tutaj jest jakaś ścieżka.  
O: Tak, tutaj jest jakaś ścieżka no i właśnie tu chyba ten kontrast mi się 
spodobał, że tu jest jakby taki zwarty las, tu jest już jakby otwarcie nad 
Wisłę i właśnie tu są takie nieregularne drzewa. No tutaj też ogólnie na 
przykład podobało mi się w tym terenie, że była ścieżka zrobiona taka...  
P: A dlaczego te ścieżki ważne?  
O: No bo na przykład łatwiej jest przejechać rowerem tak, to nie zarasta na 
przykład tak jak no nad jakąś Wisłą inną, chyba na Tarchominie są takie 
fragmenty, że no nie da się na przykład przejść, bo jest tak zarośnięte. A 
jednak wydaje mi się, że tutaj jest jakby nie ma tutaj takiej ingerencji w ten 
teren zielony, bo ta ścieżka jest przepuszczalna, w sensie jest taki materiał 
zbudowany, że przepuszcza wodę, nie jest jakimś betonem, jest właśnie 
żwirowo-ziemna no i właśnie fajnie tam można przejść po niej, przejechać 
rowerem też nawet. Jest coś utwardzonego i też wyrównanego na pewno. 
Tutaj na pewno też pokroje drzew i ta sekwencja ich po kolei. Tu chyba to 
samo. No tutaj zdecydowanie tez te jakby wygięte drzewa, że tak 
przechodzi się tak jakby pod, taką bramę tworzą tak, przez którą się 
przechodzi. To jest...  
P: A teraz latem to też tak wygląda?  
O: Wygląda też tak, bo to nie jest tak, że to jest jakieś drzewo powalone i 
ktoś to sprząta, tylko to się przegina nad, spokojnie można przejść pod 
tym, tylko jakby trochę inaczej wygląda, bo jest zielony, a tutaj dokładnie 
widać te kształty.  
P: A kiedy ci się bardziej podobało, teraz, czy latem? Znaczy w zimie, czy 
latem?  
O: Ciężko jest mi to ocenić, bo lubię ten teren ogólnie i mi się podoba i 
teraz i w ziemie, bo nie wiem, czy to się da tak porównać, bo to są jakby 
dwa zupełnie inne nie wiem, jakby to powiedzieć, zupełnie inaczej się na to 
patrzy. Zimą właśnie się dostrzega bardziej te kształty, a latem jest fajniej, 
bo jest zielono. Jest na przykład tak jak jest upalny dzień to w wiosnę, czy 
tam w lato są już liście na drzewach, jest trochę cienia, jest tak przyjemniej. 
A zimą jest to fajne, że można dostrzec kształty gałęzi ogólnie. No tu akurat 
jest właśnie powalone drzewo też z... pokrytą mchem. Tu mi się właśnie 
spodobało, że w pewnym momencie tej ścieżki jest zejście chyba na bok 
tak. Właśnie fajne jest to, że nie jest, że jest, znaczy fajne jest, że jest to 
wzdłuż Wisły, ale są też zejścia w tą stronę i tutaj mi się spodobało, że 
roślinność tworzy taką ramę, łączy się nad głowami jak ktoś przechodzi 
przez tą ścieżkę.  
P: Czyli takie zamknięcie i taka pewna intymność?  
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O: No można tak powiedzieć. Tutaj chyba właśnie to jest aspekt zimowy, 
może o którym właśnie warto powiedzieć, o tym, że ten teren się właśnie 
staje taki trochę przezroczysty przez te gołe gałęzie tak jakby, że bardziej 
się widzi tą Wisłę, bo jest ścieżka, jest kawałek zieleni i jest Wisła. A jak 
idzie się tam zimą to ma się poczucie tego takiego prześwitu nad tą Wisłę i 
takiej może bardziej trochę przysłoniętej tej przestrzeni, ale jednak jakby 
widać ją tak. A na wiosnę no to jednak ta masa liści zasłania trochę ten 
widok, trochę zamyka.  
P: Czyli ta zimowa otwartość ma tą swoją taką...  
O: No urok ma. No tutaj też chyba to właśnie te kształty, ta powtarzalność, 
tutaj akurat tych pionowych linii. Tu jest otwarcie na jakąś łąkę. No to też 
dużo daje jak się wychodzi z jakiegoś takiego zamkniętego, idziesz sobie 
ścieżką i masz nad sobą, obok siebie roślinność i nagle wychodzisz na taką 
otwartą przestrzeń to jest takie dosyć ciekawe. To nie wiem do końca co 
przedstawia, ale wydaje mi się, że też zejście takie jak po prostu w bok i 
może to zdjęcie akurat też trochę tą ażurowość, że jakby widać 
zagęszczenie tych roślin i że możemy w głąb spojrzeć.  
P: A tu? 
O: No tutaj chyba tez ścieżka i tutaj był tez chyba bardziej, nie wiem, może 
trochę nowszy teren, w sensie, że nie było takich drzew starszych, tylko 
właśnie były no nowo posadzone i bardziej była taka łąka.  
P: A coś...  
O: No podobało mi się tutaj, że właśnie jest niby ten sam teren, ale już 
zupełnie jakby inne odczucie, że się idzie jakby bardziej po łące niż w lesie. 
Tutaj akurat jest dzika róża i tu owoce właśnie fajny akcent kolorystyczny w 
takiej szaroburej porze zimy czerwone nagle owoce na jakimś krzewie. No 
fajnie to wyglądało. Tu chyba też jest ścieżka, która wydaje mi się...  
P: A tu jeszcze ta łąka...  
O: Tak, tutaj dalej ta łąka.  
P: A coś byś zmieniała, albo coś ci się podobało w tym terenie? Znaczy czy 
coś byś zmieniła w tym terenie, czy tak jak jest jest okej?  
O: Nie, wydaje mi się, że tak jak jest jest okej. Jest właśnie ta ścieżka, która 
dla mnie jest ważna i wydaje mi się, że jest tam fajnie.  
P: A dlaczego jest ważna?  
O: No bo tak jak mówiłam, że nawet na rowerze można sobie przejechać 
ten teren, jest jakby...  
P: Tu jakieś płoty?  
O: Tak, tak, to jest już przy końcowym odcinku właśnie przy moście jest 
jakby takie piaskowe pole, że tak powiem i w ogóle jakby to powiedzieć, 
jest tak w ogóle też całkiem jakby inaczej niż w poprzednich terenach. Że 
tam był przez chwilę las, przez chwilę była łąka, a tu jest taki jakby step, 
tam można powiedzieć, jest taka piaskowa nawierzchnia i są sosny, czyli 
takie typowo iglaste rośliny i tutaj się idzie takim jakby zawijasem, jak tutaj 
widać i to w ogóle jest oddzielone takimi płotkami.  
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P: A można przez nie przejść?  
O: Można, można, one są takie dosyć... właśnie zastanawiałam się ostatnio 
po co są te płotki, bo w sumie dają tak trochę do myślenia, że to jest niby 
odgrodzone, ale spokojnie można przez to przejść, więc...  
P: Już tutaj prawie kończymy.  
O: To też pokroje roślin, tak mi się wydaje. To chyba też...  
P: A tutaj co mamy?  
O: To jest właśnie ten element...  
P: To jest ta łąka, tu jest ten teren, a tam jest las tak?  
O: Tu jest właśnie, tu jest most już w ogóle, a tu jest właśnie tak jakby się 
idzie od tamtąd, takim zawijaskiem, a tu jest właśnie to pole piaskowe, 
dosyć ciekawie to wygląda, tak inaczej. A tu jest też właśnie tak jakby na 
początku tej drogi, czy tam gdzieś w połowie jak się wchodzi i z tej strony 
jakby tez się wchodzi i jest taka tabliczka informacyjna i to też myślę, że to 
jest fajne.  
P: Coś być... nie już mówiłaś, że ci się podoba tak jak jest i ta ścieżka jest 
ważna.  
O: Tak, tak mi się wydaje.  
P: A tutaj... jak jest ta Wisła, że ona daje taki otwarty widok gdzieś dalej?  
O: Tak, tak, ja lubię przebywać w pobliżu wody i ja czuję się nad wodą, 
czuję tą otwartość i na przykład też wydaje mi się, że koło rzeki jakby przy 
rzece jest ważne tez to, że się czuje nurt rzeki. Że jakby tak też dużo 
ptactwa tam jest na tym terenie. Przyjemnie się tam spacerowało.  
P: Coś jeszcze?  
O: Chyba nie.  
P: No to dziękuję bardzo.  
O: Proszę.   
 



 

287 | Strona 

 

 

