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Załącznik 1 

 

Transkrypcja 5-ciu pilotażowych wywiadów 
przeprowadzonych z użytkownikami nieużytków 
warszawskich.  

 
1. Ola, 38 lat, z wykształcenia mgr inż. ogrodnik, robi różne, bliżej niesprecyzowane 

rzeczy, obecnie od początku roku przestała pracować w korporacji, zaczyna od nowa, 
w tej chwili pracuje w agencji reklamowej, ale zajmuje się kwestiami 
organizacyjnymi, a nie marketingiem, do tego księgowość dla znajomego. Praca 
zawodowa głównie w pomieszczeniach, na etacie. 

 
Czy i w jaki sposób korzystasz z terenów zieleni? Czy bywasz w otwartej przestrzeni, jakie 
to są miejsca? 
 
Z racji tego, że mieszkam w domu, no to mam ogród swój, więc w momencie, kiedy się 
wyprowadziłam 11 lat temu z Warszawy to w parkach czy w ogóle w takiej miejskiej zieleni 
bywam rzadko, bo po prostu w Warszawie bywam rzadko, jak już też nie pracuję w 
Warszawie, więc najczęściej  to jest właśnie działka w domu, albo działka tam u rodziców 
pod Siedlami, w sadzie, w lesie, bo w zasadzie parki miejskie rzadko. Bardziej właśnie las, jak 
jedziemy na Mazury to lasy takie typowe, nieucywilizowane czy nawet jak jesteśmy właśnie 
na Mazurach jeziora, to też szukamy takich mniej ucywilizowanych miejsc. 
Ale mieszkałaś w Warszawie i pamiętasz jak to było? 
Tak, mieszkałam w Warszawie 29 lat… siedem! 
I wtedy jak to było? Korzystałaś z parków i z zieleni osiedlowej również? 
Tak tak. 
A z nieużytków? 
No… też. Z racji tego że jak… no… koło osiedla moich rodziców jest jakby mniej parków, 
więcej takich… znaczy teraz już… no własnie, jeziorko czerniakowskie i tamte tereny. 
A ten psi (?) nieużytek? Jak często tam bywałaś? 
No wiesz co, jak ja tam chodziłam do szkoły, byłam tam niemal codziennie, bo tam jest 
blisko moja podstawówka, więc bardzo często właśnie tamtędy wracaliśmy ze szkoły, czy 
właśnie jakieś spacery czy weekendy czy jakieś właśnie gdzieś tam chodziliśmy ze 
znajomymi, to własnie tam. 
A jakbyś miała tak sobie wyobrazić ten, takie miejsce jak użytkowałaś czy użytkujesz te 
tereny zieleni miejskiej, tak, to które najbardziej Ci odpowiadają, które najbardziej Ci się 
podobają, z których najbardziej lubisz korzystać: z parków,  z zieleni osiedlowej czy z 
nieużytków? 
Chyba z… chyba z nieużytków… Znaczy... Nie z takich nieużytków typowo dzikich, gdzie nie 
można wejść, ale też nie parki, gdzie jest bardzo wszystko narzucone, ja w ogóle nie lubię 
takiego wszystkiego pod linijkę, tak zwanych francuskich ogrodów, czyli wszystko pod linijkę, 
i jakby narzucone miejsca gdzie mogę wejść, a gdzie nie mogę. Wiadomo, że zieleni się nie 
niszczy, ale fajnie wejść czasami sobie usiąść na trawie. 
A co jest ważne… aha, już mówisz, że usiąść na trawie. Co jest ważne dla Ciebie przy 
wyborze takiego miejsca właśnie zielonego? 
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No właśnie, że mogę sobie wejść, nie popatrzeć, ale wejść i właśnie usiąść czy nie wiem 
właśnie przejść takim gdzie ja chcę, a nie gdzie jest wytyczona ścieżka i napisane tam “zakaz 
wstępu”. Tego nie lubię. 
A jakbyś miała powiedzieć tak jak mieszkając w mieście najczęściej właśnie bywałaś w 
nieużytku jakbyś miała porównać? 
No najczęściej z racji tego, że po prostu było najbliżej. Aczkolwiek w parkach też bardzo 
często bywaliśmy ze znajomymi. 
Jakie to były parki? 
To był park bodajże Skaryszewski, ten przy Rozdrożu na górze, to jest chyba Skaryszewski? 
Ujazdowski. 
Ujazdowski jest z jednej strony a z drugiej strony jest Skaryszewski? 
Skaryszewski jest po drugiej stronie Wisły. 
To to nie Skaryszewski, jak on się nazywa… Jest Ujazdowski, jest Trasa Łazienkowska i park… 
Ten z takim stawikiem, jak on się nazywa… 
No ja powinnam wiedzieć, jak on się nazywa [śmiech] park Jutrzenki, tam z tą wodą na 
dole, tak? 
Z wodą… 
Pod Zamkiem Ujazdowskim? 
Nie, właśnie nie, tam też bardzo często byliśmy właśnie przy kanałkach, czyli Park 
Ujazdowski, Agrykola, tam bardzo często… 
A po drugiej stronie Trasy, tam z tym jeziorkiem, tak to jest Park Ujazdowski. Naprawdę 
się tak nazywa. 
A nie ten tutaj? 
A ten nazywa się park Jutrzenki. 
Ok, no to właśnie tam. W tych właściwie dwóch miejscach bardzo często, na Agrykoli to 
mnóstwo czasu spędzaliśmy. Na Agrykoli, właśnie w tym parku, jeszcze wtedy ten park nie 
był odnowiony. 
I co wtedy decydowało, że korzystaliście? 
No właśnie, park - Ujazdowski jak się dowiedziałam, nie był zrewitalizowany czy jak to tam… 
Teraz się mówi… 
...tak, i on był taki… alejki były… właśnie takie bardziej dzikie, tam było więcej krzaków, 
więcej takiego… no może powiedzieć… Intymności. Jak my siedzieliśmy większą grupą to 
gdzieś tam czuliśmy się dobrze w tym miejscu, no i faktycznie też było tak że mimo tego że 
to jest park, że też był zamykany i też była ta ochrona czy jak to się tam nazywa co chodzi po 
parku, to mimo wszystko tam fajnie… no różne rzeczy, niekoniecznie się tylko siedziało i… 
tylko kontemplowało w sztuce, ale.. No ale własnie… tam, mówię Agrykola… a co 
decydowało, no właśnie chyba to że tam, no właśnie na Agrykoli mogliśmy wejść wszędzie, 
mogliśmy usiąść na trawie, mogliśmy usiąść na ławce, no byli tacy, którzy nawet do kanałku 
wchodzili i się kąpali, także taka totalna swoboda, fajnie no. I nie było tłoku 
Jak pamiętasz jak korzystałaś z terenów osiedlowych, z zieleni osiedlowej, bo tutaj 
wymieniłaś nieużytki jako te, które Ci się najbardziej podobają, mówiłaś że też paki, ale 
takie, gdzie swobodnie można korzystać, a co powiesz o zieleni osiedlowej? 
Że jest jej coraz mniej. Natomiast… no jest no… ale… 
Ale lubisz zieleń osiedlową, lubisz z niej korzystać czy nie? 
Znaczy wiesz co, teraz to generalnie jest… Powiem tak, no ja się wychowywałam na osiedlu, 
dużym osiedlu, gdzie jak byłam dzieckiem było inaczej, tak, bo były piaskownice, były jakieś 
tam place zabaw takie no… Nie takie jak teraz tak, z tysiącem różnych sprzętów, ale jakieś 
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tam krzaki były, krzaki no w sensie jakieś rośliny, w tej chwili są… też są, natomiast ja wiem… 
teraz… no… właściwie nie wiem co Ci mam powiedzieć, tak naprawdę.. . no jest, jest fajnie, 
bo faktycznie więcej jest… ładniej jest przed tymi blokami, bo kiedyś to… tak jak patrzę po 
moim osiedlu, to kiedyś faktycznie czy dozorczyni, czy cała administracja niekoniecznie dbała 
o to, żeby był ładny żywopłot czy jakieś specjalne rośliny, było takie drzewo, które 
praktycznie się już łamało, ale dla nas ono było super, bo mogliśmy się w nim bawić, ale 
kiedyś ktoś doszedł do wniosku, że trzeba je wyciąć więc… je wyciął tak. 
No tak. 
A teraz tam jest piękny klombik no, no jest ładny, natomiast drzewo było fajniejsze. Dla 
mnie, wtedy, bo ja byłam dzieckiem. Inaczej wtedy to odbierałam inaczej teraz to odbieram. 
Teraz no jest estetyczniej, to na pewno. No ale… 
A powiedz mi, jakbyś miała powiedzieć co Ci się podoba i co Ci się nie podoba w tych 
trzech rodzajach zieleni? Osiedlowa, park i nieużytek? W dowolnej kolejności. Co się 
podoba, co się nie podoba. Możesz się powtarzać, że ma problemu. 
W parkach właśnie to mi sie nie podoba, znaczy... No to są parki, więc ja to rozumiem. Ale 
właśnie to, że nie bawi mnie chodzenie alejkami i oglądanie tylko, no nie. Dlatego właśnie 
tych parków może niekoniecznie… jak nie mam wyjścia innego to wiadomo, lepsze to niż 
nic… 
A co Ci się w parku podoba? 
No właśnie myślę co mi się w parku podoba… nie wiem może to… nie wiem co mi się podoba 
właściwie...no jest jakiś ład i porządek, no wiadomo, że jakby każdy robił to co by chciał, to 
by tego nie było, natomiast… na pewno jest to, że w coraz większej ilości parków są też 
miejsca dla dzieci chociażby, gdzie mogą się bawić, jakieś place zabaw wydzielone, więc ok, 
no tak faktycznie, to jest fajne, jeżeli chodzi o… 
10:25  
Tak czysto estetycznie wiesz, pytam, o to co Ci się podoba wizualnie, wiesz, teraz taka 
część pytań. 
Wizualnie? No to faktycznie w parkach też gdzieś tam też można spotkać jakieś fajne rośliny 
nie? Gdzieś tam podpatrzeć jak one są, z racji tego mogę podpatrzeć jak jakieś rośliny tam 
sobie rosną z innymi, jak fajnie wyglądają i gdzieś spróbować to przełożyć dla siebie, no to 
faktycznie jest, to tak. Albo jak można wykorzystać jakąś roślinę, bo czasami... no... nie 
wpadłabym, że coś z czymś można, to tak. Jeżeli chodzi o osiedlową, no to... na pewno jest 
to fajne, że ludzie zaczęli jakby bardziej dbać o to, znaczy ci, ta administracja, no ktokolwiek 
to jest, no to faktycznie to gdzieś tam o to dba i przynajmniej na przykładzie mojego osiedla, 
moich rodziców, to pojawiają się gdzieś te drzewa, chociaż inne wycięte, ale... ktoś czasami 
ma jakiś fajny pomysł, na przykład na szpaler jakichś drzew które... nie wiem, fajnie 
wyglądają wiosną, bo na różowo kwitną, bo na przykład w zeszłym roku to się pojawiło. To 
fajne, wcześniej na to jakby nie zwracano w ogóle uwagi. Natomiast... co mi się nie podoba? 
To właściwie nie wiem, ja z tą zielenią osiedlową to tak jakby nie mam takiego... 
Nie masz kontaktu? 
Nawet nie tyle kontaktu, co jakiegoś takiego mmmm, zdania czy to jest fajne czy nie. Fajnie 
że to jest, fajnie, że o to dbają, ale właściwie jakby nie mam... nie czuję tego, może tak. Jeżeli 
chodzi o... fajnie mają na pewno ci, co mieszkają na parterze, bo mogą gdzieś tam brać w 
tym czynny udział, ja mieszkałam i moi rodzice mieszkają na siódmym piętrze, więc może dla 
tego nie czuję tego kompletnie. 
Jasne. Mhm. 
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Ale na przykład też jest mmm... to też może się wpisuje w zieleń osiedlową... plac zabaw, 
który stworzono, to kiedyś był plac zabaw mój z przedszkola i jego faktycznie fajnie 
zagospodarowali, tam szkoda, że w pewnym momencie jest ta gumowa taka... wydzielona 
część i to podłoże gumowe, bo to faktycznie trochę śmierdzi, natomiast... tak, o to dbają, 
zagospodarowali to fajnie, nawet teraz oświetlenie zrobili, także to jest, jakaś tam górka jest. 
Kiedyś to było niedostępne, bo to był teren przedszkola i żadne inne dzieci poza 
przedszkolem, jak się już wyszło z tego przedszkola czy sobota niedziela tam się bawić nie 
można było, bo to było zamknięte po prostu. To jest fajne, tam psów nie ma, bo nie mogą 
wchodzić, więc jest ogrodzony teren, tak, to jest fajne, a jeżeli chodzi o nieużytki... a! Jeszcze 
jest jedna rzecz na tym placu zabaw, to też jest... nie widziałam tego w zbyt wielu miejscach 
- są dwie siłownie, siłownia dla dzieci i siłownia dla dorosłych. I to jest fajne, bo mogą sobie i 
dorośli i dzieciaki w tym samym czasie... mimo tego, że dzieci mają też plac zabaw, tak, mają 
też swoje inne zajęcia, to tutaj mogą też sobie poćwiczyć jak jakoś tam rodzicie, jak patrzą 
jak rodzic robi to i same mogą też poćwiczyć. A jeżeli chodzi o nieużytki, to generalnie oprócz 
tego że jest to... Ludzie, którzy wychodzą bardzo często z psami nie sprzątają tam, bo 
wychodzą z założenia, że jest... że tam już nie muszą... 
Nie muszą, tak 
Są już zwolnieni z tego bo tak. No to generalnie to jest fajnie, bo jest taka dzikość że tak 
powiem, czyli tam można sobie robić... 
A co jest ładnego w nieużytku? 
Nooo to że tam jakby rośliny, znaczy że rośliny i przyroda sobie żyje tak jak chce i nie... nie 
bardzo tam nie ma takiej ingerencji, o ile faktycznie nie ma, ludzi. O ile faktycznie nie ma. 
Takie w miarę, w miarę fajnie. 
A czego Ci brakuje w nieużytkach, tak jak teraz chodzimy, chodziłyśmy po tych nie 
użytkach? 
Czystości. 
Czystości mhm? 
Czystości właśnie, tak. 
I to jest twoim zdaniem taka główna rzecz, która oszpeca, tak? 
Tak, bo nieużytek to jest właśnie, toaleta dla zwierząt i generalnie tak, śmietnik dla 
dorosłych.  
Czyli generalnie byś tylko sprzątała? Nic nie chciałabyś... 
Nieee no, czasami fajnie jakieś tam ścieżki jednak zrobić, żeby było, żeby można było 
przejść.  
Aha, a popatrz, mamy już teraz te Wisły, jak jesteśmy na tych Wisłach naszych, to mamy 
przykład różnego rodzaju tam zagospodarowywania, to które Ci się podoba, które Ci się 
nie podoba, gdzie ładnie? 
Dzisiaj mi się podobały te miejsca, gdzie były właśnie te leżaki, to było fajne, to było bardzo 
fajne.  
Mówimy o tym terenie na Tarchominie? 
Tarchominie, mhm, to było fajne i te miejsca gdzie no... nie wiem właściwie, one mmm... 
znaczy, cała ta plaża, jakieś tam ognisko, tak, to mi się podbało. To było fajnie. 
I ten sposób zagospodarowania Ci odpowiadał, tak? 
Mhm. Znaczy może mniej betonu w tych stołach i krzesłach... 
Wolałabyś mniej betonu? Ale no to wtedy by były... nie byłyby tak wandaloodporne. 
Nie byłyby tak trwałe 
No ale faktycznie 
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Zobacz, bo na przykład te leżaki, one też były betonowe, ale już były... no trudno na betonie 
się położyć, to już jest inna sprawa 
No tak 
Ale już ten kawałeczek nawet drewna, jakoś już inne wrażenie robi. 
A ścieżki? Ścieżki w nieużytku powiedz, jakbyś widziała te ścieżki, możesz właśnie się 
powołać na któryś z tych terenów. 
Taka ścieżka jak była nad Wisłą... która to była Wisła... o Jezu, która to była Wisła... 
Opisz, opisz to sobie razem przypomnimy.  
Nad samą Wisłą szłyśmy, eee to był... doszłyśmy do końca bulwarów! 
Na Żoliborzu 
Na Żoliborzu. I tam to była taka... nie wiem czy to była no bo tam lekko śnieg był, ale jakiś 
tam nie wiem, żwirek był czy lekko utwardzone i ok. Przynajmniej o tej porze roku. 
I to było ok? Szerokość tej ścieżki i materiał to Ci odpowiadało? 
Tak, i to to ok, nie wiem jak by to było jakby się tam rowerem jechało, pewnie... nie wiem, 
musiałabym się przejechać, ale to tak, to było fajne. Taka ścieżka tak, wystarczająca, dosyć 
wygodnie tam się szło.  
A oświetlenie? Myślisz że powinno być mimo wszystko? 
Myślę, że tak. Myślę, że mogłoby być, zwłaszcza że... pewnie nie wszędzie, jak gdzieś jakieś 
miejsce na przykład na ogniska czy jakieś takie wiaty to może niepotrzebne jest, każdy, kto 
sobie przychodzi... żeby sobie w jakiś sposób tam spędzić wieczór to mógłby sobie sam 
pomyśleć o tym czy chce oświetlenie czy nie, ale tak, na pewno też by było bezpieczniej, 
chociażby na jakichś terenach... nad Wisłą, może psychicznie by było bezpieczniej ale no... 
tak. Milej, milej by było na pewno. Tak jak dzisiaj wracałyśmy właśnie na Tarchominie, 
myślę, że jakby było tam oświetlenie, byłoby milej.  
A poruszyłaś kwestę bezpieczeństwa, ja właśnie do tego piję pytając o oświetlenie, bo... 
jesteśmy kobietami, powiedz mi jak to wygląda... Czy czujesz jakieś ograniczenie przy 
użytkowaniu takich terenów rekreacyjnych, bo no nie czujesz się bezpiecznie? 
Znaczy wiesz, prawdę mówiąc to tak naprawdę czy w parku czy w nieużytku równie może 
być niebezpiecznie... czy nawet na osiedlu, tak, natomiast na pewno... no przede wszystkim 
na pewno gdzieś tam rzadko się... chociaż jest tak, że czasami się samemu chodzi na jakieś 
spacery, może na pewno nie po ciemku ale... oświetlenie na pewno pomogłoby psychicznie 
tak jak mówię, tak, no bo na pewno no, nie wiem, może sprawiałoby to jakieś tam... 
KONIEC NAGRANIA 
I prosiłabym Cię teraz, żebyś powiedziała dlaczego właśnie zrobiłaś to zdjęcie, co Ci się 
podoba. 
Tutaj mi się podoba widok, taki... 
Co to znaczy widok? 
Pusty. 
Pusty? 
No że pusto tak, fajnie. W środku niby Warszawy jestem, a jest pusto, jest fajnie. 
A tu? 
Eeee... tu właściwie też. Jest dziko. Co mi się tu podoba... generalnie to... Kanałek bo 
kanałek, może niezbyt czysta woda, ale jednak gdzieś tam kawałek wody, kawałek mmm... 
no dziczy. To mi się w ogóle ten kosz na śmieci podobał.  
Ach to był ten wiklinowy? 
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Tak tak. To jest Jeziorko Czerniakowskie czyli jest ta ścieżka cała dookoła, kosz i te takie 
właśnie jakby ławki, na których można odpocząć sobie, znaczy taka ławka jest mało 
wygodna, ale faktycznie ona... I jest kawałek informacji... 
To są ławki z wyciętymi... tak... z bali. 
Z drzew, które po prostu one tutaj się w jakiś sposób powaliły. 
Nawet nie tyle ławki, co siedziska.  
Takie siedziska, tak bo to... one tutaj mają... eee natomiast w niektórych miejscach są takie, 
że nawet oprzeć się da, także to tutaj mi się bardzo podobało. Tu jest chyba zejście dla 
wędkarzy, też fajne. Tu jest widok na zatoczkę Jeziorka Czerniakowskiego, bardzo fajne. No i 
właśnie te siedziska, ogniska. No tak siedziska. To jest od szmielu (?). Też fajne, właśnie to mi 
się spodobało.  
Zestawienie moich kominów, które widziałam całe życie, jak się budziłam, siekierek no i 
właśnie tutaj jeziorka czerniakowskiego, ono tutaj zakręca, jest końcówka jego. Kosz, który 
żyje. 
Który żyje? To jest ważne dla ciebie? 
Tak, to życie i te altanki.  
Altanki też są z żywej wikliny. 
Tak, też są z żywej wikliny, też żyją, też bardzo fajnie muszą na wiosnę wyglądać i w lato. No 
a to jest widok na moje osiedle, moje jeziorko czerniakowskie, moje tereny. 
Tu jest ważne to, że fotografujesz swoje osiedle?  
Tak, znaczy... no tak jakoś tak.  
Bo to jest w ogóle bardzo piękny kadr, tak? 
Tak, to takie właśnie... mmm... ta, altanka z tyłu, z... nawet oświetleniem, tylko nie wiem czy 
to oświetlenie działa, tam kiedyś było oświetlenie, bo w ogóle tutaj na tym psim nieużytku 
częściowo jest ee... właśnie boisko, gdzie przynajmniej kiedyś, nie wiem jak to teraz, 
trenowali koledzy moi z podstawówki w piłkę nożną, czasami chodziliśmy im kibicować, no a 
to był... delta się to nazywało. Na deltę się szło.  
Na deltę? 
Tak. Za właśnie moją szkołę. No a to są te wody, to fajnie, fajnie się odbija w wodzie 
wszystko. Ta woda tutaj, taka bardzo spokojnie jest ta woda. [niezrozumiałe] natomiast to 
mi się podobało.  
A dlaczego Ci się podoba spokojna woda? 
No własnie, bo jest taki spokój bardzo. Ponieważ ja nie jestem spokojną osobą, więc to w 
jakiś spokój mnie wprowadza, ta jednostajność i no... spokój. A tutaj to już nie jest, to są 
Potoki.  
To są Potoki, a na tym zdjęciu co Ci się podoba? Co Ci się na tym zdjęciu podoba a co na 
tym, bo to są dwa bardzo fajne zdjęcia moim zdaniem. Dlatego to sfotografowałaś? 
Wiesz co, to mi się podobało yyy, drzewo tutaj, ten jakby, rozstaw tego drzewa i... właściwie 
to mi się podobało tutaj bardzo... No właśnie! A tutaj jakby przeciwieństwo do tamtej wody 
czyli jakby granie tej wody, ona do tej pory jest też płytka i widać dno, jakby nie było widać 
dna to też już by nie było tak fajnie i już też to że ona tak jakby faluje, jest jakby czysta... 
znaczy czysta no, widać to wszystko fajnie. 
To są Potoki? To jest po Sadybie... 
Znaczy nie Potoki... To nie są Potoki tylko te... 
No właśnie, co myśmy robiły po Sadybie? 
Eeee... To nie są Potoki, bo Potoki to są Stegny, tylko to jest to naprzeciwko. Jak to się 
nazywało, ten taki... 
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No właśnie właśnie właśnie, gdzie ten psi nieużytek patrzę był... 
Tutaj... Gdzie on był... 
Sadyba psi nieużytek... Aaale, ja mam tutaj nie po kolei.  
Kanał Sielecki to był. 
To był Kanał Sielecki, mhm.  
Tak tak tak, źle powiedziałam, nie Potoki, bo Potoki są eee... Stegny. No bo generalnie cały 
czas wokół moich rejonów dziecięcych, ale... ale tak. 
A powiedz mi moja droga, który teren Ci się podobał najbardziej, czy mogłabyś jego 
zdjęcie otworzyć? 
Dzisiejsza Wisła.  
Dzisiejsza Wisła? Mogłybyśmy wrócić do zdjęć z dzisiejszej Wisły? Do tej z Tarchomina, 
tak? 
Tak tak tak, dzisiejsza Wisła. Znaczy pewnie jakbym tam przejrzała... Ja tych zdjęć póżniej w 
ogóle nie przeglądałam jak je zrobiłam, to pewnie więcej. Ja w ogóle nad Wisłą jako taką 
eee... mimo to że mieszkałam w Warszawie całe swoje życie, w ogóle nie przebywałam.  
No fajnie, to faktycznie tak... 
I Wisła kiedyś nie była tak popularna jak w tej chwili, bo dopiero od kilku lat ją regulują.. 
znaczy regulują, nie regulują ale te bulwary jakoś tak... zajmują się.  
Zagospodarowują, tak. 
Kiedyś w ogóle nie było i kiedyś... i w ogóle nie przebywałam nad nią w ogóle. Nie znałam w 
żaden sposób Wisły, może dlatego, że nad Jeziorkiem Czerniakowskim bywałam. Ale tak, 
dzisiejsza Wisła była najfajniejsza... 
Dlaczego, opowiadaj po kolei.  
Przede wszystkim dla pory dnia, czyli zachód słońca, mam ich tu sporo...  
Ale na tym zdjęciu, co byś powiedziała... 
Boo... właśnie, nie byłam nigdy nad Wisłą, nie widziałam też nigdy przeprawy portowej. 
Znaczy tej, promowej.  
A tu? 
To mi się podobały te te takie... pale.  
Pale na piasku? 
Pale na piasku. No taki trochę morze... A ja nad morzem bywałam często, bo moja mama 
jest z Sopotu, więc... tak mi trochę to przypominało. To właśnie te, te pale. Tylko szkoda, że 
te bloki są w tle, no ale... 
Czemu szkoda, że bloki są w tle? 
No bo to średnio wygląda... Bo to takie mało... No średnio to wygląda fajnie z blokowiskami 
w tle... 
Aaa, wiesz, a tutaj podrążę Cię, dlaczego to średnio wygląda? Ktoś by inny lubił, że właśnie 
jakiś ślad cywilizacji, że... 
No tak, ale ja właśnie znowu jeżeli jak już mmm... bardziej dziko czy naturalnie no to 
naturalnie. Te bloki wchodzą wszędzie i są wszędzie i chodzą coraz bliżej. I wody i jakby 
mmm... są w miejscach, gdzie jeszcze... kilkanaście lat temu ktoś by nawet nie pomyślał, że 
można tam postawić blok. Bo na przykład są nie wiem, tereny pozalewowe, albo jakieś 
tereny zbyt blisko kogoś bądź czegoś. A teraz są wszędzie bloki. I budujemy wszędzie i 
wszystko. 
No tak... A tu? 
No tu ten, działalność bobrów, chyba bobrów. Znaczy no na pewno bobrów. 
A to jest tu ładne? Czy to jest interesujące? Jakie to jest? 
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Fajne, tego się nie widzi na co dzień. To trzeba iść tam, gdzie one są, żeby zobaczyć co one 
robią, no bo to my do nich idziemy, a niestety... znaczy stety niestety, nie zwierzęta do nas, 
tylko my włazimy im coraz bliżej, coraz więcej jest nas w ich miejscach i... no i właśnie można 
zobaczyć jak... no i właśnie się dzisiaj zastanawiałam czy jedzą drewno czy nie.  
[Śmiech] To faktycznie, ja też właśnie dzisiaj pomyślałam "Boże nie wiem tego" [śmiech] 
No bo jest pełno ogryzionych drzew, ale wiórków nie ma, więc po co one obgryzają? 
Aha, aha. 
To były kaczki. 
Tak. 
Które sobie przyszły na jedzenie, widać, że są tam karmione i że tam ludzie przychodzą 
karmić te kaczki, bo są nauczone, ale fajnie też to wyglądało jak sobie tutaj przyszły, siedziały 
i czekały. Tu mi się podobała kolorystyka, te trawy w tle, które są, eee... fajne.  
Kolorystyka? 
Bo już zachód słońca fajnie tutaj zrobił właśnie tą czerwień... No i właśnie to drzewo fajnie 
też oświetlone przez słonce... Też właśnie... Znaczy generalnie taka... bardzo jakby... jak 
drzewo się przwróciło, tak sobie leży. I to tak też jest... To ty.  
To ja. Ojej. [śmiech] aha, aha, aha. 
No właśnie, jeden z kilku zachodów słońca dzisiejszego dnia i kry która sobie płynie po Wiśle, 
dopiero można zobaczyć, jak ona strasznie szybko płynie i fajnie ta kra syczała.  
A co w tej krze jest fajnego? Ja Cię tak łatwo Cię nie puszczę, czekaj czekaj.  
[śmiech] znaczy wiesz co, znaczy nie to, że ja łatwo, że... [śmiech] no wiesz co też nie jest to 
zjawisko, które widuję codziennie, dlatego też dzisiaj miałam ochotę usiąść i popatrzeć jak 
ona płynie, jak ona się styka ze sobą i jak... i co dalej jak... gdzie się, czy popłynie czy się 
gdzieś zatrzyma... no takie... 
Co wtedy jak sobie siedzisz i patrzysz? Co wtedy czujesz? Co wtedy się dzieje z tobą? 
Wiesz co, to chyba taka forma relaksu, nie myślę o tym, co się dzieje, jakby o codzienności, 
tylko tak sobie... takie obcowanie, z może... szumnie powiedziane, obcowanie z naturą. 
Generalnie chodzi o to, że jakby obserwuję to co widzę, a nie zastanawiam się co będzie 
jutro, w jakim jestem momencie życia, czy nie wiem, co tam w domu, tak? 
Jasne.  
Poza tym no... zjawisko, którego codziennie też nie... codziennie się nie obserwuje, jak ono 
wygląda. A tutaj właśnie mi się podobały nasze cienie. 
Aha, ludzkie cienie. 
Tak, takie nasze, fajne to... fajnie jak każda się zatrzymała w tym samym miejscu i właśnie 
fajnie to wygląda. To jeden z kilku zachodów, śliczne te zachody słońca odbijające się 
właśnie w wodzie.  
11:09  
Co jeszcze jest fajnego w zachodzie słońca? Kolejny zachód słońca, tak? Co Ci się podoba. 
Znaczy, mi się w ogóle... Przede wszystkim właśnie jak on się odbija w wodzie. Ja zachód 
słońca już od tej pory, czyli gdzieś tak od wiosny, okna mam na zachód, więc je widzę. Ale 
kolory, przede wszystkim kolory, ale tutaj jeszcze granie z wodą, bardzo fajne to jest. To 
słońce takie sobie odbijające się. 
A tu? 
No tu... jakby rośliny tak, który nazwy no... nie wiem jak się nazywa ta roślina, nie pamiętam, 
ale fajnie zrobiła taki... miejsce, gdzie pewnie na wiosnę, jak to wszystko jest całe zielone, to 
fajnie  się pod tym skryć i sobie usiąść,  nie wiem chwilę posiedzieć, albo grilla zrobić czy coś. 
E... tak, tutaj to taki właśnie trochę klif, trochę gdzieś tam wzniesienie nadmorskie i 
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zamarznięty brzeg. Jak w Sopocie, znaczy w Sopocie... No kiedyś też taki... jakby raz jednej 
zimy byłam, gdzie zamarznięta cała plaża była i śnieg, bo morze no to wiadomo, to jest przy 
brzegu. I fajnie, że tutaj tak jest, znaczy pewnie no ono nie jest zrobione, znaczy na pewno 
nie jest zrobione, tylko sobie ludzie sami zrobili, ale bardzo fajne miejsce na ognisko. Tak, 
kolejny zachód słońca, kolejna kra, fajna ta ścieżka, taka bardzo... z drzewami, które jak się 
przewróciły, tak sobie leżą. I... nie są... gdzieś porządkowane, zabrane i uprzątnięte, tylko 
jest tak... 
A co w tej ścieżce jest fajnego? 
Znaczy tutaj to akurat... śnieg mi tutaj się podobał, ale no generalnie fajnie, że tam też 
można pójść, że jest jakieś przejście, które ktoś tam stworzył. Znaczy nie stworzył, znaczy no 
człowiek wydreptał, tak, nikt nie przyszedł, nie postawił krawężników, nie powiedział "tu 
możecie iść, a tu nie możesz iść". Bardzo ładne drzewo. 
A tu? 
Woda mi się tutaj bardzo podobała, znaczy w ogóle kolorystyka... drzew, bo to bylo chyba 
już przy końcu, tak mi się wydaje... 
Przy początku pewnie, bo od tyłu oglądamy 
No tak. Gdzie jakby była cała Wisła zamarznięta. A tutaj bo próbowałam zrobić te 
kormorany, ale kompletnie ich nie widać. 
Kormorany? 
Tak.  
Czemu interesujące są czy ładne kormorany? 
No bo nie są zbyt często spotykane, to rzadko można coś takiego zobaczyć.  
Mhm. 
To nie są wróbelki, które gdzieś tam wiecznie latają. Rzeka. No właśnie i te miejsce,  o 
którym rozmawialiśmy. 
Bo tutaj są te wikliny? 
Tak, ale właściwie ich prawie nie widać... 
No nie były istotne dla Ciebie?  
Nie nie nie. Jakoś nie. Tutaj mi się jakoś właśnie podobał ten przemarznięty taki brzeg. I kra.I 
właśnie to miejsce.  
I co w tym fajnego? 
Tego nie bardzo rozumiem... [śmiech]  
Chyba [???? niezrozumiałe] 
Taki sobie bardziej krąg od szamba, ale ok. I właśnie tu jest fajne... Znaczy ja tych leżaków 
nigdzie nie widziałam wcześniej, no ale to może dlatego, że rzadko kiedy bywam nad Wisłą, 
natomiast właśnie to, że... no tak. Tutaj w ten sposób zagospodarowanie dla mnie jest ok. 
Może niekoniecznie to i niekoniecznie aż tyle betonu, ale pewnie wynika to z potrzeby 
trwałości. Jestem w stanie to zrozumieć, aczkolwiek... 
Aczkolwiek gdyby mogło być trwałe delikatniejsze to wolałabyś? 
Tak, tak, no chociażby tak jak mówię, te leżaki, które są tym drewnem... One już trochę 
inaczej... sprawiają wrażenie jakby troszkę innych, więc można by było coś z tym zrobić i by 
było ok. Natomiast... To jest jest to tak. Bo to ani nie jest przesadzone, nie jest tego... może 
jakby przyszło dużo osób to faktycznie dwa stoliki, bo to jest jeden po drugiej stronie, były z 
tego co pamiętam drugi, to może to by było mało, ale nie jest tam naćkane wszystkiego, że 
jakoś tak nie jest to przesadzone, jest fajnie. A tu początek tak, jakieś drzewa.  
A powiedz mi. Czy Ty wolisz... jak tak sobie chodzisz po tych nieużytkach, to wolisz mieć to 
bardziej otwarte czy bardziej zaciszne? 
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Zależy. Jeżeli jestem sama, albo z dzieckiem, no to wolę otwarte. Czuję się bezpieczniej. 
Jeżeli nie jestem sama, czyli na przykład tak jak my chodzimy, już taką grupą, to tereny 
chociażby takie jak ta Wisła, gdzie szliśmy tą ścieżką, gdzie no... otwartym terenem raczej nie 
była, też jest ok. To wtedy jakby jestem w grupie więc jakoś też czuję się bezpieczniej i wtedy 
jest... taki teren jest fajny. Także to też zależy. Też oczywiście zależy od pory roku i pory dnia. 
No to to też, bo dzisiaj albo w ogóle po jakichś łąkach to pora roku też jest ważna, bo i 
zwierzęta czy jakieś tereny podmokłe. Także to zależy.  
I to jak Ola bez przerwy panikowała, że dziki? To się boisz? 
Nie, nie bałam się absolutnie, zwłaszcza że... znaczy mimo tego że kiedyś z mężem i z 
dzieckiem weszliśmy niemalże na dzika z małymi. I to było w Wawrze w jakimś malutkim... 
właśnie, lasku, który niby jest parkiem, ale jest laskiem, bo jest tam... ścieżki są wydeptane 
przez ludzi, którzy tam chodzą z psami, albo chodzą na spacery, nie ma żadnych śmietników, 
nie ma żadnych ławek, nie ma żadnego uregulowania tego lasku małego, no a był dzik. Ja 
myślałam, że to jest pies z daleka, patrzę się dziwny, wielki pies. Ale potem zobaczyliśmy 
małe i zorientowaliśmy się, że to nie jest pies tylko to jest locha z małymi i się wycofaliśmy. 
Ale nie nie, totalnie się tego nie bałam, że wyjdzie jakiś dzik. Chyba jest za zimno, jakoś mam 
w głowie, że jest za zimno i one nie przyjdą. W ogóle może jakbym kiedyś spotkała, to bym 
się ich bała. Znaczy spotkała tutaj.  
Ale jakby... Chodzi mi o to czy to Ci przeszkadza pójść w takie miejsce? Że boisz się że łooo, 
dziki.  
Nie nie nie, znaczy pewnie jakby mówię, sama to niekoniecznie, to wtedy wolę te otwarte 
tereny, gdzie jestem w stanie ogarnąć wzrokiem i wtedy wiem, że idę i na jakiejś odległości 
nic nie ma. Natomiast w grupie nie. Nie boję się. Nie przeszkadza mi to, nie boję się.  
Aha, trzy ostatnie pytania. Co jest dla Ciebie najważniejszą wartością takich terenów? 
Takich jak psi nieużytek.  
To, że jeszcze są gdzieś te tereny takie niedotknięte przez to, że jest blok, i jest, jak już jest 
blok no dobra, to też musimy zrobić kawałek czegoś zielonego dla, właśnie, gdzie potem 
będzie to najczęściej plac zabaw z kamykami dla dzieci i z wytyczoną ścieżką, gdzie można 
przejść, a gdzie nie można przejść. To są jeszcze takie tereny, gdzie po prostu jest. Jest jak 
byłam mała i jest jak teraz. Na psim nieużytku się naprawdę nic nie zmieniło. Na przestrzeni 
38 lat się nic nie zmieniło. 
19:57  
Zaraz Cię będę pytać jeszcze o psi nieużytek, ale powiedz mi jeszcze taką rzecz. Bo mówisz, 
że to że nietknięte ludzką ręką, ale na przykład, jak byłyśmy tam za Polem Mokotowskim, 
na tych dawnych basenach Skry, no to... 
Tak, tam też to jest niedotknięte przez człowieka [śmiech] 
I czy to Ci się podoba? 
Nie, to mi się nie podoba. Znaczy wiesz, tam to był teren, który był dotknięty ludzką ręką, bo 
tam zapewne swego czasu jak było to czynne to tam było fajnie i to po prostu zniszczało. To 
jest zniszczone, to jest niezostawione i nieużywane i rośliny sobie rosły zawsze, tylko tam 
było coś i to zostało zniszczone i... i należy to... bardziej straszy, i jest jeszcze w dodatku 
niebezpiecznie, to nie. Tam niefajnie. 
Tam Ci się nie podobało? Czy było tam coś, co Ci się podobało? 
Znaczy... Podobało mi się na zjeżdżalni jakiś tam... w ogóle sam kształt zjeżdżalni. Jestem w 
stanie sobie wyobrazić jak to było, ponieważ nie widziałam, jak to kiedyś wyglądało, mniej 
więcej jestem w stanie sobie to wyobrazić na podstawie tych zniszczeń, co tam pozostało i 
tego co tam straszy, więc... to mogło być bardzo fajne. No fajne było to, co jakby zostało 
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zrobione, to znaczy był... te dwa takie ludki jakby przerysowane, czyli dziura gdzieś tam w 
tym brodziku i narysowany ludzik i ta pijalnia wody, źródełko i też był przerobiony ludzik. 
Natomiast fajny też był na tej większej zjeżdżalni, ten naklejony taki... kształt znaczy... 
wzorek taki. To właściwie były rzeczy, które mi się tam podobały reszta to... Bardziej tam 
było smutno. Po prostu to był smutny widok, czegoś co po prostu strasznie zostało 
zniszczone.  
A co by tam trzeba było zrobić, jakie minimum by tam trzeba było zrobić, żeby było fajnie 
dla Ciebie? 
Znaczy ja myślę niestety, że przede wszystkim z tego co zostało, to się niewiele już da zrobić, 
więc by trzeba było to wszystko zlikwidować, te wszystkie pozostałości po pomieszczeniach, 
bo basenach i i... no i coś zrobić, to znaczy albo zrobić jakiś teren właśnie do jakiś tam... no... 
coś na kształt pewnie Pól Mokotowskich, które są obok, czyli... czyli... eee, no jakiś tam 
nazwijmy to park, znaczy no park, tak, no jakieś tam miejsca zielone z jakimiś miejscami do... 
czy jakieś siłownie. No coś takiego, żeby w jakiś sposób można było z tego korzystać, ale na 
pewno, na pewno by to co jest w tej chwili, wszystko by trzeba było całkowicie zlikwidować.  
A z wiślanego terenu byś parku nie zrobiła? 
Nie. 
Nie. 
Nie. 
Nie.  
Nie. Parku takiego, parku z alejkami, takiego bardzo stricte nie. Z nasadzeniami... 
A z tamtego tak? 
Szybciej. Bo nad Wisłą jest dużo dzikiej roślinności, dzikich drzew, które sobie rosną w 
jednym miejscu, tak tutaj gdzie chcą, i to jest fajne, że tam te drzewa nawet powalone czy 
tam, czy nawet przez bobry podgryzane, czy pewnie te dziki, które tam siedzą [śmiech] i 
niedźwiedzie to one tam sobie są i to wszystko tam funkcjonuje i jest fajnie. I ta ścieżka, 
która jest wydeptana i  ci ludzie, którzy tam chodzą, to jakby jest ok. Natomiast tam, w 
Polach Mokotowskich, no kiedyś już był człowiek, coś zrobił, i teraz powinien po prostu po 
sobie posprzątać. Czyli powinien zlikwidować te straszydła, które tam są i tak jak mówię, 
tam jest po prostu niebezpiecznie. No i... no i po prostu tam zrobić park, wtedy już jakby od 
zera startujemy. Tam rośliny zanim tam same przyjdą i zanim same powstaną to... no lata 
świetlne. 
A te rośliny, które tam już są? 
No do tych, które tam są, no ja jakby tam, te graby, które kiedyś ktoś posadził, to jakby 
wykorzystać to co jest, zrobić z tego bazę.  
To mnie interesowało. 
Zrobić z tego bazę i jakby mówię o zlikwidowaniu tych betonowych pozostałości i tych 
pomieszczeń. 
Czy ma dla Ciebie znaczenie wielkość nieużytku? 
Mmm... hm. To zależy pod jakim względem.  
No to opowiadaj.  
To znaczy tak. No bo zależy co ja tam chcę zrobić. Bo jeżeli chcę iść na spacer, to fajnie, żeby 
tam kawałek było i... albo nie wiem, jak chcę pójść sobie... ee... z psem, którego nie mam 
[śmiech] na spacer, to też fajnie żeby tam kawałek tego terenu było, natomiast jeżeli tylko 
sobie chcę nie wiem, wziąć kawałek kocyka, pójść usiąść, no to nie musi to być wielki teren. 
Tak, także to zależy... zależy co... co sobie ono myśli tak, czyli... no to zależy. To zależy w jaki 
sposób tam tak, chciałabym być, spędzić czas. Natomiast na pewno... 
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A jak Ty byś chciała spędzić czas? 
To zależy, to zależy... no generalnie to wiadomo, no najczęściej to się chodzi na spacer, tak. 
Mi jest też ciężko, bo jak ja mam ogród, to zamykam się do tego ogrodu, tak. Mało, mało 
czasu, ale tak jakby, ciągle sobie przypominam jak to było jak mieszkałam w bloku i nie 
miałam tego ogrodu. I właśnie wtedy więcej tego czasu spędzało się na dworzu, no to 
właśnie, czasami wystarczył zwykły trzepak na placu zabaw, znaczy na osiedlu, i tam się 
bawiliśmy. I tam były drzewa, na które się właziło. No ale... No... jakby wielkość tego 
nieużytku też wtedy pokazuje, znaczy determinuje, co ja na nim mogę zrobić. Jeżeli jest 
duży, no to sobie pójdę na fajny spacer. Jeżeli jest mniejszy, a akurat nie wiem, tam pójdę to 
sobie wezmę tam kocyk i sobie usiądę, pójdę w inne miejsce, gdzieś tam na przykład nad 
Jeziorko Czerniakowskie na dziką plażę, właśnie tam, gdzie nie... znaczy już teraz nie ma 
dzikich plaż, ale kiedyś były.  
Mówisz, że się nic nie zmieniło od 38 lat w psim nieużytku, a co byś zmieniła, jakbyś 
chciała zmienić? 
Nic. 
Aaaaa! [śmiech] 
W psim nieużytku nic, bo to jest mój... 
No to może dobrze, że się nic nie zmieniło? 
No pewnie, że tak. To jest moje, to jest moje gdzieś tam z dzieciństwa, jak ja idę i tam sobie 
właśnie spaceruję, to właśnie przypomina mi się jak chodziliśmy na deltę na plac zabaw, 
znaczy na boisko i chłopakom kibicowałyśmy, albo nie wiem, na WFie też wychodziło się tam 
czasami. I na samym psim nieużytku się niewiele zmieniło, ale już przy Jeziorku 
Czerniakowskim, no kawałeczek ten psi nieużytek wchodzi na ten koniec jeziorka, tam no się 
pozmieniało na plus, ale też w ramach takiego... jakby nie mocno. Nie przebudowali jeziorka 
i nie zabetonowali. I nic takiego nie zrobili, natomiast umocnili, umocnili tą skarpę na... na... 
na tej strzeżonej plaży czyli koło psiego nieużytku, no ale nie, to dobrze, że się nic nie 
zmieniło, bo to taki właśnie... tam nie trzeba nic zmieniać. Tam nie ma tak, że tam jest... że 
jak się nic nie zmieni, nie wejdzie człowiek to się nie wiem, nie wiadomo co tam wydarzy. 
Także tam... to jest otwarty teren i tam nic nie trzeba zmieniać.  
Ostatnia rzecz.  
Tam trzeba by tylko zmienić to, żeby postawić kosze na... i te, woreczki dla psów. To by się 
przydało na pewno. 
Czyli Ty nie masz takiego poczucia, że nieużytek to jest takie miejsce, gdzie wolno nie 
sprzątać po psie? 
No nie. Chociaż mówię, nie jestem właścicielem psa bezpośrednim, ale sprzątam po psie w 
moim ogródku, mojego szwagra, natomiast nie, nie mam takiego poczucia. Po psie powinno 
się sprzątać wszędzie no. Znaczy może w lesie w jakiejś tam dziczy niekoniecznie, natomiast 
no w nieużytkach gdzie siłą rzeczy się chodzi, to się sprząta.  
Czy jest coś jeszcze, co byś chciała powiedzieć, co na przykład jechałaś i wiedziałaś, że 
będziemy dzisiaj rozmawiać i myślałaś sobie, że chcesz mi powiedzieć a nie zadałam 
takiego pytania? Czy coś jeszcze chciałabyś dodać? 
Nie.  
To bardzo Ci dziękuję.  
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2. Aleksandra, 38, architekt krajobrazu, pracuje zawodowo 