Górka Kazurka P: A na przykład na tej Koziej Górce, która takie zrobiła wrażenie a 
jednocześnie czy jest coś czego? 
O: To jest niesamowite. Nie, nic mi nie brakowało. To jest tylko taka 
kwestia że te tereny mogłyby być bardziej publiczne. Tak i teraz sobie sama 
zaprzeczę, ale jakby szkoda ze ludzie nie wiedzą o tych miejscach, bo one 
są fantastyczne. Tylko że jakby no właśnie. I to też takie zaskoczenie że są 
takie miejsca, że można na nich spędzać czas i nie trzeba siedzieć w domu i 
że Warszawa jest tak zróżnicowana. Raczej właśnie Wisła Tarchomin za 
widoki. Po prostu niesamowite. Z tamtej strony Wisłą wygląda dziko i jest 
przepiękni e. Ale te ścieżki są takie nieuregulowane w takim sensie że ja 
nie czuję się tam do końca bezpiecznie, bo boję się że jakiś zwierzak na 
mnie wejdzie. I chyba o to chodzi. Też jest bardzo dużo bobrowisk. I 
praktycznie przy Wiśle Siekierki wrąbaliśmy się w jedno centralnie. Dopiero 
zauważyliśmy że tam była cała kolonia bobrów. I wiem że bobry są bardzo 
zachowawcze i terytorialne. Więc jakby nie sprawiło mi to jakby komfortu. 
Ale to było w ciągu dnia. Oczywiście one wychodzą wieczorem. Tak że to 
chyba takie. I też z drugiej strony się zastanawiam czy tym zwierzętom to 
służy ze tam się ludzie pojawiają. 
P: To już tak tą część podsumowując, to co jest dla ciebie. Ja wiem że ty 
opowiedziałaś, ale tak żeby już tego nie wyciągać. Co byłoby dla ciebie taką 
największą wartością tych nieużytków? 
O: To że w ogóle są. To że w ogóle są i to że jakiś deweloper po prostu nie 
wrąbie tam kolejnej plomby i nie zagospodaruje tej przestrzeni. I sądzę że 
takie przestrzenie powinny być. Ale tak jak mówię fajnie że są takie punkty. 
Chyba jedynym minusem jest to że one są tak rozrzucone i są tak daleko od 
centrum. W sensie że jakby niektóre są. Tam nie można dojechać 
komunikacją miejską. Nie Kozia Górka sorry pomyliło mi się 
O: 16. A Kozia Górka. Widzisz mi się mylą, przepraszam Cię strasznie.  
P: Ja mam za to dysleksję i dla mnie.  
O: Też mam. Wszyscy mają.  
P: Teraz obejrzymy, żeby zadziałało. Nie. Czy tak? 
O: Tak. To jest Górka Kazurka. Bo tu się od ruiny folwarku moczydło 
zaczyna.  
P: Górka Kazurka. Nie Arkadiusza. To musimy. To twoje będą. Ty jesteś tu, 
tak? 
O: no niby tak. ten x zaznaczony to jestem ja.  
P: A. A czekaj bo ten x zaznaczony ten. 
O: To już jest Dolna.  
P: X zaznaczony to jest Dolna. To będzie tu. Z jakiegoś dla mnie nie 
znanego powodu nie wyświetlają się.  
O: Tak bo tam był problem. Ja siedziałam potem z Maćkiem 3 godziny i te 
zdjęcia próbowaliśmy przegrać, bo one się po prostu nie załadowały do 
trasy. Za pierwszym razem też. Więc jakby wiesz.  
P: A ty je masz może? 
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O: Ja mu je wysyłałam kiedyś. Te z zimy, tak, co teraz zebrałam? 
P: A masz z lata to możemy.  
O: Z wiosny.  
P: Z wiosny.  
O: Czekaj ja mu to jakoś udostępniałam. Tak, tak właśnie je zabrałam.  
P: A ty zrobiłaś całą specjalizację środowiskową czy tylko poszczególne? 
O: Nie. Ja wspieranie rozwoju osobowości robiłam. Robiłam tylko zajęcia. 
Czekaj musiałabym znaleźć ten link, którymi wysyłałam zdjęcia. Tylko że nie 
wysłałam mu wszystkich tylko wysłałam te które mu się nie załadowały. 
Więc jeszcze śmieszniej. No mówię, po prostu jest.  
P: A drugie co chciałaś, o czym chciałaś mówić to była Wysoka.  
O: O mój Boże. Patrz kto do mnie napisał, Jerzy Hausner. Poznałam go 
ostatnio na panelu i mu dałam wizytówkę. Zaczęliśmy gadać. Sorry. Już się 
skupiam. Foto linki. No nie, no to mam tylko Wolski, Odolany, Fotokęcie 
(nagranie niedoczytane, 00:35:51) 
P: I Góra Kazurka.  
O: Czyli jest. Czyli tam gdzie nie ma, to tu jest.  
P: Tylko że tam nie ma w ogóle.  
O: No tak wiem. No mówię ci że. Tak no to tu są te zdjęcia.  
P: Ok. Możemy rozmawiać. Wezmę moją ściągawkę w postaci telefonu. Co 
jest, co było dla ciebie ważne na tej? Dlaczego właśnie ten teren ci się 
podoba? 
O: bo jest różnica wysokości. Bo można zobaczyć okolicę z góry. Bo jest 
zróżnicowana przestrzeń. Nie tylko jest górka. Jest jakaś taka polana, ale 
też zaraz obok jest teren zalesiony. I jak mówię są tory kolejowe, które 
jakoś. No i jest ta część taka, która nadaje ten ton historyczny, 
przeszłościowy. Tak że osadza sentymentalnie. I to jest ten budynek na 
wejściu, który jest, Boże, co to było. To nie jest obora, ale jakby. No to jest 
jakby z tej wsi Kabaty czy z tej części która tutaj właśnie. Mieli to 
rewitalizować ale chyba nic z tego. Tutaj nawet jak przybliżysz to jest 
napisane co to jest. To jest jakiś folwark były. A Folwark Moczydło.  
P: Folwark Moczydło. Stąd moja bo to też jest moczydło.  
O: Tak, tak. Czyli ewidentnie każdy podmokły teren był tak może 
klasyfikowany. 
P: Jako moczydło.  
O: Tak. Tak że trochę czytałam o tym i w ogóle każdy z tych nieużytków 
gdzie pojawiały się jakieś takie ruiny, jak chociaż nie wiem czy tu, czy 
jeszcze gdzieś coś takiego było, to od razu nadawały jakąś taką właśnie 
dodatkową atrakcję. Takiego właśnie.  
P: Skra.  
O: Tak skra też i architektura skry. I te baseny powstają. No to niesamowite 
to wrażenie robiło rzeczywiście też.  
P: No dobra. A co na tym zdjęciu ci się podoba? 
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O: No właśnie ten teren, znaczy ten budynek. Tutaj ewidentnie no jestem 
po prostu. Jeśli nie ma kosza na śmieci to jestem wkurzona. Więc sądzę że 
powinny być kosze. Ja w ogóle jak jeżdżę po różnych miastach, jak robię 
warsztaty, to robię zdjęcia koszy na śmieci, jak miasto wie, jak je 
projektuje. W sensie jaki design jest koszy na śmieci. Czy się wtapiają w 
przestrzeń czy są. Na przykład w Kaliszu. Chyba tak, w Kaliszu są obklejone 
kwiatami. W sensie zdjęciami, jakby fototapetą. Czyli próbują jakoś. Nie 
wygląda to dobrze, ale też gdzie tutaj jest jakieś takie myślenie. Na 
przykład te kosze strasznie mi się nie podobają. Są nieatrakcyjne i brzydkie. 
Mi się wydaję że ktoś powinien zrobić badania psychologiczne że do 
ładniejszych koszy ludzie częściej wrzucają śmieci. No ta ławka też mi się 
nie podoba. Ale dobrze że jest. Przez to że zajmowałam się pol ityką 
senioralną, to wiem jak ważne jest to że są ławki, że można gdzieś przysiąść 
na chwilę.  
P: Czyli jednym słowem zajmujemy się dokładnie tym samym.  
O: No widzisz.  
P: bo ja napisałem ten doktorat właśnie o budownictwie senioralnym. 
O: Tak. To ja właśnie zajmowałam się promocją centrum aktywności 
międzypokoleniowej. Chyba Igor Łysiuk prowadził panel o projektowaniu 
dla seniorów.  
P: Czekaj coś zrobię żeby nie piszczała.  
O: Po prostu czuję się jakbym siedziała przed telewizorem panoramicznym.  
P: (nagranie nieodczytane, 00:39:44) 
O: no dokładnie, dokładnie. Od razu ci jest.  
P: Ok a tutaj? 
O: Tu mi się spodobało że jest pani z psem. I po prostu jakoś, nie wiem, 
psiarze zawsze są blisko mojemu sercu. Sama bym chciała mieć psa, ale nie 
mogę. Znaczy nie mam jak bo jeżdżę za dużo. Nie wiem to jest taki. Spacer 
z psem to chyba jedno z fajniejszych rzeczy w życiu jaką można robić.  
P: A to że to jest taki otwarty teren. Bo nasz też interesowało to otwarcie, 
zamknięcie. 
O: No to możemy wejść oczywiście na teorię że połączenie jednego i 
drugiego jest najbardziej atrakcyjne. I wiesz chyba jestem najgorszą osobą 
do rozmowy, bo po prostu za dużo wiem. Ale tak jak najbardziej. Dlatego 
mi się bardzo podobała, że jest górka, jest płaski teren, otwarty i są te 
zagajniki w postaci takiego małego jakby lasku.  
P: Oczywiście nie pamiętam jak się nazywa ta teoria, ale jest rzeczywiście 
otwarte/zamknięte.  
O: Tam chyba po prostu badali w jakich przestrzeniach się ludzie czują 
bezpiecznie i dobrze i że to połączenie jest. Free polana w lesie.  
P: I też malowali im obrazy.  
O: Tak, tak. to akurat pamiętam, bo potem pracowałam w CSW i ta teoria 
też była właśnie najpiękniejsze i najbrzydsze obrazy. Czyli jeden jeleń na 
rykowisku i abstrakcja. No i właśnie to mi się podobało, te ranty. Bo 
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uważam że zachęcanie ludzi i tworzenie infrastruktury, w której mogą 
uprawiać rekreację i sport to jest zajebiste i powinno się jak najczęściej 
dziać. I też mi się podobało że to niebyło wymuskane, że to nie było takie 
idealne, że ta trawa nie była przykoszona wokół tego. I nawet jak właśnie 
byliśmy teraz na wiosnę i tam widać było że jakby robili jakąś restaurację 
tej, że tam pewnie woda padała i że pewne zjazdy się pozapadały, albo 
trochę się zniekształciły. I że tam po prostu ktoś przejechał jakąś maszyną 
żeby je wyrównać. To obok nadal były kępy trawy bardzo dzikie. I jakby to 
było takie właśnie, że to nie była taka super wymuskana infrastruktura. A i 
tam jeszcze obok były 2 siłownie plenerowe. I to też było fajne że od razu, 
że jakby możesz robić różne rzeczy i masz na to taki supermarket natury i 
rekreacji. No właśnie podobało mi się to że jest tam liga mistrzów. No 
chociaż te oznaczenia mogły być bardziej funkcjonalne. Ale z tym zawsze 
jest problem w przestrzeni.  
P: No a to? 
O: No widok. Po prostu widok. Warszawa jest płaska, Mazowsze jest 
płaskie. Jak to moja przyjaciółka, uwielbiam ja. I ona: jest płasko i równo. 
Jak wyjeżdżamy w góry to już zaczyna się robić ciekawie. I rzeczywiście 
wydaję mi się że poznawczo zawsze teren z góry jest widziany z innej 
perspektywy. Jakoś tak. Nie wiem też chyba czy to zmienia percepcję. I 
rzeczywiście nie jest nudne. Ja zresztą bardzo lubię zimę, więc zimowe 
widoczki. Też można zobaczyć ten teren z góry zobaczyć jaki jest. No i tutaj 
te połączenie domków. Co wygląda jak mała wioska. I obok tadam wielki 
blok. Więc jest to też dość śmieszne. No i te czerwony dachy, co niektóre 
też oczywiście chyba wszyscy uwielbiają.  
P: A tutaj? 
O: Tutaj właśnie rowerzysta w akcji. Czyli koleś wstaje, ubiera się w te 
getry i coś robi ze swoim życiem i uprawia jakąś rekreację. Więc jest to 
bardzo fajne. To mi się podoba że ludzie po prostu czynnie uprawiają jakieś 
sporty. No i tutaj ta altanka. To musi brzmieć bardzo niefortunnie. No i 
palenisko. Czyli jakby ta. Ja uwielbiam jeść na dworzu i po prostu chyba 
bym mogła tylko żyć na dworzu. Gdyby nie robaczki.  
P: I tak jest ich coraz mniej. 
O: Niestety. I to też właśnie powiedział ten koleś od pszczół. No sami 
wybijamy sobie. Na końcu będziemy my. Bo ptaki nie mają co jeść, bo 
jedzą owady. Ptaki też coś je, No i tak wiesz. No tutaj też właśnie dwóch 
rowerzystów, którzy chyba się zatrzymali żeby ze sobą trochę ten, jakąś 
tam relację nawiązać. Kosze na śmieci, na psie kupy. Te ławki nie s a 
idealne, ale fajnie że są drewniane i że są takie niskie.  
P: A co jest w nich nieidealnego? 
O: Wyglądają jak z Flinstonsów. Po prostu. Nie, to nie jest ten design. Ja 
lubię takie drobne deseczki, drobne. Jakoś nie lubię takich wielkich 
kawałków drewna wyciosanych. Nie wiem.  
P: Ok.  
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O: Może to brzmi dziwnie. No to też jest takie że niby coś ma imitować, 
ale. Te altany mogłyby być też jakoś inaczej zrobione. Nie wiem, jakoś mi 
się nie podobają. Bardziej mi się z górami kojarzą, niż… 
P: Z płaskim Mazowszem. 
O: No tak. No tutaj ścieżka.  
P: I ta ścieżka fajna? 
O: Tak, tak oczywiście. Ścieżki są bardzo fajne. No właśnie to jest ten teren 
otwarty i też możesz się poczuć jak w takiej otulinie leśnej. Tu nie jest 
zielono, więc oczywiście w z zimie to jest niesamowite że widać na 
przestrzał cały teren, bo drzewa są. Nie ma tych traw. To jest niesamowite 
jak na tą wiosnę właśnie, teraz tych terenów nie było się w stanie poznać.  
P: A kiedy ładniejsze? Tak poza tym że inne, ale. 
O: Znaczy przez to że ja tak właśnie trochę się boję tego robactwa, to zima 
jest dla mnie przyjemniejsza, bo nie ma robactwa. I dla mnie, tak jak 
mówię, ja się szybko przegrzewam. Dla mnie jak jest za gorąco to nie 
funkcjonuję. Powyżej 22 stopni, 23 to ja już się czuję źle. Tak że dla mnie to 
jest. Po prostu ja się dobrze czuję w takiej temperaturze. No i też wydaję 
mi się że jak śnieg spadnie to od razu też zmienia, przykrywa śmieci, bród, 
jakoś tak jest jaśniej. Tutaj chyba jest właśnie ta ścieżka wzdłuż torów. To 
też fajnie zawsze jakoś. Tu jest ten nasyp. No pociągi są jakieś takie. 
P: A to co to? 
O: To jakiś kamień. Nie wiem. A to też. I tutaj jakiś pręt. Właśnie to jest 
fajne że są jakieś elementy z kamienia, że nie sama zieleń ale że widać 
jakieś, nie wiem. Od razu to jakoś przyciąga uwagę to że jest właśnie nie 
tylko sama zieleń ale coś co różnicuje ten krajobraz. No tutaj ta siłownia 
plenerowa, która jest obok. Niby bardzo ustrukturyzowana, ale jednak 
obok. 
P: A tutaj? 
O: No to że fajnie trasy wyjeżdżone. Tak że widać że ludzie z niego 
korzystają. No i tu ten kościółek. Nie wiem dlaczego to sfotografowałam. 
To jest akurat najbrzydszy moment.  
P: Może dlatego.  
O: Znaczy fajna jest ta wieżyczka, bo ona jest jakaś taka architektonicznie 
nie. Znaczy kościoły w ogóle są fajne. Znaczy ten nie jest najbrzydszy ze 
wszystkich. Bo teraz jest po prostu masakra. Sakralna architektura nie 
istnieje. Tak że też trochę gdzieś tam, nie wiem. Od razu się kojarzy że jest 
jakaś przestrzeń zielona i mały kościółek. Że to tak jakoś górsko się kojarzy. 
Nie wiem dlaczego. No i to TaBAKa 