 
Czy i w jaki sposób i czy korzystasz z terenów zieleni na co dzień, prywatnie, jak często i 
jakie są to tereny? 
Korzystam, kiedy tylko mogę, niestety najczęściej weekendowo, bo wtedy mam trochę 
więcej czasu, i różnie, w zależności od tego czy spaceruję z dzieckiem, czy spaceruję sama 
lub z koleżanką tudzież z mężem, no to są to różnego rodzaju tereny rekreacyjne, mniej lub 
bardziej urządzone, lubię też dzikie tereny typu las na przykład. 
Mniej lub bardziej urządzone: czy mogłabyś to jakoś bardziej doprecyzować? 
Z synem na plac zabaw, siła potrzeby, ja nie lubię, natomiast no muszę po prostu z dzieckiem 
bywać na placu zabaw i akurat tutaj takim terenem, z którego często korzystam jest Dolina 
Służewiecka, bo jest i plac zabaw, i tereny trochę bardziej dzikie przy Potoku Służewieckim. 
Czyli z takich terenów bardziej dzikich też korzystasz? 
Tak. 
A powiedz mi, co to znaczy „bardziej dziki” teren? 
To znaczy taki, gdzie nie ma wielu elementów wyposażenia i urządzeń zabawowych, tylko 
takie no…jak najbliższe do natury, o charakterze takim półnaturalnym. 
Czy korzystasz również z tego terenu przy ulicy Potoki? 
Przy Potokach nie, natomiast korzystam z terenu, który znajduje się chwilę za Potokami, od 
strony ulicy Cieszyńskiej, bo to jest właściwie… zanim zaczęli to zabudowywać, to to był taki 
duży ciąg terenów zieleni, który świetnie funkcjonował, bo łączy się z Królikarnią, potem 
Aleją Niepodległości też z kolei można było sobie przejść przez Park Dreszera i po prostu taki 
ciąg spacerowy, z tego terenu korzystam nadal, natomiast z Potoków przyznam szczerze, że 
nie miałam okazji korzystać na co dzień.  
Rozumiem. A co jest dla Ciebie ważne przy wyborze terenu? Bo mówiłaś o spacerach, o 
zabawie z dzieckiem, co tutaj decyduje? 
Ważne jest żeby były takie przystanki, gdzie faktycznie można to dziecko na chwilę wpuścić, 
żeby się czymś zajęło, czyli żeby jednak były w okolicy jakieś tereny wyposażone, żeby była 
ławka czy jakaś drabinka, żeby był sklep niedaleko też jest dosyć ważne, i jako że ja osobiście 
akurat lubię spacerować, to też ważne jest żeby był możliwy spacer wzdłuż, czyli właśnie taki 
ciąg, nie że idę na chwilę na 5 minut na jakiś mały teren, tylko tak jak Dolina Służewiecka czy 
spacer przez las, żeby można było spacerować przez 2-3 godziny, akurat ja tak lubię.  
Czyli tutaj mówisz o rozległości tego terenu? 
Tak, tak. O rozległości, a jednocześnie fajnie jak właśnie blisko jest jakiś sklep gdzie można 
kupić sok, loda, żeby sobie po prostu spacerując móc też coś przekąsić na przykład czy w 
międzyczasie napić się kawy albo zjeść pizzę.  
Czy coś jeszcze jest tutaj dla Ciebie ważne? 
To jest to, co mi przyszło do głowy na pierwszy rzut oka, możliwe, że gdyby podrążyć, to 
będzie więcej. 
Jasne. A z jakich obszarów korzystasz częściej? Z tych urządzonych czy nieurządzonych? 
Raczej z mniej urządzonych, powiedziałabym. 
Potrafisz podać proporcje? 
Proporcji nie potrafię, ale załóżmy 70% natury i drobne elementy właśnie tu gdzie się jakiś 
maleńki placyk urządzony dla dzieciaków, jakieś ławki, żeby ścieżka była w miarę 
cywilizowana najchętniej, ale to oczywiście nie musi być absolutnie żaden beton, tylko żeby 
dało się przejść suchą stopą. Na przykład w Kabatach lubimy chodzić, ale jak są roztopy czy 
coś no to wtedy wiadomo, po kolana człowiek się ubłoci, to jest fajne, natomiast ja osobiście 
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wolę mieć jakąś tam ścieżkę, żeby też po haszczach nie biegać. I to w zasadzie tyle, lubię 
dziką zieleń. 
Co to jest dzika zieleń? 
To jest na przykład dojrzały drzewostan, bez dużej ingerencji człowieka, polany 
wypoczynkowe, nawet jakaś łąka gdzie można sobie z kocem usiąść. I lubię jak są ptaki i 
różne owady, lubię jak jest śpiew, jak coś się dzieje.  
A mówiłaś jeszcze coś takiego, że korzystasz z terenów zieleni osiedlowej, wymieniłaś plac 
zabaw dla dzieci, gdybyś miała wybierać, to wolałabyś korzystać z tych bardziej dzikich czy 
z terenów zieleni osiedlowej? 
Z tych bardziej dzikich, bo uważam, że nawet spacerując z dzieckiem, jest to dla niego 
wartość, że można mu pokazać nie wiem, ptaka, albo np. odgłos jakiegoś ptaka i on się 
wtedy uczy. Ja też podałam ten plac akurat przy Służewskim Domu Kultury, bo tam jest 
zielnik, są rabaty ziołowe i jest możliwość uprawy roślin, więc też jest ten walor edukacyjny, 
to nie jest tylko ściśle urządzony „wybieg” dla dzieci, tylko po prostu coś więcej.  
Dotknęłaś takiego tematu, że w zieleni – o ile dobrze zrozumiałam, jeśli nie to mnie 
popraw, że w zieleni osiedlowej nie ma takich możliwości edukowania dzieci na temat 
przyrody, natury czy nie ma zwierząt, jak to postrzegasz? 
Mam takie wrażenie, zwierzęta są, natomiast moim zdaniem teraz wśród rodziców dzieci 
jest taka tendencja, żeby urządzać place zabaw takie sterylne, trochę na zasadzie pokoju, czy 
też brzydko porównując, że mamy wybiegi dla psów i wybiegi dla dzieci, że jest po prostu 
sztuczna nawierzchnia gumowa, urządzenia zabawowe i nie ma możliwości takiego 
sensorycznego poznawania świata tak naprawdę, mam takie wrażenie, że po prostu te 
dzieciaki siedzą na tej gumie, która brzydko pachnie i nic więcej się nie dzieje, na jedną 
modłę są robione teraz te tereny zieleni osiedlowej, przynajmniej w okolicy. Znaczy akurat 
na Służewie może nie, ale widać, że teraz te place, które są urządzane no to po prostu 
wypełniane są nawierzchnią syntetyczną jeżeli tylko zarządców nieruchomości na to stać. 
Pogadałyśmy trochę o tym jak używasz tych terenów, może posumujmy to jeszcze: 
spacery z mężem, z dzieckiem, zabawy z dzieckiem, czyli wychodzenie na plac zabaw, to 
jest sposób w jaki korzystasz? 
Tak, ja bardzo lubię jeszcze spacerować wieczorem, natomiast ze względu na to, że jest w 
domu dziecko i nie zawsze jest z kim je zostawić, to niestety jest to ostatnio rzadziej 
stosowany sposób wypoczynku.  
To bardzo interesujące, jak mówisz że wieczorem… 
… bardzo lubię… 
… to dokąd wtedy idziesz wieczorem? 
No to wtedy sobie właśnie lubię wyjść np. tym ciągiem przez Cieszyńską, bo ja mieszkam na 
Podbipięty, no to jest bliska okolica Alei Wilanowskiej i np. dojść sobie do Królikarni, 
zawrócić Wyścigami tylko trzeba mieć wtedy więcej czasu i faktycznie latem to w ogóle jest 
super, bo jak się wyjdzie o 20:00 to jeszcze jest trochę widno, ale zimą też jak mamy okazję, 
to tak chodzimy. Czyli powiedzmy 2-3 godziny  na spacer i ile się da piechotą. 
Nie chodzisz sama wtedy? 
No nie lubię sama chodzić, po ciemku nie lubię. 
Dlaczego? 
No jednak mimo wieku obawiam się troszeczkę, bo nie czuję się komfortowo kiedy idę sama, 
a obok są te krzaczory, a ponieważ lubię te naturalne tereny to są krzewy, są drzewa i po 
prostu kiedy jest dzika ciemność, bez oświetlenia, no to jak idę z jakąś inną osobą czuję się 
bardzo dobrze, natomiast jak idę sama no to tak mniej chętnie. Oczywiście do Królikarni 
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pójdę, do Parku Dreszera pójdę, ale jak już jest taki krzaczor jak pod skarpą, no to już mniej 
chętnie.  
Czy tutaj ma znaczenie oświetlenie i monitoring? 
Monitoring myślę, że żadnego, oświetlenie… no kurczę w prawdę mówiąc trochę ma, tylko 
że z drugiej strony jakby oświetlić naturalny teren czy taki półnaturalny no to on trochę 
straci, prawda? 
Dlaczego straci? 
No dlatego, że wprowadzi się elementy, które jednak są sztuczne i np. widoczne również za 
dnia… no nie wiem, tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo wiem, że wieczorem czułabym 
się trochę bardziej komfortowo gdybym miała co jakiś czas jakieś oświetlenie, ale wiem, ze 
to jest działanie psychologiczne, bo jakby było oświetlenie, to wiem że i więcej ludzi by tam 
siadało, co też potencjalnie jest bardziej niebezpieczne prawda, bo też wiadomo, że jak 
teren jest dzikszy to mniej ludzi tam tak naprawdę siedzi i to jest bardziej moja świadomość, 
że ja się boję bo jest ciemno, bo jest krzaczor, bo nie wiem czy jakiś tam nie wiem, pan nie 
siedzi i zaraz nie zacznie zaczepiać, ale z drugiej strony jak się już wprowadzi światło, no to 
grupki ludzi zaczną przychodzić, będzie im też przyjemniej, będą widzieli jak puszkę 
otwierają czy coś takiego, no więc trudno mi powiedzieć, natomiast monitoring uważam, że 
absolutnie nie, nie ma takiej potrzeby, bo i tak tak naprawdę jak coś się stanie to już się 
stanie i jedynie ewentualnie potem można łapać sprawcę.  
10:36  
Czy mogłabyś bardziej opisać to zagrożenie, czyli to co się kryje w tych krzakach, to są 
właśnie mężczyźni jacyś, tak? 
No właśnie powiem szczerze, że ja do końca nie wiem, tak naprawdę, dlatego że to jest 
chyba bardziej taki w głębi zakorzeniony lęk przed nieznanym, nigdy mnie nie spotkało na 
szczęście nic złego. Może jako kobieta faktycznie czuję się z lekka słabsza. Natomiast też 
nigdy mi się nie zdarzyło żeby mnie ktoś nie wiem, w jakiś brzydki sposób zaczepił… 
Bo powiedziałaś „mimo wieku”, no bez przesady :D 
No może tak być, ja słyszałam o historiach np. że mężczyzna samotnie wracającą wieczorem 
koleżankę chciał nie wiem, zgwałcić, więc jest ten kontekst płci wtedy. Natomiast no może 
też mężczyzna czuć się zagrożony, np. kradzieżą, prawda? 
Jasne. A powiedz, jesteś architektem krajobrazu, więc możesz sobie spokojnie to 
wyobrazić: gdyby te źródła światła były niewidoczne, to znaczy gdyby to było 
zaprojektowane tak delikatnie – w dzień nie ma żadnych widocznych elementów, które 
brzydzą, obniżają jakość tej dzikości, o której mówiłaś, to to by było do zaakceptowania? 
Czy nadal byś uważała, że to psuje Ci ten widok? 
Nie, nie, aż tak mi nie psuje, zwłaszcza że umówmy się, że są projektanci, którzy ładnie 
dobierają, natomiast ważne tutaj jest żeby to nie były wysokie latarnie, bo one płoszą ptaki. 
Że jest ten aspekt, że jak jest wyżej to jakieś klosze trzeba stosować, jak najbardziej 
dyskretne, niskie punkty tak. Gdyby była taka możliwość to na pewno byłby większy 
komfort, chociaż trudno generalizować, bo to zależy od terenu też w dużej mierze, od 
miejsca, od jego potencjału, jego lokalizacji, ale generalnie oświetlenie na plus, chociaż no 
pytanie ile osób spaceruje po zmroku tak jak ja, prawda?  
Myślę, że to do jakiejś godziny trzeba by tutaj to oświetlenie odpalać… 
I kwestia zimy, niektóre tereny służą do przejścia 
Mhm, niektóre tereny masz rację pełnią rolę tranzytową, ale też wydaje mi się, że jeżeli 
tutaj mówimy tak jak Ty mówisz o takich miejscach nieużytkowych jako o miejscach 
cennych przyrodniczo, to też to światło pewnie przeszkadza więc… 
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Tak, dlatego też nie mam do końca zdania, bo to zawsze jest dla mnie problem projektowy, 
prawda jeżeli już coś robię, to na ile w to w ogóle wchodzić. Ludzie sobie wybierają miejsca 
rekreacji, jeżeli gdzieś się czują niebezpiecznie po zmroku, no to skorzystają w dzień, na 
przykład ze spaceru z psem, nie muszą koniecznie przeć [?], chyba że jest tranzyt, no to 
wtedy jeszcze jest kwestia, że niektórzy muszą.  
No dobra, to myślę, że tę część mamy omówioną, teraz chciałabym przejść do meritum 
naszej rozmowy, czyli do twoich preferencji estetycznych. Co Ci się bardziej podoba: zieleń 
parkowa, osiedlowa czy zieleń nieużytków? I tutaj mówiąc oczywiście „zieleń” traktuję to 
bardzo szeroko, razem z wszystkimi zwierzątkami, myślę że tutaj przy Tobie należało by 
zapytać „krajobraz” parkowy, nieużytków czy osiedlowy. 
Trudno mi wybrać. Bo osiedlowy to na razie odpuszczam, no bo współczesne osiedla 
wiadomo jakie są – mało zieleni, a starsze osiedla mają też zieleń zaniedbaną,  natomiast 
parkowa i nieużytkowa jak najbardziej tak, i tutaj też trudno się tak naprawdę zdecydować, 
która najbardziej. Zależy też jaki park prawda, jaki nieużytek. Ale bardziej ku tym nieużytkom 
bym się chyba skłaniała jednak, troszeczkę. 
Powiedziałaś „zależy” – od czego zależy? 
Zależy czy park ma właśnie duże drzewa, ja lubię duże drzewa. Lubię na przykład sobie 
usiąść w cieniu, nie lubię takich drobiazgów. I lubię polany. Czyli jak nieużytek ma dużo 
otwartej przestrzeni, gdzie można sobie usiąść z kocem, no to jest ekstra. Jeżeli park ma 
rozległą polanę – też jest ekstra. Nie lubię dużej sztuczności w miejscach, gdzie rekreacyjnie 
sobie przebywam.  
Dlaczego? 
Bo ciągnie mnie do natury jednak. Lubię wodę, lubię patrzeć na wodę i w tym momencie też 
w niektórych parkach np. na polu mokotowskim – lubię ten zbiornik, który jest no średnio 
utrzymany w tej chwili, ale lubię przy nim przebywać. Lubię potok służewiecki, lubię np. 
spacerować w otoczeniu wody, tereny nadwiślańskie. Jest teraz na Wyścigach zbiornik 
retencyjny, który został parę lat temu odtworzony i też tam na przykład bardzo lubię 
chodzić.  
Już drugi raz wspomniałaś o stanie czy też utrzymaniu tej zieleni. Powiedziałaś tak: na 
nowych osiedlach mało zieleni, na starych może i w porządku, ale źle utrzymane i teraz 
mówisz, że jest źle utrzymany staw na Polu Mokotowskim.  
Chodzi o to, że na przykład dziecko lubi spacerować też po wodzie i jak tam moczy nogi to 
tam po prostu jest niezbyt czysto, natomiast to nie jest dla mnie czynnik, który te miejsca 
skreśla, natomiast akurat w momencie, kiedy jest murek, na którym można usiąść i 
pomoczyć nogę, to trochę mnie ta czystość jednak by bardziej kręciła, natomiast no w 
momencie kiedy jest zbiornik naturalny, lubi jakiś stworzony przez człowieka ale 
niedopuszczający bliskiego kontaktu z wodą, no to sobie może być brudno. Chodzi o to, żeby 
nie kusić do wchodzenia w miejsca, które nie są czyste.  
Bardzo mi się podoba ten wątek, jeśli mogę w ogóle tak powiedzieć, bo Ty tutaj dotykasz 
sedna sprawy: mówisz „tam gdzie sprawia wrażenie, że zostało przygotowane przez 
człowieka dla drugiego człowieka, że mogę do tej wody wejść, a ona jest kurczę brudna, 
niefajnie i widzę zagrozenie, no to mi się nie podoba, tak? 
No nie, bo ona kusi, tam ludzie często siedzą, moczą nogi, natomiast jeśli mam tego 
czterolatka z czystymi stópkami no to niestety no, instynkt matki mówi nie. Natomiast takie 
dzikie jak najbardziej super, tylko że tam wtedy to nie zachęca do wchodzenia, tylko do 
podziwiania, w ten sposób. Lubię zapach takiego błota nawet.  
Ale co, ten sam zapach błota na polu mokotowskim już nie? 
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Zapach? Nie, zapach ok.  
Powiedziałaś też „zależy”. Jak zapytałam czy bardziej Ci się podoba ta zieleń osiedlowa czy 
parkowa czy nieużytków. I ja zrozumiałam, że wszystkie Ci się podobają, tylko to zależy… 
Tak, bo ja dużo lubię. To zależy od momentu, od tego z kim jestem. Może też prawda w 
różny sposób można wypoczywać. Jak chcę po prostu pospacerować i posiedzieć na trawie, 
no to generalnie raczej preferuję nieużytki, ale to dlatego, że z trawników w parkach 
miejskich ludzie są wyganiani często. Dalej jest taki pogląd, że nie korzystamy z trawników, 
tylko to jest piękne, czyste i nie ma siedzenia. No w łazienkach jakbym siadła na trawniku to 
od razu by ktoś podleciał. A na łące mogę sobie posiedzieć o ile oczywiście nie jest bardzo 
wysoka i niedostępna. Lubię też urządzoną dojrzałą zieleń do podziwiania, jak dłużej 
spaceruję to mi się podoba w Parku Dreszera na przykład to że są rabaty z zielenią 
okrywową, bardzo zadbane, bardzo gęsta jest ta zieleń okrywowa, duże drzewa i ławki, że 
można też na chwilę przysiąść, popatrzeć sobie, posiedzieć w tej zieleni, ale już z dzieckiem 
bym tam nie poszła, bo by się zanudził albo wszedł w tę zieleń po prostu w którymś 
momencie. Także to bardzo zależy od klimatu, od momentu, od tego na co jestem 
nastawiona spędzając czas na powietrzu.  
A zieleń osiedlowa? 
No u mnie niestety za bardzo nie ma zieleni osiedlowej w miejscu, w którym teraz 
mieszkam, tak bliziutko, ja po prostu korzystam właśnie albo z dolinki albo z tych terenów za 
Al. Wilanowską, z tego względu, że tam wszystkie bloki są ogrodzone. To jest osiedle z lat 90. 
i po prostu no dookoła jest piękne, tak, jest dużo zieleni, są drzewa, ale nie ma tam jak 
spędzać czasu, a dookoła jest zabudowa willowa, więc też niestety nie ma takiej stricte 
zieleni osiedlowej do korzystania tak naprawdę, przez mieszkańców. Natomiast na 
Ursynowie już tak. I tam o zaniedbaniu wspominałam w momencie kiedy myślałam o bardzo 
przerzedzonych trawnikach w niektórych miejscach, którymi nikt się nie zajmuje, to w 
zasadzie jest klepisko. I zamiast coś z tym zrobić no to te klepiska tak sobie są. I o 
niewłaściwych cięciach drzew. No że po prostu są drzewa, były piękne a tu nagle buch pół 
korony przepadło, to mnie trochę martwi. Ale tak to jak najbardziej, natomiast teraz myślę, 
że jeszcze jest trochę za mało takich trendów, żeby ludzie sobie na przykład uprawiali kwiaty 
czy zioła na osiedlach, mi się to bardzo podoba, myślę że bardzo by się przydało w 
niektórych miejscach. 
Za mało? 
U nas na Ursynowie jeszcze nie widzę zbyt wielu takich ruchów. Bo trendy są jak najbardziej 
A to nie jest tak słuchaj, tak jak ja obserwuję, że to było kiedyś i zanika?  
Tak. Ale teraz powolutku jest próba odnowy, są te różne akcje, jakieś właśnie ogrody 
społeczne, to jest super, natomiast to się jeszcze za bardzo nie dzieje, u nas przynajmniej, 
tam gdzie mieszkałam wcześniej. Bo tu gdzie mieszkam teraz to Służewski Dom Kultury 
działa. 
Czyli taka zieleń osiedlowa też by Ci odpowiadała? 
Do użytku tak, bardzo. Duże drzewa plus możliwości uprawy. Tym bardziej, że to też sprzyja 
integracji ludzi, prawda, że sobie razem wyjdą, porozmawiają, ktoś to musi podlać, więc 
trzeba się umawiać. Brakuje mi teraz trochę takich interakcji między mieszkańcami jak 
kiedyś pewnie były, a teraz jest tego mniej. I zieleń tutaj też może pełnić ważną funkcję. Plus 
obserwacja ptaków, czyli tutaj duże drzewa gęste, lub gęste krzewy. Jest taki park przy 
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego Jana Pawła II, i tam jest dużo takich krzewów 
wysokich takich po 3-4 metry i one są całe zapełnione wróblami na przykład zimą i też 



 18 

lubimy z synem chodzić i im tam ziarenka wrzucać. No to też można uznać za zieleń 
osiedlową poniekąd. 
A ten park, mówisz o tym przy kościele w kształcie dzwonu Budzyńskiego, ten park, no ja 
go też znam, to go projektowała Dorota Sikora nasza koleżanka z katedry, i on jest 
relatywnie taki mało naturalny moim zdaniem? 
22:00  
To znaczy tak, rabaty są, widać że są projektowane, w tym miejscu jest to jak najbardziej celowe, 
fontanna jest też super ale to już tam inna sprawa, natomiast krzewy podoba mi się, że one mimo że 
są w kształcie jak najbardziej wprowadzonym, widocznie planowe, ale są wysokie i tam faktycznie są 
siedliska. 
Raczej chyba miałam na myśli że jest duża proporcja nawierzchni utwardzonych, w tym sensie 
Jest, jest trochę 
I to Ci nie przeszkadza w momencie w którym są te drzewa, te krzewy? 
Nie, w momencie w którym ja jestem w centrum miasta praktycznie, no tak w centrum osiedla 
można powiedzieć, to mi to w ogóle nie przeszkadza, dlatego że ludzie tamtędy chodzą, korzystają, z 
wózkami chodzą te kobiety, mijają się, a są też duże powierzchnie trawników i krzewy, więc to się 
gdzieś tam równoważy, mimo że faktycznie może trochę szerokie te ciągi są, ale nie przeszkadza mi 
to szczerze. 
Nie nie, ja tutaj nie mówię o tym żeby narzekać, że to jest za dużo, tylko mówię o tym, że mówiłaś 
wcześniej że naturalnie, a tutaj... 
Dlatego ciągle klucz "zależy niestety" 
"Zależy" właśnie przy tym elemencie badania, który w tej chwili robimy, to właśnie to "zależy" jest 
najważniejsze, jeżeli Ci przychodzi do głowy jeszcze od czego zależy, to będę szczęśliwa jak 
powiesz. 
Myślę, że w dużej mierze zależy od otoczenia, prawda, poza tym że zależy od nastroju i tego co 
człowiek w danym momencie chce robić, to od otoczenia, no bo tak jak mówię, jeśli na przykład 
wiem, że ludzie dużo spacerują, jest po prostu tranzyt, jest dużo bloków dookoła, no to z jednej 
strony ludzie potrzebują tej zieleni, ale z drugiej strony szerokie ciągi komunikacyjne ułatwiają im 
życie. No i zależy też od tego, że gdyby był tam sam beton, duży betonowy plac, to byłoby strasznie, 
ale ze względu na to, że są te trawniki, są drzewa, które powoli rosną i będą kiedyś dużymi 
drzewami, no to dla mnie jest to przestrzeń w miarę przyjazna. Natomiast jeśli chodzi o tereny 
bardziej naturalne i tutaj mam na myśli na przykład tereny nad Wisłą, no w miejscach nie bulwary, 
tylko te tereny dziksze,  to tam na przykład betonowa ścieżka to by była tragedia moim zdaniem, 
więc to bardziej w tym klimacie, też otoczenie i kontekst.  
Ale Ty mi tutaj słuchaj uciekasz od tej zieleni osiedlowej jak się da, bo mi znowu opowiadasz o 
parku, a ja bym Cię jeszcze chciała popiłować, wiem co Ci się podoba w parku, co Ci się podoba w 
nieużytku, a w zieleni osiedlowej powiedziałaś, że drzewa wysokie i ogródki społecznościowe. I to 
jest wszystko tak, co Ci się podoba w zieleni osiedlowej? 
Nie, to nie jest wszystko, podobają mi sie rozlegle trawniki, nawet takie utrzymywane eksstensywnie 
czyli koszone dwa-trzy razy do roku, siłownie plenerowe właśnie na takich większych 
powierzchniach, to mi się podoba. Natomiast no też zależy, bo ta zieleń osiedlowa jest tak różna, 
gdyby tak pojawić się na jednym osiedlu na Służewie nad Dolinką, gdzie tam  faktycznie już jest 
starsza zieleń prawda, a na przykład na Kabatach, no to będzie duża różnica w pojęciu zieleni 
osiedlowiej. 
A co Ci się nie podoba powiedz? 
Nie podoba? Nie podoba mi się bałagan przestrzenny, strasznie mi się nie podoba  jak na przykład 
ludzie nasadzili mnóstwo odmian obok siebie no ja po prostu już niestety z racji zawodu 
wykonywanego nie lubię tego. I na przykład właśnie u mnie tak jest, że był ogrodnik, który szalał, 
szalał, szalał i tak zaszalał, że po prostu wyglądam przez okno i widzę 100 gatunków różnych i mi to 
przeszkadza. Natomiast ludzie przychodzą i mówią "wow, jaki niesamowity ogrodzone osiedle a jest 
zieleń, są drzewa, nie ma parkingu podziemnego", że to jest teraz wartość. No ale mnie jednak 
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mnogość odmian na małej przestrzeni denerwuje, a mam wrażenie, że często ta zieleń teraz no jest 
dosadzana przypadkowo, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe nie wydają pieniędzy na 
projekt, ja nie mówię, że to musi być zawsze, natomiast no jest też duży chaos w tym wszystkim. I 
zieleń jest też przytłumiona przez wielkie znaki parkingowe typu "mamy trzy miejsca postojowe", 
buch betonują, zabierają przestrzeń na zieleń. Więc ona trochę się kurczy, nawet na tych starych 
osiedlach, które były projektowane dla ludzi, nawet poza tym że wstawiają bloki w miejsca, gdzie 
była zieleń kiedyś, no ale tego nie przeskoczymy.  
A co Ci się nie podoba - czy podobne rzeczy - w parku i w nieużytku, jak w zieleni osiedlowej? 
W nieużytku nie ma czegoś takiego w sumie jak taki bałagan przestrzenny, bo nie jest to 
zaprojektowane najczęściej  przez człowieka, więc nawet jak całość sprawia wrażenie chaosu, to jest 
to chaos stworzony przez przyrodę i to lubię, to mi w ogóle nie przeszkadza. Natomiast w parku jeśli 
na przykład widzę, no niestety, ja patrzę tak "ja bym to zrobiła inaczej", prawda, więc mogę się czuć 
dobrze, ale niestety...  
Ale nie musisz absolutnie wchodzić w rolę człowieka, który nie jest architektem krajobrazu, bo 
takich też mamy w projekcie :D Więc możesz zupełnie od siebie mówić, tak jak Ty patrzysz. 
No więc to mi się nie podoba, to rozwiązanie projektowe, na powierzchni 10m2 mam 5 gatunków, to 
dla mnie za dużo, natomiast to jest bardzo subiektywne i faktycznie związane z obserwacją przez lata 
różnych projektów, różnych terenów kiedyś urządzanych i stąd to wynika. I faktycznie  nie wszystko 
mi się podoba, natomiast staram się dostrzec pozytywne rzeczy zawsze, nie skupiać się na 
negatywnych, tylko jak już mam tę przyrodę, mam zapach, mam drzewa, mam jakieśtam  kwitnące 
kwiaty, no to skupić się na tym, co jest fajne.  
A powiedz mi, czy jest coś, czego Ci brakuje w tych wszystkich typach trzech zieleni? 
W osiedlowej właśnie brakuje mi takich fajnych przestrzeni trawiastych po prostu, że trawniki to 
wyglądają... no wiadomo, że korzystają z tego i dzieciaki i psy, natomiast no niejednokrotnie są takie 
klepiska, że wypadało by coś tym zrobić, albo zrezygnować z trawnika. No brakuje mi takiej 
przestrzeni, że ja sobie wychodzę z kocem i swobodnie się kładę. Przy Szostrogodzińskiego na 
Ursynowie jest taki teren, ta górka taka, to tam można sobie usiąść jeszcze póki co  i to jest fajne, 
natomiast tak najczęściej na osiedlach mi tego brak, no i brakuje mi właśnie miejscami tych 
możliwości ogrodów społecznych, że można by było coś pouprawiać, no nie wiem czy zjeść, ale na 
przykład pokazać dziecku "to jest mięta", żeby sobie powąchało taką miętę, tej edukacyjnej funkcji. 
Gdyby się okazało, że można zjeść, to byś zjadła? 
Mmmmmmm tak. Raczej tak. No chyba że bym wiedziała, że nie wiem, że psy.. 
A kto by Cię musiał upewnić, właśnie, co to musiałoby się wydarzyć, żebyś stwierdziła, że ok, mogę 
to zjeść. 
No, np jak nie sikąją psy. Jak rabata jest wyniesiona w stosunku do poziomu terenu, nie mówię, że 
ogrodzona, bo ja ogrodzeń nie lubię, no ale że wiadomo, że... albo kultura społeczna po prostu, żeby 
nie wyprowadzać psów w tych miejscach. Jeżeli pies nie nasika, powietrze mamy jakie mamy - nie 
przeskoczymy tego, to spokojnie zjem. Dziecku dam.  
30:22  
Dobra. To mamy osiedlową,czego Ci brakuje w parku? 
W parku często mi brakuje możliwości kontaktu z wodą, ja wiem, że to jest trudne technicznie, ale 
właśnie brakuje mi tego, że mam płytki zbiornik do którego mogę wejść. Mogę się ochłodzić. No i 
właśnie możliwości korzystania z trawników, które są fajne i kuszą, ale zabraniają często na przykład 
osoby stróżujące. Zakaz, szanuj zieleń, zakaz wstępu, grozi mandatem, takie rzeczy, no już to się 
coraz rzadziej zdarza. No właściwie tyle.  
A jak chodzisz tam w okolicy właśnie Potoków, tam gdzie opowiadałaś, czy do lasu, czy korzystasz z 
nieużytków, to czego Ci tam brakuje? Wspomniałaś o bezpieczeństwie? 
No to właśnie ta kwestia, że trochę ciemno po zmroku, no więc tutaj ewentualnie jakieś rozwiązania 
dotyczące oświetleń może, natomiast poza tym czasem jakaś ławka jednak, co jakiś czas chociaż, no 
nie mówię że w lesie, w lesie są ławki zresztą. Natomiast jak tak spaceruje, to tam akurat jest całkiem 
fajny teren, bo jest skarpa i ławki są na osiedlu, więc w razie czego można usiąść na osiedlu, a po 
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prostu przejść tym terenem dziewiczym, więc właściwie powiem szczerze, że niewiele mi brakuje. 
Trochę bym na przykład chętnie ucywilizowała ścieżki, to znaczy po prostu nie zostawiała takich 
totalnych kolein, bo tam są takie, że niby jest ścieżka natomiast no ona nie wygląda jak jest wilgotno, 
tylko że używając naturalnych materiałów. Brakuje mi na przykład takich ścieżek z nawierzchnią 
mineralną, gdzie wygląda bardzo naturalnie, ale mogę przejść suchą stopą i się nie martwić że za 
chwilę będę po kolana w błocie. A poza tym niewiele.  
To wiesz co, przejdziemy do ostatniej części z tymi zdjęciami, które robiłaś, które wybierałaś na 
naszych terenach, na naszych poligonach. Zaczniemy od Potoków no bo to jest najbliżej twojego 
miejsca zamieszkania. I powiedz mi, dlaczego wybrałaś takie zdjęcie? Co jest na nim takiego? 
Przestrzeń. Tu mi sie akurat podobało, że jest rozległa, obecnie jeszcze, niezabudowana ani nie 
zagospodarowana przestrzeń, która najprawdopodobniej - nie wiem jak to wygląda w sezonie, 
natomiast teraz to jest jednak właśnie taki potencjał. Że jest ta natura i jest dużo miejsca. Tylko 
usiąść, trawa i w ogóle. Tutaj pododbny był motyw. Tutaj mi się podobało gniazdo, czyli będą ptaki. 
Tutaj powiem szczerze, że do konca nie pamiętam, bo przestrzeń raz, natomiast tutaj mi się 
podobało, że się wytworzyła taka oś widokowa, tylko tam nie za dużo jest na końcu, na domknięciu. 
Natomiast to mi się podobało, że ten krajobraz jest tak ramowany. 
To jest ZDJĘCIE NR 4 z Potoków twoje... 
Kompozycja może nie jest super, ale to mi się podobało, że jest ten zbieg taki w przestrzeni. A tutaj 
bardzo mi się podobało - to jest kolejne zdjęcie (5) - nie wyszło na zdjęciu tak ładnie jak w naturze, 
ale tu były ogrodzenia ogrodów, chyba tak, działkowych, i też było takie fajne przejście malownicze, 
ramowane bokami przez zieleń. Taki korytarz.  
Czy tu ma znaczenie, że są te ogródki? Czyli że jest jakiś element ludzki?  
Nie, chodziło mi raczej wyłącznie o ten korytarz. Tu mi się podbała leszczyna kwitnąca i topola z 
gładką korą. Znowu gniazdo... 
Gniazdo, czyli zwracasz uwagę na ptaki. A co jest tu fajnego? 
A tutaj to akurat to też nie do końca widać,ale tak, podoba mi się że jest przestrzeń ograniczona 
przestrzenią wysoką, czyli trochę takie wnętrze krajobrazowe. I bardzo lubię nawłocie, tylko że 
akurat tych nawłoci w tym momencie nie widać za dobrze. To własnie też mi się podobało, że one 
teraz zimą jak jeszcze trochę słońce zaświeci, albo jak jest trochę śniegu to fajnie wyglądają. 
Coś jeszcze na tym zdjęciu uważasz, że jest fajne?  
Kolory. Akurat podobało mi się zestawienie tych zimowych barw, lubię. Lubię na przykład szarość. 
Ludzie na przykład mówią o Jezu, jaka brzydka pogoda, jak szaro, a ja tysiąc odcieni szarości po 
prostu. 
No bo ty widzisz te tysiąc odcieni szarości, ludzie zwykle nie widzą takich odcieni. 
Lubię to, a tu jeszcze te brązy są.  
Skoro już jesteśmy przy tym terenie, to go pomęczmy.Powiedz mi, bo pokazałaś na zdjęciach 
takie... podobało Ci się to, że jest jakieś takie przejście, że jest jakaś dostepność, ciągłość, że jest 
otwarty teren. Czyli rozumiem, że preferujesz takie bardziej otwarte, że tam parę razy użyłaś słowa 
"polana"? 
Tak, lubię otwarte polany i ciągi. Czyli takie linearne układy zieleni.  
Czego za tym nie lubisz? 
Hmm ja dużo rzeczy lubię... Czego nie lubię... No nie lubię jak... na przykład nie korzystam z terenu 
jak trudno się do niego dostać i tu niestety jest taka sytuacja, ale to obecnie, nie wiem jak było 
wcześniej, natomiast teraz teren jest zabudowywany, widać że większość będzie przeznaczona pod 
zabudowę dookoła i po prostu w tej chwili ja w ogóle tego terenu nie czuję, nie zdążyłam go poczuć, 
bo go nie widzę. Nie mogę do niego się dostać, bo wszedzie są te ogrodzenia, budowy, hałdy. Jak 
wejdę, to myslę że może mieć potencjał. Natomiast własnie blokuje mnie to że właśnie... 
A co to znaczy "nie czuję terenu"? 
Nie czuję, że mogę tam wejść i eksplorować, bo na przykład idąc Al. Wilanowską mam wszedzie płoty 
prawda? Płot-budowa, płot-budowa - nie wiem, że taki teren tam jest. A druga rzecz, która mnie 
blokuje, która mi się nie podoba, że właśnie nie ma tej możliwości przejścia z wykorzystaniem 
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rekreacyjnym terenów sąsiednich, bo tam jest głownie zabudowa willowa dalej i trzeba się strasznie 
namęczyć, żeby się dostać na przykład do Królikarni, a z kolei ten teren, który jest wyżej, umożliwia 
takie przejście. Czyli dla mnie osobiście, bo ja lubię po prostu iść. No i on taki w tej chwili 
przynajmniej jest pod tym względem trudny, natomiast to jest kwestia na pewno tego, że sa po 
prostu ogrodzenia budowy.  
A czy te ogrodzenia budowy to cię denerwują, przeszkadzają Ci właście nie względu na dostępność 
czy jest jeszcze jakiś inny powód? 
Nie, raczej na dostępność. W momencie, w którym widzę teren ogrodzony no to tak nie bardzo mam 
ochotę brnąć, bo nie wiem co mnie czeka dalej. Czy nie czeka mnie kolejne ogrodzenie jak już się 
przedostanę. Tylko to.  
To teraz przejdźmy do tego drugiego terenu, nad Wisłą, to jest Wisła Żoliborz. No i zdjęcie numer 
1, czemu takie zdjęcie zrobiłaś? 
Bardzo mi się podoba ta ścieżka, podoba mi się, że jest dużo drzew, akurat nie są one może bardzo 
stare, drzewostan jest dosyć jednolity. Podobała mi się kolorystyka i bardzo mi się podobała ta 
wysepka po środku, czyli że po prostu ta ścieżka tak meandruje, jak rzeka trochę, że się rozchodzi, 
wraca, no wydało mi się to malownicze, no fakt że na zdjęciu może nie wygląda aż tak super jak to w 
rzeczywistości widziałam, ale to był główny motyw, czyli ten środek i ścieżka.  
A co w tej ścieżce jest takiego fajnego? 
To, że wygląda naturalnie, ale da się swobodnie po niej przejść, bo to jest chyba mineralna ścieżka. 
Że jest lekko utwardzona, a z drugiej strony nie jest inwazyjna. I zachęca właśnie tych co lubią dużo 
spacerować wzdłuż, zachęca do penetracji tego terenu, żeby po prostu się nim przejść, ja tak lubię. 
Dlaczego zachęca? 
Bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Bo tu jest tak jednolicie jednolicie, ale widać, że coś się dzieje i 
na przykład dla mnie to, że ona tu się tak rozszerza, że wymija te drzewa, no to zastanawiam się czy 
dalej nie spotka mnie jeszcze jakaś taka niespodzianka w krajobrazie. Poza tym też stwarza takie 
wrażenie że jest no właśnie jednak leciutko ten teren ucywilizowany właśnie przez tę ścieżkę. Gdyby 
to był krzak krzak oczywiście ja przejdę wszędzie, bo niejednokrotnie muszę, natomiast jeśli mam 
rekreacyjnie chodzić, to nie przedzieram się, wolę iść ścieżką.  
A tu? 
A tutaj prawdę mówiąc zainteresował mnie [...śmiech] tej budki lęgowej, do tej pory nie wiem co to 
jest, jest to wielka budka z jakimś nie wiem, z armatą, z lufą, może się kiedyś dowiem. 
ZDJĘCIE 2 Oli na Żoliborzu 
Po prostu mnie to zainteresowało, co to może być za ptak, który taką budkę zasiedla. Tu podobał mi 
się otwarty krajobraz, widok na Wisłę i też po prostu rozległy widok i to położone drzewo mi się 
podobało. 
Dlaczego? 
Dlaczego? A to właśnie trudne pytanie. Po prostu spodobało mi się w krajobrazie, nie potrafię tego 
wytłumaczyć, dlaczego akurat leżące. No może właśnie ta natura, że niektóre drzewa stoją, niektóre 
leżą, natomiast nie myślałam nad tym, po prostu podobał mi się widok i to, że ono się równolegle do 
rzeki ułożyło.  
No tak, to zdjęcie w ogóle... piękne zdjęcie zrobiłaś, takie graficzne tak... z dramaturgią tej gałęzi... 
No właśnie podobało mi się to drzewo, natomiast długo nie myślałam tylko ciach! I właśnie że taki 
element natury.  To było podobnie, tutaj chciałam podejść do brzegu z kolei, ale tu mi się też 
podobało niebo bardzo, po prostu podobały mi się chmury i rzeka, zestawienie tych dwóch 
płaszczyzn. Ścieżka. Meandry ścieżki, czyli idziemy dalej... No właśnie, tutaj też podoba mi się 
właśnie, że ta ścieżka kluczy między drzewami. Że nie ma tego elementu sztuczności, że prosta 
ścieżka, tylko po prostu dostrzegając te elementy które są, no mozliwe że tam je bobry za jakiś czas 
zjedzą te drzewa, ale póki co, że ona się tak wije naturalnie między drzewami.  
41:03  
A jaka jest różnica miedzy tym a tym? Czy jest? Czy po prostu zrobiłaś dwa takie same zdjęcia? 
A mogę jeszcze raz poprzednie? Nie, one nie są takie same. 
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No właśnie, bo to jest piąte i szóste. Czym one się różnią? 
No tutaj też chciałam pokazać bardziej strukturę drzew, te plany, że tutaj właśnie jest więcej, no w 
sumie są w podobnym wieku, ale że jednak widać ten dalszy plan, a tutaj skupiłam się na samym 
meandrze w następnym zdjęciu. 
A tu? 
Chociaż to chyba jest... A tutaj na ścieżce, tutaj po prostu mi się podobała ścieżka. Możliwe, że za 
dużo ich narobiłam, bo też po prostu było zimno... 
Nie ma tak, że za dużo, z jakiegoś powodu zrobiłaś. 
Strasznie mi się nie podoba ta gałąź, która mi tu weszła, no ale trudno, natomiast podobały mi się 
wiry na rzece i to, że jest dojście do rzeki, że można jak będzie cieplej, że można sobie tu przysiąść, że 
jest kontakt z rzeką blisko. A tutaj był jakiś podest, podobało mi się to, że można podejść do rzeki 
suchą nogą, może usiąść, może dla wędkarza by to było dobre, natomiast mi się po prostu podobało, 
że jest to jakiś punkt ku rzece. No tutaj podbały mi się pochylone drzewa po prostu, ten element 
natury i rysunki konarów (ZDJĘCIE 9). No tak, tutaj one są dosyć podobne, tutaj mi się po prostu 
podobała też Wisła, tam były niesamowite wiry wtedy. 
Co jest pięknego w wirach, czy to w ogóle chodzi o to, że to jest piękne czy to chodzi o to, że jest 
jakieś interesujące, przyciągające? 
Dla mnie to jest piękne, lubię. Szumi, to też jest ten element, że można posłuchać troszeczkę, no i po 
prostu też lubię jak woda płynie, a jak ona płynie spokojnie to jest jednak mniej atrakcyjne dla ucha i 
dla wzroku niż jak gdzieś tam się przelewa w międzyczasie. No i też to zestawienie zieleni niskiej 
takiej nieużytkowej, z zielenią wysoką po drugiej stronie, że po prostu są te dwa plany i na pierwszym 
takie habazie, a z tyłu drzewa. Tutaj to w zasadzie powiem szczerze że nie wiem dlaczego akurat. Na 
pewno będąc tam mi się to podobało, ale teraz jak patrzę trudno jest powiedzieć dlaczego akurat 
takie ujęcie.  
Tu już się chyba pojawiają podobne rzeczy 
Tak, może po prostu na przyszłość powinnam bardziej selekcjonować... 
Nie, nie, dla nas też jest ważne, że fotografujesz podobne rzeczy kilka razy, to znaczy, że Ci się 
podoba zwyczajnie. 
Tak tak, bo to było wrażeniowo ten teren jest dosyć jednolity... 
Bo tu znowu mamy położone drzewo, tak? 
Tak, bardzo lubię. Bardzo lubię właśnie, to może tak że ta natura, że drzewa chylą się ku rzece i 
rzeźba tych gałęzi na tle krajobrazu, takie kontrastowe rysunki gałęzi. (zdjęcie 12) 
Kontrast, rzeźba, struktura, mhm, dobra. 
A tutaj właśnie kocham wodę, więc te kamienie wchodzące do wody i ruch wody mi się bardzo 
podoba, zresztą dużo tu jest zdjęć właśnie w klimat woda i coś się odbija, coś się rusza. I tutaj też 
właśnie podobały mi się drzewa położone nad, tworzące taki trochę tunel, właśnie to, że ta ścieżka 
jest lekko ucywilizowana, czyli że nawet są gdzieś tam jakieś krawężniki, że nie stanie się tu dużo jak 
spadnie deszcz, no chyba że zaleje. I działalność bobrów.  
Czyli to zestawienie tutaj tego ludzkiego ucywilizowanego, tak? Z tymi bobrami, fajne? 
Tak, dokładnie tak. Ale w bardzo wyważony sposób zostało to zrobione, że ta ścieżka nie jest 
inwazyjna, ale jest. O to chodzi. 
W jakim momencie już by było niewyważone? 
Gdyby miało dziwny kolor 
Co to znaczy? 
No na przykład gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić buraczaną tą ścieżkę. Albo gdyby była z 
betonu. Ze sztucznych materiałów. To już by mi się nie podobało, to już wolę iść po błocie.  
Aaa, nawet tak, ok. No dobrze, zobaczymy jak to będzie jak błoto przyjdzie do nas. 
A tutaj jest bardzo ładnie. Tutaj mi się podobała grupa tych dużych drzew i podobało mi się, że tu jest 
miejsce na ognisko chyba. Można sobie usiąść i zapalić ognisko. To już się zaczyna plaża. O i tu mi się 
akurat podobało kamień, górka i wierzba. To mi się wydało malownicze, też prawda że zdjecie tego 
nie oddaje w 100% niestety. Naturalne elementy i woda oczywiście. No a tutaj właśnie chciałam 



 23 

pokazać zblizenie na to miejsce na ognisko i pod drzewem, więc tu musi być super latem, bo jest też 
cień, że można sobie posiedzieć, no mało kto pali w dzień ognisko, ale no właśnie że na przykład taka 
kłoda czasem wystarczy żeby sobie przysiąść, że jest to ten taki powiedzmy półnaturalny element 
prawda, no bo nie jest to stricte natura, no bo ktoś to połozył z jakiegoś powodu, ale nie wprowadza 
się elementów sztucznych. No tutaj to samo tylko w oddaleniu, przepraszam, ale to mi się bardziej 
podoba nawet. A tutaj... 
Aha, to Ci sie bardziej podoba. A dlaczego? 
Dlaczego? Nawet nie wiem czy bardziej, ale podoba mi się, że właśnie widać, że tych zdjęć jest 
więcej. Chociaż nie, ja nie wiem, które mi sie bardziej podoba. Nie, chyba jednak nie, przepraszam.  
To ma taką bardziej klasyczną, tą... Pewnie to Ci się bardziej podobało... 
Tak, pewnie tak.  
Wiesz co, odnoszę wrażenie, może złe, że Ty mówisz o kompozycji zdjęć.  
Niestety tak, ale teraz nie... 
Patrzysz kadrem i tak samo człowiek patrzy tak, nawet jak nie robi zdjęć. 
Gdyby było tak zamknięte, to tak, natomiast... O tutaj, to by było lepsze. Natomiast tu już się za dużo 
dzieje po prawej w kadrze. Natomiast ja też prawdę mówiąc nie fotografuję telefonem, więc też to 
jest dla mnie wyzwanie, bo ja muszę mieć aparat. 
Sobie skadrować? 
Tak. A tutaj, to są te haszczory. 
I co w haszczorach cię zaintrygowało? 
No tutaj mi się podobała kolorystyka i struktura. Struktura tych gałązek. No i to, że w sumie 
śmiesznie, bo się idzie cywilizowaną ścieżką, a tu nagle po prostu chwila obok już gąszcz. 
I to jest fajne? 
Tak, to jest dla mnie fajne. Latem będzie mniej fajne, natomiast zimą bardzo lubię obserwować takie 
rzeczy. 
Aha, czemu latem będzie mniej fajnie niestety? 
Bo będzie wszystko zielone i nie będzie widać tej fajnej struktury. Bo to trochę jak wiklina wyglądało. 
A tu? 
A tutaj, kurczę. Kolory! Kolory i pnie. No tak, tutaj właściwie to wszystko jest ten sam motyw, ale to 
jeszcze była gra światła. Podobało mi się, że właśnie po tej w miarę właśnie naturalnej ścieżce, że 
przebija światło przez drzewa i te drzewa się układają w taką formę tunelu przez te, bardzo mi się 
podobają te pochylone gałęzie jak chodzę. Światło i też znowu wysepka, bo tu docieramy od drugiej 
strony w to samo miejsce.  
Odeszłyśmy już od zdjęcia z plażą. Lubisz takie plaże nad Wisłą? Czemu? 
Tak. Lubię, dlatego, że jest to możliwość kontaktu z rzeką. No wtedy oczywiście dziecka nie 
wpuszczam, wiadomo, natomiast można sobie usiąść na tym piasku, jeszcze latem pachnie ten 
piasek, pachnie, woda się rusza, ja to po prostu lubię, dlatego bardzo mi się podoba ten pomysł, że 
te plaże są. Tutaj mi się podobało, że te cienie też sie układają tak poziomo, i ta wysepka, i w ogóle 
zimą lubię klony jesionolistne, bo one często mają te takie zrogowaciałe pnie i fajnie wyglądają po 
prostu. A tutaj też nie wiem kto to i gdzie, ale zrobiłam to zdjęcie bo jest też człowiek w tym 
wszystkim.  
Z psem chyba idzie? 
Tak. Że nie tylko natura, ale jednak ludzie chodzą, używają i korzystają z tej możliwości.  
A tu ja się uparłam, żeby dojść na polankę. Okazało się, że w międzyczasie trochę się tam zmieniło, 
powstały jakieś takie palisadki, część murawy zasypało, no bo to też jest bardzo nietrwałe, możliwe 
że wyciągnęli ten piasek, a tam była po prostu taka murawa na piasku i no to jest fajne latem, w tej 
chwili mogę tylko powiedzieć, że nadal podobała mi się po prostu kolorystyka. (Zdjęcie 26 z Wisły 
Żoliborz u Oli).  
To zdjęcie przedstawia taki teren wydmowy, jest dużo piasku. No i co jeszcze jest tutaj fajnego? 
No ja mam wrażenie, że tu ten piasek jest tutaj dosypywany skądś, nie wiem czy to jest możliwe, no 
podoba mi się rozległy widok, ale jednak czymś tam ramowany prawda, czyli może jest dla mnie 
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ważne to, że ten widok ramują drzewa. Dlatego że gdyby była taka rozległa przestrzeń, gdyby była 
piękna panorama miasta to super. Natomiast gdyby był widok na coś nieatrakcyjnego to już bym nie 
zrobiła tego zdjęcia. A podoba mi się że wysokie drzewa... 
Co by mogło być nieatrakcyjnego? 
Kolorowe bloki. 
O. 
Na przykład. Albo parking samochodowy. Nie lubię tego bałaganu w przestrzeni. A tutaj właśnie 
wysokie drzewa ramują ten widok. To mi się podoba ze względu na chmury i kontrast tego piachu 
właśnie z niebieskim niebem, które akurat wtedy się pojawiło.  
To jest ostatnie zdjęcie ale jeszcze nie koniec. Tutaj powiedz mi jeszcze tak już ogólnie mówiąc o 
nieużytkach, nie tylko o tych dwóch, które tutaj oglądałyśmy na twoich zdjęciach. Co jest dla 
Ciebie największą wartością nieużytku. Albo nawet nie największą. Co jest wartościami 
nieużytków miejskich? 
Że one w ogóle są jeszcze przede wszystkim jest ważne. Mała ilosć ingerencji człowieka w samą 
formę tego. Rozległość, bo większość tych nieużytków to są tereny relatywnie duże, czyli że można 
jakiś czas po nich spacerować, no i że właśnie są też siedliska, bo ja naprawdę lubię słuchać ptaków. I 
często takie ptaki są na tych nieużytkach, bo nawet jak wartość samych drzew jako gatunków nie jest 
duża, to w momencie jak są ptaki, to jest bardzo przyjemnie odbierane. No i właśnie, że są duże 
powierzchnie... po prostu duże przestrzenie i rozległe widoki niejednokrotnie, chociaż nieraz 
zamknięte czymś. Trochę się zagmatwałam. No dla mnie wartością jest ta zieleń w sumie w dużej 
mierze. Wartością jest zieleń, różna zieleń, czyli zieleń wysoka i zieleń niska i nawet jak ona jest 
nieurządzona, no to przyjemnie się spaceruje na przykład wśród szumiących nawłoci. No oczywiście 
niekoniecznie przedzierając się przez środek. 
A co chciałabyś zmienić jeżeli mogłabyś coś zmienić? Chciałabyś coś zmienić na terenach 
nieużytków? 
Jak dla mnie to ucywilizować niektóre przejścia, ale z głową. Czyli tutaj właśnie przykładem jest ta 
Wisła. Powtarzam się, natomiast ot jest dla mnie coś takiego, co naprawdę warto zrobić, czyli na 
przykład też jak czasami te nieużytki mają zróżnicowaną strukturę jeśli chodzi o zieleń prawda, jest 
niska zieleń, wyższa, to są takie miejsca na przykład, gdzie są wysokie trawy i fajnie byłoby móc 
poczuć, że się wśród tych traw idzie. I wtedy puścić jakąś taką naturalną ścieżkę przez to, no bo to by 
mogło pomóc też w eksploracji tego terenu, bo tak to w pewne miejsca nie możemy wejść, może to 
jest fajne, może nie, ale ja bym chciała. No ale z drugiej strony przeskakiwać przez coś co ma półtora 
metra czy nawet dwa wysokości, no to już mniej chętnie. I tutaj właśnie też tak jeszcze nawiążę na 
chwileczkę bardzo mi się podoba przy Potoku Służewieckim, to że są pomosty zrobione. Że jest ta 
naturalna zieleń, te trzciny i ja sobie idę takim drewnianym po prostu naturalnym podestem, on jest 
oczywiście wprowadzony sztucznie, ale mogę iść wśród trzcin. I tutaj myślę, że też jest taki potencjał, 
bo w wielu miejscach, które obecnie nie są dostępne można  by było coś takiego, natomiast wiele nie 
trzeba. Ważna jest ta natura, ważne są te drzewa, te łąki i właśnie odgłosy.  
Odgłosy? 
Tak. Ptaki, i też na przykład właśnie też tam przy Alei Wilanowskiej jest  taki motyw, że nie wiem czy 
świerszcze, czy koniki, coś tam gra. Żaby czasami, że po prostu słychać zwłaszcza właśnie pod 
wieczór, słychać te głosy natury.  
A powiedz mi, co jest najważniejsze tutaj? Co byś w tych... 
No jednym słowem kontakt z naturą, jednym takim sformułowaniem. 
Czy coś jeszcze jest niedopowiedziane? Czy idąc tutaj coś chciałaś powiedzieć czego nie 
wypowiedziałaś? 
Nie, chciałam powiedzieć, że mi się generalnie podoba ten temat.  
Dobrze, dziękuję. 
Dziękuję.  
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3. Paweł, 27 lat, dziennikarz radiowy 