Wisła Tarchomin P: Ok. A drugie o czym być chciała mówić? To ta Wisła. 
O: Wisła Tarchomin.  
P: Ja widzę że Wisła Tarchomin po prostu jest ideałem.  
O: Ulubiona jest.  
P: W ogóle Wisła.  
O: No bo woda. Woda jest.  
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P: Wisła Tarchomin 26.  
O: Znaczy w tych dwóch terenach jeszcze jest to, że one przynajmniej 
zajmuje jakiś czas ich przejście. Bo te małe Urocze czy ta, po prostu ta 
Dolna czy Sznajdry Glinianka, to po prostu kwestia jest taka że one są za 
małe do przejścia dla mnie. To jest po prostu malutki teren. Jest bardzo 
uroczy, ale mały. A te przynajmniej tam trzeba z godzinę spędzić żeby 
przejść albo przynajmniej pół żeby je okrążyć.  
P: Widzisz? 
O: Tak widzę.  
P: Bo tu niestety.  
O: Duże stare drzewo i kosz na śmieci chyba. 
P: Tak. I taki standardowy, plastikowy. A tam był tramwaj wodny. I już na 
wiosnę skorzystaliśmy. Zastopowaliśmy trasę i pojechaliśmy do Łomianek 
na szybko tam i z powrotem. Więc fajnie że jest coś takiego, tramwaj 
wodny. Ta przeprawa przez Wisłę. Nie wiem czy kiedyś pływałeś Wisłą. To 
jest zupełnie inna perspektywa doświadczania miasta i bardzo fajnie że coś 
takiego jest. Fajnie że jest za darmo, fajnie że jest co chwila i jakby masa 
ludzi z tego korzysta. Wszystkie takie plansze informacyjne o naturze, o 
przestrzeni i tak dalej, to są fajne po prostu. Bo też jakby cię wprowadzają 
w to czym jest ta przestrzeń. Jednak mi się te tablice podobają 
architektonicznie. W sensie że są w takim jakby obramowaniu 
drewnianym. Ale też już zajmując się materiałami promocyjnymi i 
komunikatem zastanawiam się czy nie można było zrobić w jakiś 
przyjemniejszy sposób, bardziej użyteczny. Tak że te teksty są małe, jest ich 
dużo.  
P: Nikt nie ma czasu czytać.  
O: Tak. Że kilka ciekawostek by było wiesz. 3 obrazki idales. Pytania, jakieś 
zagadki. Nie wiem cokolwiek.  
P: Tu? 
O: tu nie widzę. A tu było oddzielenie że tam dziki są. Też drewniana taka 
struktura. To wszystko co jakby przełamuje ten element zieleni dzikiej, 
wprowadza jakąś sytuację.  
P: Ale to jest fajne? 
O: Tak. Mi się to spodobało, bo właśnie to była jakaś ściana drewniana a 
nie jakaś betonowa czy. Taka kotara jakby.  
P: A to jest łapalnia czy tam jak to się nazywa, dzików czy nie?  
O: Coś takiego. Nie wiem o co chodzi, bo nie jestem leśnikiem, więc się nie 
znam. Ale to jakoś miało odgradzać żeby dziki nie wbiegały na tą ścieżkę, 
która tam była najbardziej uczęszczana, bo ona do tego stanowiska 
promowego prowadziła. No widoczek.  
P: Na Wisłę.  
O: Tak.  
P: Otwarty. 
O: Tak. 
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P: Z Zamkniętego. 
O: Z wodą. Tak z wodą.  
P: Z zamkniętego.  
O: No tak. No po prostu magicznie to wszystko wyglądało.  
P: A dlaczego magicznie? 
O: Boże. Jak się patrzy na wodę i na zieleń, to jakoś po prostu się 
przyjemnie robi. Człowiek się relaksuje, czuje że może głębszy oddech 
wziąć, zaczyna wzdychać. Tu nie widzę. Pewnie przy brzegu jakieś dziwne 
sytuacje.  
P: Tak.  
O: To chyba właśnie żerdź jakaś tam jest. Tak widzę z tego. Czuć że tam się 
życie toczy, że jakaś natura jest, że żyje. Nie wiem czy jakieś takie. A nie to 
też Wisła.  
P: A w tej zieleni coś ci się podobało tamtejszej? 
O: Tamtejszej. Znaczy w zimie to, to że nie było liści i mogłam jakby widzieć 
co się dzieje i łatwo było przejść przez te tereny.  
P: A teraz? 
O: A teraz było strasznie wysoka trawa i po prostu dostawałam (nagranie 
niedoczytane,00:52:33) że zaraz coś mnie ugryzie albo ukąsi, albo.  
P: Wejdzie. 
O: Tak, tak dokładnie. Więc chyba było najlepiej ubrana zawsze i ze 
specyfikami. Więc wszyscy się pryskali tym co miałam.  
P: Borelioza, zapalenie.  
O: Nie miałam nigdy kleszcza, więc po prostu strasznie się tego jakby 
obawiam, bo mam znajomych którzy mieli i mają. Wiem co to jest za 
choroba. No ścieżka. Tam chyba był taki moment gdzie było podmokle i się 
takie naturalne oczka wodne zrobiły. I to też było ciekawe, że jest to 
zróżnicowanie. No one były tu zamarznięte. Czyli były takie lodowe 
pokrywy.  
P: A teraz? Teraz w ogóle można tam dojść? 
O: Nie wchodziliśmy tak głęboko. Wyszliśmy praktycznie po tym zaskrońcu 
i nie wchodziliśmy dalej. I szliśmy przy tym wale co jest ścieżka rowerowa, 
jakby przy skraju tego, przy skraju tej zieleni.  
P: Czyli zima daje większe możliwości? 
O: Znaczy dla mnie. Bo tak jak mówię, lubię naturę póki mnie nie gryzie.  
P: Dopóki jesteś tu a natura jest tam.  
O: Brzmi strasznie. Ale ta zima rzeczywiście. No i też teraz było za gorąco. 
Po prostu ja się topiłam. To było za gorąco. A wtedy było po prostu właśnie 
przyjemnie. Było rześko. No i to jest chyba jedna z przystani.  
P: Załadowało się podwójnie. 
O: Tak, tak. One się właśnie w poprzedniej aplikacji podwójnie ładowały.  
P: A to? 
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O: Człowiek przy przystani sprawdzający kiedy jest odjazd. Bo one jeszcze 
wtedy nie pływały, bo nie było sezonu. Teraz już był sezon, więc się 
przepłynęliśmy. Więc to było fajne ze mogliśmy z tego skorzystać.  
P: I ten widok na ten nieużytek od strony wody fajny? 
O: Tak. Ja nie robię do środka, tylko właśnie od. Fajne logo. No taka 
klasyka. Woda, niebo i coś pomiędzy. Tutaj chyba taki. To chyba też 
żerdzie, albo takie jakby przystań, ale która jest zaniedbana. Nie wiem jak 
to się nazywa, że wychodzi coś w wodę. To jest ala molo, ale nie molo.  
P: A tu? 
O: A obgryzione drzewa. Czyli widzisz efekt… 
P: Bobrowy. 
O:… pracy bobrów. Że jest ta natura, że ona gdzieś jest obok. No te 
widoczki już są nudne, bo są takie same. I chyba nie oddają też tych. No 
właśnie też bobry. Tutaj też jakby nasyp, który idzie w wodę.  
P: A co ci się w ogóle podobało w tej Wiśle Tarchomin? 
O: No ta dzikość, to że w ogóle jest taki teren. To że można się poczuć. To 
że nie widać budynków, nie widać miasta, nie słychać miasta. A niby jest to 
jeszcze Warszawa. Więc jest to fajne.  
P: Może chcesz coś jeszcze do jedzenia. Tak siedzimy.  
O: właśnie będę musiała zaraz… 
P: Uciekać.  
O: Tak. Nie luzik, przyszłam po śniadaniu. No właśnie kamienie tak, że coś 
się tam dzieje przy brzegu, że nie jest taki po prostu regulowany brzeg, 
tylko jest dziki. I jakieś sytuacje tam różne występują. No że to nie jest 
jakaś taka ubita ziemia czy plaża czysta, wyczyszczone ze wszystkiego, tylko 
jakieś elementy się pojawiają, które różnicują. No i te słupy wysokiego 
napięcia z tyłu. Taki element jedyny. Ale to jakoś dodawało temu 
malowniczości. No właśnie to jest.  
P: To też. O tu bobry kolejne.  
O: Bardzo mocno działały.  
P: A nie bobra nie spotkaliście.  
O: Nie. No bo tak jak mówię chodziliśmy. One wieczorem wychodzą. Tak 
wybieraliśmy weekendy, więc.  
P: A tu? 
O: Tu nie wiem. W sumie nie jest to atrakcyjne do końca. Ścieżka jakby 
taki.  
P: Na otwarte.  
O: Strasznie dużo tych zdjęć cyknęłam i są już bardzo podobne do siebie. 
To jest chyba woda. Zdjęcie brzegu i wody.  
P: Bo to taki romantyczny [pejzaż. Znaczy romantyczny w sensie z 
malarstwa.  
O: Tak, tak. Tu chyba widać muł rzeczny i to że tam w wodzie coś się dzieje. 
Wszystko ok.? 
P: Tak. Patrzę tylko czy się nagrywa, ale się nagrywa.  
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O: Sprawdzam po prostu wiesz. No właśnie chodziłam z Kasię głównie i z. 
Boże imiona na M mi się wszystkie mylą. Maćkiem. Nie Marcinem. I oni są 
parą, więc też mogłam ich trochę obserwować, że tak powiem z boku. I to 
jest fajnie obserwować parę w pejzażu. Nie wiem to wszystko jest takie 
przesłodzone i romantyczne. Ale mam kilka ich zdjęć jak właśnie się 
przytulają czy coś  i ten. Tam zresztą nad tą Wisłą było kilka par, które ostro 
w akcje wchodziły. 
P: Ale w zimie czy teraz? 
O: W zimie też tam chyba ludzie siedzieli. A teraz tak rzeczywiście jedna 
para to już tak pół leżąco ją zastaliśmy. Więc ewidentnie chyba to są takie 
miejsca sprzyjające romantycznym uniesieniom. To już chyba, tak, to już 
przy wyjściu. Bo to jest widok z nasypu. Więc to też jest fajne że jest ten 
nasyp, ten wał, który oczywiście też pełni funkcje przeciwpowodziową. Ale 
jakby że może być tak trochę na wysokości, że powyżej jakby tego poziomu 
terenu. Przez to jest fajny widok. W ogóle ta cała ścieżka tam jest zajebista 
i cudownie że jest. No kierunkowskaz że jest coś oznaczone. Chociaż nie 
rozumiem tego numeru i co.  
P: On jest jakiś wodny. 
O: No pewnie tak. Co on komunikuje to mnie zaciekawiło.  
P: A która ścieżka? 
O: To jest przy, jak już tam wychodziliśmy przy Domu Kultury na Picassie 
Białołęckim. Fajny teren. Taki no to już zadbany taki. Dużo, rozległy teren 
zielony.  
P: A to nie jest park jakiś? 
O: Chyba tak. Nie wiem czy to nie jest ten park Picassa właśnie. No i 
ścieżka. Ścieżki jakieś zawsze są fajne i drzewa powalone.  
P: Taka dzika natura. 
O: Tak, tak. Bez ingerencji człowieka. A tam było napisane że rezerwat tak. 
Lubię znaczki. Znaczy że większy respekt się wkrada gdzieś ta przestrzeń się 
pojawia. W ogóle fajnie mieć rezerwaty które się wydają już takie rzadsze 
w ramach miasta. To jest takie zaskakujące.  
P: No dobrze. Tak dojechaliśmy do końca.  
O: Wszystko.  
P: Jesteśmy na 77 zdjęciu z 57.  
O: Właśnie przy tej nowej aplikacji mniej cykałam.  
P: Tak jeszcze chciałabyś coś dodać, co było fajne, co cię zaskoczyło, co nie 
zaskoczyło? 
O: no to w ogóle że są takie miejsca i że są tak zróżnicowane. I jest ich tyle. 
A ja wiem że to na pewno nie jest wszystko. To jest tylko część. I że każde 
jest właśnie bardzo różnorodne. Że jest od jakiś oczek wodnych, gdzie 
ludzie łowią ryby, po przez górki gdzie można jeździć na rowerze do. 
Tabaka 
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Glinianka Sznajdra O: W zasadzie jest to gotowy teren, trochę zaniedbany, trochę na uboczu, 
daleko, ale to jest w zasadzie gotowy teren do przyjemnego spędzania 
czasu nad wodą.  
P: I co tam jest ciekawego? 
O: No, woda.  
P: I co ta woda daje? 
O: Co ta woda daje? Przyjemny kontakt. Woda, woda zawsze daje jakieś 
takie wrażenie bliskiego kontaktu z naturą, jest przyjemnie, jak jest woda. 
P: A tu co jest, bo tu jest woda i co jest wokół tej wody? 
O: Ławki, trochę krzewów. 
P: I dlaczego byś tam wrócił, dlaczego ci się to spodobało? Ja wiem… 
O: Z tego samego powodu. Jest woda, jest natura, są krzewy, jest cisza. To 
są miejsca, w których się przyjemnie spędza czas. 
P: Czyli to, że… 
O: Są w miarę zagospodarowane. 
P: Znaczy zagospodarowanie to jest to, co rozumiesz przez 
zagospodarowanie? 
O: Mała infrastruktura w postaci ławki, droga, uregulowane krzewy, 
drzewa. Przestrzeń, w której może się człowiek odnaleźć.  
P: No właśnie, bo tutaj widzimy, że jest ścieżka. 
O: Tak, ale to jest blisko ulicy, ja myślałem kawałek dalej, jak się przejdzie. 
Znam te tereny na pamięć, nawet nie patrzyłem na mapę. Tak i tu jak 
widzisz, to jest z drugiej strony, to jesteśmy od strony wody. No, ale tutaj, 
tu, jakbyś spojrzał tutaj, z tej strony, jakby aparat był obrócony, zobacz 
może następne zdjęcie, tak będzie pokazywał cały czas nie. O, nad morze 
bardziej, tutaj masz, tu jest taka przestrzeń, a to jest, ja mówię bardziej o 
tym fragmencie, ale on nie ukazuje tego. No, to tam jest taka przestrzeń, 
która pokazuje, że, w której nie wiem, jest trochę, jest daleko od ulicy, 
dobrze skomunikowany teren, bo tam jest kilka autobusów, ale 
jednocześnie na uboczu, cisza, bo jest tam dość poniżej poziomu ulicy, 
osłonięte tym nasypem.  
P: To jest to, o czym mówiliśmy? 
O: Tak, no to z drugiej strony, jak się pociągnie, jak się przejdzie kawałek 
dalej, zaczyna się taka przestrzeń zielona, gdzie można spokojnie, w sensie 
podczas teraz spacerów wieczornych tam było sporo ludzi. Z kocami, z 
grillem. 
P: I to są takie tereny bardziej otwarte, nie? 
O: Tak. 
P: I ty preferujesz takie bardziej otwarte? 
O: Niekoniecznie, znaczy może być zamknięty teren, ale żeby było miejsce 
do tego, żeby, znaczy, jak już planuję taki sposób spędzania czasu, w 
którym mogę sobie się położyć, usiąść, posiedzieć i do tego potrzebuję no 
nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset metrów przestrzeni, 
kilkudziesięciometrowej przestrzeni, w której mam miejsce na… może być 
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osłonięty krzewami, drzewami, nie wiem, średniej wielkości, dużymi 
drzewami i tak dalej, ale żeby było taką przestrzenią, w której mogę się 
jakoś tam usiąść i trochę sam zagospodarować to. 
P: Tak patrzę, co tu jeszcze jest ciekawego. A jakaś tutaj, ta zieleń się 
jakkolwiek poruszyła, zainteresowała czy ty bardziej na to patrzysz pod 
takim punktem, jak mówisz zresztą, pod takim punktem jak 
pragmatycznego spędzania czasu w miłej zieleni? 
O: Tak, tak. No jestem takim typowym mieszczuchem, który lubi spędzać 
czas w zagospodarowanej miejskiej przestrzeni.  
P: I, że taki dla ciebie, jak słyszę, co mówisz, ta wartość nieużytku to jest 
taki, że jest trochę tej dzikiej przyrody, ale ona jest nie za dzika. Bo to nie 
jest, to jeszcze nie jest dziki jakiś ostęp, ale już nie jest park. 
O: Tak, tak. Myślę, że to jest tak, tak bym to ujął, w tym to się zawiera.  
P: Czy możemy przejść do końca czy tutaj coś cię… 
O: Nie, znam ten teren na pamięć. Powiedziałem ci, co mogłem 
powiedzieć. On jest, dookoła jest bardzo podobny. Tam po drugiej stronie 
jest bliżej ulicy, no to już mniej przyjemnie i chyba jest tamten spadek taki, 
ale w tych miejscach dookoła, no to tu nie ma za bardzo miejsca, bo jest 
ulica, bo jest nasyp, ale tu jest fakt, tu jest sporo fajnego miejsca. 
P: Ja właściwie to na wszystkie moje mody będę miał jakiś cytat z ciebie, 
więc… jak chciałeś szybko i sprawnie, to może być szybko i sprawnie. 
O: Tak? Tak długo mówiłem? W sensie, że… 
P: Wiem, o czym jest twoja opowieść. A to najważniejsze. Jak mówisz, że, 
bo wiesz, że tamte dwie grupy, które się znają, dla nich wtedy jest ważne 
te drzewa, te liście jakie są albo tak jak ty opowiadasz, dla ciebie ważny jest 
ten pragmatyczny… 
O: Tak, utylitarny. 
P: Pragmatyczny wymiar nieużytku i dla ciebie te nieużytki są fajne, z 
których możesz korzystać. 
O: Tak, już tak mówiłem, nie jestem takim survivalowcem miejskim, żeby 
tam gdzieś się zaszyć, żeby wybrać się w jakąś przestrzeń dziką i łazić po 
krzakach. 
P: Wisła Tarchominy nie? 
O: Nie, zupełnie nie.  
P: Czyli raczej Kazurka czy ta… 
O: Tak, ta glinianka Schneidra, fort Bema. Tak, no nic, to było oczywiste, no 
prosta sprawa. Wydaje mi się, że to, opisałem i opowiedziałem trochę na 
taki model czasu typowego mieszczucha, osoby, które… 
P: Czyli jakbyś miał zrobić taką swoją hierarchię, bo tego jeszcze nie 
powiedziałem, to co, jakby mamy te… 
O: Hierarchię potrzeb, tak? 
P: Nawet nie hierarchię potrzeb, hierarchię tych, ja bym chciał ustalić, 
gdzie byś najchętniej spędzał czas i byłby nieużytek, park i ta zieleń 
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osiedlowa, to co byłoby na pierwszym, co byłoby na drugim, co byłoby na 
trzecim miejscu? 
O: Nieużytek, park i zieleń osiedlowa? 
P: Tak. 
O: Zdecydowanie park. A czym jest zieleń osiedlowa? 
P: Tym, co tu wrzuciłem. 
O: Nie. 
P: Tak łatwo powiedzieć, że to jest zieleń osiedlowa. 
O: Nie no, park, zieleń osiedlowa, nieużytek. 
P: Nieużytek jednak na koniec. 
O: Tak wyszło, zakładam, że to jest mini zieleń osiedlowa, na której ciężko, 
ale już mówimy o zieleni osiedlowej, no to pewnie powiedzieliśmy o 
mniejszych, w którym jest trochę więcej tego miejsca, ale tak. 
P: A w ogóle zwracasz uwagę na tą zieleń osiedlową? 
O: Nie no tak, oczywiście. 
P: I co w niej jest takiego fajnego i ważnego? 
O: Że jest zielona.  
P: A tam, gdzie mieszkasz, znaczy, koło ciebie jest jakaś zieleń osiedlowa? 
O: Trochę jest, tak. 
P: I korzystasz z niej czy tak… 
O: Nie no, przechodzę, bez przesady. Pracuję na co dzień, więc nie mam 
czasu na co dzień. Jak mam mój ten, to wolę się wybrać do parku. 
P: Park. Okej, czyli park, zieleń osiedlowa jako zielona… 
O: Tak, ale ja, zieleń osiedlowa, no to uzupełnienie, jakby ubogacenie 
terenu. Nie traktuję tego jako miejsce, traktuję to jako miejsce istotne, ale 
nie jako miejsce do spędzania czasu. 
P: No dobrze, ja wiem wszystko. Bardzo dziękuję. 
Tomasz Hardyk 

P: Okej. To od czego zaczniemy, od Glinianki Sznajdra? 

O: Możemy.  

P: Powinniśmy zdjęcia pooglądać, nie wiem ile tu masz tych zdjęć? 

O: Myślę, że nie dużo.  

P: No dobrze, ale jakieś są. I co tu było fajnego, na tym zdjęciu? Co się 
zainteresowało? 

O: Okej, to jakby woda, jakby interakcja trochę przyrody z wodą. Na pewno 
to, co zauważyłam, że obecność wody w nieużytkach w jakiejkolwiek formie. 
Czy nawet jakiegoś… Czy jest to Wisła, czy właśnie tutaj jest to staw, czy 
nawet jakiś po prostu… Nie wiem, jakaś taka większa powiedziałabym 
kałuża. Ona jakoś tak oddziałuje, że to miejsce staje się ciekawsze. Okej, też 
podobało mi się, nie tylko na tym nieużytku, ale też nie wiem, jakieś takie 
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instalacje jak ule, czyli jakby próby interakcji ludzi z przyrodą, jakby 
skorzystania z niej. Co było fajne też… Okej, sobie trochę odbiegnę od 
tematu, ale na przykład na nieużytku Wisła Żoliborz ludzie zbierali zioła. 
Jakby to jest też ciekawy, fajny aspekt. Okej co jeszcze o Gliniance 
Sznajdera?  

P: A tutaj? 