P: Ok. To na początek gdybyś mógł powiedzieć 2 słowa o sobie, kim jesteś, w jakim wieku jesteś, 
czym się zajmujesz w życiu? 
O: Mam 27 lat. Zawodowo jestem dziennikarzem, współpracującym z jedną z warszawskich rozgłośni 
radiowych. Ukończyłem studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Drugi stopień natomiast robiłem w Instytucie Nauk Politycznych UW. I przede mną jeszcze obrona 
pracy magisterskiej. 
P: Ok. A powiedz czy korzystasz z terenów zieleni na co dzień i jak często, jaki są to tereny? 
O: Że czy na co dzień to. 
P: Czy to jest na co dzień czy to jest. 
O: Od razu powiem, że w związku ze swoją pracą to raczej nie mam czasu na co dzień korzystać. 
Natomiast od czasu do czasu zdarza mi się. Myślę, że jest to raz na 2 tygodnie mniej więcej.  
P: I jakie to są tereny? 
O: Zazwyczaj jeżeli już to jakieś parki. Ewentualnie ponieważ mieszkam tutaj na terenie SGGW to jest 
to też kampus na którym jest sporo zieleni. Więc czy to kampus w tej starej części właśnie, w której 
się teraz znajdujemy czy też nowa część kampusu SGGW. A jeżeli nie, to zazwyczaj są to parki jakieś 
warszawskie, ewentualnie tereny nad Wisłą.  
P: A powiesz coś o tych terenach nad Wisłą? Czy to są parki, czy to są właśnie jakieś obszary 
nieużytkówki? 
O: Zazwyczaj w momencie kiedy jeszcze mieszkaliśmy, bo niedawno się przeprowadziliśmy tutaj 
właśnie na tereny SGGW, ale jak mieszkaliśmy na Pradze Północ to albo był to Park Praski, 
ewentualnie te tereny właśnie po praskiej stronie Wisły, które trudno powiedzieć, że są w jakiś 
sposób zagospodarowane. Od czasu do czasu oczywiście zdarza się też wizyta na Bulwarach 
Wiślanych. No ale to siłą rzeczy głównie ze względu na różne wydarzenia kulturalne, które tam się 
odbywają, typu koncerty. Natomiast w większości są to raczej przestrzenie w jakikolwiek sposób 
zorganizowane. Tak na dobrą sprawę to te spacery, które odbywaliśmy to był taki pierwszy, większy 
kontakt z nieużytkami. 
P: Rozumiem. A gdybyś teraz, bo ja w drugiej części wywiadu będę Cię prosiła żebyśmy przejrzeli te 
zdjęcia, które zrobiłeś, jakieś tam, któreś z nich, które dotyczą jakiegoś obszaru tutaj, z którego 
korzystasz. Natomiast gdybyś teraz powiedział co. Bo tak odpowiedziałeś, że z tych nieużytków 
korzystasz w zasadzie na Pradze korzystałeś jak mieszkałeś, teraz to niekoniecznie. Co jest ważne dla 
Ciebie przy wyborze takiego terenu do spacerów? W ogóle w jaki sposób wykorzystujesz te tereny? 
Czy to są spacery właśnie czy w jakiś inny sposób? 
O: Głównie spacery. I tak naprawdę takim podstawowym kryterium na które zwracam uwagą to jest 
czy po prostu do tego miejsca da się wejść. Jeżeli jest w jakikolwiek sposób wytyczona ścieżka, która 
jest minimalnie chociaż utwardzona tak, że da się po niej po prostu przejść nie tonąc po kolana w 
błocie, no to już jest to miejsce, do którego mogę zajrzeć i po którym po prostu spaceruje mi się 
przyjemnie. To jest jakby podstawowe kryterium. Nie musi być to wyasfaltowana droga, może być to 
po prostu wysypana żwirem, czymkolwiek. Natomiast były takie miejsca w tych nieużytkach gdzie 
rzeczywiście myślę że bym się wybrał na spacer gdyby była chociaż minimalnie utwardzona ta 
ścieżka, którą gdzieś tam się poruszaliśmy. No bo były takie miejsca, zwłaszcza nad Wisłą, gdzie w 
tym okresie takim zimowym, człowiek no po kostki w błocie tonął. Więc to nie było 
najprzyjemniejsze.  
P: Nie lubisz tego. 
O: Aczkolwiek miejsca były bardzo urokliwe i bardzo przyjemnie się po nich spacerowało. Gdyby były 
bardziej dostępne to myślę, że zaglądał bym tam częściej po prostu. 
P: Czy ta dostępność to chodzi właśnie o to żeby była ścieżka wytyczona i utwardzona czy jeszcze w 
jakiś inny sposób postrzegasz dostępność? 
O: Nie. Tylko w ten sposób w zasadzie. Bo jeżeli to nawet jest kwestia tego, ze coś tam trochę 
zarośnie i trzeba się będzie przedrzeć przez jakieś krzaki to to nie jest większy problem. Największym 
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problemem jest to, ze po prostu można albo utonąć w błocie albo gdzieś tam się poślizgnąć i się 
przewrócić. I to nie jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim. 
P: A jak byś miał wybrać pomiędzy obszarem parku, nieużytku czy jakimiś tam innymi terenami 
zieleni, zieleńcami, osiedlami, to które Ci się podoba najbardziej, które lubił byś najbardziej? 
O: Myślę, że nieużytki chyba są takim najbardziej fascynującym miejscem, bo. 
P: Dlaczego? 
O: No właśnie może dlatego, ze ta przestrzeń nie jest w jakiś sposób tak bardzo mocno 
uporządkowana. No poza tą kwestią wytyczenia jakiś takich obszarów, takich szlaków przez które 
można by było podróżować i przemieszczać się, to co się dookoła dzieje, jakby ta dzikość tej 
przyrody, która tam jest czymś z jednej strony fascynującym, z drugiej strony też pozwalającym 
odetchnąć. No umówmy się że w Warszawie takich przestrzeni, które były by dostępne z jednej 
strony a z drugiej strony ingerencja ludzka nie byłaby tak mocno, no nie jest zbyt wiele. Więc te które 
akurat w ramach tych spacerów mogliśmy odwiedzić to była też fajna odmiana od tego z czym się 
stykamy na co dzień.   
P: A czy ważne jest dla Ciebie żeby teren, z którego korzystasz był blisko miejsca zamieszkania czy 
raczej uważasz, że jeżeli Ci się miejsce podoba, to jesteś gotów do niego nawet pojechać? 
O: Nie ma to dla mnie większego znaczenia… 
P: Nie ma znaczenia. 
O:… czy będzie blisko czy nie. Nawet tak jak spacerowaliśmy poi różnych terenach to ten najbardziej 
wysunięty na północ, nad Wisłą… 
P: To jest faworyt w ogóle. Wszyscy o nim mówią.  
O:… to sobie tak właśnie rozmawialiśmy nawet z żoną, że myślę, że chętnie byśmy sobie tam po 
prostu pojechali nawet tak nie będąc związanym z tymi projektami, jak już wiemy że tam 
rzeczywiście można się przejść i jest ładnie, to tam byśmy się wybrali pewnie z chęcią. Nawet tak 
dyskutowaliśmy, ze jakbyśmy mieli gdzieś tam wybrać sobie mieszkanie takie w Warszawie, miejsce 
do zamieszkania to pewnie byłoby to tam i nawet pomijając fakt, że jest to jednak trochę oddalone 
miejsce od centrum i trzeba by było pewnie zarezerwować.  
P: No od uczelni to chyba dokładnie drugi koniec... 
O: Tak na drugim końcu Warszawy… 
P:… diagonalnie oddalony. 
O:… to myślę, że bylibyśmy w stanie przeboleć gdybyśmy chcieli zostać w Warszawie to byli byśmy w 
stanie przeboleć to, ze to jest odległy teren. To jest po prostu fajne miejsce. 
P: Dlaczego jest to fajne miejsce? 
O: Właśnie dlatego, że daje taką możliwość do tego żeby z tą przyrodą się zetknąć w taki, no właśnie, 
nieusystematyzowany sposób tak jak to jest zazwyczaj w parku, ze no tak z jednej strony są 
wytyczone ścieżki, ale z drugiej strony ta przyroda w parku też jest bardzo uporządkowana i czasami 
mam wrażenie, że trochę za bardzo ta ingerencja ludzka jest za daleko posunięta, Natomiast w 
przypadku tych nieużytków właśnie zaletą jest to, że otoczeni jesteśmy taką dziką przyrodą. Jedynym 
minusem jest to, że ciężko jest po prostu czasami do tej dzikiej przyrody się dostać. To jest tylko 
kwestia tego. Natomiast fajne jest to, że jest nieuporządkowana no i tak no i przyjemnie się spędzam 
tam czas po prostu. 
P: Czy coś jeszcze oprócz tego nieuporządkowania stanowi o tej dzikości? Po czym to rozpoznajesz, 
że jest dzikość? 
O: No przede wszystkim to, że jest tak jak powiedziałem nieuporządkowana. Ale też na przykład to 
na co zwróciłem uwagę w przypadku tego projektu, który realizowaliśmy to strasznie żałowałem, że 
nie można było do tych zdjęć, które się robiło dołączyć też jakiś takich dźwiękowych plików, bo w 
wielu miejsca po prostu było tak Łośno. Ale nie był to hałas samochodów tylko hałas ptaków, śpiew 
ptaków. I to było też czymś niezwykłym. O tak naprawdę na co dzień jeżeli się mieszka w Warszawie 
to raczej trudno jest znaleźć miejsce, w którym tak naprawdę te samochody są wypierane przez inne 
dźwięki. A w wielu w tych miejscach, w których byliśmy rzeczywiście tak było. Poza tym do wielu 
miejsc, do których się wchodziło. Myśmy byli jakieś półtora roku temu w Puszczy Białowieskiej i w 
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momencie kiedy się wejdzie do tej prawdziwej puszczy to jest zapach taki jak w zoo. I w wielu tych 
miejscach to się powtórzyło, że rzeczywiście wchodziliśmy i tak nawet rozmawiając ze sobą 
mówiliśmy, że zobacz tu pachnie jak w puszczy. Więc gdzieś tam też obecność tych zwierząt, które na 
pewno na tych terenach są też byłą czymś fajnym. Co prawda nie spotkaliśmy zwierzęcia ale widać 
było nawet na śniegu ślady odciśnięte że to są dzikie zwierzęta, Więc to też było fajne.  
P: A powiedz mi jak często? Czy bywasz równie często w nieużytkach czy w parku? Czy jak to jest, 
gdzie bywasz częściej teraz? 
O: nie. No zdecydowanie częściej bywałem w parkach. Natomiast wydaje mi się, że po tych 
spacerach będziemy trochę częściej zaglądać właśnie do tych miejsc. 
P: A dlaczego częściej bywałeś w parkach wcześniej? 
O: Właśnie chyba ze względu na to o czym powiedziałem czyli na ten dostęp. Po prostu wytyczone 
ścieżki. I nawet nie wytyczone tylko po prostu utwardzone ścieżki powodują, ze bardziej się chce 
przekroczyć tę granicę między przestrzenią miejską a przestrzenią zieloną typu park. Natomiast no 
wrażenia jakby z kontaktu z przyrodą są zupełnie inne w nieużytkach właśnie. I myślę, że. 
P: A opowiesz o tym więcej jak te wrażenia się różnią? 
O: No przede wszystkim to o czym właśnie powiedziałem czyli dźwięki, zapach jest zupełnie inny. Też 
kwestia tego, że może gdzieś momentami trzeba się przedrzeć, trzeba bezpośrednio z tą przyrodą 
zetknąć trochę się posiłować czasami. To też jest coś fajnego. No i przede wszystkim dla mnie 
wyjątkową wartością jest to, że jest na czym zawiesić oko. W sensie to nie jest wszystko takie 
uporządkowane, uformowane, przystrzyżone, tylko no właśnie jest takie dzikie, sprawia wrażenie 
niedostępnego a przez to jest po prostu fascynujące, interesujące.  
P: Powiedz a korzystasz z terenów zieleni osiedlowej, tutaj osiedlowej, w tym wypadku kampusowej? 
O: Zdarza mi się, tak. Zdarza mi się spacerować. Aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo często i czasami 
jak mam się wybrać na spacer to wolę gdzieś podjechać po prostu do parku niż chodzić tutaj. Tutaj 
jest taki pierwszy wybór jeżeli chodzi o spacerowanie z tego względu, że jest po prostu najbliżej i 
najszybciej si u można dostać, bo wychodzę tak naprawdę z bloku i jestem już na miejscu. 
P: Jeżeli masz więcej czasu to wtedy dokąd? 
O: Jeżeli mam więcej czasu to zdecydowanie wtedy jakieś parki w centrum. No teraz pewnie się to 
trochę zmieniło jak już poznaliśmy tych kilka miejsc, które gdzieś tam są może trochę mniej dostępne 
ale też i trochę inaczej się w tej przestrzeni jest, to pewnie będziemy wybierać taka miejsca częściej. 
Tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście nie wszystkie, bo nie we wszystkich. 
P: A jeżeli chodzi o podobanie się. To znaczy nasz wywiad ma gdzieś w tytule preferencje co do 
estetyki tej zieleni. Które wydają Ci się najpiękniejsze a które? Czy mógłbyś uszeregować, park, 
nieużytek, teren taki kampusowy, osiedlowy czyli teren przy domu? 
O: Teraz w momencie kiedy już miałem okazję poznać, to zdecydowanie na pierwszym miejscu są 
nieużytki jeżeli chodzi o takie wrażenia czystko estetyczne. Na drugim miejscu pewnie byłyby parki a 
na samym końcu ta zieleń osiedlowa. No bo ona jest jednak bardzo mocno ukształtowana przez 
człowieka. No i w zasadzie tak naprawdę obcujemy z tą zielenią, ale z drugiej strony nie obcujemy. 
No bo zazwyczaj są to jakieś krzewy niskie, czy trawniki.  
P: Dobra. Pomęczę Cię o to. Pomęczę Cię o to. Jedźmy po kolei. Najbliżej domu masz zieleń taką 
osiedlową przy akademikach, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Co tam Ci się podoba, co tam Ci się nie 
podoba? 
O: Znaczy podoba mi się to, że jest po prostu kolor zielony. W sensie, że jest to zieleń. Natomiast 
jeżeli już chodzi o samo uformowanie tego i tak naprawdę to jest jedyna chyba zaleta tego miejsca. 
W sensie nie ma tam możliwości. Może to że można się rozłożyć też z kocem ewentualnie jak jest 
cieplej. To jest też fajne. Aczkolwiek to też zależy od tego na co ma się ochotę. Czy ma się ochotę 
przespacerować po jakimś ciekawym miejscu czy ma się ochotę po prostu poleżeć na trawie. Bo to są 
też 2 różne potrzeby zupełnie. I jeżeli chciałoby się po prostu usiąść i odpocząć to pewnie jest to 
fajne miejsce. Natomiast jeżeli ma się ochotę pospacerować, to zdecydowanie wybrałbym chyba 
nieużytki. Natomiast pomimo tych trudności, które czasami tam się zdarzają. Natomiast no tak no nie 
jest to jakoś szczególnie fascynujący obszar. 
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P: Dlaczego? 
O: Może ze względu na to, że różnorodność gatunków zieleni jest bardzo ograniczona. W większości 
są to po prostu trawniki i tyle. A jeżeli już się pojawiają jakieś krzewy to zazwyczaj są to jednego 
gatunku nasadzone w rządku i w zasadzie tyle. 
P: Czyli trawnik nie jest wystarczająco różnorodny? 
O: Nie. Moim zdaniem nie. Jest oczywiście fajną przestrzenią i lepiej jak jest niż go nie ma. Natomiast 
no pełni on jakieś tam swoje funkcje, bardzo ograniczone jednak jeżeli chodzi nawet o rekreacje. 
P: Dobra. To przejdźmy do parku teraz. To samo z parkiem zrób, czyli co się podoba w parku a co się 
nie podoba? 
O: No na pewno w parku podoba mi się, w stosunku do tej zieleni osiedlowej to że ta różnorodność 
tych gatunków jest trochę większa. Ale wciąż są one jednak czuć tam rękę ludzką, że jest to wszystko 
wypielęgnowane może czasami trochę za mocno. Jest to prowadzone przez człowieka i brakuje 
jakiegoś takiego pierwiastka dzikości. W sensie to wszystko jest trochę jednak zbyt 
usystematyzowane, zbyt uporządkowane nawet jeżeli projektant miał na myśli i miał zamiar uczynić 
tą przestrzeń parkową taką przestrzenią dziką to raczej to się nie udaje. Wiec owszem jest to miejsce, 
w którym… 
P: Mówisz to jako mąż architektki krajobrazu? 
O: Nie. Mówię to jako człowiek, który wychował się w bardzo zielonym terenie, bo urodziłem się i 
wychowywałem się na Podlasiu. Więc generalnie miejsce, w którym mieszkałem przez znaczną 
większość swojego życia to jest miejsce bardzo zielone, albo otoczone terenami bardzo zielonymi. 
Więc wydaje mi się, ze zwracam uwagę na takie właśnie rzeczy. No i właśnie i park no z jednej strony 
ok. fajnie się tam spaceruje jeżeli ktoś ma ochotę wyskoczyć na moment z domu, przejść się, to na 
pewno jest to fajna przestrzeń. Natomiast w momencie kiedy miałbym się wybrać na dłuższy spacer, 
no to jakby przestaje mieć dla mn0ei znaczenie to czy to będzie bardzo usystematyzowane, czy 
będzie można zrobić kółko po tym terenie i łatwo wrócić. Tylko większą przyjemność mi 
zdecydowanie sprawia wyjście w taki teren, który nawet jeżeli nie będzie miał wytyczonych ścieżek, 
bo oczywiście one by trochę ułatwiły, to jednak przejście się po takim terenie gdzie jest gęstwina jest 
dużo przyjemniejsze. 
P: A jeżeli chodzi o nieużytek teraz. Co jest piękne w nieużytku już trochę opowiadałeś, ale może 
chcesz coś dodać? A co jest brzydkie w nieużytku? 
O: Co jest brzydkie. No z takich najprostszych rzeczy, to niestety, ale są to bardzo często miejsca, w 
których przebywają osoby bezdomne. I jakby zostawiają po sobie trochę śmieci. Też myślę, że ludzie, 
którzy tam docierają też często zapominają o tym, że może byłoby warto zabrać ze sobą to co się 
przyniosło. Więc po prostu te miejsca są czasami trochę brudne. W sensie są po prostu jakieś 
odpadki wyrzucone. To to mi się nie podobało. No i myślę, że zdecydowanie łatwiej by się do takich 
miejsc docierało, gdyby właśnie była jakaś wskazana ścieżka, na którą można zejść z takiej. Tak jak 
rozmawialiśmy o tym terenie najbardziej na północ nad Wisłą, to tam wzdłuż tego brzegu Wisły jest 
wytyczona ścieżka tak wyasfaltowana, chyba nawet o ile dobrze pamiętam, ścieżka rowerowa i 
chodnik. Natomiast w momencie kiedy się zejdzie z tej ścieżki to trafia się do zupełnie innej 
przestrzeni. I fajnie by było gdyby nawet były zrobione takie po prostu wejścia do tego. Nawet jeżeli 
to nie jest wytyczona jakaś bardzo mocno ścieżka dalej, to żeby chociaż była możliwość wejścia do 
tego terenu i żeby już każdy sobie gdzieś tam poszedł swoją ścieżką, swoją drogą. To by było też 
fajne. No i to o czym mówiłem. 
P: Czyli w nieużytkach śmieci Ci się nie podobają, w parku ta taka za mocna… 
O: Ingerencja człowieka. 
P:… ingerencja człowieka. A w osiedlu monotonia, tak? 
O: Tak.  
 P: Tych gatunków. Ok.  
O: Znaczy też było pytanie oto czy to wynika z tego, że jestem mężem architektki krajobrazu. Pewnie 
też trochę tak, no bo zwraca, uwagę też na inne rzeczy. 
P: Użyłeś dosyć specjalistycznego określenia. Dlatego tak się uśmiałam. 
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O: Nie, bo po prostu może też zwracam uwagę na pewne inne kwestie właśnie przez to, że Daria 
czasami mi wskazuje, że zobacz, że tu można by było to zrobić inaczej. Czy też pokazuje mi nawet 
jakieś tam realizacje zagraniczne, jakieś projekty to też się zwraca uwagę może trochę na inne rzeczy. 
Więc coś jest na rzeczy też. 
P: Też. A powiedz mi czego Ci brakuje na nieużytkach? Bo już też troszkę powiedziałeś, ale czy jeszcze 
coś jest co byś zmienił? Bo powiedziałeś o śmieciach, że one brzydzą, szpecą. Powiedziałeś o tych 
ścieżkach. 
O: O dostępności. 
P: Czy coś jeszcze? 
O: Tylko i wyłącznie to. Bo tak naprawdę to właśnie im mniejsza ingerencja w tę przestrzeń, to chyba 
tym lepiej dla tej przestrzeni właśnie. 
P: To jeżeli pozwolisz to przejdziemy teraz do Twoich zdjęć. I taki Twój domowy nieużytek no pewnie 
trzeba bazować na tym co przed przeprowadzką miałeś. Bo tutaj mieszkacie krótko, więc jeszcze 
pewnie żadnego domowego nieużytku nie masz. 
O: nie mam to prawda. 
P: To pewnie będzie ten, któryś nad Wisłą, tak, po praskiej stronie. To zobaczmy sobie. Wolisz Kanał 
Żerański jest Ci bliższy, czy jest Ci Wisła ta na Żeraniu bliższa? Co byś chciał przejrzeć? 
O: No to chyba tą Wisłę tą właśnie Żerań. Tak to się nazywało.  
P: To jest 27. 
O: Czy nawet Wisła Tarchomin. 
P: to przejrzymy i Żerań i Tarchomin. Gdzie ja Ciebie mam. Poczekaj, poczekaj, tutaj. I to jest jeszcze 
raz, bo już w między czasie zapomniałam, Żerań. I 26 i 27. Czyli zaczynamy od 27. No ogarnę się czy 
nie. Paweł W to Ty. 
O: Tak. 
P: Oj nie wiem. Coś mi się już porobiło tutaj z tym. Ok. Przepraszam Cię, że malutkie te zdjęcia. Ale 
dlaczego sfotografowałeś to miejsce proszę Ciebie? 
O: Zaraz ja może sobie otworzę też na telefonie, to będę pewnie…  
P: A proszę Cię uprzejmie jeżeli tak Ci będzie wygodniej.  
O:… lepiej widział. 
P: No pewnie większe będzie. Ja nie umiem tego powiększyć. Na razie się jeszcze nie nauczyłam.  
O: Zaraz znajdę. Tylko może przez tę aplikację, przez którą to realizowaliśmy będzie najprościej. 
P: Tak, tak będzie najlepiej.  
O: to jest… 
P: 27. 
O:… 27. To będzie akurat ten chyba. Nie wyświetla ta aplikacja. No to nic. 
P: No nic.  
O: Sobie mogę trochę bliżej. 
P: Tak, tak. Proszę Cię uprzejmie.  
O: Właśnie chyba to o czym mówiłem. Czyli z jednej strony jest to gdzieś. Pewnie jakby to zrobić to 
zdjęcie i pokazać komuś kto tam nie był, to by powiedział, że to może być jakaś przestrzeń w parku. 
Ale z drugiej strony jest tam gdzieś z tyłu widać gęstwina która jest taka nieogarnięta ręką ludzką. I 
pewnie przez to gdzieś tam ten widok się pojawił tutaj. To tak chyba w największym skrócie. Też 
wyobraziłem sobie jak by to wyglądało w innej porze roku. I pewnie to by było takie miejsce, gdzie 
można by było sobie spokojnie koc rozłożyć i nawet chwilę posiedzieć.  
P: Czyli jest to ważne, że to jest takie troszeczkę bardziej dla człowieka tak? 
O: Mhm. 
P: Ale jest też kontakt z tą gęstwiną jak ją nazywasz. A to. Cóż to jest takiego pięknego? 
O: Nie wiem czy to jest piękne. Dla mnie to było jakieś takie fascynujące może z tej perspektywy, że z 
jednej strony w momencie kiedy się obróci głowę o 180 stopni to jest no właśnie taka przestrzeń jaką 
widzieliśmy przed chwilą. Natomiast z drugiej strony tuż obok jest taka przestrzeń przemysłowa, 
która dla mnie też jest w pewien sposób fascynująca. Jednak żyjemy w mieście, to jest taka 
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przestrzeń gdzie bardzo silenie ze sobą kontrastują różne widoki. No i to też było dla mnie ciekawe 
właśnie, ze z jednej strony mamy z taką niemal, że z dziką naturą kontakt a z drugiej strony jest coś 
najbardziej ludzkiego z możliwych rzeczy, czyli po prostu jakaś tam sfera przemysłowa. Więc tak 
sobie postanowiłem, że to uwzględnię w tym. 
P: Ten kontrast? 
O: Tak. No to tutaj też jakby chyba to w miarę czytelne, że no właśnie mamy jakąś tam ścieżkę, która 
jest wytyczona, natomiast po prawej i po lewej stronie mamy naturę, która ręką ludzką nie została 
tknięta. No i właśnie takich przestrzeni by mi chyba najbardziej brakowało. Jeżeli miałbym 
powiedzieć czego mi brakuje w Warszawie to właśnie tego żeby było coś po środku wytyczone czym 
można przejść a po prawej i po lewej stronie przestrzeń kompletnie nietknięta przez człowieka. I to 
mi się podobało w tym miejscu. 
P: Ojej przepraszam. Muszę teraz doklikam. Czyli to było 3 zdjęcie. Teraz 4 zdjęcie. Przedstawia 
koronę drzew. 
O: Drzewa czyli po prostu to, że były takie miejsca, gdzie niezależnie od tego w którą stronę się 
spojrzało to gdzieś tam ta natura była obecna. Nawet jeżeli się spojrzało do góry. A też sobie 
wyobraziłem właśnie w momencie kiedy przyjdzie wiosna i to się wszystko zazieleni to też będzie 
tworzyło taki fajny parasol gdzieś tam nad głową. No i to było jakby powodem dla którego zrobiłem 
te zdjęcie. To tutaj już chyba ewidentna gęstwina po prostu.  
P: To jest 5 zdjęcie z 27 terenu. Tutaj mówię na potrzeby zlokalizowania w nagraniu. I to jest chyba 
takie bardzo ładnie zrobione zdjęcie. Tak to ujmę. Aha. Co tu artysta miał na myśli? 
O: To chyba nawet wiem co to było. Tylko właśnie nie jestem pewien czy to jest. Bo myśmy szli jakby 
taką wytyczoną ścieżką i w pewnym momencie zboczyliśmy. I to chyba widać nawet na mapie. Bo 
weszliśmy właśnie w teren., który był pokryty czymś takim w 100% i była tylko wąska ścieżynka 
wytyczona. I tak naprawdę byśmy pewnie przeszli jakoś tam, postarali się przejść bliżej Wisły, gdyby 
nie to, że usłyszeliśmy psy i doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie jest tam jakieś obozowisko 
osób bezdomnych. Trochę się obawialiśmy wchodzić tam. 
P: Nie no głupio komuś na podwórko wchodzić.  
O: Tak to jest też prawda. Więc po prostu skręciliśmy i wróciliśmy na główną ścieżkę. Ale właśnie 
chciałem zrobić zdjęcie żeby to było.  
P: Czy to coś co nazwałeś tym czymś potrafisz to jakoś scharakteryzować? To coś co to takiego jest? 
O: Właśnie nie wiem. Nie wiem co to była za roślina. Ale to rosło tak gęsto. I jak się weszło w tę 
ścieżkę, to były takie właściwie nie wiem czy to była trzcina jakaś, co to było. W każdym razie… 
P: Prawdopodobnie wierzba. 
O: Być może tak. No w każdym razie to było dość wysokie i tworzyło bardzo fajny korytarz, którym 
się po prostu szło, bardzo gęsty i.  
P: Co Ci się w tym korytarzu podobało? 
O: No właśnie nie wiem. Nie potrafię tego powiedzieć. Może to, że nie wiem czy dobrze pamiętam, 
ale chyba właśnie tam miałem wrażenie jakby bardzo dużo ptaków w tym było, bo coś tam się trochę 
szamotało gdzieś. Więc może to. Już w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. 
P: Jasne. To nie będziemy zmyślać. A tutaj? No to możesz sobie jakoś u siebie, bo już chyba 
zlokalizowałeś tak? 
O: Znaczy po prostu niektóre zdjęcia mi się nie wyświetlają już. Aha. Tak. To widok z mostu, który 
nad… 
P: Z kładki nad kanałem. 
O: Z kładki nad kanałem właśnie. No tak to było ciekawe. Bo w zasadzie nie widziałem nigdy łabędzia 
zimą, który by się poruszał w takim miejscu, więc to było dla mnie ciekawe po prostu. Ale też myślę, 
że kwestia tego, że tak naprawdę te zwierzęta gdzieś tam też są nawet zimą w mieście obecne i to 
bardzo blisko tak naprawdę takich przemysłowych terenów. To też było fajne. 
P: Czy te łabędzie tyko były istotne w tym widoku czy też coś jeszcze? 
O: znaczy myślę, że woda. No bo generalnie chyba mamy tak, że jak jest gdzieś woda to bardziej nam 
się ten teren podoba. I chyba to jest kwestia tego.  
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P: Ok. A tu mamy w dodatku wodę zamarzniętą żeby jeszcze było bardziej interesujące. 
O: Chociaż też w drugiej jakby odnodze tego kanału była niezamarznięta woda co było też ciekawe. 
Prawdopodobnie to byłą jakaś ciepła woda, która była spuszczona z tej elektrociepłowni i dlatego nie 
była zamarznięta. 
P: Tak to możliwe. Dobrze to przejdźmy teraz do tego terenu, który mówisz, że jest Twoim topowym 
czyli 26. Oczywiście mi się tutaj nie chce to tak łatwo otworzyć jakbym chciała. 26. Tobie się 
otworzył? 
O: Tak.  
P: No to jedziemy po kolei. Ja też już sobie otwieram żeby widzieć co, o czym mówimy. O masz. No 
dobra patrzymy na Twój telefon.  
O: Nie wszystkie zdjęcia mi się tu otworzą, więc to może być problem. Natomiast. No tak to pierwsze 
zdjęcie to tak naprawdę zrobiłem trochę na zasadzie co mi się może nie koniecznie podoba, czyli 
wrzucenie w taką przestrzeń nadwiślańską takich betonowych jakiś klocków. Ja jakby rozumiem 
zamysł. Natomiast nie do końca mi się ten zamysł podoba. No może też z tego względu, że no 
właśnie z jednej strony ktoś chyba chciał jakby stworzyć taką przestrzeń coś na zasadzie plaży 
natomiast nie wpadł na pomysł, że w różnych porach roku ludzie będą tam przychodzić. I w 
momencie kiedy myśmy tam byli to tam było po prostu błoto zamiast piasku. I się ciężko po tym 
chodziło. Więc jakby to nie było fajne. I chyba też inne osoby, które tam to miejsce odwiedzały też 
zwróciły na to uwagę. Bo na tych leżakach, które tutaj są było widać że ktoś po nich chodził po 
prostu. Więc prawdopodobniej łatwiej mu się było przemieszczać chodząc po tych leżakach niż po 
tym piasku, którym jest ta plaża czy jakkolwiek to nazwać, wysypane. Ale też to był taki punkt z 
którego weszliśmy do tych miejsc, które były trochę bardziej interesujące z punktu widzenia osoby, 
która gdzieś tam lubi w przyrodzie być i przyrodą się otaczać. No i właśnie tutaj będzie to drugie 
zdjęcie, które już jakby pokazuje o co chodzi. Czyli no z jednej strony. 
P: Ono jest zupełnie inne niż Twoje poprzednie zdjęcia. Dlatego chciałabym też żebyś o nim 
opowiedział. 
O: Może dlatego, że z większą uwagą jest tu potraktowany detal… 
P: Dokładnie. 
O:… czyli te no właśnie tak jak mówiłem, różnorodność roślin. No bo mamy jakieś trawy, mamy różne 
gatunki tych traw pewnie. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Natomiast no właśnie z jednej 
strony mamy przyrodę, z drugiej strony mamy wodę Wisłę. No nie wiem po prostu mi się podobało 
to miejsce akurat i ten widok, więc postanowiłem zrobić zdjęcie. 
P: Mamy przyrodę, mamy Wisłę. Jeszcze Ci zadam jedno pytanie, ale to na koniec może żeby Ci nie 
sugerować bo tutaj o tych trawach to mnie bardzo szczególnie interesuje jak Ty te trawy traktujesz. 
Ale przejdźmy póki co do 3 zdjęcia, gdzie. Aha Tobie się nie pokazuje, tak? 
O: Mnie się nie pokazuje. Ale, a tak to kwestia właśnie związana z bywaniem w parkach. Czyli 
zazwyczaj w parku gdyby tak drzewa były pochylone to zazwyczaj pewnie byłyby już dawno wycięte 
bo stwarzałyby zagrożenie. Okazuje się, że nie stwarzają zagrożenia a taki widok też jest przyjemny, 
jest zdecydowanie bardziej naturalny niż wyprowadzone na prosto, pionowo w górę pnie drzew. I 
jakby to było fajne.  
P: A takie? 
O: Gęstwina przede wszystkim. To już jest chyba widok ze ścieżki. No właśnie, bo też nie 
powiedziałem o tym, ze postanowiliśmy wyjść z tego terenu typowo położonego nad Wisłą z tego 
względu, że po prostu było tam bardzo dużo błota, bardzo ślisko. I baliśmy się żeby po prostu nie 
wpaść do Wisły. Więc dlatego też wróciliśmy na ścieżkę. Aczkolwiek tak jak mówię gdyby była tam 
wytyczona jakkolwiek ścieżka, która byłaby utwardzona to pewnie byśmy szli te 4 kilometry, które 
pokonaliśmy tylko i wyłącznie brzegiem Wisły. No tak to jest jakby kolejna przebitka tego, że no 
właśnie bardzo gęsto, gęstwina drzew do której fajnie by było wejść, ale też nie za bardzo jest 
możliwość. Bo też ta ścieżka, którą tamtędy się spaceruje jest wyniesiona ponad poziom. Rozumiem 
dlaczego to jest, bo to prawdopodobnie jest wał.   
Paweł Worobiej 2 
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P: Wracamy do tego zdjęcia z drzewem. Mówisz gęstwina, tak? 
O: Tak. No i ten wał, który jest wyniesiony gdzieś tam ponad ten teren. To też jest w pewnym sensie 
przeszkoda żeby do tego terenu się dostać. No bo moja żona jest po urazie kolana i nie za bardzo 
może chodzić po takich pochyłościach. I na przykład to był problem, że nie zeszliśmy tam, no bo one 
po prostu nie była za bardzo w stanie. 
P: Jasne. Ciąg podobnych zdjęć.  
O: Ciąg podobnych zdjęć bo tak naprawdę.  
P: Czyli to Ci się podoba? 
O: ale z drugiej strony też krajobraz właśnie tędy idąc, idąc tym wałem się tak naprawdę nie zmieniał, 
pozostawał cały czas taki sam. I czasami to w pewnym momencie też już było nużące. I dlatego też 
chyba jeszcze będą zdjęcia  momencie kiedy gdzieś tam zeszliśmy właśnie z tego wału i postaraliśmy 
się wejść głębiej w ten teren. No to zdjęcie dokumentacyjne. Nie, po prostu kwestia tego że gdzieś 
tam te zwierzęta pomimo tego, że była zima, było chłodno, to są. 
P: Kaczki sobie płyną. 
O: Są i są obecne. I to też fajne. To już właśnie też jest zdjęcie chyba zrobione w momencie kiedy 
zeszliśmy z tego wytyczonego szlaku i weszli, my gdzieś tam właśnie bardziej nad Wisłę. To po prostu 
ładny widok na Wisłę. Gdzieś tam te drzewa które też są pochylone nad rzeką. 
P: Wiem, że Cię męczę. Ale powiedz mi co to jest ładny widok na przykładzie tego zdjęcia? 
O: To jest akurat trudne bardzo do zdefiniowania, co to jest ładny widok.  
P: Wiem, że Cię męczę ale masz podpórkę, widzisz zdjęcie. 
O: No mam podpórkę. Tak to prawda. 
P: Opowiadaj co jest tym ładnym widokiem? 
O: Tak naprawdę dla mnie w tym zdjęciu i w tym widoku jest ładne to, że pomimo tego, że jestem w 
mieście, bo jednak jestem w mieście, to tego miasta tutaj w  ogóle nie ma. Czyli nie ma jakby cech 
wskazujących na to, że ta przestrzeń została w jakikolwiek sposób ukształtowana przez człowieka, bo 
najprawdopodobniej nie została. Z tego co pamiętam, to jak wchodziliśmy tam. Nie tam chyba była 
jakaś ścieżka wytyczona. Ale no właśnie zostało to zachowane w taki sposób, w jaki to pewnie było 
ukształtowane przez przyrodę. I to mi się najbardziej właśnie w tym podobało, że nie było tutaj 
miasta pomimo że to było w mieście. To chyba to. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć co to znaczy, że 
jest ładny. Nie wiem. Może trochę intuicyjnie. A to nie wiem dlaczego to zdjęcie wyszło. Przecież 
robiliśmy je chyba na własne potrzeby.  
P: No mamy selfie na tle ładnego widoku. 
O: Na tle ładnego widoku tak. Możemy pominąć to zdjęcie, bo chyba tak, chyba zostało zrobione 
przez przypadek. Zaraz to sobie materiały pomocnicze spróbuję otworzyć. Może mi się pokażą. No 
właśnie tutaj z jednej strony ścieżka, która była paskudna, bo. 
P: Opowiedz co to znaczy, że paskudna? 
O: To znaczy paskudna była dlatego, że jak weszliśmy to dobrze, że byliśmy w wyższych butach, bo 
mnie więcej 5 centymetrów się zapadaliśmy w błoto. Więc chodzenie może nie należało do 
najłatwiejszych i do najprzyjemniejszych w tym sensie, że po prostu wymagało dość dużo wysiłku. 
Natomiast weszliśmy i szliśmy.  
P: To co Was tam wciągnęło. Przecież nikt się nie upierał żebyście wchodzili tam gdzie jest 
niewygodnie i źle. 
O: Ale właśnie chodzi o to, że czasami warto wejść nawet jeżeli jest trochę trudniej.  
P: Dlaczego? 
O: Dlatego, że po prostu te widoki wynagradzają to. Jest po prostu ładna przestrzeń, która jest 
niezagospodarowana, niezabudowana, niewykoszona, niewycięta tylko jest zostawiona tak jak 
powinna być zostawiona. I pamiętam, że jak szliśmy tędy po prostu cały czas się zachwycaliśmy Boże 
jak tu ładnie jest i tyle. Może dlatego właśnie, że trochę dziko.  
P: No kolejne zdjęci podobne.  
O: Tu myślę… 
P: Tylko poziom. 