O: Okej. No tak samo w sumie, i woda, trzciny, interakcja. Też to, że było 
trochę zaadoptowane i były miejsca takie, z których można było korzystać, 
tego nieużytku. Nie wiem, na przykład bardzo… Niezależnie od pory roku, w 
której tam byliśmy ludzie łowili ryby, ktoś tam sobie przebywał i... 

P: I ten widok, że to jest taka otwarta przestrzeń tutaj? 

O: Myślę, że to też, też wpływa bardzo na to. 

P: A bardziej ci się podobało teraz, jak oglądamy letnie zdjęcia, czy w 
zimie? 

O: To zależy. W sensie nie mogę tak powiedzieć, że zimą było gorzej, że na 
przykład teraz widoki były ładniejsze. Bo często dzięki też nie tylko w tym 
nieużytku, na Gliniance, ale też w innych, dzięki odwiedzeniu zimą, można 
było je lepiej odkryć dlatego, że wiosną były super zarośnięte, tak jak Kanał 
Sielecki i ta zima pozwoliła jakby też na nie inaczej spojrzeć, więcej pewnie 
zwiedzić. 

P: Głębiej wejść? 

O: Tak, tak. Więc mimo tego, że może przyroda była wtedy trochę bardziej 
martwa niż wiosną, to jednak ta zima pozwalała też odkryć uroki i bardziej 
zwiedzić te nieużytki. Więc nie mogę tak powiedzieć, że w sumie zimą, albo 
wiosną były lepsze, czy lepiej się je zwiedzało. Też w Gliniance Sznajder było 
bardzo fajne to, że on był… Ten teren był trochę jednak ukryty, że trzeba 
było zejść do niego z górki, więc to też było ciekawe.  

P: Czyli dawało taką intymność pewną? 

O: Tak, tak, tak myślę.  

P: Coś tam mamy jeszcze w tej Gliniance Sznajdra? 

O: Właśnie patrzę. Jeszcze jeden punkt [słowo niedoczytane 00:24:47] Okej, 
no widać to w sumie to samo.  
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P: A coś byś tam dodała, coś byś chciała, żeby tam było więcej? Coś, co by 
sprawiło, że to nie wiem, byłoby bardziej użyteczne, czy właśnie nie 
chciałabyś, albo czegoś było za dużo? 

O: Nie, ja myślę, że już Glinianka… Do Glinianki nie trzeba nic dodawać, ona 
jest też mocno użyteczna i jest też dużo takich powiedziałabym 
przedmiotów, zapewniających dużą użyteczność. Są jakieś ławki, jest i 
pomost, w którym można łowić ryby. Też na pewno było dużo osób, które 
dalej robiły grille, jak byliśmy teraz, w wiosennej edycji, może dla nich trzeba 
by coś żeby zrobić tego grilla, czy jakby biesiadować może lepiej, chociaż nie 
wiem. Dla mnie w sumie lepiej, żeby zostało tak, jak jest i jakieś takie drobne 
rzeczy są okej. Tam też jest normalnie skoszona trawa i jakby jest… Ta 
Glinianka jest dosyć zadbana, więc myślę, że nie trzeba już w niej już nic 
zmieniać i jest ciekawym miejscem.   

P: A ten punkt 4? 

O: No to właśnie to był ten, który miałam otwarty, to jest to. 

P: Okej. Czyli on jest fajny tak reasumując, dlatego że ma tą wodę, przez 
to otwarty widok, jednocześnie trochę zacisznie.  

O: Tak. 

P: I są te takie, nasze mikrointerwencje. Czyli, że jest ścieżka, trochę 
skoszona trawa.  

O: Tak, tak. Jest jakiś pomost gdzieś, ale tak ukryty, w sensie to jest fajne, że 
jest ukryty gdzieś w trzcinie, tak. Myślę, że to są te elementy najważniejsze.   

P: No okej. 

O: Jeszcze tak naprawdę bardzo łatwo do niego dotrzeć komunikacją 
miejską. Bo tam autobus podjeżdża zaraz tak naprawdę pod to miejsce.  

P: A gdzie to jest dokładnie? 

O: Dobre pytanie. To jest… To nie jest na pewno jeszcze Ursus, to jest przed 
Ursusem. 

P: Okej, okej. Czyli to są takie Włochy-Ursus. 

O: Tak, Włochy. Myślę, że to są Włochy.  

P: No dobrze. To może... Coś jeszcze, takiego ważnego dla tej Glinianki 
Sznajdra by było? 
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O: Nie, nie, chyba nie. Na pewno jakimś takim, ciekawym elementem jest 
aspekt popkulturowy i takimi kwestiami. To było jakąś taką, miłą 
opowieścią, jak ktoś o tym wspomniał, jak sobie chodziliśmy. No ale to jakby 
nie wpływa na walory bardzo.  

Zaklikocka 

Wisła Siekeirki P: Nie. Na Siekierkach. Te siekierki nie są jak park twoim zdaniem? 
Znaczy jest… 
O: Jako park ale bardziej otwarty. Ponieważ tak nie ma tam wysokich 
drzew. Nie ma tam roślinności typowo parkowej. Są raczej jakieś tam 
dzikie wiśnie. Pewnie co tam jest, są rubinie. Nie pamiętam nawet co 
tam już jest z tych roślin, bo tych nieużytków było tyle że ciężko 
spamiętać. Ale tak mi się wydaje, że są też tam rubinie. Nie ma 
właśnie wysokich drzew, nie ma krzewów typowo takich parkowych 
a jest taki jeszcze nie zmodyfikowany przez nas krajobraz. Jest 
troszeczkę wprowadzonych naszych rzeczy typu ścieżka czy 
elementy małej architektury a reszta została tak jak jest. tak jak 
zastaliśmy to tak to wygląda. Nie wiem, może to kiedyś wyglądało 
inaczej jak jeszcze w to człowiek nie ingerował. Może to też trochę 
bardziej zmodyfikowany krajobraz. W każdym razie dla mnie to 
bardzo zachowuje taką czystą formę, naturalną.  
P: I dlatego jest fajne? 
O: dlatego jest fajne. 
P: A jednocześnie jest otwarte. Bo ty też mówiłaś że lubisz tą 
otwartość. 
O: Lubię tą otwartość. 
P: A co lubisz w tej otwartości? 
O: No właśnie to już też wspominałam, że to jest łatwy dostęp do 
tego, że nie musimy się przedzierać przez te wszystkie chaszcze, nie 
mamy problemów tam z dojazdem. Bo tam przecież czy autobusem 
czy samochodem, czy rowerem jest bardzo łatwo się dostać. 
Niektóre miejsca są takie na tych nieużytkach, były takie, że tam 
jeżeli nie masz samochodu, no to bardzo ciężko się tam dostać. Bo 
tam czy autobusy nie dojeżdżały czy właśnie rowerem też nie zawsze 
można było.  
P: A widoki tam na tych Siekierkach? 
O: No na Siekierkach nie są ciekawe widoki, ponieważ mamy na 
elektrownie Siekierki więc. Ale to jakoś nie psuje mojego spojrzenia 
na ten teren. To nie jest coś co. 
P: A Wisłę stamtąd widać jakoś? 
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O: Nie. Ten teren jest jakby. Jest otwarty, ale dalej im głębiej, im 
bliżej do Wisły, im głębiej… 
P: W ten teren. 
O:… w ten teren, tym bardziej jest to zarośnięte. Więc ciężko jest też 
dostrzec tą Wisłę przez te zarośla. 
P: I te zarośnięcie jest jakieś? Ono nie przeszkadza czy? 
O: Nie. Tylko przeszkadza w tym żeby dostrzec Wisłę. Tylko w tym 
przeszkadza.  
P: Czyli buduje też jakąś… 
O: Barierę. 
P:… barierę czy scenę.  
O: Buduje to. No i to też jest tam fajne, że nie ma naokoło wszędzie 
tych bloków, więc mamy taki otwarty, taki na wolnym powietrzu 
jakby to powiedzieć. Bo jednak ta zieleń taka osiedlowa to dla mnie 
to jest zamknięta przestrzeń. Bo wszędzie jesteśmy ograniczeni 
ścianami bloków a tam mamy typowo taką otwartą przestrzeń. 
Małgorzata Ostrowska 

P: Możemy o Wiśle. 

O: Okej. To ja może nie mam tak dużo, tak dużo zdjęć, bo zimą udało nam 
się, w tej edycji zimowej jakby bardziej pozwiedzać ten teren, ale jednak cały 
czas pamiętam też te zimowe efekt, jakiś Wisła Siekierki na mnie zrobiła. 

P: A jaki był zimowy efekt Wisły Siekierki? 

O: Nie wiem, jakiś był strasznie… Był bardzo piękny teren. Tutaj, żeby do 
niego wejść, trzeba było trochę się przedrzeć, ale później, jakby po takiej 
chwili takiego marszu, takim powiedzmy… Przechodzenia przez krzaki, takiej 
zamkniętej się czuło przestrzeni, to później nagle wychodziło się w Wisłę i 
taki bardzo otwarty, bardzo otwarta przestrzeń.  

P: Czyli co, też takie zamknięcie, otwarcie, gra?  

O: Tak, tak. No na pewno roślinność. Na pewno tutaj maszerując sobie, 
słyszeliśmy dużo takich ptaków, których oczywiście nie jestem w stanie 
nazwać i nie znam ich pewnie, ale odbiegających od tych dźwięków, które 
się słyszy na co dzień w mieście. Nie wiem, też miała takie wrażenie, nawet 
ktoś z naszej grupy powiedział, że czuje się trochę jakby był nad morzem i to 
też jest w sumie ciekawe spostrzeżenie. 

P: A dlaczego? 

O: Z jednej strony jakiś taki spokój, oczywiście ta woda, też takie piaszczyste, 
piaszczyste nabrzeże i też taka otwarta przestrzeń. Więc myślę, że to dało 
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taki efekt. Na pewno był ciekawym… Ciekawą rzeczą, ich otoczenie było 
ciekawe do obserwowania. Nie wiem, bardzo fajne było w tym terenie, że 
jak tutaj na przykład... Tutaj jest widoczna ścieżka, którą szliśmy, przede 
wszystkim wiosną, i jakby wnętrzem tego nieużytku, gdzie jest dużo 
roślinności też czasami można się gdzieś trochę poprzedzierać, ale to jest 
fajne, ciekawe. A to, że jednak wychodzi się zaraz, kawałek tak naprawdę 
nad Wisłę, jest jakby zupełnie… Zupełne ma inne oblicze ten teren. To było 
fajne, to było ciekawe.  

P: Ale inne oblicze, czyli jakie? Skąd dokąd? 

O: Czyli, nie wiem, otwarta przestrzeń, woda, jakby inne... To piaszczyste 
nabrzeże, czyli jakby inne też podłoże. A wchodzimy trochę głębiej i jednak 
jest gęsta roślinność, bardziej takie poczucie zamknięcia, trochę takiego… 
Trochę takiej przygody, przedzierania się gdzieś tam, przez jakąś roślinność. 
I tak mi się wydaje [słowo niedoczytane 00:31:14]   

P: A jakbyśmy na zdjęciach zobaczyli, dużo ich nie ma co prawda? 

O: Nie, nie właśnie.  

P: Ale to się nie wgrało, czy tyle zrobiliście? 

O: Nie no, tyle zrobiliśmy. O, to jest coś, co jest fajne. Jakieś przenikanie się 
roślinności, jakby takich dwóch sfer. To też na innych nieużytkach też było 
widoczne, czyli przenikanie się takiej roślinności, bardziej naturalną, z taką 
roślinnością użytkową. Czyli gdzieś tam się pojawiały jakieś rośliny, drzewa, 
krzewy.  

P: A to co jest? 

O: To są wiśnie, tak mi się wydaje, wiśniowe drzewko. I to też jest jakby 
aspekt, taki ciekawy… Chociaż nie wiem, wzmaga jakoś ciekawość tego 
miejsca, też jest to fajne. Zwiększenie, może taka różnorodność w naszym 
takim poczuciu osób, które się nie do końca na tym znają.  

P: A tu co było ciekawe? 

O: Nie wiem, czy do końca pamiętam. Na pewno ciekawe były bardzo, nie 
wiem, takie stare... 

 

Kasia Zaklikocja 1 

P: Okej, to będzie druga część. 
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O: Okej. Czyli wracając… Jak to powiedzieć… Tutaj tak mi się wydaje, że tutaj 
widać taką różnorodność tego terenu. 

P: A ta ścieżka? 

O: To była ścieżka, którą też jakby jeździły samochody, nawet jak 
przechodziliśmy tamtędy, ale też… No nie wiem, była jakaś taka, nie wiem 
jak to… Że była dosyć dzika i czasami było się trzeba poprzedzierać, i to było 
fajne.  

P: A ta szerokość ścieżki w porównaniu? Bo jeżeli jeździły samochody, to 
była dosyć szeroka? 

O: Tak, tak. Ona była taka, że akurat jeden samochód się mieścił. Była dosyć 
szeroka i co... 

P: I to było fajne, że ona była szeroka? 

O: Chyba było fajne. Właśnie zastanawiam się nad tym, że czasami ta bardzo 
dzika roślinność przeszkadza. I chyba to są właśnie takie sytuacje, kiedy 
ciężko ją pokonać, nie wiem, są bardzo wąskie przejścia, jeszcze trzeba 
uważać na jakieś kłody, jakieś pnącza. A tutaj ta dzika roślinność, która 
gdzieś wkracza w tą ścieżkę, była tak mi się wydaje o tyle fajna, że mimo, że 
ona w nią wkraczała i trzeba było czasami się poprzedzierać, to jednak to nie 
było takie bardzo, bardzo trudne, żeby nią przejść. To też może być jakieś 
ważne. Właśnie, czy mam jakieś jeszcze zdjęcia z zimy, z tego terenu. Nie 
jestem pewna czy to jest ta [słowo niedoczytane 00:01:43] . Jakby to jest też 
widok, który mógłby być z tego terenu.  

P: No chyba tego, bo jest most siekierkowski. 

O: Tak, tak. Więc to… Nie wiem, tak patrząc na te zdjęcia, jest tu taka duża 
zmiana. Wiem, że to jest inna pora roku... 

P: Ale dobrze, dobrze, bo my głównie robiliśmy z zimy, więc właśnie te 
zimowe, to super w ogóle.  

O: Więc to taki jest dla mnie mocny kontrast. Przed chwilą jakaś taka ścieżka, 
dużo dzikiej roślinności, trzeba się trochę przedzierać i tutaj nagle się 
wychodzi po takim przedarciu i jest taki widok, gdzie się taki… No ładny. 
Wydaje mi się, że też taka otwarta przestrzeń, woda. Nie wiem, bardziej daje 
uczucie też takiego spokoju, wyciszenia, niż takie… Takie przedzieranie przez 
krzaki też jest fajne i daje poczucie trochę przygody, to taki widok i takie 
miejsce, daje właśnie poczucie wyciszenia, spokoju, jakby takiego relaksu. I 
fajnie, że ta Wisła Siekierki jest taka złożona. To też jest to, to też jest Wisła 
Siekierki.  
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P: Tak. 

O: Okej, tak. To właśnie była ta ścieżka, żeby się dostać do Wisły. 

P: A jakbyś… Z tej też są te zimowe. Ona jest zawsze taka bardziej 
transparentna, że dużo więcej, czy dużo dalej widać. 

O: Tak.  

P: To też to? 

O: Tak. Wydaje mi się, że tak, to też jest z Wisły Siekierki, tylko z zimowej 
edycji. Nie wiem, to, co jest dla mnie też ważne, w tych wszystkich 
nieużytkach, to też takie życie trochę po życiu, czyli bardzo lubię oglądać 
jakieś stare, już nawet uschnięte drzewo, w którym gdzieś tam się toczy dalej 
życie, trochę się rozkłada, są jakieś, na nim jakieś huby i inne jakieś grzyby, 
to też jest ciekawe. Tu też pod Siekierki, właśnie ta ścieżka, która… Jak ona 
wyglądała zimą. Okej, no nie wiem, to chyba takie moje przemyślenia.  

P: A dlaczego zimą macie dużo więcej zdjęć? 

O: Nie wiem, ciekawe. To jest ciekawe, w sumie było zimno, więc powinno 
się nam bardzo śpieszyć i ich nie robić, nie wiem. Może właśnie dzięki temu, 
co pan powiedział, co w sumie gdzieś miałam w głowie, ale tego nie 
potrafiłam wyrazić. Czyli że zima to te tereny są bardziej transparentne i 
łatwiej jest zauważyć jedno drzewo, które przykuwa uwagę, a często, kiedy 
się chodzi wiosną po tych terenach, to po prostu wszędzie było bardzo dużo 
jakby krzaków, czy był mocno za… Było bardzo dużo roślinności, która… Ja 
miałam takie poczucie przynajmniej, że przykrywa trochę coś, co jest na tych 
terenach i może dlatego bardziej było tak, że wszystko wyglądało, że tak 
samo jak wiosną...  

P: Czyli jak w starym dowcipie, drzewa zasłoniły las.  

O: Trochę tak.  

P: Coś jeszcze było? A w ogóle to takie odkrycie tych nieużytków, coś, że w 
ogóle są, taka przygoda? 

O: Nie, na pewno, super przygoda. Super przygoda, zwiedzenie jakby tych 
części miasta, do których normalnie bym nie trafiła. Nie wiem, też takie 
poczucie, że są gdzieś takie mocno tajemnicze, nieodkryte tereny. 
Nieodkryte w takim sensie… Oczywiście, że są odkryte, ale nie odkryte przez 
szerszą ilość osób, i których jednak ta natura gdzieś tam się zachowała. 
Dlatego, że Wisła Siekierki jest blisko życia takiego miejskiego, to było takie 
fajne odkrycie. No i że często przychodząc przez te nieużytki miało się takie 
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przeczucie, że to jest piękny teren, czy piękna przyroda, czy bardzo ciekawe 
miejsce, a które jednak nosi to miano nieużytków, tak że…  

P: Że nieużytek ważny. 

O: Tak.  

P: A czegoś brakowało ci w tej Wiśle Siekierki? Coś byś tam dodała, albo 
odjęła, albo tak, żeby ona była jeszcze bardziej atrakcyjna? 

O: Nie, może trochę więcej ścieżek, żeby jednak była tak łatwiej dostępna. 
Nie chodzi mi o jakieś takie duże ingerencje w tą przyrodę, właśnie chyba 
największą jej wartością jest właśnie ta dzikość, ale żeby już może trochę 
łatwiej można byłoby tam trafić. Przede wszystkim w tą stronę do Wisły, bo 
one, te przejścia były często jakieś trudne. Więc nie wiem, chyba tyle. Poza 
tym wszystko bym zostawiła.    

P: Okej, to właściwie ja też, to są moje pytania. 

 

O: Nie, właśnie tego się nie da chyba powiększyć.  

P: No dobra. No właśnie dlaczego Ci się tu podobało? Co Cię tu 
zainteresowało? 

O: Tutaj akurat na początku tego całego terenu bezpośrednio przy samym 
moście północnym jest tak bardzo otwarta polana, otwarta przestrzeń i 
zarówno z widokiem na tutaj elektrociepłownie na Tarchominie i jakby też 
to drugie zdjęcie pokazuje tez z drugiej strony z tego samego terenu jest cała 
ekspozycja na most i na drugi brzeg Wisły. No przede wszystkim głównie te.. 

P: A Ty wolisz takie tereny tutaj bardziej otwarte czy bardziej zaciszne? 

O: To pewnie też zależnie od funkcji jaką powinny spełniać, jakie zadanie 
powinny spełniać. W tym wypadku akurat ta przestrzeń dobrze funkcjonuje 
jako przestrzeń otwarta ponieważ też tam wielu ludzi i wyprowadza psy. 
Tam też znajduje się jakiś chyba tor gokartowy, tak więc to miejsce 
aktywności i jest bezpośrednio przy moście tak więc tam też chyba nie 
powinno być dużej zieleni i nie powinna być ona jakoś bardzo zaciszne 
ponieważ wchodząc w głąb tego terenu, idąc na północ tam mamy taki 
teren. Tak więc ważne jest jeżeli ten teren jest zróżnicowany to najpierw 
mamy jakąś otwartą przestrzeń, a później wchodzimy rzeczywiście w te 
bardziej zadrzewione i zaciszne miejsca.  

P: A coś chciałbyś zmienić na tym terenie? 
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O: Chyba na tym terenie ciężko cokolwiek zmienić ponieważ to teren stricte 
infrastrukturalny i znajdujący się pod samym mostem i ten teren musi taki 
pozostać. Ten teren też jest chyba po części zagospodarowany bo są i 
poprowadzone ścieżki, jakieś chodniki i tak więc nie, wydaje mi się, ze ten 
teren akurat jest, bardzo dobrze spełnia swoją funkcję.  

P: Ok to możemy iść do następnego zdjęcia. Czyli do następnego, trzeciego.  

O: Yhm, to jest akurat taka ścieżynka bezpośrednio idąca przy samym brzegu 
Wisły.  

P: I co w niej jest interesującego? 

O: Tutaj akurat chyba interesująca jest ta wąskość tego, tej perspektywy i 
jak się idzie jest to bardzo wąska ścieżka. Nie jest to jakaś wybrukowana 
droga która pozwala nam rzeczywiście w pełni swobodnie spacerować tylko 
jest to taka na poły dzika też przestrzeń która nam bądź możemy podążyć za 
nią i pójść, bądź cofamy się bo stwierdzamy, że nie jest to jednak miejsce dla 
nas i nie jest to miejsce jakieś przystosowane do ruchu ludzi i też z jednej 
strony mamy otwartą wodę i jest nurt Wisły, a z drugiej już są zakrzewione 
tereny i jest wał Wiślany.  

P: Ok. 

O: A to jest też widok jakby z tej ścieżki, tej wąskiej tak tylko w drugim 
kierunku, na most, widok na most Grota Robackiego gdzie to co mówiłem 
poprzednio, że z jednej strony mamy ten wał, a z drugiej strony jest nurt 
rzeki i tu jest bardzo dobra ekspozycja na rzekę i dobry punkt widokowy, że 
można ją podziwiać, cały jej nurt niczym nie zmącony ipo drugiej stronie tez 
w tym miejscu akurat nie ma, po drugiej stronie jest chyba las Bielański. Nie, 
nie to też jest tereny nadrzeczne, ale nie ma tam zabudowy tylko też są 
drzewa.  

P: Coś byś zmienił? 

O: Nie, nie to jest teren w którym raczej się nie powinno nic zmieniać i który 
powinien być dostępny dla tych którzy tam chcą wejść. A to jest właśnie 
druga część gdzie ta ścieżka jeszcze bardziej się, zdjęcie piąte gdzie ścieżka 
jeszcze bardziej się zawęża i która też nie pozwala za bardzo do takiej 
eksploracji. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany na to i nie chce podjąć tego tak 
zwanego ryzyka i wejść w te chaszcze to może się cofnąć i wrócić na tę 
ścieżkę, na główną ścieżkę która jest.. 

P: A Wy weszliście dalej? 
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O: Nie, tutaj nie weszliśmy akurat. Tu jak widać po trasie tu się cofnęliśmy, 
bo stwierdzilismy, że tam nie będziemy już szli bo też za bardzo nie było 
widać czy dalej można przejść czy już nie można przejść, więc woleliśmy nie 
ryzykować, woleliśmy się cofnąć tam gdzie na pewno można było pójść. 

P: Ok.  