 34 

O:.. że podobne uzasadnienie. No tutaj. 
P: A to tak. 
O: No właśnie. To jest to o czym mówiłem czyli po prostu w wielu tych miejscach dało się wyczuć, że 
te zwierzęta gdzieś są bardzo blisko nawet jeżeli się nie dało ich zobaczyć tak w bezpośrednim 
kontakcie to jednak było widać efekty chociażby ich działania czyli jak tutaj widać bobry, które gdzieś 
tam próbują przegryźć to drzewo i zbudować sobie jakiś tam domek. No to właśnie to jest 
ewidentnie dowód na to, że te zwierzęta gdzieś tam są. I to chociażby z tego względu jest też cenny, 
wydaje mi się, teren w mieście.  
P: Oho następne jest ładnym zdjęciem. A co tu ładnego sfotografowałeś? 
O: Co ładnego, no właśnie zawalone jakiś konar drzewa, który nie został uprzątnięty. Gdyby to się 
wydarzyło w. Tak się odnoszę do tej przestrzeni parkowej, ale to jest jednak jakiś tam punkt 
odniesienia. Gdyby to się w przestrzeni parku wydarzyło, to pewnie za chwilę by zostało usunięte z 
wielu różnych względów, chociażby z tego powodu, że matka z wózkiem by nie była w stanie przejść. 
Natomiast tutaj to zostało zostawione. No i właśnie i z jednej strony pewnie osoba, która by nie była 
w stanie pokonać tego by musiała zawrócić a z drugiej strony to też stanowi jakąś wartość tej 
przestrzeni właśnie, że z jednej strony jest może trochę niedostępna, ale też że jest pozostawiona 
sama sobie, że tak jak upadło to tak leży, tak zostaje. Właśnie trochę jak w puszczy, że upadnie 
drzewo to ono sobie leży do momentu aż zgnije, spróchnieje i samo się usunie z drogi. To było fajne. 
P: Kolejne zdjęci przedstawia kanał. 
O: Tak. Kanał, nad którym bardzo trudno było przejść, bo był taki moment, że trzeba się było trzymać 
drzewa żeby nie spaść. Ale mimo wszystko była to taka przestrzeń do której ciągnęło. Może też ze 
względu na to, że, znaczy nie wiem czy inna roślinność. Ale chociażby ta obecność wody, która gdzieś 
tam się wdziera w te przestrzeń lasu jakiegoś. To też jest fajnie. I tak właśnie na zasadzie bardziej 
skojarzenia z tym, że czasami jak się chodzi gdzieś tam po lesie to można trafić na jakąś małą rzekę 
czy źródło. No i po prostu przyjemnie w takim miejscu być. A to nawet nie wiem co to jest. 
P: Też nie wiem. Malutkie rzeczywiście zdjęcie. A nie czekaj nauczyłam się zobacz. Powiększać się 
nauczyłam. Ale rozpikselowuje się za to.  
O: No właśnie chyba tutaj przede wszystkim to, że to chyba to miejsce o którym mówiłem że ciężko 
było przejść to jest tam trochę dalej. Natomiast no właśnie cały czas powraca jakby ten jeden wątek 
tego nieuporządkowania takiego terenu i to, że właśnie nie jest tam bardzo widoczna ingerencja 
człowieka, jest jakąś tam wartością. I wydaje mi się, że to jest to o co mi chodziło.  
P: 2 ostatnie zdjęcia.  
O: No tutaj już powrót do. No właśnie to też chyba fajnie pokazuje, że idąc tą wytyczoną taką ścieżką 
po tym wale to cały czas dostajemy jakby ten sam praktycznie widok niezależnie od tego ile 
przejdziemy. Bo pewni miedzy poprzednimi zdjęciami tego typu to ze 2 kilometry przeszliśmy. Z 
jednej strony cały czas się utrzymuje taki widok. A z drugiej strony w momencie kiedy się pokona tę 
granicę, to nagle dostajemy zupełnie inną przestrzeń, która wygląda zupełnie inaczej i daje też inne 
wrażenia.  
P: No i ostatnie zdjęcie. Też bardzo piękne zdjęcie. 
O: No i to jest cały czas jakby to samo. No bo tak naprawdę to te zdjęcie się jakoś niespecjalnie 
różnią. Może trochę szata roślinna się zmieniła. 
P: A dla mnie się różnią.  
O: Może trochę szata roślinna się zmieniła. Może tutaj jest trochę gęściej niż na tym poprzednim 
zdjęciu. Ale to cały czas jest gdzieś tam w kanonie tego jak te poprzednie zdjęcia robione z tej ścieżki 
i z góry wyglądały. Oczywiście jest to z jednej strony ładne. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, 
że te tereny, które były sfotografowane już nad samą Wisłą po prostu były trochę inne. I powiem 
szczerze, że jakbym miał spacerować tędy a tamtą ścieżką tą mniej uporządkowaną to zdecydowanie 
wybrałbym tę mniej uporządkowaną ścieżkę. Problem jest taki, że po prostu czasami jest tam trudno 
się dostać. Myślę, że w okresie letnim będzie jeszcze trudniej. 
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P: A powiedz mi taką rzecz, czy Ty wolisz miejsca, tak sądząc z tego co też pokazujesz na tych 
zdjęciach swoich, czy wolisz miejsca otwarte czy zaciszne? I kiedy które, jeżeli któreś preferujesz to 
powiedz? 
O: Nie wiem czy mam jakieś preferencje dotyczące tego czy ma być otwarte czy raczej takie właśnie 
zaciszne. Na tych zdjęciach widać z jednej strony właśnie otwarte przestrzenie. Ale z drugiej strony 
jest to tez takie miejsce, które daje wrażenie takiego bycia sam na sam z naturą i takiej zaciszności. 
Generalnie większość tych nieużytków to raczej miejsca zaciszne, bo ludzie się w nie, nie zapuszczają 
jakoś szczególnie, może za paroma wyjątkami.  
P: No tak bo tutaj ta zaciszność faktycznie może być różnie interpretowana, tak? 
O: No tak. 
P: Mi chodziło raczej w tym pytaniu o to takie czy jest rozległość, daleki widok czy jest raczej tak 
blisko ciała? 
O: Nie mam jakiś takich preferencji w tym zakresie. Zresztą to chyba te zdjęcia też pokazują, że z 
jednej strony podobają mi się takie miejsca, w których z każdej właściwie strony jestem otoczony 
zielenią, a z drugiej strony są też zdjęcia, na których widać widok na Wisłę, taki dość otwarty. Gdzieś 
tam nawet te drzewa, które są przerzedzone nad brzegiem ukazują mi tę Wisłę w takiej szerokiej 
panoramie. I to też było przyjemne patrzenie na coś takiego. Więc nie potrafię odpowiedzieć na to 
pytanie. Nie jestem w stanie wybrać jednego ani drugiego, powiedzieć, ze coś mi się bardziej 
podoba. Bo jedno i drugie mi się podoba po prostu.  
P: Czy ma dla Ciebie znaczenie wielkość nieużytku? 
O: Chyba tak z takiego bardzo prostego względu, że im mniejszy nieużytek tym szybciej się go 
pokonuje. Więc pewnie gdyby wybrać jakąś przestrzeń na krótki spacer, to byłby to mniejsza. 
Natomiast tak jak mieliśmy czas w niedzielę żeby się wybrać na dłuższy spacer, tak jak ten który trwał 
ponad godzinę, to zdecydowanie te bardzo rozległe miejsca są ciekawsze, no bo po prostu ta 
przestrzeń się też zmienia, nie ma takiej powtarzalności, zwłaszcza jeżeli się wejdzie gdzieś tam w 
głąb. No bo tak jak widać na tych zdjęciach, gdy się idzie cały czas tą ścieżką utwardzoną, no to w 
pewnym momencie tak naprawdę dostajemy szereg takich samych widoków. Natomiast tak, no ma 
to jakieś tam znaczenie. Bo na pewno jest łatwiej ogarnąć w krótszym czasie mniejsza przestrzeń, 
mniejszy teren. 
P: A co chciałbyś zmienić w tym terenie? Czy coś jeszcze dodasz do tych? Bo dla mnie jest w tym 
wywiadzie bardzo często mówisz o tej dostępności, o tych ścieżkach. I to jest dla mnie 
najwyraźniejsze, że ścieżka, tak? Ale co jeszcze? 
O: Tak naprawdę tylko to. Tylko to. Właśnie chyba mam takie wrażenie, że największą wartością tych 
terenów jest to, że one nie są zmienione, nie ma tam bardzo wyraźnej ingerencji człowieka. Tylko 
jest kwestia dostępności tych terenów. Wydaje mi się, że gdyby może były trochę bardziej dostępne, 
to by też były bardziej uczęszczane. I na pewno sam bym też, w ramach tego spaceru, dłużej się 
zagłębiał i dłużej spacerował poi tych miejscach bliżej Wisły, gdyby po prostu one były trochę 
bardziej dostępne i gdyby było tam trochę mniej błota, trochę mniej ślisko i trochę mniej się człowiek 
zapadał. Więc tak naprawdę to, jeżeli miałbym cokolwiek w tym terenie zmienić, miałbym taką moc, 
to chyba tylko to żeby właśnie trochę bardziej udostępnić dla innych ludzi. Chociaż z drugiej strony 
też myślę sobie, że może taka niedostępność też jest jakąś wartością. No bo byliśmy tak naprawdę w 
wielu momentach sami w tych miejscach. Więc to też jest z drugiej strony fajne. No ale nie gdybym 
miał wybierać to tak, to zdecydowanie utwardzenie jakiejś tam ścieżki i poza tym niedotykanie tego, 
bo można tylko zepsuć.  
P: Czy jakieś do tego utwardzenia masz, że tak powiem, warunki? Jakieś utwardzenie jest dobre, a 
jakieś złe? Jakieś preferujesz a jakiegoś nie? 
O: Znaczy myślę, że wylanie tam betonu to nie byłby najlepszy pomysł. Więc pewnie fajnie by było 
gdyby to był jakiś żwir, cos bardziej trochę naturalnego niż asfalt czy beton.  
P: Słuchaj a może jednak się zaloguje, albo Ty zobacz u siebie. 
O: Fajnym przykładem tego jak można było zrobić takie utwardzenie był inny teren po lewej stronie 
Wisły, położony tam obok Centrum Olimpijskiego chyba. 
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P: No. 
O: Zaraz. 
P: Wisła Żoliborz. 
O: Chyba tak. I tam chyba była zrobiona właśnie taka ścieżka, która wiła się wzdłuż brzegu. I to było 
takie utwardzenie, które było bardzo fajne. 
P: I to Ci się podobało, tak? 
O: Tak. 
P: Nie tylko Tobie. Co jest dla ciebie najważniejszą wartością nieużytku? 
O: To, że daje możliwość kontaktu z przyrodą, która nie została przez człowieka ujarzmiona i która 
nie została ukształtowana ręką ludzką. I chyba to. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, się 
wychowałem w miejscu, gdzie do kontaktu z taką właśnie przyrodą nie trzeba było gdzieś bardzo 
daleko się wybierać, bo wystarczyło wyjechać za miasto. A nawet w mieście mamy rezerwat. Więc 
wydaję mi się, że chyba właśnie to. Bo takich miejsc, gdzie jest zieleń, ale zieleń, która została przez 
człowieka ukształtowana jest w Warszawie bardzo wiele. I tak naprawdę nie są one jakoś tam 
szczególnie zachęcające. No bardziej wykorzystuje się je po prostu z braku laku. 
P: Z braku laku? 
O: Tak. 
P: Czyli z braku innej możliwości? 
O: Tak. teraz już wiem, że są inne możliwości, więc pewnie do parków będę zdecydowanie rzadziej 
zaglądał.  
P: To gorzej dla parków. 
O: To gorzej dla parków. Natomiast tak szczerze mówiąc jeżeli miałbym wybierać właśnie miedzy 
nieużytkami, zwłaszcza takimi właśnie jak nad Wisłą, bo oczywiście nie wszystkie te nieużytki były tak 
fajne. I były takie miejsca, do których pewnie drugi raz bym z własnej woli nie wrócił. Natomiast 
jeżeli chodzi o takie nieużytki nad Wisłą, kontra park, to zdecydowanie nieużytki nad Wisłą. 
P: Ostatnia rzecz, tak już troszkę poza konkursem. Chociaż osobę, która będzie robić transkrypcję 
proszę żeby to też przepisać. Pytanie o to zdjęcie drugie zdjęcie na terenie 26 detal i trawy. I 
wypowiedziałeś takie zdanie, że tu jest bardziej różnorodnie niż na trawniku. A co powiesz jak ja Ci 
powiem, że na trawniku jest taka sama różnorodność gatunków, albo nawet większa? Czy to zmieni 
Twoje podejście do trawnika czy nie? 
O: Nie. Absolutnie nie. 
P: Nie zmieni? Dlaczego? 
O: Bo nawet się domyślałem, że to może być tak, że w tej mieszance traw, która jest wysiana na 
trawniku… 
P: No tak. Mąż architektki krajobrazu musi to wiedzieć. Dokładnie. 
O:… to pewnie jest tych gatunków wiele. Ale no właśnie to jest też kwestia tego jak te gatunki są 
poprowadzone bądź nie poprowadzone. No tutaj ewidentnie albo to nie jest w ogóle koszone, albo 
skoszone fraz na jakiś bardzo długi czas. 
P: Czyli to koszenie ma tu znaczenie, tak? 
O: Tak. Powiem tak. Gdybym miał działkę swoją i miałbym ją zagospodarować, to pewnie bym ją 
wysiał trawami i zostawił na pół roku bez koszenia albo na rok bez koszenia.  
P: No to bratem mi jesteś absolutnie. Ale sąsiedzi złym okiem na to patrzą. 
O: Zdaję sobie sprawę z tego. Natomiast no właśnie zawsze jakieś takie łąki czy mieszanki właśnie 
traw łąkowych bardziej mi się podobały niż trawnik w stylu angielskim który jest koszony 2 razy w 
tygodniu albo 3 razy w tygodniu. I tyle. 
P: Powiedz Paweł, kończymy powoli, czy coś jest co szedłeś tutaj i myślałeś sobie, że chciałbyś 
powiedzieć a ja o to nie spytałam? Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? 
O: Może to, że strasznie denerwuje mnie jedna rzecz, którą mi tak naprawdę te wizyty na 
nieużytkach uświadomiły, czyli że z jednej strony mówimy o tym, że w Warszawie jest problem z 
zanieczyszczeniem powietrza, że jest smog a z drugiej strony jeden z nieużytków, na który 
pojechaliśmy tam u zbiegu Sikorskiego i Alei Wilanowskiej, jest już zabudowywany przez 
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deweloperów. I to mnie strasznie denerwuje. Bo z jednej strony mamy takie miejsca, które już 
pomijając fakt, ze korytarze przewietrzające miasto zostały zabudowane, te kliny napowietrzające, to 
jeszcze te wszystkie miejsca, które gdzieś tam pełnią rolę takiego płuca, może miasta, są karczowane 
i są oddawane pod zabudowę bloków. Ja rozumiem, że z jednej strony ludzie gdzieś muszą mieszkać, 
no ale z drugiej strony może warto by było sobie nie urządzać komory gazowej w mieście. No i tyle. I 
to jest jedyna rzecz, na którą jakby też zwróciłem uwagę, taka poza konkursową że tak powiem.  
P: Dziękuję Ci bardzo. To tyle. 
O: Dziękuję.  
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4. Daria, architekt krajobrazu 
P: Jakbyś mogła na początku powiedzieć parę słów o sobie, ile masz lat, co robisz w życiu? 

O: Mam 27 lat, czyli jeszcze oficjalnie 26 jeszcze przez chwilę. Jestem architektem krajobrazu. 
Interesuję się ogrodnictwem, sztuką, krajobrazem wsi. 

P: A czy korzystasz na co dzień z terenów zieleni? Jak często i jakie to są tereny opowiedz. 
O: Są to tereny najbliższe miejscu zamieszkania jeśli chodzi o Warszawę ponieważ jakby problemem 
dla mnie jest to, że muszę się przedrzeć komunikacją do jakiegoś większego parku. To mi psuje całe 
wrażenie i przyjemność skorzystania z tych terenów zieleni, więc jeśli idę na spacer to w najbliższym 
miejscu zamieszkania. Chyba, że jest to.. 
P: Dlaczego Ci to psuje wrażenie jak musisz jechać do parku? 
O: Bo mnie na przykład ludzie zdenerwują, jakieś sytuacje, tłok, zapachy ulicy i tak dalej. Więc jeśli na 
co dzień wolę bliskie miejsce zamieszkania, a jeśli już to wolę na przykład specjalnie się wybrać czyli 
pojechać gdzieś dalej za miasto, nie wiem Żelazowa Wola tak. 
P: Aha. 
O: I pochodzić tam w parku. I tak rzeczywiście się zdarza, że wolę zaplanować i w weekend gdzieś 
pojechać dalej niż spędzić tak naprawdę godzinę w sumie na przedzieranie się w tą we w tą przez 
miasto do jakiegoś parku. 
P: I to gdzieś dalej to jest tak weekendowo tak, raz w tygodniu? 
O: Na przykład tak. 
P: A jak często w ciągu tygodnia jesteś w zieleni, w terenach zieleni 
O: Jeden raz. Tak, że celowo idę do parku. 
P: Aha, że celowo idziesz do parku? 
O: czyli takie o tutaj do rezerwatu tak. 
P: Aha, aha. No bo tak naprawdę to właśnie sobie uświadomiłam, że jesteś na co dzień bo przecież 
jesteśmy w parku. 
O: No tak ale.. 
P: Tak też to do mnie dotarło. 
O: Ale myślę o tym, że specjalnie.. 
P: Specjalnie do parku. 
O: Poza pracą, że idę sobie gdzieś. 
P: Pospacerować. 
O: Aczkolwiek jeszcze badanie nieużytków, jak teraz był taki w ciepłe dni to było tak, że 
stwierdziliśmy, że musimy iść na spacer. Kurczę szkoda, że nie możemy już kolejnego etapu robić bo 
byśmy już pojechali na któryś z tych terenów, żeby pochodzić bo jest ładna pogoda. Więc 
pojechaliśmy po prostu  do centrum czy gdzieś tam nad Wisłę, do muzeum i tak dalej. Ale gdybyśmy 
już mogli rozpocząć kolejny etap badań to byśmy w ramach przyjemności pojechali od razu robić 
spacer po którymś z tych terenów. Bo jakby odkryliśmy je tak. 
P: A jak to jest ten takie miejsce, to zaraz do tego wrócimy, a że odkryliście ale jakbyś miała 
powiedzieć jaki to jest ten teren do którego idziesz sobie pospacerować do parku tak w ciągu 
tygodnia? 
O: Hmm skrajny. Bo to jest tak, że to w zależności może właśnie od pogody czyli jeśli mam ochotę 
spacerować i jest pogoda ładna to wolę bardziej naturalne tereny jak na przykład tutaj rezerwat. Ale 
jeśli jest taka pogoda, że może być różnie to lubię iść w takie miejsca jak właśnie gdzieś nad Wisłą, 
okolice Bugu gdzie jest tak, że w sumie nie jest jakaś ta wielka zieleń ale jest ta rzeka czyli powiedzmy 
ten teren zielony jest w perspektywie widoku ale jest tak, że mogę kluczyć między kawiarnią, między 
jakąś księgarnią i tak dalej. Jest to w zależności jaka jest pogoda, jaka się szykuje wtedy. 
P: Czyli ważna to jest dla ciebie pogoda czy coś jeszcze przy tym wyborze? 
O: Szczerze mówiąc to pogoda, na przykład jak było zimno, mroźno no to ja wolałam to niż to tak jak 
jest teraz na przykład. Jest ogólnie jest słońce. 
P: Jasne, a czy chodzi o to, że ta pogoda decyduje o tym jaki teren wybierasz? 



 39 

O: Tak 
P: Jak to jest z tym co powiedziałaś, że odkryliście nieużytki? Teraz byś wybierała nieużytki tak? 
O: Tak. To dzięki temu nie jechałabym do Żelazowej Woli, do parku kolejny raz tylko bym pojechała 
na jeden z tych terenów. 
P: A jakbyś miała porównać to jak często bywasz w rezerwacie, chociażby tutaj, a jak często bywasz 
w takim klasycznym, urządzonym parku? To gdzie bywasz częściej? 
O: W klasycznym w ogóle. 
P: W ogóle? A Żelazowa Wola? 
O: No to tak ale tam dla mnie ten fragment, znaczy to warunkuje, że jest tam ten kanał. 
P: Fragment ten nad Utratą tak? 
O: Tak. Czyli po prostu to dla mnie jakby woda warunkuje, że mi się tam podoba i dlatego też przez 
to, że tutaj w trakcie badań nieużytków zobaczyliśmy tereny nad Wisły takie ciekawe. Dlatego już 
myślę, że za dużo w Żelazowej Woli jechałabym na jakiś taki teren. 
P: A korzystasz.. 
O: Aczkolwiek tutaj nad dolinką nie chodzę. 
P: Dlaczego? Bo to jest w tej chwili najbliżej Ciebie, taki teren parkowy z wodą tak? 
O: Tak. Tak ale on, ten w Żelazowej Woli chociażby bardziej udaje przynajmniej sam ogród. Tam 
gdzie ścieki bardziej mi się wydaje, bardziej naturalny niż tu. Jest to taki jakiś.. 
P: Dlaczego musi być naturalne? Mówisz, że Ci się wydaje bardziej naturalne. Dlatego preferujesz 
tak? O to chodzi? 
O: No tutaj jest po prostu dźwięk miasta absolutnie niweluje tu, że jest ta woda bo nie ma tych 
dźwięków które zazwyczaj są na przykład w miejscu naturalnym gdzie jest woda. Więc nawet jeśli się 
próbuje czasem udawać tak jak w Żelazowej Woli, że jest ten ciek i powiedzmy jakiś tam no to lepiej 
to udaje niż tutaj, chociaż tu jest prawdziwe tak potok i tutaj jest taki [jedno słowo nie doczytane 
00:07:09] Lubię tamtędy jeśli jadę rowerem to wybiorę tak żeby jechać przez ten teren niż przez nie 
wiem, innymi ulicami. Wolę już wzdłuż dolinki jakoś przejechać po tych mostkach. Wolę nawet 
więcej objechać i tamtędy jechać rowerem ale żeby tak specjalnie tam iść to nie bardzo. 
P: Czyli rowerem też, użytkujesz rowerowo. Bo na razie mówiłaś o spacerach. Rowerem również. Co 
jeszcze robisz w takich terenach jak już tam jesteś? 
O: W sumie tylko odpoczywam chyba. Znaczy spaceruję. 
P: Spacerujesz? 
O: Nigdy, jeśli już celowo gdzieś się wybieram to raczej z kimś więc to jest jako spotkanie, miejsce 
spotkania po prostu i rozmów. 
P: Aha. 
O: Bo jeśli gdzieś jadę rowerem no to sama jakiś cel, sama jadę i tak dalej. Ale jeśli już gdzieś się 
wybieram no to raczej z kimś. Z mężem czy ze znajomymi tak, czy w czwórkę to jest. Chce nam się iść 
do kawiarni no to, to tam tak gdzieś dalej. 
P: A czy skorzystasz z terenów osiedlowych? Ty teraz mieszkasz na kampusie tak, więc w tych 
terenach kampusowych, zielonych korzystasz? 
O: Tak. 
P: W jaki sposób? 
O: Zdarzało się, że jeśli spacerujemy to idziemy sobie przez kampus. Przechodzimy na tą stronę tutaj 
osiedla tych domków, tutaj przechodzimy przy rektoracie i wracamy i mamy w sumie, ale nie w 
stronę osiedla tylko tutaj ze względu na rezerwat. Czyli na tym osiedlu tutaj tych domków tak sobie 
obejdziemy kółko i jest krótki spacer. 
P: A tak myślę nie mamy rezerwatu tutaj w naszej tej grupie do badania. To który tutaj teren będzie 
najbliższy dla Ciebie z tych badanych? 
O: Górka. 
P: Górka? 
O: Aczkolwiek ona dla mnie się nie nadaje do spacerowania. 
P: Dlaczego? 
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O: To jest takie miejsce które musi pod konkretną aktywność. Trzeba tam naprawdę z jakiegoś 
powodu chcieć jechać. Przecież tam jest mnóstwo psów. Trzeba patrzeć pod nogi. No i może gdyby 
tam w tym czasie jacyś ludzie po tych górkach rowerami czy jakimiś crossami jeździli to bym poszła 
żeby na to popatrzeć. Aczkolwiek bardzo mnie interesuje teren tuż graniczący czyli tam jest takie 
kawałki dosłownie pola jakieś, ktoś uprawia. 
O: Ja to takie zdjęcia robiłam które jak złapać tak żeby nie było bloku to się ma wrażenie, że jest się 
na wsi. Taki widok jak pole na wsi i to było niesamowite, że ja chciałam pójść tam dalej jakby poza 
teren tylko wejść w ten tam krajobraz który jest. To wyglądało jakby świat się tam kończył, miasto i 
były pola jakieś. To było fajne. Zmusiłam się żeby tam chodzić. 
P: Aha. 
O: Tym bardziej, że weszłam na samą górę tej góry kiedy było tak ślisko i błoto. Stwierdziłam, że 
muszę tam wejść. 
P: Czyli co zrozumiałam, że przeszkadzały Ci psy czy coś jeszcze? 
O: Bardzo, bardzo bo psy tez agresywne. Były sytuacje takie niebezpieczne z psami. 
P: Boisz się psów? 
O: Nie. 
P: Nie? Tylko akurat tak się wydarzyło? 
O: Tak. 
P: Rozumiem. 
O: Nie kontrolowany takie właśnie miejsca gdzie jest po prostu możliwość puszczenia tych psów i 
przez co właściciele nie panują nad nimi, znaczy pies biegnie na ciebie i łapami na kurtkę i na 
wszystko tak. 
P: Ok, rozumiem. Słuchaj teraz tak czysto estetycznie będę Ciebie prosić o opisanie terenu 
osiedlowego no czyli w Twoim wypadku tutaj kampus przy akademikach, terenu parkowego. Podaj 
jakiś przykład parku co akurat uważasz, że jest wart porównania i nieużytku. Może to być rezerwat, 
może to być któryś z tych nieużytków które mamy w projekcie i które widziałaś. Powiedz mi co Ci się 
podoba w parku, wydzielenie osiedlowej, w nieużytku? 
O: Znaczy te rzeczy się wykluczają bo to co mi się podoba na przykład w parku to mi się nie podobało 
na nieużytku. 
P: No opowiadaj. 
O: Więc tak, powiedzmy na osiedlowym no podoba mi się to, że jest to oświetlone, bezpieczne ale 
tak jak tutaj w tym przypadku na przykład są plusy tego, że są działki na przykład i są zwierzęta, ptaki. 
Są minusy tej infrastruktury takie jak na przykład rozjechane wiewiórki na kampusie. Właśnie wczoraj 
widzieliśmy dwie. Trzeba się postarać żeby tą wiewiórkę rozjechać bo jest szybciutka. I za to na 
nieużytku, bo były nieużytki które częściowo były z infrastrukturą na przykład nad Wisłą i to było 
dobre do granicy kiedy jest tylko ta ścieżka. Teraz nie trzeba nawet nie za bardzo ławki żeby tam się 
pojawiły. I po prostu najlepsze żeby one miały swoje właśnie zachowane takie cechy. Czyli nieużytek 
jest jest nieużytkiem, co najwyżej jest wytyczona w miarę, wykoszona czasem ścieżka żeby była. Park 
żeby był takim pośrednikiem między nieużytkiem a zielenią z infrastrukturą osiedlową i ta osiedlowa 
która jakby najbardziej jest ubrana w infrastrukturę czyli właśnie jest dobry chodnik, dobra latarnia, 
jest śmietnik, jest ławka znaczy, że to jest. Ale tak nie jest w rzeczywistości. Ale żeby tak jakby te 
osiedlowe przestrzeń najbardziej z infrastrukturą park troszkę mniej i najmniej tej infrastruktury jest 
na nieużytku. Jeśli tak by było to takie formy by mi odpowiadały. 
P: Tak jest estetycznie, tak jest ładnie? 
O: Że park to jest gdzieś tam bardziej jakby na osiedlu na przykład potrzebna jest mi tam większa 
przejrzystość, że potrzebne są drzewa i jakaś zieleń ale taka potrzebna jest infrastruktura chociażby 
po to żeby przy miejscu mieszkania był porządek po prostu, żeby były śmietniki i tak dalej. Chociaż 
nie koniecznie zawsze jest to ładne. A park taki jak park na przykład, jak się nazywa ten park przy 
Stadionie Narodowym? 
P: Skaryszewski. 
O: Skaryszewski, ten park mi się podoba. 
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P: Tak. Dlaczego? Co Ci się w nim podoba? 
O: No właśnie to, że tam nie ma takich w większości może nie ma takich po prostu surowych alei 
wybetonowanych, jakiś surowych latarni. Są takie części ale są takie mnóstwo zakamarków, 
porobionych takich wnętrz gdzie można sobie, no różne rzeczy wtedy się tam dzieją ale generalnie 
można tam pokluczyć, poszukać, gdzieś się schować. A jeśli chodzi o nieużytek to są dwie kategorie 
tych nieużytków. Czyli takie które są całkowicie naturalne jak na Tarchominie i to jest po prostu teren 
który pokochałam. I są takie jak.. 
P: Faworyt wszystkich. 
O: Jest taki teren który fascynuje się na polach mokotowskich. 
P: Aha.[niezrozumiały fragment 00:14:53] 
O: Grafiti i tak dalej. Jest to, one są zupełnie różne. 
P: No opowiadaj, opowiadaj to bardzo fajne. 
O: Ale co tutaj pogoda miała, to był kiedy byliśmy na Tarchominie to była brzydka bardzo pogoda, 
bez słońca. Ale powiedzmy i tak te widoki już nie słyszałam miasta, bo to był jedyny teren gdzie już 
nie było słychać miasta, kompletnie nie czuło się miasta. Za to jak byliśmy  [ niezrozumiałe słowa 
00:15:22] to była taka pogoda tam to nie wiem czy bym była zadowolona. Ale byliśmy o zmierzchu 
kiedy był największy mróz i było takie słońce i tam były, no na zdjęciach to widać, po prostu to było 
magiczne po prostu. Jak jakiś, no jak jakaś taka scena po prostu, niesamowite miejsce to wtedy było. 
To było ostatnie miejsce, nie mogliśmy stamtąd wyjść po prostu. Więc to zależy jak się pogoda rządzi 
moimi wrażeniami. To nie zawsze to samo, po prostu taki efekt wywołuje. Myślę, że te pola 
mokotowskie by mi się nie spodobały gdyby nie było tego światła i tego słońca. Szybko bym stamtąd 
uciekała. Więc tak pola mokotowskie i Tarchomin chociaż skrajnie różne mi sie bardzo podobały. 
Czyli najbardziej mi się podoba w sumie można powiedzieć, że miejsce które… 
P: To pogadamy o tym ale w drugiej części wywiadu porozmawiamy. Pooglądamy twoje zdjęcia z 
pola mokotowskiego i z Tarchomina. Powiedz mi to teraz co Ci się nie podoba w osiedlowej, w 
parkowej i w nieużytku. 
O: W nieużytku? 
P: Tak czy, ja wiem że po polsku to trudno zapytać ale mi chodzi o wrażenia estetyczne. 
O: Jeśli chodzi o nieużytki no to niestety estetycznie nie podoba mi się co za tym idzie czyli to, że na 
przykład tam są bezdomni i oni sami w sobie mi nie przeszkadzają tylko na przykład nie porządek 
który się tworzy czy no nie ma tam zorganizowanych śmietników i tak dalej. Więc oni musi to sobie 
wyrzucają te odchody psów które po prostu za jedzeniem za nimi po prostu ich się trzymają i jakieś 
niebezpieczeństwo jest to niestety. Jeśli chodzi o parki, no właśnie czemu ja te parki, do tych parków 
nie chodzę. 
P: No właśnie nie chodzisz no to coś Ci się nie podoba. Co Ci się nie podoba? 
O: Nie podoba mi się w tych parkach, a może właśnie tłum? Nie, czasem lubię tłum. Lubię tłum w 
mieście, na ulicy. 
P: Aha. 
O: Lubię ja czasem chodzić sobie tam, tam kabów o tam między tu coś zjeść to coś tam. I latem lubię, 
że jak idę z tym nurtem. Ale jak jestem w parku to nie lubię siedzieć na kocu i mnóstwo osób obok 
mnie na kocu. Gdyby była woda i wszyscy byli wokół tej wody no to tak, ale jeśli tak, czasem mam 
wrażenie, że w tych parkach tyle ludzi jest bo nie mają gdzie się pomieścić. Jakby nie są w tym parku 
dlatego, że im ten park się tak bardzo podoba tylko to jest jedyna opcja. A w osiedlowych to mi się 
wydaje, że właśnie to, że one są źle planowane, że narzuca się to jak powinna być zorganizowana ta 
przestrzeń. Czyli na przykład uporczywi ludzie chodzą i robią jakiś przedept. Tak było na Pradze gdzie 
mieszkałam, u nas pod oknem w kółko ludzie chodzili i w końcu ktoś zdecydował, dobrze ludzie tam 
chodzą więc tam zrobimy ten chodnik. Ale i tak go zrobili inaczej trochę. Się okazało, że ludzie chodzą 
obok idealnie chodnika. Więc w osiedlowych mi się to nie podoba w ten sposób, że jest to nie 
przemyślane. Duże drzewa na przykład są przy oknach wtedy zacieniają te mieszkania zamiast być 
odsunięte i na przykład wtedy ludzie by mogli pod tymi drzewami siedzieć, a przecież pod oknem 
nikomu nie będą przecież siedzieć. Jakoś tak w tych osiedlowych skrajnie, albo są na widoku wielkie 
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śmietniki albo w ogóle nigdzie nie można znaleźć śmietnika żeby wyrzucić ten papierek. Więc 
organizacja infrastruktury tego wszystkiego i zieleni jest źle, po prostu jest to źle zrobione i tylko to 
mi się nie podoba. 
P: A Ty jesteś architektem krajobrazu to mogę Cię zapytać o zieleń bo jesteś świadoma tego jak ta 
zieleń wygląda. Która zieleń Ci się podoba, nieużytkowa, parkowa czy osiedlowa? A która Ci się nie 
podoba? 
O: Parkowa to często jest taka zaniechana, jakieś takie zaniedbane takie wielkie potwory jakieś 
krzewów porośnięty, to jest tragedia. To już chyba najbardziej mi się podoba na tych nieużytkach. 
P: Dlaczego? Dlaczego na nieużytkach? 
O: Ma swoje naturalne struktury. 
P: Aha. 
O: Czyli jest drzewo, są te niżej krzewy, są gotowe takie do wzorowania się formy, kompozycje. 
O: A czasem w parkach próbuje się to naśladować tylko na przykład przez 20 lat się nie przycina tych 
krzewów i rosną jakieś po prostu straszne, ogromne tuje albo jakieś po prostu takie straszydła. Więc, 
a na osiedlu jest to przypadkowe czasem takie mam wrażenie. 
P: Ale w nieużytku też się nie przycina przecież. 
O: No tak ale tam samo sobie to uformowało tak jak trzeba, po prostu gdzie światło nie dochodziło 
więc nie urosło to czy tamto. No i są powierzchnie o wiele większe powierzchnie takich naturalnych. 
Bo często coś robi, prosta roślina robi wrażenie jeśli ma odpowiednią skale. Czyli na Tarchominie na 
przykład, nie wiem co tam rosło ale szliśmy po prostu w takim labiryncie tyczek po prostu powyżej 
głowy. W takim lesie po prostu tyczek chodziliśmy. To robiło ogromne wrażenie, chodzenie w czymś 
takim, ze było to straszne. 
P: A powiedz mi czego brakuje na nieużytku, czy jest coś co..? 
O: Utwardzonej drogi, ścieżki chociażby. 
P: Co to znaczy utwardzona ścieżka opowiedz? 
O: Czyli taka, że mi się but nie grzęźnie w błocie, a byłby to drobny chociażby, to może być szerokości 
nie wiem, chociaż tylko 50 centymetrów ale żeby to był żwirek jakiś, kamyczki, że się nie poślizgnę, 
nie ugrzęznę. Nie musi być światła, śmietników, ławek nic takiego. Tylko ta ścieżka. Może jeśli są 
przedepty jakieś to by się przydało nie wiem na przykład wykosić trochę bardziej, przejechać jakąś 
kosiarką. Żeby takie trakty były na przykład wykoszone. Po prostu często się tam nie da wejść. Znaczy 
teraz wchodziliśmy ale ja już widzę, że nie wejdziemy tam latem i nie wiem czy w ogóle, jak w ogóle 
wejdziemy. Sobie teraz nie wyobrażam jak w ogóle podejść niektóre miejsca. Przecież tak sobie 
planuję i nie wiem w ogóle jak to zrobimy. 
P: Czyli mówisz no robimy tak, że jeżeli się nie da wejść to się nie wchodzi tak. 
O: Ale my już wiemy do czego można dojść. 