O: A to jest akurat widok, zdjęcie szóste, widok na wał przeciwpowodziowy 
i to jest teren też dość zaniedbany ale wydaje mi się, że też nie może być do 
końca użytkowany, bo jest terenem czysto infrastrukturalnym ale cały czas 
jest atrkacyjny ze względu na ten bardzo szeroki i otawrty widok na całą 
Wisłę i też z tego ten wał jest wyniesiony ponad Wisłę i widać znacznie 
szerszą i dalszą perspektywę na zakole Wisły. Zdjęcie siódme, a to już jest 
taki, już kończy sie ten teren otwarty, ta polanka i zaczynają się już drzewa 
dość takie, nie jakieś jeszcze wybujałe i tu pojawiają się takie ścieżki. Można 
pójść albo w lewo odbić wchodząc też w głąb tego lasku bądź pójść w prawą 
stronę i iść po tej wybrukowanej ścieżce. No tu akurat wybraliśmy 
wybrukowaną ścieżkę ponieważ w tym lasku akurat było takie całe 
obozowisko bezdomnych, tak więc stwierdziliśmy, że nie będziemy 
wchodzić na ich teren tylko pójdziemy drugą stroną. No i tu jest właśnie ten 
na zdjęciu ósmym widok na tą drogę, właściwie to nie jest chyba ścieżka do 
końca dla ruchu takiego rekreacyjnego, to jest raczej droga obsługująca i 
techniczna do elektrociepłowni na Tarchominie.  

P: I tu? 

O: I zdjęcie dziewiąte. Staram to przypomnieć.  

P: Ale to nawet jeżeli nie pamiętasz to powiedz co Ci się podoba na tym, czy 
co jest też atrakcyjnego na tym zdjęciu? 

O: Tutaj atrakcyjne jest to wicie się ścieżki przede wszystkim, że ta ścieżka 
nas, nie widzimy dalekiej perspektywy na tej ścieżce tylko ona prowadzi nas 
gdzieś wgłąb tych drzew i że ona zawija i też nie do końca wiemy co znajduje 
się dalej. Więc gdzie my jesteśmy prowadzeni przez tą ścieżkę. 

P: To już jest bardziej zamknięty teren tak? 

O: Tak, tak. Zadrzewiony z każdej strony i po bokach i w perspektywie też 
jest zamknięty. I zdjęcie dziesiąte to jest akurat już widok z tej ścieżki z wału 
powodziowego na te tereny zalewowe. Ten teren akurat był ciekawy ze 
względu na ta różnicę tez poziomów, który my znajdujemy się u góry, a 
tamten teren jest raczej dość niedostępny i może przez tą niedostępność też 
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był taki atrakcyjny żeby go sfotografować i uwiecznić. Ale no niestety tam 
nie dało się wejść w dół. 

P: A dlaczego się nie dało? 

O: Nie było przede wszystkim żadnego zejścia po którym dało by się tam w 
dół skierować i jest dość stromy ten teren akurat w tym miejscu. 

P: A przyrodniczo coś było ciekawego? 

O: Przyrodniczo, ciężko tu chyba mówić o atrakcyjności przyrodniczej 
podczas zimy kiedy ten teren tak jak na zdjęciu widać właściwie to nie jest 
dość atrakcyjny ponieważ te drzewa rosną dość przypadkowo, są tak 
porozrzucane. Nie ma tez żadnej zieleni przy powierzchni ziemi i jest ona 
wysuszona i akurat w tym miejscu bardzo mało atrakcyjna, jest zniszczona 
wręcz. 

P: Ok. 

O: Zdjęcie jedenaste to też jest to widok na te tereny poniżej wału ale tu już 
jest zdecydowanie bardziej gęsto. Tu też na pewno ciekawe jest to, że 
znajduje się tutaj budka dla ptaków więc jest to jakieś też działanie ludzi aby 
ten teren uczynić jeszcze bardziej przyjazny dla zwierząt. To jest chyba w 
tym fajne tak i tutaj widać stąd też gęstwinę tych drzew tam dziką, dzikie 
tereny nadwiślane.  

P: I ta gęstwina jest fajna? 

O: W tym wypadku tak, tu jak najbardziej tak. A to jest już jak zeszliśmy z 
tego wału i to są już te tereny zalewowe i tutaj nie ma już drzew tylko są 
dość wysokie trawy i wysokie krzaki i tu ciężko akurat było iść właśnie ze 
względu na ten mały dostęp i brak jakiejś wytyczonej czy nawet wydeptanej 
ścieżki. Więc to miejsce akurat było mało atrakcyjne bo tu nie wiadomo było 
ani tez gdzie stąpać, bo właśnie były pozamarzane też te kałuże z wodą.  

P: Tereny takie otwarte, dużo bardziej otwarte bo nie ma drzew tak? 

O: Właśnie nie, znaczy tu chyba po prawej stronie są drzewa, a tu są bardzo 
wysokie krzewy. 

P: Ok. One też zasłaniają.  

O: Tak więc tu jest stworzyła się taka niecka pomiędzy wysokimi krzewami i 
drzewami. A tu już chwilę dalej już akurat było bardzo przyjemnie, bo 
pomimo tych drzew nie było tych wysokich traw i swobodnie można było się 
przedostać i swobodnie można było chodzić między tymi drzewami. No ale 
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tutaj też mamy ten teren dość zamknięty bo tu ani nie widać w ogóle Wisły 
ani tez nie widać tej ścieżki która jest poprowadzona po wale. Tak więc 
jesteśmy w samym sercu tego lasu. 

P: Zdjęcie czternaste.  

O: I tu już jesteśmy bezpośrednio pod samym wałem i tutaj jest taki jakby 
taka polanka i przestrzeń bez tych drzew, przestrzeń otwarta gdzie w okół 
są bardzo wysokie drzewa. O tu jest taki jeden fragment otwartej 
przestrzeni, oddech w tym całym lesie.  

P: I to jest fajne ta otwarta przestrzeń tutaj? 

O: Tak, tak. To jest kolejny element tej różnorodności.  

P: Coś byś tu zmieniał? 

O: W całym tym terenie raczej nie byłbym bym za zmienianiem 
czegokolwiek, bo właśnie jego atrakcyjność jest, płynie z faktu, że jest on w 
ogóle nie ma tam ingerencji człowieka i nie jest ni jak zmieniony.  

P: Piętnaście.  

O: To jest zdjęcie akurat z wału już powodziowego gdzie tu możemy akurat 
iść sobie tam już zagospodarowaną ścieżką, jakby przejść suchą stopą ale 
widzimy i za równo te tereny zalewowe i tez Wisłę. Tu mamy rzeczywiście 
szersze pole widzenia.  

P: A to? 

O: Tu mamy akurat bezpośrednio przed samym wpływem do kanału 
Żerańskiego. Tu już jest akurat taka przestrzeń zagospodarowana, czyli na 
tym cypelku stworzony taras widokowy i miejsce do odpoczynku. 

P: To jest most pomiędzy tymi kanałowymi? 

O: Tak.  

P: Przez kanał Żerański? 

O: Tak, tam jest kładka. Tak na koniec zdjęć nawet. Tak na zdjęciu 
siedemnastym kładka przez kanał Żerański która się łączy te dwie części. On 
dopiero te i tak otwarta była chyba dopiero dwa lata temu i też ona akurat 
jest niezwykle ciekawym przykładem jakby samej budowy inżynieryjnej, bo 
pierwotnie ona służyła do transportu już jakby popiołu i wypalonego żużla z 
elektrociepłowni na składowisko po drugiej stronie kanału Żerańskiego, a 
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teraz została oddana miastu i jakby zaadaptowana na do celów 
rekreacyjnych i żeby móc tam przejść i to jest ciekawe właśnie połączenie 
tej dzikiej natury nadwiślanej z takimi elementami infrastrukturalnymi. 
Połączenie tej takiej działalności człowieka bardzo technicznej z naturą. 
Zdjęcie osiemnaste, widok na kanał Żerański, wlot kanału Żerańskiego do 
Wisły i tu bardzo atrakcyjne jest przede wszystkim to otwarcie i połączenie 
się tych dwóch cieków wodnych. Tu znów kładka.  

P: Kładka. O i jesteśmy po drugiej stronie. 

O: Tak i druga część wygląda już zupełnie inaczej niż pierwsza część tego 
kanału. 

P: A czym się charakteryzuje ta druga część? 

O: Druga część, ta jest zdecydowanie bardziej otwarta i szersza ponieważ tu 
są też o wiele szersze ścieżki i po obu stronach mamy te tereny przyrodnicze. 
Po lewej stronie są te tereny nadwiślane zalewowe, a po prawej są ogródki 
działkowe, a w tej pierwszej części po lewej stronie były tereny zalewowe, a 
po prawej stronie były tereny elektrociepłowni.  

P: A która jest bardziej atrakcyjna dla Ciebie? 

O: No to z oczywistych względów ta druga część gdzie.. 

P: Ta gdzie teraz wychodzimy? 

O: Tak, tak, gdzie z dwóch stron mamy rzeczywiście te drzewa i elementy 
zieleni. To jest widok akurat, to jest też z tego samego miejsca tylko widok 
w drugim kierunku czyli na te tereny ogródków działkowych i to jest wejście 
wgłąb tych terenów zalewowych i to jest też teren taki nieuporządkowany 
o dziki gdzie rzeczywiście tworzą nam się takie bardzo zamknięte wręcz 
korytarze wytworzone przez te bardzo gęste drzewa po bokach i są małe 
ścieżki.  

P: I to jest..? 

O: Tak, tak to jest bardzo interesujące i przyjemne i to jest zupełnie coś 
innego niż na tym poprzednim zdjęciu gdzie mieliśmy szeroką aleję 
spacerową. Tutaj nad samym brzegiem Wisły. 

P: Jakaś przycinka tak? 

O: Właśnie się zastanawiam. Chyba tak to było. Chyba tak, tam jakieś 
porządkowali te tereny, bo to nie są w ogóle tereny inwestycyjne ale cały 
czas właśnie zalewowe które cały czas się ruszają razem z ruchami Wisły i 
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podnoszeniem się wody one są zalewanie i akurat tak jak w poprzednim 
zdjęciu atrakcyjna była ta ciasność kadru i tego przejścia tak tutaj atrakcyjne 
jest to otwarcie na Wisłę, że w końcu po tej wąskiej ścieżce mogliśmy 
zobaczyć to otwarcie i zobaczyć ten nurt Wisły i też stąd jest dobrze 
widoczny drugi brzeg. I dalej znowu idąc brzegiem Wisły mamy, wchodzimy 
znowu w te drzewa i tworzą nam się zupełnie inna perspektywa i znowu 
wchodzimy w tą zamkniętą i gęsty korytarz gdzie wcześniej mieliśmy to 
otwarcie. To cały czas jest ta różnorodność i jakby naturalnie wytworzyły się 
takie elementy kompozycyjne które budują tą różnorodność. 

P: Czyli co zamknięcie, otwarcie, zamknięcie, otwarcie? 

O: Tak. A tutaj też... 

P: A to jest jakaś ścieżka w bok tak ta co widzimy na zdjęciu 26? 

O: Tak, to jest ścieżka idąca w kierunku nurtu Wisły i tutaj właśnie mamy te 
drzewa, tworzą nam obramowanie dla tej ścieżki i ścieżki która nas prowadzi 
na tą Wisłę. Zdjęcie 27 to jest też w tych terenach zalewowych. Bardzo duża, 
bardzo rozległa polana która jest otoczona też wysokimi drzewami. I tu już 
widok z tej polany na już w stronę rzeki tak więc z trzech stron jesteśmy 
otoczeni drzewami bardzo gęstymi, a od strony Wisły jest to najbardziej 
przerzedzone.. 

P: I to jest atrakcyjne? 

O: Tak, tak. No i tutaj jeszcze nad Wisłą w ogóle wzdłuż całego tego pasa 
Wiślanego jest niezwykle dużo jakiegoś gruzu. To akurat było atrakcyjne ze 
względu na taki element ciekawostki i zastanowienia się skąd w ogóle ten 
gruz tam się znalazł, tam bardzo długie pasmsa są usypane takiego gruzu. 
Nie wiadomo skąd ten gruz pochodzi i czym on jest. Jest jakiś taki albo 
budowlany, taki porozbiórkowy. Bo nie jest też taka na przykład dzika 
działalność ludzi, że zwozili tam ale widać, że to jest jakieś...  