[niezrozumiały fragment 00:22:26]P: Było by miło tak? Rozumiem. No tak, no tak. Okej. Słuchaj to 
teraz, aha dobra nie. Jeszczę Cię chwilę o tą ścieżkę branżowo pomęczę. Jaka ta ścieżka, jakbyś to Ty 
widziała jaka ta ścieżka utwardzona, z czego ta ścieżka, jaka technologia, jaka szerokość? Bardzo 
proszę Ciebie mogę o to pytać. 
O: A czy mogłaby być jakaś taka hierarchia tych ścieżek? 
P: No to dawaj. 
O: Czyli mogłyby być takie które są dla, nie koniecznie dla jakiś ludzi którzy mocno chcą tam 
pospacerować tylko tak po prostu dojść na przykład na skarpę, zobaczyć Wisłę rzekę i wrócić. Ona 
mogłaby być nie wiem szersza na przykład do metra. To  tak wąska no ale powiedzmy metrowa i ona 
mogłaby być z jakimś nie wiem wkopanym, nie wiem drewnianym jakimkolwiek obrzeżem. Chodzi o 
to, żeby zatrzymać żeby zaraz nie zarosła ta ścieżka. I potem od linii mniej więcej tak jak widać, jak 
są, tam jest mnóstwo wytyczonych takich przedeptów. Takie po prostu tylko ciężko często iść po tym 
bo nogi grzęzną po prostu jak jest nieodpowiednia pogoda. I żeby one były nie wiem, jakimś 
kruszywem, czymkolwiek po prostu takie podsypane. Byłyby może bardziej widoczne. Byłoby widać, 
że jeśli nią pójdziemy, tą ścieżką to przynajmniej ona się nie urwie na chwilę przy jakiejś kłodzie. Nie, 
chodzi o to żeby nie wprowadzać tam ścieżek takich typowych, parkowych tylko wspomóc właśnie to 
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takie wędrowanie jakoś. Nie wiem na ile jest to możliwe po prostu. No ale na przykład tam jest na 
Tarchominie, no to tam się idzie brzegiem, no to trzeba przejść przez właśnie jakieś drzewo czy przez 
coś. Może po prostu w takim pniu, na takiej trasie nie wiem, wyciąć kawałek. 
P: Okej. 
O: Co to jest? 
P: To jest Twoje zdjęcie na polu mokotowskim zrobione, zdjęcie numer jeden. I powiedz mi co Ty tu 
sfotografowałaś, co tu takiego Cię tutaj zafascynowało, co to jest to co się podoba? Dlaczego zrobiłaś 
to zdjęcie? 
O: No takie graficzne to jest, że właśnie te słońce tak oświetlało, że tak że wokół bardzo ładnie 
właśnie. I one było jedno takie, wokół nie było chyba większego drzewa. 
P: A to? 
O: A to to ja ściana taka mi się spodobała. Rytm taki. 
P: A to? 
O: No taki jakiś, z jakimś romantyzmem mi się to jakoś skojarzyło. Po prostu te światło tam było 
takie, że tak na prawdę wszystkiemu można było robić zdjęcie, wszystko jakieś miało inny sens. 
P: A co tu jest romantycznego na tym zdjęciu? 
O: Nie wiem czy to jest jakaś była fontanna czy coś takiego. Jakieś poidełko, nie wiem co to było ale 
tak mi się kojarzyło. 
P: Strasznie mi to malutkie te zdjęcia. 
O: Mi to wyglądało jak jakieś takie poidełko no i jeszcze akurat przerwa była. 
P :W tym szpalerze? 
O: Tak. 
P: A tu? 
O: Tutaj sama forma tej zjeżdżalni. Jakoś tak to było niesamowite, mówię te opuszczone takie 
miejsce gdy śnieg na tym leżał. Znaczy nie traktowałam tego jak zjeżdżalnie tylko mi się to podobało 
jako tak jakby jakaś nie wiem, gdyby to miało intensywny kolor jak jakaś rzeźba taka po prostu. 
P: No kolory też tutaj są prawda? A tu? 
O: No to czyli ta ścieżka z takim właśnie, czyli to miejsce gdzie ścieżka jest niżej i tworzy się ten biały 
ślad i właśnie zakończony tą choiną 
P: Yhm, co Ci się tutaj podoba w tym co jest tutaj, w tym kształcie czy w tym co tu jest? 
O: Jakby widok taki no wciągający, jakby mogłam się cofnąć i pójść inną drogą ale poszłam tędy. 
P: Zachęcające do pójścia? 
O: Tak, tak. 
P: Aha rozumiem. A tu? 
O: Tutaj mi się podobały no to, że tam są te graffiti. 
P: Lubisz graffiti? 
O: Hmm. Nie wiem. Tutaj mi się podobało. Nie lubię takich graffiti gdzie jest wyznaczone na nie 
miejsce. Gdzieś ja lubię tak jak przy torach, torze wyścigowym na Służewiu. Czyli zrobione tak, że 
można tam malować. To to nie jest to samo. 
P: Yhm, no. 
O: Czyli lubię takie bardziej gdzie, no może nie można ale tak samoistnie gdzieś tam, ktoś tam idzie, 
coś maluje. 
P: A tu? 
O: Aha tak, bo wtedy takie tam były te baseny i te szpalery powodowały, że to dawało taki obraz 
basenu po prostu ze ścianami, z widownią. Jakby to tutaj tak ujęłam, żeby było widać, że tak jakby 
nie wiem no z roślinności, z tego, że się rozwala ale tu widać, że tak jakby to były, tak jakby tu ściany 
były tego basenu wręcz. Te szpalery właśnie tworzyły taki budynek tego basenu. No tutaj chodziło o 
graffiti i o światło i chyba tak. Chyba właśnie wtedy zaczynało się najlepsze światło. Tak samo tutaj. I 
te drzewo, tutaj drzewo jeszcze miało znaczenie. 
P: Dlaczego to sfotografowałaś? 
O: Ze względu na te topole. 
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P: Czyli tam to drzewo tak? 
O: Tak. 
P: Cały czas drzewo? A tu? 
O: A to już to wyjście. To chyba szliśmy. A tu nie ma wszystkich zdjęć chyba. 
P: Te wydaje się, że są wszystkie. 
O: Te aleje, po prostu chyba, nie wiem taka aleja mi się wydawała fajna. 
P: No i to dlaczego aleja jest fajna? Spróbuj się skontaktować ze sobą i powiedzieć dlaczego coś 
takiego Ci się podoba. 
O: Może ta przestrzeń przed sobą którą widzę, a jeszcze podkreśla te ściany tej [niezrozumiałe słowo 
00:29:30] to podkreślają. 
P: Tak to było ostatnie zdjęcie z Pola Mokotowskiego. I który był drugi Twój ulubiony, to ten 
Tarchomin tak? 
O: Tak. 
P: Wszyscy są Tarchomin. 
O: Wszystkim się podobało. 
P: Wszystkim się podobały. 
O: Teraz po prostu musiałabym sobie prze, a no nie! Jeszcze mi się podobał i ten przy Sanktuarium, 
tam bobry chyba były i w ogóle nam wyleciały bażanty. Tak się przestraszyłam. 
O: Ale to było świetne, chociaż tam mieliśmy z psem przygodę. 
P :To które oglądamy? Które uważasz za taki wzorzec absolutny Tarchomin czy Siekierki czy przy 
Sanktuarium? 
O: To chwilkę, muszę pomyśleć. 
P: No. Spokojnie, pewnie mamy czas. Jesteśmy w dobrym czasie. 
O: Oj to muszę sobie wszystkie przypomnieć teraz po kolei. 
P: Nie jest to aż tak ważne, ważne jest to żebyś skojarzyła jakby to co Ci się podobało. 
O: Nie, to niech będzie ten Tarchomin. 
P: Ten Tarchomin yhm. To jest 26 Tarchomin i ty jesteś Daria Sz. No to tu nie chce mi to działaś 
przyzwoicie tylko muszę kopiować. No to dlaczego zrobiłaś takie zdjęcie? Co tu jest ładnego, 
fascynującego czy przyciągającego jakie były warunki? 
O: No właśnie ta taka polana i te duże drzewa. Czyli, że można wejść, jak jakiś taki krąg tak. 
P: Yhm, a dlaczego polana jest ważna? Bo o drzewach już mówiłaś, a o polanie jeszcze nie. Dlatego 
dopytuję o polane. 
O: No jeśli jest polana no to to chodzi o te wrażenia takie widokowe. No bo wtedy na polanie nie 
wiem jest, się pojawia słońce, słup światła. Po prostu robi wrażenie polana jeśli jest otoczona na 
przykład zielenią, a tu jest taka polana ale chodziło o te no stare bo to ładne, duże drzewa były. 
P: Trochę Ci powiększę. 
O: O matko co ja tam zrobiłam 
P: Co ja tu tak, co Pani miała na myśli? 
O: Chyba ta gęstwina mi się musiała podobać po prostu. 
P: A tu, o właśnie. 
O: No tutaj mi się spodobało fakt tego, że akurat ta ścieżka pierwsza którą tam szliśmy, że w ogóle to 
było jedyne miejsce z którego można było dobrze dojść nad wodę i one były jakkolwiek 
zorganizowane ale niby to są bardzo nowoczesne formy ale one jakoś tak nie raziły. Może dlatego, że 
jak leżaki właśnie wyglądały albo takie klocki jak kamienie i tutaj zrobiłam to zdjęcie po prostu dla 
samego zadowolenia z tego, że cały teren jest bardzo naturalistyczny ale jeśli ktoś nie chce tam 
włazić i grzęznąć to tutaj ma takie miejsce. I właśnie ta ścieżka na początku była też bardzo dobra. 
P: Pamiętasz tą ścieżkę czemu była dobra? 
O: Bo ona właśnie była taka niby naturalna ale szeroka i właśnie wysypana jakimś żwirkiem chyba 
troszkę coś takiego. 
P: A tu? 
O: No kurcze no jakoś tak jest akurat ta część widocznie tych nie wiem, tej gęstwiny mi się podobała, 
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czy ta trawa w tym jeszcze. 
P: A to? 
O: Aha, to jest przechodziliśmy przez miejsce gdzie chyba woda czasowo musi być i właśnie tam to 
była taka, takie zagłębienie, się przechodziło po prostu, no takie otwarcie na tą wodę było tam. Teraz 
już można by było przejść. 
P: Woda Ci się podoba tak? Oprócz tego to jest bardzo ładne zdjęcie, są ładne plany na nim i tak 
dalej. 
O: Trochę tak, no bo jak się widzi co się podoba, jakoś tak się kadruje jakoś tak. Tutaj to jest ciekawe. 
P: To bardzo piękne tak. 
O: Tak to mi się bardzo podobało i stwierdziłam, że w ogóle ja tam muszę zejść. Tylko, że jak.. 
P: To jest zdjęcie numer szósty. 
O: Yhm tylko, że jak podeszłam bliżej to się okazało, że te gałęzie, te korzenie to z daleka wygląda 
ładnie, a jak podeszłam bliżej to już nie chciałam tam schodzić bo się okazało, że tam jest mnóstwo 
śmieci. 
P: Aha! 
O: To co tam się kotłuje ciemne i że tam jakieś gałęzie to jest to śmieci. 
P: Yhm. Czyli okazało się, że z daleka. 
O: Z daleka było ładne, a jak podeszłam to już nie chciałam tam schodzić. 
P: A tu? Co tu sfotografowałaś? 
O: No tutaj te omszone, mchem porośnięte te drzewo i te zeschłe jakieś pędy. 
P: Dlaczego to jest ładne? 
O: No różna taka faktura, kontrast. Ten mech zielony raczej na wszystkich zdjęciach się pojawia no 
bo on jedyny był tak widoczny. 
P: A to? 
O: Chociaż sobie by dlatego, że troszkę jest tak, że robiłam te zdjęcia nie koniecznie często, a teraz 
nie jestem w stanie tego stwierdzić. Często robiłam zdjęcie jakiemuś miejscu nie dlatego, że ono mi 
się podobało wizualnie, ale na przykład w tym miejscu słyszałam po prostu jak tam ptaki kotłują się. 
P: A i to Ci się podobało? 
O: I to mi się podobało. Więc robiłam czasem strzał taki po prostu w daną przestrzeń skąd 
dochodziło mnie jakiś dźwięk. 
P: Jasne. 
O: A nie koniecznie.. 
P: Ósme zdjęcie. O tutaj mamy jakiś teren przy ścieżce. 
O: Tak no tutaj mi się podobały te drzewa po prostu. 
P: No Ty często mówisz o drzewach. No to podobne prawda? 
O: Ale drzewa samo nie, że drzewo bo to jest drzewo tylko czasem drzewo po prostu robiło samo w 
sobie, przez swoją, swój pokrój albo właśnie rytmiczność. Nie samo drzewo, że każde drzewo mi się 
podoba tylko konkretne jakieś po prostu. 
No tu mi się podobało, że właśnie te tereny po drugiej tronie ścieżki no też były z zielenią tak? Że to 
nie było tak, że był ten wał i koniec. No to te huby. 
P: Yhm. Huby? 
O: W ogóle podobają mi się obumarłe też drzewa. 
P: Dlaczego? 
O: No z wielu względów. Był tez inne, na innych terenach czyli często mają, są puste w środku, 
można tam zajrzeć, są te huby. A też po prostu przez wiedzę, też wiem, że one są bardzo cenne. No 
bo tam są owady i organizmy których nie ma na zdrowych drzewach wtedy więc to wzbogaca jakoś 
tak wtedy to środowisko więc. 
No tak to taka dramatyczna scena. Dla tego trzeba właśnie i takie kończące się urwisko. 
P: Urwisko? Yhm, czyli dramaturgia powiadasz? 
O: Tak. 
P: Tu podobnie czy to coś jeszcze? 
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O: Tak. 
P: Zdjęcie czternaste. 
O: Część wysunięta z tym drzewem, czyli można było tu podejść i tak trochę, nie wiem zaznać takiego 
strachu, że ja się trzymam, zaglądam w dół. 
P: Emocje? 
O: Tak, o emocje. 
P: Yhm, a tu? 
O: No tutaj ten właśnie naturalizm. I to była właśnie też dobra w miarę, znaczy ścieżka która 
wyglądała na dobrą ale ona tylko wyglądała, że to jest piasek, a tak na prawdę to było strasznie 
śliskie. Ale mi się podobało to, że się szło i trzeba było na przykład przez jakiś pień przestąpić. To też 
powodowało, że to już były rzeczy które powodowały, że tylko wybrane osoby tam pójdą. Bo wiedzą, 
że trzeba będzie przełazić przez coś i tak dalej. Czyli na przykład rowerzystów nie ma. 
P: Yhm i to by było fajne właśnie czy nie fajne? 
O: Byłoby fajne ponieważ jeśli by tutaj weszli jeszcze rowerzyści no to by się nie dało tak w spokoju 
spacerować. A spotykam ludzi, którzy stali i kontemplowali. Po prostu stali na takim właśnie 
[niezrozumiałe słowo 00:38:59] po prostu się patrzyli przed siebie i w ogóle przechodząc obok 
ściszamy głos, nie rozmawiamy żeby nie przeszkadzać. 
P: Dużo takich ludzi było? 
O: Trójka. W trzech miejscach i nawet mówię jak się przechodziło to nawet się nie chciało 
przeszkadzać im w tym. 
P: Jasne. 
O: Więc się rozmowy przerywało. 
P: Ojej. 
O: teraz mamy Pola Mokotowskie. 
P: Coś popsułam. Popsułam. Musimy prze klikać. 
O: O tamte. 
P: O tamto dobra, mamy. 
O: No tutaj mi się podobała ta bliskość wody, że tak jak się ciągle szło górą i ta to był w takim dużej 
perspektywie jak to właśnie w dół te, a tutaj można było do wody podejść. Czyli oddalenie od wody, 
przybliżenie, z góry, z dołu. Różne perspektywy oglądania rzeki. 
O: No po prostu to jest tylko z innej już strony ta sama sytuacja czyli zejście do wody. Jedyny chyba 
taki, akurat może były inne miejsca ale to jedyne miejsce gdzie my byliśmy, gdzie byliśmy na 
poziomie rzeki praktycznie. No i te właśnie konary leżące. Taki nieład no naturalny. Aczkolwiek on 
jest naturalny ale widać, że już ludzie jakkolwiek sami zorganizowali takie miejsca. Czyli gdzieś tam na 
przykład są miejsca widać, że wydeptane albo było ognisko. Czyli może tych gałęzi, tego wszystkiego 
było więcej ale już zostało usuniętych. Zostało na przykład takie większe konary. 
P: Yhm. No zdjęcie które określasz jako nieład ja chciałabym żeby to zostało zanotowane, że to jest 
zdjęcie które jest wyjątkowo takie klasycznie skadrowane, z 3 planami, z dalekim widokiem, z 
kulisami drzew tak. 
O: Starałam się tak. 
P: I to jest ta jakby taka, moim zdaniem szczytu porządkowania, a Ty mówisz, że Cię tu zafascynował 
chaos tych gałęzi które leżą. To bardzo interesujące. 
O: Znaczy taki naturalizm, no bo w naturalnym krajobrazie są plany, jest kulisowanie, tu drzewo się 
wkrada. 
P: No tak, tak. 
O: No to ja starałam się zrobić takie zdjęcia, żeby maksymalnie ująć też tym kadrem tak żeby to na 
przykład pozytywny pokazało tak, jakieś takie odczucie, takie jakie ja miałam. Gdyby to było jakoś 
inaczej skadrowane o tak, no to tylko tego konara no to to nie było by to samo. 
P: Yhm, jasne. A tu? 
O: No kora. Kora dużego drzewa. 
P: I co w tej korze takiego? 
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O: Faktura, to że można podejść, dotknąć. 
P: Yhm, a to? Już Ci przybliżam troszkę. 
O: Tuta to takie osobiste ponieważ kojarzy mi się to właśnie z miejscami skąd pochodzę czyli właśnie 
takie gdzieś wybijające źródełka. W jakiś takich olszynach takie źródełka gdzie właśnie ten paseczek, 
ta woda jest taka czysta, ten piaseczek taki biały który jest wymywany gdzieś. To nie wiem skąd, czy 
to skądś wybijało ale właśnie bardzo to jest fajne. Przez to przechodzić, dotknąć tej wody bo ona się 
wydaje przyjemna, czysta a nie taka jak na przykład w Wiśle. 
P: Bardzo często mówisz o wodzie. 
O: Tak. 
P: I o drzewach. A tu? 
O: A no to tak, to znów się pojawia tak, że jest jakaś połać krzewów niższej roślinności i parę wyższej. 
Właśnie lubię te takie naturalne kompozycje które same się tworzą, że no lubię jak jest właśnie ta 
zróżnicowana czyli często robić zdjęcia gdzie jest jedno drzewo wysokie i jakaś niższa roślinność. Albo 
już taka ewentualnie kępa dużych, na prawdę starych drzew. Ale nie lubię takiej struktury, że jest 
zwarty las albo tylko krzewy. No to zależy ale lubię jak właśnie zróżnicowana ta wysokość.A tutaj to 
chyba.. 
P: Och przepraszam. Nie wiem co takiego robię, że psuję. Wcześniej mi się to nie zdarzało. To było 
to? 
O: Jeszcze tamto. 
P: To, yhm. Już próbuje powiększyć Ci. 
O: No tak, to jest taka gęstwina znów. Połamane jakieś trochę drzewa stare, jakieś pokładające się 
absolutnie tam. To jest tak, że trochę patrzyłam przez pryzmat tego ja sobie wyobrażałam jak to 
wygląda na przykład latem, że może teraz to się wydaje jakieś brzydkie ale sobie wyobrażam, że taka 
gęstwina tam się nie wchodzi ale dopiero latem to musi fajnie wyglądać 
P: Yhm i ostatnie. Co tutaj się podobało? 
O: Znów te dwa drzewa na pewno. 
P: Co jest w nich takiego? 
O: Nic tylko przez to, że one są otoczone niższą zielenią i one są dwa na przykład no to, no dla mnie 
to tworzy po prostu jakąś całość. Gdyby to było tych drzew więcej to bym nie zrobiła tego zdjęcia. 
Tylko przez to, że jest ta zróżnicowana struktura akurat tego widoku. Czyli dwa jakieś większe drzewa 
i w tle. No te plany, te plany rzeczywiście też mają chyba znaczenie tak sobie teraz myślę. 
P: A powiedz mi tak jak patrzysz tutaj na tych zdjęciach które zrobiłaś widać i takie jakieś otwarte 
sytuacje, że jest Wisła tak, rozległy teren i takie bardziej zaciszne, że jesteś otulona ze wszystkich 
stron roślinami. Które wolisz? Czy wolisz w ogóle jakieś, jak możesz to skomentować? 
O: Znaczy tam gdzie jest otwarta Wisła to też nie tyle, że jeśli oglądam dużą przestrzeń taką jak Wisła 
no bo to lubię oglądać ją z takiego jakiegoś wnętrza. Lubię jak to się przenika, nie lubię na przykład 
całkowicie takich otwartych, otwartych przestrzeni. Wolę mieć za plecami na przykład właśnie albo 
gdzieś otoczona wolę być wtedy jakąś strukturą, na przykład roślin. Czyli lubię te momenty kiedy 
właśnie tak jak takie tam były te zdjęcia kiedy widać pewne kulisy czyli w tą otwartą przestrzeń się 
widok wkrada, wkrada się. Na przykład tutaj to jest tak, że to jest zakryte ale przez to, że są różne 
struktury na przykład wyższe, niższe no to powoduje przestrzeń. Więc często może się wydawać, że 
to są te zdjęcia jakiś zamkniętych przestrzeni ale ta różnorodność o właśnie powoduje, że niby to jest 
taka przestrzeń ale to, że jest to kulisowanie no to powoduje, że nie wiem jak to nazwać, jest 
komfort. 
P: Aha, aha. Okej. A co jest dla Ciebie, może tak jeszcze. Czy ma dla Ciebie znaczenie wielkość 
nieużytku? Bardzo podobał, a przecież jeszcze jest jak się nazywa ten, tam gdzie te morsy pływają? 
Akurat byłam jak morsy pływały Glinianka to może była? Niby podobne wielkościowo do Dolnej i też 
to są Szuwary i tak dalej, ale na Dolnej zdecydowanie bardziej mi się podoba. Więc nie, tutaj wielkość 
nie ma znaczenia. W ogóle nie ma znaczenia. 
P: Yhm, a co jest dla Ciebie największą wartością nieużytków? 
O: No chyba właśnie to, że nie ma tam wielu ludzi. Że w mieście wszędzie jest dużo ludzi, a tam są Ci 
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którzy wiedzą o tym miejscu albo po prostu takiego szukają. A przez to no chcąc nie chcąc są 
zaskakujące miejsca jeśli chodzi o zwierzęta głównie. Czyli jakieś ptactwo i tak dalej, że nawet nie 
koniecznie widoczne ale słuchając to są dźwięki które po prostu wcześniej nie słyszałam. Więc one są 
cenne przez to, że właśnie nie są znane albo niewiele osób tam chodzi więc nie powinny moim 
zdaniem być urządzane. 
P: Taka ekskluzywność? 
O: Tak. 
P: No to pytanie o urządzanie ma tutaj dużą rolę pełni bo pytanie czy można by jakoś coś zmienić w 
tych nieużytkach, czy można by je poprawić, czy można by właśnie urządzić jakoś, żeby bardziej 
spełniały Twoje oczekiwania? 
O: Jeśli są to duże nieużytki jak Tarchomin to można w bardzo takim ogólnym w jakimś głównym 
ciągu tych spacerów ludzi polepszyć trochę właśnie tą ścieżkę. Albo żeby ktoś przynajmniej, bo nie 
wiem jak będzie w okresie letnim, je przeszedł i jakoś kosiarką taką trochę wykosił, żeby można było 
na prawdę przejść przez ten teren, nie tylko wałem i tylko dojść na brzeg bo też się nie przejdzie po 
całości brzegiem, po prostu są rzeka się wcina i trzeba się wrócić do wału. Więc jeśli chodzi o te małe 
jak Dolne to nic nie trzeba tam robić moim zdaniem bo one są za małe żeby tam coś wprowadzać. A 
jeśli chodzi o duże no to trochę by trzeba było myślę, że tak. A może sama nie wiem, może nie. Nie 
wiem jak to będzie latem. W tym momencie uważam, że da się tam wjeść ale jeśli wejdą pokrzywy, 
zaczną rosnąć takie rzeczy to już nie będzie się tam dało. A może to jest właśnie dobrze, że zimą tam 
się da wejść a nie latem, no nie wiem. 
O: Musiałabym przejść przez wszystkie pory roku, żeby stwierdzić, że może nic nie trzeba bo zimą 
można tam wejść i zimą jest tam najlepiej wejść i jest to wystarczające. Bo latem nie ma podstaw 
wchodzić bo i tak się nic nie zobaczy. Będzie tak gęsto od liści i tak dalej. 
P: Dobrze. Powiedz mi czy jest jeszcze coś co chciałabyś powiedzieć? Na przykład wiedziałaś, że 
będziemy dzisiaj rozmawiać i pomyślałaś sobie, że powiesz, a ja Cię nie spytałam o to? Czy coś byś 
chciała dodać? 
O: Nie wiem. 
P: Nie ma czegoś? Wszystko powiedziałaś? 
O: A! Są tereny które uważam, że może nie powinny być w tym badaniu. 
P: No na przykład? 
O: Na przykład, znaczy nie powinny i powinny. Bo są takie które były nieużytkami, zostały trochę jak 
się nazywał ten teren nad Wisłą.. 
P: Opis, opisz. 
O: Przy moście, ach wszystkie były przy moście. 
P: Żoliborz? 
O: Tam była wytyczona, wytyczona.. może tak, tak i tam była wytyczona ścieżka. 
P: Tak. 
O: Bardzo powiedzmy taka ścieżka, która uważam, że w samej budowie powinna być w niektórych 
miejscach zrobiona. Ale wtedy zaczęłam zastanawiać czy jest to do końca nieużytek bo skoro jest ta 
ścieżka i w dumie taka trochę naturalistyczna, klucząca to nigdzie więcej nie wchodziłam. 
P: Aha. Rozumiem. Czyli, że ta ścieżka jest na tyle wygodna i porządkująca, że nie szukasz innej drogi. 
O: Nie szuka innej drogi. A i tak jest zaspokajające jakieś tam takie doznanie no bo ona nie jest prosta 
tylko sobie kluczy i tak dalej. 
P: Tak. 
O: I się zastanawiałam czy gdyby nie ta ścieżka czy bym inaczej przecinała. 
P: Aha. 
O: Były takie miejsca, że... ale nie, albo właśnie mam wrażenie, że niektóre miejsca były takie, że 
widać, że kiedyś tam ktoś łaził. Ale przez to, że jest ta ścieżka to już te dawne może jakieś przydepty 
albo jakieś tam gniazda [niezrozumiałe słowo 00:52:29] nie zostały już nie są użytkowane. 
P: To Twoim zdaniem dobrze czy źle? 
O: Znaczy dobrze, bo dobrze kiedy są nieużytki które chociaż troszkę są przystępniejsze, wtedy ktoś 
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tam biegał, ktoś jechał rowerem, ktoś szedł z wózkiem z dzieckiem, a jeśli jest no to właśnie dzięki 
temu, że jest taka różnorodność no to można sobie wybrać. Ale problem jest taki, że ludzie w 
Warszawie znają tylko trzy jakieś parki. Znaczy wiedzą, że jak na spacer to iść nad Wisłę albo Pola 
Mokotowskie, albo Skarszewski, tam na Woli ten park Moczydło i tyle.  A jest tyle właśnie miejsc na 
prawdę nie wielu ludzi. 
P: Może to jest tak, że jak mają blisko takie miejsce to chodzą nie? 
O: Nie wiem jak będzie latem ale w tym momencie ja mam wrażenie, że to bardzo takie wybiórcze. 
Nad Wisłą ludzie wałami tymi, na prawdę dużo ludzi chodziło ale już jak jest gdzieś tam wchodziło w 
te ścieżki no to pojedynce osoby. Więc może.. 
P: No ale Ty jak postrzegasz siebie jako użytkownika takich miejsc, to trzymasz się raczej wału czy 
raczej schodzisz na dół? 
O: Schodzę ale po prostu tymi, często są ciężkie szczególnie w Tarchominie dostępne, nawet by się 
poszło ale ze względu takie, że ta ziemia jest tam mokra i po prostu jak już raz się gdzieś wejdzie to 
już potem się nie chce. Więc są miejsca gdzie tylko wałem się idzie i łatwiej, bardziej zachęcająco jest 
żeby gdzieś tam dalej wyjść i chociaż jakakolwiek lepsza droga prowadzi, a potem z tej już głównej 
łatwiej jest gdzieś tam dalej wejść. A tak żeby od razu wałów taką małą ścieżynkę między krzewami 
to nie koniecznie. Inaczej jest na mniejszym terenie, kiedy jest to wszystko do ogarnięcia wzrokiem i 
wiadomo, że jak tu wejdziemy to tam wyjdziemy. Ale tam nie wiadomo gdzie się dojdzie. Są miejsca, 
że się człowiek po prostu trochę boi. Bo były takie sytuacje, aha to na Młocinach. 
O: Kiedy już pół tego terenu jest ogrodzone i myśleliśmy, że pogoda spowoduje to, że nikt tam raczej 
nie będzie siedzieć grupką, a się okazało, że w takim małym miejscu gdzieś tam w gęstwinie się ludzie 
spotykają, znaczy panowie przed nami szli z siatkami i tak dalej. 
P: O tam takie tak, wiem o którym miejscu mówisz tak. 
O: Więc tylko obeszliśmy do boku tam do tego takiego kanalika. Są takie miejsca które po prostu już 
wiem, że nie będę chciała tam za bardzo wracać.  
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5. AgnieszkaKovcin1 

P: Okej, powiedz mi najpierw dwa słowa o sobie. Kim jesteś, w jakim wieku mniej więcej jesteś, co 
robisz w życiu.? 