P: Że coś tam było... 

O: Widać w tym jakąś logikę, albo są to jakieś elementy nie wiem 
umocnienia brzegu. No nie jest to na pewno taki zwykły, porozbiórkowy gruz 
jakby każdy zwoził to się nawarstwiało przez lata, tylko jakby widać w tym 
jakąś myśl, czemuś miało to służyć. To jest również ta polana i tutaj też ta 
polana i tu akurat w takiej tej sekwencji w tym akurat terenie zdjęcie 31 na 
tych polan i bardzo gęstych drzew i tu akurat jeszcze przy zachodzącym 
słońcu ten jakby pomiędzy tymi drzewami jakby te polany były elementem 
takiego oddechu i wejścia tego słońca gdzie wchodziło się między drzewami 
było dość ciemno, chłodno i nieprzyjemnie tak akurat w tym wypadku te 
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otwarcia pozwalały na korzystanie z tego słońca. Zdjęcie 33, tutaj już po 
wyjściu z tych terenów zalewowych. Takie interesujące jakieś... 

P: Ale też bardzo otwarte. 

O: Tak, tak. To akurat bardzo otwarte i, bo to akurat już po tych wszystkich 
zadrzewionych terenach właśnie wychodzimy na górę, na wał wiślany i tam 
jest rzeczywiście dużo otwarcia, dlatego są takie dość interesujące nie 
wiadomo też po co niecki, jakby tam były kiedyś stawy jakieś i widzimy 
właśnie szeroką perspektywę na otaczające całą zabudowę mieszkaniową. 
Zdjęcie 35 to tutaj akurat to jest widok już nie na ten teren nieużytku tylko 
teren znajdujący się, na tereny sąsiednie które są zagospodarowane jako 
jakieś sady. To jest fajne, że obok tych terenów zielonych nieużytków też 
istnieją tereny takie zielone które są co prawda prywatne ale cały czas też 
są naturalne, nie są w pełni  zabudowane.  

P: I zdjęcie 36 które przedstawia.. 

O: To zdjęcie akurat przedstawia bardzo wysokie drzewa. To jest cała linia 
drzew i są zdjęcia robione w kierunku Wisły i to jest bardzo taka w miarę 
regularna linia tych drzew która całkowicie zamyka nam horyzont tak. Tu 
ostatnie zdjęcie to już jest też wracamy do punktu wyjścia na tą dość szeroką 
aleję obsadzoną po obu stronach wysokimi drzewami. Więc tutaj pomimo 
tego pewnego zamknięcia z obu stron, domknięcia właściwie nie zamknięcia 
mamy też niezwykle szeroki widok zarówno wszerz jak i też długą 
perspektywę.  

P: Ok, jaki bierzemy drugi ten? 

O: Tak, tak to wiem to już za dużo.  

P: Coś co Cię jeszcze interesowało i coś co byłoby takie może trochę inne? 

O: Ok, to dwanaście kanał Sielecki.  

P: Bo też mówiłeś o nim, że on taki był dla Ciebie... 

O: Był bardzo ciekawy, bo był odkryciem dla mnie, bo na prawdę obok 
mieszkałem, a nie miałem zielonego pojęcia, że taka rzecz istnieje. 
Dwanaście.  

P :Tak? 

Konrad K 
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Dolna P: To co to bierzemy to czy tamto? 

O: Tak, to ten może być. Ten jest też super. Ten teren akurat jest niezwykle 
ciekawy ponieważ znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie dużych osiedli 
mieszkaniowych i jest też zupełnie zaniedbany, a z olbrzymim potencjałem. 
Też jest elementem łączącym skarpę Wiślaną i terenów zielonych powyżej 
skarpy oraz tych na dole skarpy i tutaj.. 

P: A on jest raczej otwarty czy zamknięty? 

O: On jest raczej otwarty, bo on nie ma tam dużych drzew. To jest zupełnie 
inny teren niż ten nadwiślany gdzie rzeczywiście drzewa były bardzo gęste i 
wysokie tak tutaj raczej nie ma takich drzew i zdjęcie pierwsze. Zdjęcie w 
kierunku tego dominującego w tym całym terenie tego nie wiem, akwenu 
wodnego, który nie jest użytkowy, nie można się w nim kąpać ale jest 
atrakcyjny. Każdy człowiek bardzo lubi przebywać nad wodą i on taką 
funkcję spełnia i tu jest bardzo otwarty teren bo mamy zarówno i przedpole 
dużego terenu zielonego, takiego trawnika i następnie mamy ten akwen 
wodny, a w tle widzimy zabudowania mieszkaniowe też poprzedzone 
rozległym trawnikiem. Zdjęcie drugie, to akurat już jest bardziej zamknięte. 
To jest juz bezpośrednio jakby ścieżka wbijająca się w skarpe Wiślaną i idąca 
w górę tej skarpy i to jest teren z jednej strony mamy otwarcie na ten cały 
akwen wodny, a z drugiej strony jest domknięte przez właśnie ta skarpę. 
Więc to też ciekawa ta różnorodność gdzie obok tego terenu bardzo 
otwartego mamy też możliwość wejścia w bardziej kameralną przestrzeń. 
Zdjęcie czwarte i to jest zdjęcie z drugiego końca pokazująca i zarówno ten 
teren otwarty który jest w większości właściwie tego całego wyznaczonego 
nieużytku, gdzie mamy tą trawę i w głębi jest widok na skarpę Warszawską 
gdzie jest ona dość zadrzewiona i jest ona kwazi dzikim terenem. Gdzie nie 
jest ona zagospodarowana jakoś i te drzewa swobodnie sobie rosną. Więc 
tu mamy zamkniętą perspektywę gdzie skarpa Wiślana jest ścianą zupełnie 
domykającą ten teren. Zdjęcie piąte. Zdjęcie widok, ogólny widok na cały 
teren i właśnie pokazujący tą dużą otwartość tego terenu i tez niezwykłą 
rozległość tych obszarów. 

P: I to jest atrakcyjne, że on jest taki rozległy i że ma się taką, jednak łapie 
się bardzo daleką perspektywę jak widzę dosyć? 

O: Tak to jest bardzo fajne. Jest ta perspektywa bardzo duża ale nie jest ona 
tak obezwładniająca. Jest ona możliwa do ogarnięcia wzrokiem. Nie jest to 
olbrzymi przestwór na przykład pól Mokotowskich które są niezwykle 
otwarte ale nie można ich ogarnąć tak wzrokiem i ludzką skalą, natomiast ta 
przestrzeń pomimo tej otwartości jest kameralna i ta przestrzeń nie jest aż 
tak wielka i tutaj też w perspektywie pomimo tego otwarcia, perspektywa i 
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horyzont jest całkowicie domknięty poprzez te drzewa i zieleń skarpy 
Warszawskiej. I niestety ostatniego zdjęcia nie mamy. 

P: A Ty masz może? 

O: No to akurat zdjęcie na pewno jest widok na samo jeziorko. 

P: A to jeziorko nadaje atrakcyjności temu terenowi? 

O: Tak to jest chyba element który też krystalizuje całe to założenie, bo 
pomimo iż ten teren w ogóle nie jest zagospodarowany, nie ma tam ani 
ścieżek ani ławek, to ten teren jest cały czas atrakcyjny i chyba głównie przez 
to jeziorko.  

P: A coś byś tam zmieniał? 

O: Tam warto byłoby pewnie właśnie jakoś ten teren zagospodarować i jak 
już mówiłem teren znajduje się wokół dużch osiedli mieszkaniowych, jest 
tam niezwykle duża ilość mieszkańców, a w okolicy nie ma jakiegoś 
większego parku. Tu znajduje się park promenada ale jest on jednak w 
pewnym oddaleniu, a mieszkańcy tych terenów na pewno chętnie by 
skorzystali. 

P: Czyli Konduktorska, Piwarskiego, Pieseczyńska. 

O: I Dolna tak. 

P: I Dolna.  

O: W tym całym kwartale i też właśnie z racji tego akwenu. Jak tam byliśmy 
w zimę to ten akwen trochę wylał. Jakby też te wszystkie tereny poniżej 
które się znajdują poniżej tego terenu były zalane i zamarznięte tak więc 
pewnie jakieś uregulowanie tej wody by się przydało. 

P: No właśnie, a jakie byś tam interwencje..? 

O: No wydaje mi się, że na pewnie ten teren nie jest aż tak przyrodniczo 
istotny dla całego tutaj ekosystemu warszawskiego jak te tereny nadwiślane 
które powinny być takie dzikie, tak ten w pełni może być zaadaptowany na 
potrzeby takiego parku miejskiego i być kontynuacją parku który znajduje 
się powyżej skarpy Wiślanej, czyli tego morskiego oka Interszera.  

P: Ale wolałbyś tylko zrobić taki park park, czy jednak zachować ten taki 
nieużytkowy...? 
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O: To nie, w tym wypadku akurat wolałbym nadać temu charakter parku i w 
pełni go udostępnić dla mieszkańców. Więc pełną infrastrukturę i zarówno 
oświetlenie i ścieżki i oświetlenie. Tak więc pełen zakres akurat tutaj, bo to 
jest teren który w stu procentach nadaje się do zagospodarowania na park 
bądź jakiś skwer i taki powinien być też w najbliższym czasie 
zagospodarowany, bo to aż akurat szkoda, że on jest nieużytkiem. W 
tamtym przypadku to było fantastyczne, że on był nieużytkiem tak w tym 
wypadku szkoda tak atrakcyjnego terenu.  

P: No dobrze, coś jeszcze? 

O: Nie.  

Odolany jest z Odolan. 
P: A co jest właśnie na tym zdjęciu tym drugim co jest z Odolan? 
O: To? 
P: No. 
O: Balon. A dlatego to było dla mnie ciekawe, dlatego że tam jednak 
ci ludzie przychodzą i jest jakaś ingerencja taka ludzka. Niby drobna 
rzecz, ale to robi jakiś tam urok swój. 
P: I tam są te tory stare? 
O: Mhm. 
P: Te tory były dla ciebie ważne? 
O: Ważne były. Bardzo mi się podobały.  
P: A w tych Odolanach kwestia otwartości, zamkniętości? 
O: Tam jest dosyć otwarta przestrzeń, więc. No i główną tam cechą 
Odolan to jest tak jakby to że te tory nam kreślą tak naprawdę drogę 
którą mamy iść. A to czy gdzieś tam wejdziemy już, gdzieś się 
zagłębimy, to też jest takie coś ciekawego, coś co możemy. No tak 
zachęca troszeczkę. W takim sensie że to nas zachęca, że tego nie 
widzimy gdzieś, bo idziemy przez te tory. Ale gdzieś tam jest jakieś 
zejście czy też możemy sami gdzieś sobie spenetrować to wszystko. I 
to jest fajne. 
P: A jakoś byś interweniowała na tych Odolanach żeby one były 
fajniejsze? 
O: Nie, nie. Tam jest akurat to jest fajny klimat.  
P: Ja dlatego pytam, bo to nie jest częsty wybór te Odolany, więc 
mało o nich wiem. Ale to ciekawe bardzo. Zresztą super. 
O: To jest takie wiesz. Mi to się poi prostu podoba. Ja lubię gdzieś 
tam stare drewno, jakieś podkłady kolejowe, takie rzeczy. Interesuję 
się takimi rzeczami i to jest coś co mi się podoba po prostu. I 
uważam że to jest ciekawe, że tam teoretycznie można sobie 
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samemu przejść, ale jeżeli ktoś chce i ma ochotę przejść gdzieś w 
głębszą sferę tego miejsca, to może tam na spokojnie sobie gdzieś 
wejść właściwie w te krzaki.  
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