O: Jestem kobietą, 48 lat. Z zawodu jestem hotelarzem i masażystką. Głównie jestem z reformowani 
z ośrodka house manager. House manager to się teraz nazywa, już nie house wife tylko house 
manager. Organizuję przestrzeń domową, życie moich bliskich i swoje. Chwytam się różnych prac 
dorywczych. Bardzo lubię rośliny, naturę, przyrodę. Mieszkam przy samym lesie. Korzystam z tego 
maksymalnie. Bardzo chętnie jeżdżę na rowerze, wyciągam dzieci na spacery. No to jakby z 
dzieciństwa, z młodości mam umiłowanie do przestrzeni, do natury. Wyjeżdżałam w ilekroć się dało 
na Mazury na wakacje. Z tatą w weekendy na ryby, na grzyby. Jakby to moi rodzice mieli w pakiecie 
po prostu i to mi oferowali. Współpracowałam przy pracach przy roślinach z moją znajomą. 
Natomiast praca jakby z roślinami w biurach jest smutna. Jest bezduszna w jakiś sposób. 

P: Dlaczego? 

O: Jest bezduszna. Nie wiem, to jest tak jak ładny nadruk, dodatek. Ja nie wiem to nie ma dla mnie 
takiego wymiaru żywego w ogóle. To jest tylko dopieszczanie jeszcze bardziej przestrzeni żeby ludzie 
bardziej tam już chcieli siedzieć. Ale ja mam wrażenie, że oni nawet nie zwracają na to uwagi. Jest to 
dla mnie smutne. Jest tam duszno, sucho, suche powietrze, mnóstwo monitorów i taki pęd tylko 
zrobienia, zrobienia jakby nie zatrzymywania się przy tym. I ta praca mnie, wykonywałam ją 
natomiast ona generalnie jakby no miałam smutne refleksje raczej. Lubię pracę w przestrzenie, w 
ogródku, u moich rodziców na działce. Znajomym porządkuję ogrody na wiosnę lub latem koszę 
trawę. Bawi mnie to. 

P: Aha. A powiedz mi jaki sposób, bo nie będę pytać czy korzystasz bo myślę, ze tak. W jaki sposób 
korzystasz z terenów zieleni na co dzień i jak często i jakie to są tereny i co tam robisz? 

O: Tereny zielone to są no w związku z tym, że mam czwórkę dzieci to były wszelkiej maści place 
zabaw. Parki, place zabaw najpierw na Mokotowie gdzie mieszkaliśmy 8 lat, później na Kabatach już 
na Ursynowie. Gdzie tylko się pojawił kolejny plac zabaw z parkiem tam byliśmy. I do tej pory jest 
tak, że na Sadybę jeździmy, jakby w okoliczne, w okolicy po prostu szukamy takich miejsc. Czy żeby 
można było dojechać rowerem. Jako atrakcja, jako ruch, aktywność, jako przyjemność, jako zabawa 
dla dzieci. Wieczorem zawsze jeśli mamy, jeśli mój mąż nie ma w aplikacji 10 tysięcy kroków 
zrobionych idziemy na wieczorny spacer albo w stronę Kasztanowej i spacerujemy po parku. No do 
lasu się nie idzie w nocy, więc jakby parki są dla mnie taką przyjazną.. 

P: Dlaczego do lasu się nie idzie w nocy? 

O: No widzisz, no takie mam przekonanie, że jest to niezbyt przyjemny, przyjazny, bezpieczny teren. 
W dzień bardzo chętnie, nawet jak jest zupełnie pusto nie ma. W ciągu tygodnia jest mało ludzi, duże 
mrozy. No nie chodzę w ulewy, nie chodzę w burzę tak, w jakiś ogromy upał. Natomiast generalnie 
jakby w tygodniu w dzień nie mam takiej, takiego poczucia niebezpieczeństwa. Natomiast wieczorem 
nawet jeżeli idziemy we dwoje nie wybieramy się do lasu. Dochodzimy tylko do linii łąki i wracamy. 

P: Yhm. A mogłabyś jeszcze pociągnąć skoro już przy tym temacie jesteśmy, ten wątek 
bezpieczeństwa. Jaka zieleń jest dla Ciebie bezpieczna, czy mogłabyś scharakteryzować takie 
bezpieczne i niebezpieczne miejsce? 
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O: No właśnie, no to jest bardzo względne. Tak jakby ja nie miałam tego poczucia niebezpieczeństwa 
dopóki nie usłyszałam o jakiś zdarzeniach, wypadkach, napaściach szczególnie na kobiety. 

O: To to jakoś wzbudziło we mnie taką refleksję, że aha acha faktycznie no to ten las jest przyjemny, 
bezpieczny ale jednak się coś tam zdarza. No ja przez 13 lat ostatnich, tak jak są ostatnia dwójka 
dzieci, jest młodsza i ja z moimi dziećmi niemowlakami się zapuszczałam w las na cały dzień i 
spacerowałam sama i nigdy nie miałam takiego poczucia, że mi coś zagraża. Ale faktycznie nigdy po 
zmroku nie wybieram się do lasu. Wracam jak jest ciemno tak, owszem czasami wracam ale to już 
jadę z polany przeważnie na rowerze. Jaka przestrzeń dla mnie bezpieczna? No na przykład park jest 
dla mnie bezpieczny tak, są latarnie, jest blisko ulica, no przechodzą ludzie. W jakiś sposób, nie wiem 
na jakiej podstawie to jest takie racjonalne dla mnie. Bo czego ja się boję w lesie jak nikogo nie ma? 
No boję się niby napaści, niby ludzi tak no ale nikogo nie ma. 

P: Aha. 

O: Tak no to nie ma się czego bać. A z drugiej strony w momencie kiedy by ktoś tam jednak się 
pojawił no właśnie czyhający na jakiś taki nieprzewidziany nie wiem, kontakt no to jakby nie ma też 
takiego poczucia, ze mogę kogoś poprosić, wezwać o pomoc tak bo nikt mnie nie usłyszy. Taką mam 
refleksję. Czyli park jest dla mnie przyjemny, jakiś zieleniec, skwerek, plac zabaw. Tam gdzie jednak 
jest jakieś oświetlenie. Gdzie przechodzą inni ludzie, przechodzą nawet bardzo rzadko ale jednak, 
gdzie może być straż miejska. To to jest taka dla mnie. 

P: A powiedz mi jak często bywasz w parku, jak często bywasz w nieużytku jakimś, w lesie mówisz w 
lesie? Jak często korzystasz z terenów zieleni osiedlowej? Jak często, jak często, jak często? 

O: Zieleń osiedlowa. No to zieleń osiedlowa no to jest takie małe patio wewnątrz naszego bloku. No 
obecnie korzystam wizualnie tak, ja wyglądam przez okno w kuchni. Po prostu wyglądam na nie i je 
widzę. To jest moje korzystanie. Nie wychodzę już na to patio. Na to patio wychodziliśmy jak dzieci 
były małe, żeby się z nimi bawić. Zieleń dookoła bardzo lubię drzewa na ulicy Zaruby przy naszym 
budynku. Jest to nie osiedlowe tylko publiczna tak. To sadziła gmina te drzewa. Na przykład bardzo 
lubię to, że są lipy. Lubię, że jest cień i pamiętam bo się sprowadziliśmy 20 lat temu i tam na prawdę 
było bardzo mało zieleni, bardzo mało drzew i pamiętam jak z dziećmi z wózkiem po prostu w lato no 
to była mordęga żeby się tam gdziekolwiek przebić na jakiś plac zabaw czy coś bo się szło cały czas po 
takiej patelni, po asfalcie po prostu jakimś tam betonie. Natomiast jakby teraz rzadziej korzystam 
tak. Z parku powiedzmy korzystam w okresie jesiennym, zimowym częściej bo właśnie w ramach 
tego spaceru wieczornego no to jest nawet do 5 razy w tygodniu ale czasami jest tylko raz w 
tygodniu tak, 2 razy. Zależnie od mrozu, od tego w jakiej jesteśmy kondycji, jakie mamy plany 
życiowe, możliwości ale to jest dosyć często. Natomiast las to kiedy tylko jest sposobność. Nawet 
żeby wykonać ten spacer to znalazłam sobie pomysł na to, ze przynoszę wodę z Powsina po prostu. 
No, że tamta woda mi smakuje, ona jest lepsza niż ta butelkowa w sklepie i idę sobie. Jako zadanie 
mam zabrać wodę, a mam przy okazji spacer. To jest też czasami, że to jest 5 razy w tygodniu. Bardzo 
często chodzę do lasu. 

P: I idziesz tam na piechotę? 

O: Tak i jak tylko się zaczyna cieplej, że mogę nie nosić.. 

P: Jaka to jest odległość od Ciebie? 

O: Wiesz co to jest no nie wiem dokładnie ile to jest. 

P: No mniej więcej. Ile tam tych kroków wyrabiasz na aplikacji? 
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O: Na aplikacji to mój mąż [niezrozumiałe słowo 00:08:53] to ja nie wiem ale ja myślę, ze to jest parę 
kilometrów. To znaczy ja jestem na, dosłownie za mną są tylko dwa budynki, zaczyna się już pole i za 
polem jest las więc jestem bardzo blisko. Ja jestem na Wąwozowej to jest ostatnia duża ulica przy 
lesie tak. 

P: A ok. 

O: Ale żeby dojść do Powsina no to jest pewnie tam ze 2 kilometry, może więcej. I tam bardzo często, 
a już jak rower tylko, jak się pojawia tylko troszkę lekko ciepło to ja tam jestem non stop, a czasami 
dwa razy dziennie. Bo rano jadę sama na przykład, a po południu już z chłopakami, z synami. 
Zabieram ich żeby się przejechali tak. Jakieś takie no nie wiem, lubię. Po prostu lubię przestrzeń, 
lubię przestrzeń natury. Mnie to wycisza, uspakaja mimo, że ja nie jestem sfrustrowana, nie jestem 
przepracowana, nie jestem przemęczona to ta przestrzeń mi służy, ja się w niej dobrze czuję po 
prostu. Wolę ją nawet tego, tą formę nieużytku w zielonych czy lasu niż jednak w parku. 

P: Wolisz? 

O: Tak, wolę. 

P: A co ma dla Ciebie znaczenie przy wyborze tego miejsca do wypoczynku? Czy to jest jakaś 
bliskość? Ale spokojnie sobie wyłącz tam tak. 

O: Tylko rozłączę. 

P: Czy powiedz, że nic strasznego się nie dzieje. 

O: Jakie ma dla mnie? 

P: Co jest najważniejsze, jakbyś miała do wyboru różne rodzaje zieleni to wybrałabyś ten który jest 
blisko? 

O: No właśnie nad tym się zastanawiałam. Blisko mam zarówno park, mniej więcej w tej samej 
odległości mam i park i las. I jak mam do wyboru zawsze pójdę do lasu. To jest ciekawe. 

P: Dlaczego? 

O: No właśnie dlaczego. Nie wiem, bo jest bardziej dziko. Bardziej dziko, jest bardziej pusto. Jest 
jakoś tak, no ta przestrzeń jest taka żywsza, taka intensywniejsza w tej takiej nie wiem, prostocie 
jakiejś swojej. Tak to drzewo jakby w parku mnie tak nie ucieszy. To jest przyjemne gdzie ja, że ja 
mogę tam usiąść i poczytać książkę w parku tak, że ja mogę, dzieci się mogą pobawić. To jest takie 
pogodzenie trochę naszych interesów tak. One się nudzą na przykład w lesie tak. Ja muszę wziąć 
jakąś grę albo piłkę albo coś. Muszę jakby im zorganizować trochę ten czas. Jakby zaangażować się 
porządnie w to. Może porządnie nie ale zaangażować. Natomiast w lesie jak ja sama jadę to jakby no 
nie wiem, no może jestem samotnikiem jakimś, nie wiem taki samolubkiem, nie wiem jak to nazwać. 
Lubiącą osobą właśnie taki nie wiem, no taką ciszę, spokój. Nie mam pojęcia tak do końca ale 
wybieram las. W takich konkretach wybieram las. 

P: A jakbyś miała proporcje teraz powiedzieć jak często bywasz, bo rozumiem, że w lesie bywasz 
częściej? 

O: Tak. 

P: Ale jak często w parku, jak często w lesie? Czy potrafisz jakoś proporcje tutaj podać? 
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O: Znaczy proporcja tylko polega na tym czy ja idę sama czy idę z rodziną tak. Jeżeli mam przekonać 
dzieci to wiem, że one wolą iść do parku. Jest bliżej, mogą jechać na hulajnodze, wiedzą że to nie jest 
daleko, że możemy wrócić, tam jest niedaleko sklep, możemy kupić lody. Tak jakby, że są jakieś takie 
atrakcje. Mogą się pobawić na jakiś tam bujawkach, na drabinkach, zjechać ze zjeżdżalni. Więc one 
są chętniejsze tam pójść. Tak jakby w lesie dla nich nie ma co robić tak, a dla mnie jest jakby. 

P: A rozumiem. 

O: Natomiast jak mam iść sama.. 

P: Ale to tutaj park jest bliżej jednak? 

O: Park jest trochę bliżej. W jakiś sposób jest trochę bliżej tak. Jest wyasfaltowana droga, jest 
wygodniejszy dojazd tak jakby. No są te czynniki takie, właśnie po drodze jest lodziarnia. Tak no jest 
on.. 

P: Atrakcje. 

O: Tak, jest atrakcja tak. Dla dzieci musi być atrakcja tak, a dla mnie atrakcją jest las tak. A dla nich 
atrakcja to są lody , to jest zjeżdżalnia, to jest kupimy soczek tak no, będzie kolega, o będzie kolega, 
poganiają się. 

P: A powiedz, nie mówiłaś jeszcze o terenach zieleni koło swojego domu. 

O: Koło swojego domu. No to właśnie to jest ten pas trawnik, krzaczki za płotkiem tuż pory bloku. 
Lubię ją. Ja ją widzę, ja widzę tę zieleń, widzę co się dzieje, widzę jak się zmienia. Mam nią 
zainteresowanie. 

P: Podoba Ci się? 

O: To jest taki dobry standard. To nie jest coś pięknego. 

P: Podoba Ci się? 

O: Tak, jest w porządku. Tak jest w porządku. Jest zadbana. Możliwe, że jakoś ciekawiej można by to 
było zagospodarować. Z jednej strony bloku ktoś inny to zagospodarzył i zaprojektował. Jest dużo 
bogatsza ta zieleń, jest szerszy ten trawnik. Z naszej strony jest tak jak jest no po prostu. No jakby 
rozumiem, że spółdzielnia też miała różne możliwości finansowe, nie spójność pomysłów i tak dalej. 
Różne były etapy tego i tak dalej. Ale lubię, lubię. Bardzo lubię właśnie te drzewa które posadzono 
wzdłuż Zaruby. Patrzę, obserwuję jak te lipy rosną. Nie przeszkadza mi, że jest zachlapany samochód 
tymi, tym jak kwitnie tak i tak dalej. Jakby nie wiem, no cieszy mnie widok zieleni, cieszy mnie po 
prostu. 

P: Jakbyś miała porównać które Ci się podobają najbardziej zielenie i dlaczego? To znaczy który z tych 
zieleni osiedlowa, parkowa i nieużytkowa. 

O: Znaczy ja dobrze zaplanowaną przestrzeń, aczkolwiek ja nie jestem żadnym specjalistą, ja jestem 
tylko takim amatorem estetą, dobrze zaplanowana różnorodna zieleń osiedlowa bardzo mnie cieszy. 
Widzę to przy niektórych blokach tam już przy fontannie na przykład to jest, nie pamiętam jak ta 
spółdzielnia się w tej chwili Adbut, nie Adbut. Jakaś spółdzielnia taka po drugiej stronie Wąwozowej i 
oni taki pas mają jak się idzie do ZUS-u, to jest też Dębego chyba nawet ulica i tam jest taki dosyć 
szeroki, takie fajne są krzaki różne posadzone, różnokolorowe i na przykład to ja bardzo lubię taka 
właśnie jak ta roślinność jest różnorodna. Lubię na przykład w parku tam gdzie jest aleja kasztanowa 
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no to, ze posadzili na przykład te ogromne połacie, ogromne jak na miasto połacie lawendy. Lubię to. 
Tak i chodzę tam i nawet jak już nie ma tych dotykam sobie krzaki, wącham sobie rękę później. Po 
prostu robi mi to dobrze tak, robi mi to przyjemność. Ale tak na prawdę najbardziej lubię las. Taki 
nieużytek właśnie, coś co jest takiego nawet nie pięknego coś co jest w jakiś sposób dzikie, nie 
zaniedbane tak. Nie mówię o zaniedbanym. Nie mówię o miejscach gdzie leżą śmieci, gdzie jest zryta 
ziemia, gdzie są bezmyślnie jakoś połamane drzewa czy gałęzie. To nie mówię o tym tak. Ja mówię o 
jakieś takiej w miarę prostej, zadbanej tak jak jest właśnie w lesie kabackim. To nie jest żadna piękna 
przestrzeń. Natomiast ona jest w jakiś sposób bogata, jakaś taka naturalna. Taka zwykła, a 
jednocześnie właśnie, że można ją sobie tak pogapić się tak, tak się poprzyglądać jak to siebie rośnie 
no. 

P: Czy mogłabyś powiedzieć, że na przykład zieleń osiedlowa jest piękna, a zieleń nieużytku nie jest 
piękna? Bo tak trochę mówisz. 

O: Znaczy powiedziałaby, no tak. Powiedziałabym tak tamta jest, no to jest tak jak zadbana kobieta 
trochę tak. Ładnie umalowana, ładną ma fryzurę, świetnie zrobione paznokcie, dobrze ubrana 
stylowo i to jest coś co w jakiś sposób estetyczny cieszy oko tak. Patrzysz na to i mówisz o fajne, o 
ładne, o takie atrakcyjne tak. I w tych kategoriach jakby no faktycznie ta przestrzeń zadbana 
osiedlowa ma taką drobną przewagę dla mnie tak, taką drobną. Ale to jest takie jakby to powiedzieć, 
to jest taki, taka przewaga takiego mieszczucha trochę tak. Ładne, nowe, błyszczy się, zadbane, 
przycięte, kwitnie i tak dalej. Natomiast ja też lubię taki, no taką prymitywność w jakiś sposób, taką 
prostotę tej zieleni tak. Ona nie musi być, ta lawenda nie musi być obcinana po sezonie tak, ona 
może mieć też sterczące, suche jakieś te resztki. Ona może się rozkrzewić i wystawać poza te 
krawędzie tak jakby. 

P: A na czym dla Ciebie polega piękno nieużytku i piękno parku wobec tego? 

O: No właśnie takim, że piękno nieużytku to jest takie nie ujarzmione tak. Ono jest takie, takie sobie 
jest jakie jest po prostu i jakby, ze człowiek tego nie wyprostował, nie przyrównał, nie podciągnął, nie 
polakierował tak. No trochę mam taki uraz może z tej pracy w tych biurach, że to musi być 
wypolerowane, wypicowane, ziemia musi być równo usypana, równiutko przycięte, żadnych suchych 
tam odrostów. Nie może być żadnego żółtego listka, że to jest takie super na pokaz i jednocześnie 
takie sterylnie piękne i takie aż sztuczne trochę tak. Takie nie prawdziwe, że to takie, no tak jak 
człowiek, taki musi być w takim rygorze tak. W ładnym mundurku, w ładnym makijażu i taki ą ę tak, 
taki tip top. A tutaj w tym nieużytku jest taka, no taka byle jakoś ale taka prawdziwość też. Ja lubię 
taką prawdziwość no, w jakiś sposób to jest takie może nie okrzesane, może nie doszlifowane. Takie, 
takie miejsce trochę na wolność, takie miejsce na wolność po prostu. Tak rośnij sobie jak chcesz tak, 
trochę takie. Mam taką zgodę, że to nie musi być idealne. 

P: Czyli ta wolność tutaj jest nadrzędna tak dla Ciebie? 

O: Tak, w jakiś sposób tak. Tak, że to tak jakby ja nie mówię jak to ma być, tak jakby trochę no 
właśnie tez jako użytkownik w takiej przestrzeni to ja jestem trochę gościem tak w tych nieużytkach i 
w tym lesie, ja jestem gościem. A w tej przestrzeni osiedlowej to mam wrażenie ja człowiek, ja 
mieszkaniec, ja osiedlowiec mówię ma być tak i tak i to ma być ładne. Tak i tak trochę się czuję takim 
zarządcą tego. Ja nie mówię, że to jest złe tylko no chyba jestem zwolennikiem większego bałaganu 
czy niedoładzenia a jednak tej wolności, trochę swobody niż że to będzie takie bardzo correct i 
będzie taki bezdech po prostu, że ojej pojawił się żółty listek jak to brzydko wygląda tak. Czy nie 
wiem no po prostu wyrosła gałąź nie w tą stronę, szybko ją przytnijmy tak no. 

P: Aha, aha. 
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O: Nie wiem no takie mam poczucie, że to jest też takie krzywdzące trochę no. Tak jakby takie.. 

P: Ok, a jakbym miała Cię zapytać teraz o to co Ci się nie podoba w tych trzech typach zieleni? 

O: Nie podoba mi się śmiecenie. Śmieci mi się nie podobają. Generalnie nie podobają mi się śmieci, 
czyli tak na prawdę ludzie którzy przychodzą i zostawiają coś co przynieśli tak. Ja może jestem 
upośledzona jednak umysłowo, bo ja nie znajduję wytłumaczenia dla tych ludzi którzy przychodzą z 
piwem, niosą tą puszkę z piwem, z sokiem, z czymkolwiek, a później wypijają i to ich nie bolało 
natomiast później ta puszka zostaje i ona jest lekka, jest lekka o te pół litra i oni już nie mają siły jej 
wziąć, nie mają roztropności żeby ją zabrać. Jakby to mnie trochę tak smuci, mi jest przykro. Ja czuję 
takie rozgoryczenie sobą jako człowiekiem tak, sobą jako tym gatunkiem który no tak durnie tym, tak 
dewastuje to w jakiś sposób, tak jakby nie doceniał tak. To to mnie najbardziej boli i bezmyślność tez 
taka tych wycinek, łamania, takiego niszczenia. Ale też pomyślałam kurczę jak moje dzieci były małe i 
ja nie miałam też takiej wrażliwości aż. To żeby ułamać gałąź żeby dziecko szło i się bawiło to nie był 
aż taki straszny dla mnie problem. Ja nie pozwalałam dziecku żeby zrywało co kawałek gałąź kolejną i 
tak dalej ale jak szliśmy gdzieś to chętniej oczywiście podejmowaliśmy gałęzie które były porzucone 
czy coś takiego natomiast pamiętam, że jak szliśmy czy na grzyby czy coś dla mojego taty to nic było 
takiego jakby uciąć nowy patyk do zbierania grzybów i mnie to w ogóle nie bulwersowało. A w tej 
chwili no nie mam takiej zgody, tak jakby ale po co. Jest tyle patyków, jest tyle ułamanych już gałęzi. 
No to weźmy tą która już i tak nie żyje tak jakby. 

P: Aha. 

O: To tak bardziej w tą stronę mi się trochę zrobiło. 

P: A czy jest coś szczególnego powiedz mi w parku albo w zieleni osiedlowej co Ci się nie podoba? 

O: Co mi się nie podoba. Za dużo jest betonu. To mi się nie podoba. Za dużo jest asfaltu, za dużo jest 
plastiku, takich elementów które mogły być wykonane właśnie z naturalnych materiałów. Nie 
podoba mi się trochę to płotkowanie mi się nie podoba. 

P: Jakie płotkowanie? 

O: No takie te płoteczki dookoła tych wszystkich posesji takie oddzielanie trawniczka od czegoś tam 
żeby ktoś tam nie wszedł. Z drugiej strony no rozumiem przy tej ilości psów która jest na Ursynowie 
jest to jakoś tam zasadne tak. To jest takie chronienie żeby kolejne pieski nie wchodziły, się tam nie 
załatwiały. Czego nie lubię w tej przestrzeni. 

P: Jak Ci nie przychodzi do głowy to wiesz nie ma problemu. 

O: Nie, bardziej wiele rzeczy mi się podoba niż nie podoba. 

P: A to opowiedz jeszcze co Ci się podoba? 

O: Podobają mi się, coraz więcej jest elementów nie wiem jak to się ma do przerabialności drewna, 
wolałabym żeby z tego powodu nie ścinano więcej drewna, drzew ale jeśli już to drzewo jest ścięte i 
to drewno jest to podobają mi się wszystkie elementy drewniane. Te ławki z elementami 
drewnianymi, place zabaw z bardzo prostych pali z elementami tylko metalowymi tak jak 
widziałyśmy nad Wisłą. To dla mnie było fantastyczne, po prostu świetnie się komponuje z 
krajobrazem. Nie rzuca się w oczy, nie jest nachalne, nie jest jakieś takie agresywne. Jest przyjazne, 
przyjemne, proste. Absolutnie funkcjonalne i to dla mnie jest bardzo, to mnie bardzo cieszy, to 
bardzo lubię. Też podobają mi się te informacje na przykład co się pojawiły w lesie też. Wszelkiego 
rodzaju tablice informacyjne, jak to drzewo powstaje, jak ono rośnie. Tak z tego nasionka, ta siewka, 
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tamten mały jakiś drzewocik i później już drzewo tak, ile to musi rosnąć, ze nawet  w ramach takiego 
spaceru tam jak byłyśmy gdzieś nad Wisłą też było o rybach, jakie ryby są w którymś tam kanału czy 
stawiku. O tych ptakach i mimo dostępności tak do internetu i tak dalej no dzieci raczej do tego w 
domu nie usiądą, a jak już jest się na tym spacerze, jest to taka drobna edukacja. Moje dzieciaki się 
zatrzymują, czytamy razem to. I to jest fajne, to mi się podoba. To bardzo mi się podoba. Natomiast 
też mi się w tej przestrzeni publicznej podobało jak szłyśmy wzdłuż Wisły. Te słupki informujące 
właśnie jaki to jest kilometr tak, w którym to jest miejscu. Bardzo proste, czytelne, takie bardzo 
fajnie zaprojektowane. Minimalizm taki. 

P: I mimo, że betonowane to w porządku? 

O: Tak. Były takie czytelne, subtelne właśnie nie nachalne, fajne to było. To mi się podobało. I ja ma 
tylko właśnie takie zastanowienie czy gdyby w tej przestrzeni były regularnie na przykład śmietniki 
tak, jakie one musiały by być te śmietniki bo miejscami znajdowałyśmy. Tak teraz ja na przykład u 
siebie na Ursynowie i tam Kabaty okolice gdzie ja uczęszczam jest dużo śmietników. Ja nie widzę w 
miejscach takich publicznych w parku i tak dalej ja nie widzę porzuconych śmieci. Nie widzę butelek 
porzuconych, jest to na prawdę całkiem schludne. W lesie jest to samo, bardzo dużo przybyło koszy i 
co raz mniej tych właśnie puszek, butelek gdzieś tam porzuconych nie znajduję. Nie wiem czy ludzie 
bardziej korzystają z tego. Może tak. Tak chcę też to widzieć. 

P: Czy czegoś brakuje na nieużytkach? 

O: Na nieużytkach. Na tych nieużytkach na których byłyśmy dla mnie no czyszczenia terenu tak. 
Jakby rozumiem, że to jest pozostałość po długich latach takiej bezpańskości tak. Czyli kto tylko 
chciało i mógł to co tylko chciał to sobie tam wywalił, to jest jedno. To tego tak jakby czyszczenia 
brakuje. Brakuje koszy. Tam przy Wiśle akurat było, tam po drodze od czasu do czasu były te kosze. 
Ja lubię chodzić, ja lubię chodzić mi nie przeszkadza brak ławek. Ale jak sobie pomyślę, że jednak z 
małym dzieckiem ktoś idzie albo starsza osoba chciałaby jednak to jednak jakby jakieś takie siedziska, 
coś do właśnie ławeczka do przysiądnięcia jednak była dla ludzi. 

P: A jakie by to musiało być żeby się nie stało parkiem? 

O: No właśnie. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Jakie to by musiało być żeby.. żeby to nie było 
parkiem to pewnie już na przykład zniechęca do tego żeby było parkiem to jest rozległość. Na 
przykład jak to miało tam ze 3, 4 kilometry ta przestrzeń wzdłuż Wisły to to nie będzie parkiem. 

P: A ma dla Ciebie znaczenie ta rozległość? 

O: Dla mnie tak bo ja lubię chodzić tak i dla mnie ja lubię jak jest duży teren. Ja lubię, dla mnie  jakby 
to jest atrakcja. Dla mnie to jest plus i ja jakby mnie atrakcyjność parku nie bawi tym, że są atrakcje w 
postaci właśnie placów zabaw no bo już nie. Chociaż ja bardzo o tym myślę, ja bardzo o tym marzę i 
powiedziałam, że jak wygram jakieś pieniądze duże to marzę o tym żeby zrobić park plac zabaw dla 
nastolatków powyżej 18 roku życia i dla dorosłych osób. Po prostu bo ja na przykład z moimi dziećmi 
czasami wieczorem chodziłam do parku i ze zjeżdżalni zjeżdżałam dopiero w nocy tak jak było 
ciemno albo jak nie było dzieci. No bo jakby nie wypadało już z tej metalowej, może to była 
metalowa, duża, ciężka zjeżdżalnia to nie było że tak się coś zniszczy, zepsuje to absolutnie nie 
groziło temu nic. Tak samo przeganiani są nastolatkowie z tego placu zabaw tak i ja uważam, że ta 
przestrzeń, no są skate parki tak ale nie każdy musi chcieć uprawiać sport. Natomiast ja do tej pory 
uwielbiam się bujać na huśtawce. Mam hamak w domu. Dlaczego nie ma huśtawek dla dorosłych? Ja 
nie widzę problemu w tym żeby proste huśtawki w postaci dwóch lin czy dwóch łańcuchów i 
drewnianej deseczki były, pamiętam to z Chorwacji no po porostu była knajpa dla dorosłych nad 
Adriatykiem i były dwie ogromne huśtawki. I uważam, że to jest koszt minimalny, a przyjemność 
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bardzo duża. Też taka przyjemność bycia w terenie. Wtedy była pełnia akurat, to po prostu wiesz 
bujasz się i nie wiem no masz frajdę, no masz taką przyjemność. Może dlatego dla mnie plac zabaw 
nie jest atrakcją bo ja siedzę na ławce, a moje dziecko się bawi tak. 

P: Aha. 

O: A może gdybym ja też miała huśtawkę albo zjeżdżalnie.. 

P: No to byłoby fajnie. 

O: Możliwe, że też by było fajnie tak bo wtedy ja przeważnie czytam. 

P: Ok, ok. 

O: Ja myślę, że to nie jest wielki koszt i nie jest to żadna rewolucja. Natomiast jakby jest coś takiego, 
że się rozdziela właśnie, że my dorośli już się nie bawimy tak. A ja na tym skate parku ja widzę całe 
mnóstwo, bardzo dużych już panów. 

P: Aha. 

O: Co prawda sportowo, młodzieżowo ubranych ale to są panowie którzy nie mają 18 lat, to są 
panowie około 30, dwadzieścia parę na pewno tak pięć, siedem. 

P: Ok. A to teraz jak byśmy mogły słuchaj, a teraz może aż tak daleko nie będę odkładać. Jakbyśmy 
mogły przejść do tego twojego wyboru zdjęć na Kazurce. A potem jeszcze się zastanowimy jakie 
inne.. 

O: Ile skasować. 

P: Jakie nie, tu jest akurat 33. 

O: Aha to jakoś tak przyzwoicie się zachowałam. 

P: Tak przyzwoicie się zachowałaś. I powiedz mi później jeszcze wrócimy do jakiegoś nieużytku który 
Ci się extra ordynaryjnie podobał. Wybacz mi, że te zdjęcia niestety będą takie malutkie, nie umiem 
tego zrobić mądrzej. 

O: Dobrze, spokojnie. 

P: Co Ci się tutaj podoba? Czemu zrobiłaś to zdjęcie? 

O: Tu normalnie przestrzeń tak. Aleja jakby widok. Ja lubię przestrzeń po prostu i mnie w ogóle 
zachwycają widok brzegu, widok alejek, dróg, pól. To jakby tak. No to jest ten sam powód. To jest po 
prostu jakby krawędź lasu, lubię ten kontrast też, że tu jest zalesione, tu jest pusta przestrzeń. Jakby 
to już jakiś tworzy taki. Dróżka, dróżka jest dla mnie atrakcyjna tutaj. 

P: Dlaczego dróżka jest atrakcyjna? 

O: Tędy można przejść, tu jest prześwit, jest właśnie takie, że nie musi być wybetonowane, a jest 
możliwość przejścia. Czy ja się mogę gdzieś dostać. No też taka, takie poczucie co tam będzie dalej 
tak, takiej niewiadomej. Jak to wygląda dalej. Tu też jest droga po prostu, aleja drzewa po jednej i po 
drugiej stronie. Nie umiem tego wyjaśnić dlaczego ale droga dla mnie jest jakimś takim, to 
zobaczyłam właśnie jak byłyśmy na tych nieużytkach nad Wisłą, właśnie że bardzo dużo razy się 
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odwracałam, szłam jako ostatnia. Odwracałam się i robiłam zdjęcia do tyłu tej drogi. Znaczy do tyłu w 
sensie z tyłu żeby nikogo nie było. 

P: Jasne. 

O: Ale tez bardzo lubiłam jak wy odchodziłyście i przez to, ze wy byłyście w oddali przede mną to ja 
też jakby było widać, że ta droga jest daleko i ja bardzo lubiłam te zdjęcia robić właśnie tak. To nie to, 
że ja się ociągałam tylko tak, ja nie wiem to się jakoś tak samo zrobiło. Ja nie miałam jakiejś koncepcji 
ani nic. Tylko w pewnym momencie zaczęłam obserwować, że ja to bardzo lubię, że mam taką 
przestrzeń z tyłu i z przodu i widzę, że to mnie jakoś tam fascynuje tak. Jakoś tak wizualnie mnie 
cieszy o tak bym powiedziała o. Tutaj brzozy. Ja kocham brzozy w ogóle. Dla mnie są piękne i nie 
wiem tak jakoś, tak po prostu. 

P: A dlaczego? Czy to wiąże się z jakąś opowieścią czy z historią rodziny? Skąd te brzozy, dlaczego 
kochasz brzozy? Bo brzozy mają powiem Ci tyle samo mniej więcej miłośników co wrogów. 

O: Wrogów. 

P: Znaczy czy wrogów, no są ludzie którzy mówią, a brzoza mi się kojarzy z cmentarzem i brzoza to 
nie. 

O: Znaczy tak ja przypuszczam, że to jest nieświadomy jakiś pewnie element brzozy ktoś z mojej 
rodziny myślę, że w czasie wojny był niestety chyba w ten sposób zakończył swój żywot gdzieś wśród 
brzóz, wśród wielu innych współtowarzyszy, takie mam poczucie. Ale to mi się w ogóle smętnie i 
smutnie nie kojarzy. Kojarzy mi się bardzo pozytywnie wzmacniająco bo kiedyś wyjechałam z 20 lat 
temu po raz pierwszy na taki swój warsztat uczyć się masażu. Miałam bardzo wysokie oczekiwania co 
do siebie, których nie byłam świadoma i miałam po prostu kryzys od razu przy pierwszym, 
pierwszego dnia. I właściwie no stwierdziłam, że tak zapłaciłam za warsztat mogę z niego wyjechać, 
mogę nie skorzystać no boję się, nie wiem co z tym zrobić i tak dalej. Nie umiem masować i się 
pewnie nie nauczę w ciągu tych trzech raptem dni czy tam pięciu, pięciu. I po prostu wyszłam z tej 
sali. 

O: Wyszłam z tej sali i usiadłam po prostu podeszłam do drzew. Usiadłam przy tym drzewie, oparłam 
się o drzewo nawet nie wiem o jakie, po prostu takie które było. Później się okazało, że to brzoza. Po 
prostu tam się naryczałam, naryczałam. Nagadałam sobie sama do siebie. Wyjaśniłam sobie jakie są 
opcje, co mogę zrobić, że nikt mnie tu nie zmusza, nic nikomu nie muszę udowadniać, a w ogóle to 
mogę sobie tu posiedzieć do wieczora i przecież nikt mnie tutaj nie wiesz, do niczego nie obliguje. No 
i ja miałam takie poczucie, ze tak jakby ja nie chcę tego wiesz jakby ubaśniowić i jakiejś tutaj nie 
wiadomo jakiej legendy stworzyć. Natomiast ja wtedy miałam poczucie, że przy człowieku tego bym 
nie zrobiła. A przy tym drzewie mogłam się uryczeć, powiedzieć sobie prawdę, no i to była brzoza no 
i teraz bardzo często idąc na Kabackie spacery idę tak do brzóz. 

P: Brzozy. Yhm a tu? 

O: Tu tez droga, o tam, o tam. 

P: Droga. 

O: O to droga. O tam ona. 

P: Taki prześwit na końcu to jest dziesiąte zdjęcie. 
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O: Prześwit tak. O to to piękne. Tutaj ta ściana lasu i tutaj tak jakby tak inaczej to się układa, bardzo. 
To też droga, tutaj idzie droga. No droga. Przepraszam bardzo. 

P: Ale proszę. 

O: Ja jestem bardzo monotematyczna, ale to mnie jakoś fascynuje też jakby bardzo mi się podoba, 
zobacz ten kolor tutaj tych pni. 

P: Aha. 

O: Tak, że to jest takie, one są trochę. Brzoza mi też kojarzy się z koniem siwkiem. 

P: Aha, okej. 

O: I ja mam bardzo takie pozytywne, nie wiem no ma takie delikatne liście.. 

P: Okej. 

O: Ale tutaj te pnie nie są takie.. 

P: Dziękuję Ci bardzo za te porównanie bo jest fantastyczne absolutnie, ten koń siwek. 

O: I dla mnie ona też jest taka nie wiem, no jakaś taka nie jest mocarna, a jednocześnie nie jest taka 
wiesz jak osika. To nie jest takie wiotkie drzewko, to jest takie szlachetne, piękne drzewo ale nie 
takie piękne jak róża bym powiedziała tak. To tak jak moja koleżanka kiedyś powiedziała. Mówi wiesz 
co, mówi Ty jesteś jak kwiat mówi, ale kojarzysz mi się z malwą mówi. Malwa nie rośnie w wazonie w 
domu tylko w ogródku przed domem. I ja pomyślałam, że tak, ze ja lubię dom, ja lubię rodzinę ale ja 
lubię być na zewnątrz tak na prawdę. Ja bardzo lubię być na zewnątrz i lobie być na powietrzu. 
Brzoza mi się właśnie tak, właśnie że to nie jest takie  piękne piękno tylko to jest takie, ona jest taka 
prosta. Prosta, a jednocześnie ma taki swój urok, wdzięk, ma taką jakąś specyficzną no. Ja brzozy, 
pnia brzozy z żadnym innym drzewem nie pomylę raczej. Tak jakby ona jest rozróżnialna dla mnie 
bardzo wyraźnie. No i uwielbiam koźlaki zbierać wśród brzóz. No sorry. 

P: Mamy kolejne zdjęcie z brzozami tak, czternaste? 

O: Tak. 

P: I tutaj z tymi kolorami tak? A tu? 

O: A tutaj, tutaj te drzewa iglaste, które były tam rzadkością. I one jakoś były takie wyraźne, takie nie 
wiem jakby to powiedzieć jak takie dwa grzybki posadzone na łące trochę. Takie, że je widać z 
daleka, odbijały się kolorem no przez to, że są iglaste no to były zielone tak, ciemnozielone i one były 
taki inne, inne od tych 15 zdjęć wcześniejszych. Tam były cały czas te gołe, nagie pnie, a tutaj one 
były takie tadam, a to my. I to tak mnie urzekło trochę. Tu też droga tylko też to już przemieszane i 
brzozy i te iglaste jakby one się też w tym krajobrazie znajdują. No droga. 

P: Kurczę wszędzie jest droga do brzozy u Ciebie. 

O: Tak, a tutaj tak to jest jakaś zobacz, ale nawet to jest jak wzór po prostu. 

P: Tak. 

O: To jest takie.. 
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P: Taki pas jakby się robi. 

O: Tak, tak. To niesamowicie. 

P: No w ogóle piękne zdjęcia na prawdę. 

O: A tutaj droga znowu. Tak tutaj ten iglaczek który tak inaczej troszkę niż nie jakiś wybujały, nie jakiś 
bujny ale jednak. On też łamie jakoś tak tą konwencję trochę, taki ten widok takiej prosty takiej. 

P: No on tutaj jest taki pojedynczy tak tutaj w tej sytuacji? 

O: Tak. A tu było coś innego, one nie rosły tak na szatkowane tylko tu było takie jakieś, taki prześwit 
był, że tutaj się tworzyły właśnie jakieś takie, jakby takie, tu była taka alejka  mam wrażenie, że one 
w takich rzędach jakby się tworzyły. Ja zobaczyłam, że to ma trochę inną regularność. To nie jest już 
takie na, przez.. 

P: Inna struktura. 

O: Tak inna struktura tak jakby się tworzy trochę. No droga. 

P: No droga. 

O: A tu pole. 

P: A no właśnie pole. 

O: A tu po prostu pole. No właśnie no. Ja od czasu do czasu muszę albo na pole albo nad morze 
porostu. 

P: Aha. Co jest w polu i morzu wspólnego? 

O: Przestrzeń tak. To jest to, że w mieście dla mnie jest męcząco za ciasno. Za ciasno w sensie 
właśnie to co Iwona mi zwróciła uwagę, ja w ogóle tego nie umiałam nazwać, nie wiedziałam, że jest 
coś takiego jak ciągi komunikacyjne czy tam pasy wentylacyjne chyba. Ciągi.. 

P: Ciągi napowietrzające. 

O: Ciągi napowietrzające tak. 

P: O pasy napowietrzające. 

O: Tak i to się okazuje, że... 

P: Kliny napowietrzające. 

O: Wiesz ja mieszkam przy Wąwozowej tak. Wąwozowa jest duża, Kem jest duża, Rosowa jest duża. 
Tak jakby mi się wydawało, mi się wydawało też mam za sobą mam dwa budynki i mam pole, mam 
później las. Tak jakby ja mam sporo tej przestrzeni. Natomiast jak dwa lata pod rząd nie wyjeżdżałam 
nad morze to któregoś roku po prostu pod koniec samych wakacji mój mąż wracał z dziećmi, a ja po 
prostu, ja była w Polsce. Oni wracali z Czarnej Góry. Ja na ostatnie trzy dni jak oni już byli w podróży 
ja pojechałam prosto do mojej znajomej do Gdańska, żeby po prostu pojechać nad morze. To były 
tak trzy dni niesamowite. Ja tam, jak tylko przyjechałam to ja ze szczęścia to się spłakałam po prostu. 
Ja mówię Boże jak mi brakowało tej przestrzeni, dokładnie tak. Chodziło o to, że ja stanęłam i tam 
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jest hen hen nic. Po prostu nic tak. I ten wiatr jakoś i dla mnie pole to jest właśnie taki, taka ona ma 
inną jakość niż morze, absolutnie inną. Natomiast też takie daje mi takie poczucie uspokojenia, 
jakiegoś takiego oddechu tez. Takiego poczucia, że nie wszystko jest zabudowane, nie takie 
stłamszone, stłuczone. 

P: Yhm, to było zdjęcie 22-gie z polem, a tu? 

O: A tutaj była albuła, a nie to była ten domek taki piknikowy. 

P: Tak. 

O: Tak domek piknikowy. Ja bardzo lubię domki piknikowe mimo, że one różnią się tam w tym 
krajobrazie komponują. Ja wiem o tym, ja wiem o tym. Ale ponieważ jestem matką czwórki dzieci i 
męża który potrafi po wyjściu z domu na najbliższej stacji metra Kabaty czyli dochodzimy 7 minut, 
siadamy na ławce na peronie i mój mąż mówi, ale czy wzięłaś coś do jedzenia, bo ja już jestem 
głodny. 

P: Bo ja jestem głodny. 

O: Ja mówię kochanie 7 minut temu jadłeś. (śmiech) A mąż jest żarłokiem jeszcze od tego zacznę, ale 
to było bar.. Więc dla nas domek piknikowy to jest całkiem powiem Ci poważna sprawa. I to musi być 
atut dla moich dzieci, to musi być powód do wyprawy, że jak usiądziemy.. 

P: Rozumiem, że będzie piknik. 

O: Tak, będzie piknik. 

P: Aha. 

O: Chociaż wolimy na trawie generalnie, ale ten domek piknikowy też jak jest upał, a ma daszek też 
może być, no rozumiem może być atrakcyjny. A tu pięknie dlatego, że właśnie kawałek pola takiego 
widać żywej ziemi i takiej żółto- brązowo- piaszczystej. Tu górka Kazurka z daleka urokliwa, prosta ale 
widać, że jest. A tutaj mi się bardzo podobało to z czego moi synowie nie korzystali no bo nie jeździli 
na bmx-ach akurat, ale właśnie ten dziki tor który tutaj sobie ktoś zrobił i to bardzo mi się tez jakoś 
podoba. To też ten tor cały czas. 

P: Yhm tak. A tu? 

O: Tutaj droga i wy w oddali przypuszczam. 

P: Aha.  A tutaj ten tor? 

O: Ta górka tak, tak. Tutaj to piękne drzewo. 

P: Trzydzieste zdjęcie z sosną pomnikową. 

O: Tak piękne drzewo, takie dorodne, powyginane takie no właśnie takie nie idealne tak. Takie 
idealne jakie jest, takie właśnie. A krzaki, no właśnie ja zaczęłam na tym spacerach zwracać uwagę na 
te pnie, na tą twardą strukturę, na te jak to wygląda w ogóle. Zobaczyłam, że to jest też piękne 
mimo, że nie ma liści, mimo że nie jest bogate, że to ma, że to jest jakiś wzór po prostu. Ja zaczęłam 
na to patrzeć jak na dzieło sztuki po prostu. Jestem sama w niezłym szoku właśnie idąc do Ciebie 
popatrzyłam sobie na wasze tutaj po drodze na terenie SGGW. Na te konary, na ten platan jakiś taki 
ośmiokonarowy nie wiem, takie ma mnóstwo tych pni. I też zobaczyłam takie krzaczory po prostu, 
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takie ja nawet nie wiem jak to się nazywam. Ja aż tak oprócz brzozy którą świetnie rozpoznaje i 
platan, te dwa to to te dwa to bardzo dobrze rozpoznaje. Natomiast resztę no może jarzębinę jeszcze 
rozpoznam. Tak jak są liście to rozpoznam natomiast po pniach samych czy jak to wygląda, czy ten 
pień jest zwarty, czy ma dużo odgałęzień, czy to są takie właśnie patyki z ziemi to ja już nie wiem co 
to jest ale to mnie zaczęło, mi się to zaczęło podobać. 

P: Zaczęło Ci się podobać odkąd częściej bywasz i bardziej zwracasz uwagę. 

O: Tak i zwracam uwagę. Tak ja się temu zaczęłam przyglądać. Ja wcześniej tego w ogóle nie 
widziałam i nie doceniałam też tak na prawdę ja rozumiem. Ja tego nie doceniałam. Po prostu mi się 
wydawało goły patyk. 

P: Czyli myśmy Ci to zrobili prosząc Cię o zrobienie zdjęć? 

O: Tak. Tak jakby mnie to uwrażliwiło na prawdę, ja to tak czuję, że to mi zrobiło jakiś progres w 
moim postrzeganiu, takim widzeniu w drobnych rzeczach jakiejś wartości, jakiejś zalety, jakieś jakości 
takiej pozytywnej bardzo. 

P: I ostatnie zdjęcie. Co Pani tu sfotografowała tak? 

O: Tu kawałek drzewa, tu jakieś krzaczorki. Ja nie wiem co autor miał na myśli natomiast no 
prawdopodobnie coś mi się generalnie podobało no po prostu. 

P: Wiesz co bo tu jest ładnie to zróżnicowane, jest ładnie ta taka. 

O: Ja przypuszczam, że to lepiej w naturze wyglądało niestety niż po zrobieniu zdjęć, a w tym jest 
problem tak, że też wtedy światło, było bardzo pochmurno i to nie jest do końca to, natomiast coś 
urokliwego w tym było. 

P: Wiesz co bo musimy na chwilkę przerwać. 

O: Tak.  

AgnieszkaKovcin2 

P: Możemy teraz przejść do jakiegoś nieużytku który zapamiętałaś jako jakiś prześliczny i przejrzeć z 
niego zdjęcia. 

O: Prześliczny to był ten ostatni , ostatni nasz nieużytek nad Wisłą. Co szłyśmy taką tą wzdłuż Wisły 
taką ścieżką dziką co był piękny zachód słońca. 

P: To jest proszę Ciebie już to jest Wisła Tarchomin. 

O: Tak co ta piaskarnia była, co nas później tam potruli. 

P: Potruli nas na Żeraniu. 

O: A to czyli to nie było ostatnia. 

P: Czyli to Żerań? 

O: Nie, nie. 

P: Ścieżka była tam na Tarchominie. 
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O: Ścieżka na Tarchominie tak. Wracałyśmy nocą już, tak. 

P: Już dobra, tak wracałyśmy nocą. 

O: Tak tylko mi się te dwa tak troszkę łączą. 

P: No tak tak bo to jeden po drugim robiłyśmy. O masz! Co zrobiłam nie tak? A dobrze. No musi 
chwilę pomyśleć pewnie nad nim, ok. 112 zdjęć. Myślę, że wszystkich nie będziemy przeglądać. 

O: To czyli podobało mi się. 

P: Podobało Ci się znaczy. 

O: Tak. 

P: To ja będę tylko klikać te zdjęcia, a Ty komentuj to co Ci przyjdzie do głowy. 

O: Tak. No po pierwsze była piękna pogoda, było świetne światło. Po prostu przyroda wyglądała pięć 
razy tak. No chociażby to, że z dwóch stron pień jakiś mocny, a po środku takie drobne właśnie te 
brzuski takie tak. W ogóle połączenie tego trochę jesieni, trochę zimy no bo tutaj taki nie ma grubego 
tak jakieś warstwy śniegu. No droga. 

P: Jak będziesz chciała żeby się zatrzymać to widzisz to coś. 

O: O tutaj jak szłyście tak. To są wszystkie te właśnie tam słońce było tak i to też bardzo pięknie, 
malowniczo wyglądało po prostu. 

P: W stronę słońca. 

O: W stronę słońca tak, szłyście w stronę Wisły, w stronę słońca. Tablica informacyjna. Droga tak. O 
no tutaj no piękna droga, no toż to piękna droga. 

P: Co jest pięknego w tej drodze? 

O: Ja nie wiem co jest pięknego, no zobacz no ale no wszystko jest piękne no. 

P: No co na przykład? Proszę wymienić cechy piękności. 

O: Cechy piękności. No, że ona się tak, ona jest szeroka, zwęża się i tam ona gdzieś prowadzi. Po 
brzegach rosną drzewa, a tu widać kawałeczek błękitnego nieba. No dla mnie chce się iść, mi się chce 
iść. 

P: Aha. 

O: Mi się chce iść tam. 

P: Wow. 

O: No tutaj tak samo. Tu rozłożystość drzewa, pewnie konar drzewa. Tu właśnie relaks dla tych i tu 
był bardzo ciekawy zlepek dla mnie bo tu były te nowoczesne takie częściowo betonowane, 
częściowo drewniane, a tu było z takiej zwykłej ławeczka z takiego pniaka wycięta po prostu. 

P: Yhm. Które wolisz? 
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O: No i tu mam rozterkę. 

P: Aha. 

O: I tu mam rozterkę bo ja z jednej strony jestem trochę miejska i z jednej strony ta estetyka bardzo 
jako sama, sama by mi się podobała natomiast w tym miejscu wolałabym tą prostą. 

P: Rozumiem. 

O: Wolałabym tą prostą. 

P: Tą? 

O: Tak. 

P: Którą potem sfotografowałaś na zdjęciu 17. 

O: Brzeg Wisły. 

P: No tak tutaj. 

O: Tutaj kra. To słońce które świeci po prostu no. 

P: No super. 

O: Tu nie ma co wiele komentować. Tak tutaj tablicę upamiątkowałam. I może tam most to też było 
tak, fajnie było przyjść tak. Jakby nie przeszkadzało mi to, że to, no a tutaj no w ogóle bym nie 
pomyślała, że jestem w mieście. Fantastycznie to wygląda. 

P: Yhm ta Wisła. 

[niezrozumiały fragment 00:04:16] 

O: Tak, tak i te piaszczyste takie malutkie [ niezrozumiały słowa 00:04:20] 

P: Dwudzieste piąte, dwudzieste szóste zdjęcie. O masz. 

O: Przeskoczyło. Tak i to tutaj ja nad Wisłą miałam takie poczucie, że ja nie jestem w mieście. W 
ogóle nie jestem w mieście. Tu rozłożystość, wielość konarów. Tutaj huby na przykład 
zaobserwowałam, że kiedyś jako dziecko mnóstwo drzew miało huby, a teraz coraz mniej widzę 
drzew z hubami. No ścieżynka, tu wielość. Tu pękaty, stary, piękny tak. Piękny pień. Tu wijąca się 
dróżka. 

P: Jak coś będziesz chciała to zatrzymam. 

O: Tak, dobrze. 

P: W ogóle też są bardzo pięknie skadrowane te zdjęcia. 

O: Ale też mnie zachwyciło, ja tam wcześniej się temu nie przyglądałam właśnie ale to Iwona chyba 
powiedziała właśnie jak o tym przycinaniu  drzew także, Ola w samochodzie też mówiła, że wiesz 
bezmyślnie są obcinane tak ze względu bezpieczeństwa tak, gałęzie drzew. Ale po prostu ja na tych 
wycieczkach tuta nad Wisłą zobaczyłam jakie to jest inteligentne, jakie to jest mądre tak, że to 
drzewo jest tak maksymalnie wychylone, no ale ono rośnie tak na skarpie, że ono tak jakby 
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równoważy ten swój ciężar. Ono jakby samo zawiaduje tym, żeby jak się utrzymać tam po prostu. 
Tak jakby nie wiem jak to powiedzieć, że no człowiek by nie wymyślił mu kształtu i tego jak ono ma 
się ułożyć. Ono się tak układa żeby jak najdłużej przetrwać tam, jakby funkcjonować normalnie tak i 
tam niektóre te pnie były po prostu no takie bajkowo malownicze no. Niezwykłe. Tutaj były te, ja nie 
wiem jak to się nazywało, Ola powiedziała, to był taki.. 

P: Kolczurka. 

O: Tak? 

P: Kolczurka, owoce kulczurki. 

O: Tak to to wyglądało prze urokliwie. Tak jako dekoracja właściwie. Tu między dwoma pniami. Tutaj 
dużo takiego właśnie śmiesznego, takiej siano - trawo nie wiadomo czego. Taka zarośnięta połać 
była. Ja to zrobiłam właśnie w kilku ujęciach bo to ciekawie wyglądało. Jestem ciekawa jak to wiosną, 
jak zielone się pojawi co to będzie z tego. Tak tutaj pięknie wyglądały po prostu pojedyncze drzewa 
na brzegu tak. A tutaj na przykład to drzewo które nie wiem jak zostało zniszczone, one było takie 
jakby bardzo puste i pomyślałam, że ono też w jakiś sposób jest piękne. No ja wiem, że ktoś go 
pewnie może to.. 

P: Pomógł mu myślisz ktoś? 

O: Tak. 

P: Się złamać? 

O: Albo pomógł mu albo był on jakoś tam nad właśnie.. Natomiast te miejsca też do tych , takie te 
zatoczki przy brzegu takie piaszczyste właśnie miejsce do jakiegoś przysiadnięcia, ogniska coś. Ale 
gdzieś gdzie były tylko kamienie to bardzo ładnie wyglądało. Takie właśnie bardzo proste, takie nie 
niszczące tego miejsca ale takie nie wiem, to tak jakby człowiek tak trochę człowiek pierwotny, o 
znalazłem tutaj taka norkę, o to można tak przycupnąć, skorzystać z tego. 

P: Aha. 

O: O tutaj na przykład te wystające zobacz.. 

P: Korzenie. 

O: Korzenie. Tak to to na prawdę jak taki jakiś mroczny las, takie stare, wielkie, piękne, mądre 
drzewo było. Albo takie bulwy właśnie, że to tak leży po prostu kawał wrośnięte. A tutaj ślady 
bobrów i to mnie bardzo cieszyło mimo, że wiem że to jest niszczenie drewna. To to co Iwona 
powiedziała mówi: no jakoś niszczenie drzewa przez bobry nie boli tak jak takie drzewa wycięte piłą, 
że tak jakby to jest żywe. Żywe stworzenie jakby nie krzywdzi tego drzewa tylko no używa go, po 
prostu z niego korzysta. Tak ono go do czegoś chce wykorzystać. Te ślady były takie też dla mnie 
radosne- o żyją! Są jakieś, nie tylko ludzie tutaj są tak. A tutaj zachód był piękny. Tu był jakiś 
potoczek, strumyczek przez który przechodziłyśmy. Taki dopływ do Wisły. 

P: Yhm, tak. 

O: Też fajnie wyglądał. 

P: Siedemdziesiąte czwarte i piąte zdjęcie było z tym potoczkiem. 
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O: Tak, a tutaj już tak sukcesywnie zachód. A tutaj te trociny o które się pytałyśmy gdzie one się.. 

P: To widać że on je zjadł tak. 

O: Tak nie zjedli i nie wynieśli. 

P: Nie zjedli i nie wynieśli razem. Okej. 

O: A tutaj ta piaskownica. To było fajne, ta przestrzeń jakoś tak mi się kojarzyła, że gdyby tam było 
tak tego piachu właśnie żeby można było pobrykać. Ja wiem, że on do czegoś innego był 
wykorzystany i miał pewnie gdzieś indziej być zastosowany ale gdyby tam, to mi przypomniało w 
ogóle właśnie wydmy tak na prawdę. Myślałam żebym z chęcią się tam poturlała. I tu już był ten jak 
się nazywało? 

P :To co mówiłaś, ten deptak z tymi znakami betonowymi? 

O: Tak. Już wał. Wał którym wracałyśmy. Ja właśnie sobie sama zadaje pytanie. Czy ten wał gdyby był 
nie wykostkowany. Tak bo bardzo wygodnie się po nim idzie jak on jest wykostkowany. 

P: Tak. 

O: I ta kostka nie jest jeszcze taka, ona jest taka całkiem jeszcze przyjazna tak. To nie jest asfalt, to 
nie jest beton, to nie są wielkie płyty i to dobrze, że to nie są wielkie płyty. Ona tak jakby tą swoją 
strukturą tak jakby tym, że to są te małe kawałeczki ona jest taka przyjazna. Tak jakby mieści się w 
tym, że nie jest inwazyjna. Nie wiem no mam  takie poczucie, że z jednej strony dobrze, że pewne 
przestrzenie trochę cywilizujemy. Z drugiej strony mam poczucie, że czasami jest to zbyt inwazyjne i 
że fajniej jak są takie dróżki jak wtedy szłyśmy wzdłuż Wisły. Tutaj nie było tych zdjęć. To musiało być 
jeszcze gdzieś wcześniej jak szłyśmy samym brzegiem po prostu. 

P: Tak. 

O: Że tam to było fantastyczne. Spotkałyśmy kilka par, kilka z dziećmi tam jakiś ludzi tak dalej. To 
było jak na prawdę ja się w ogóle nie czułam jak w mieście. Po prostu wyszłam z tego.. 

P: Tak ja byłam wtedy zdziwiona, że my spotykamy ciągle ludzi nie? 

O: Tak. 

P: Relatywnie zimno jednak nie? 

O: Tak, tak. Fakt, że to był tez sobota czy niedziela więc to był dzień wolny. 

P: Tak. 

O: Ale ja po prostu wróciłam do domu mówię, słuchaj mówię ja nie myślałam, że w ogóle nad Wisłą 
jest taka fajna przestrzeń tak, że to można tak po prostu powędrować sobie. Tak no z dzieciakami, z 
chłopakami no to takie małe adwenczer. 

P: Nasz kolega który jest odpowiedzialny za część przyrodniczą jak słyszy, że Wam się tak strasznie 
podobają te tereny nad Wisłą, on to w ogóle cały kwitnie dlatego, że w ogóle jego najwyższym celem 
tu w tym projekcie jest pokazanie, że one są super cenne i że nie wolno z nimi nic złego zrobić. 

O: Oby tak. Oby tak. 
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P: Okej. Powiedz mi teraz taką rzecz. Powiedziałaś, że lubisz tą rozległość, lubisz te widoki tak 
dalekie. To morze takie było dla mnie bardzo symptomatyczne. A powiedz czy lubisz też takie miejsca 
zaciszne czy nie, czy tak gęsto wokół Ciebie? Czy Ty takie miejsca również są w jakiejś..? 

O: Tak, na przykład park w Poświnie. 

P: W sferze zainteresowań Twoich tak? 

O: Tak, park botaniczny na przykład. Bardzo lubię rozarium. Ono jest zupełnie jak w kokonie jesteś. 
Tam masz z każdej strony krzak. Tam nie ma przestrzeni, tam jest cały czas jesteś blisko jakiegoś 
krzaka. Bardzo to lubię. Lubię tak samo ten nawet w tym, przy tej alei kasztanowej, że ta lawenda 
jest w takim właśnie, tam jest tak zrobione, że ona ma taki troszeczkę łukowaty, że z przodu masz 
kawałek taką kępę lawendy i z tyłu masz. Tam masz ławeczkę na tych takich murkach. Ale ten murek 
jest z tej kostki, z takiego kawałków kamieni zaszczepionych tą siatką taką. Bardzo ładnie jest to 
zrobione. Uważam, że bardzo fajna praktyka. 

P: To podałaś przykłady zieleni parkowej. Czy w nieużytkach taka zaciszność to Cię również kręciła 
czy właśnie nie? 

O: Zaciszność tak. Na przykład jak szłyśmy bardzo atrakcyjna była ta alejka właśnie ta ścieżynka którą 
szłyśmy, tak trochę się przedzierałyśmy. Ta ścieżka wzdłuż Wisły. 

P: [niezrozumiały fragment 00:13:27] na tych zdjęciach tylko bo tamte są te zdjęcia Wisły tak? 

O: Tak. 

P: To po prostu jesteś żynki robią. 

O: Albo mi się myli jeszcze z tą właśnie z tym Żeraniem. No kurczę nie, teraz aż zdurniałam. 

P: No mniejsza. Yhm. 

O: Ale jak był ten strumyczek to było. 

P: Tak. 

O: To były tylko przez to, że tu tylko fragment lasu nie łapał już tego. Robiłam albo tej plaży tak, tego 
wybrzeża albo drzew. 

P: Dokładnie. 

O: I dla mnie to było bardzo atrakcyjne, że to było właśnie, że trzeba było się schylić, że te drzewa 
były blisko. Także tak trochę no takim korytarzem trochę tak było, że szłyśmy i to było fajne. 

P: Czyli to też jest atrakcyjne? 

O: To dla mnie tak. 

P: A co jest bardziej atrakcyjne dla Ciebie w nieużytkach ten daleki widok, ta otwartość czy ta 
zaciszność? 
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O: Znaczy no jakby tak no składam fakty. Więcej było nieużytków małych. Tak, no tych rozległych 
było kilka, na 25 było kilka tak. Tych wiślanych były 3 czy 4 tak. Wzdłuż kanałków tam były jeszcze ze 
2 czy więcej. 

P:No tak znalazło by się też. [niezrozumiały fragment 00:14:38] Przecież też Twoje pole tak? 

O: Więc jakby.. 

P: Kim takim? Nie no mów tak jak czujesz. Czy wolisz te widoki.. 

O: Ja człowiek, ja Agnieszka wolę szerzej. 

P: Yhm, jasne. 

O: Wolę przestrzeń. 

P: A co jest dla Ciebie największą wartością tych terenów? Co jest najważniejsze? Co uważasz tutaj za 
taką wartość właśnie? 

O: No taka ogólna dostępność, że kiedy chcę mogę pójść tak, ze nie muszę za to zapłacić. Nie muszę 
od 10 do 18 tak jak na przykład park dla mnie ten Botaniczny w Powsinie za krótko czynny latem. W 
lato to ja jestem jeszcze w fazie absolutnej jakby korzystania, mi karzą już wyjść tak. No i to, to dla 
mnie jest takie trochę bu. Więc ta dostępność to jest jedna rzecz. To, że ja mam blisko. Na przykład 
blisko tak, nie muszę wsiąść w samochód i jechać 50 kilometrów za Warszawę tylko mogę wsiąść w 
metro, mogę wsiąść w autobus, mogę wsiąść na rower, dojadę tak. 

P: Yhm. 

O: No to, ze to jest za darmo. Tak nie muszę kupić biletu na to. 

P: Yhm. 

O: To, że jest właśnie mało takie uładzone w związku z tym jest mało ludzi. ' 

P: Co byś zmieniła na tym swoim terenie swojego nieużytku czyli tam Kazurka czy Powsin co wolisz? 
Kazurkę pewnie ja bym wolała bo jest w granicach Warszawy. 

O: Kazurka tak. Co bym zmieniła? 

P: No słyszę, że nic. 

O: Nie umiem na ten moment powiedzieć co bym chciała tam zaingerować. Nie pamiętam żeby tam 
było jakoś brudno. Tego nie kojarzę żeby tam to miało miejsce. 

P: Ok. 

O: Może trochę więcej gdzieś tam po drodze właśnie śmietników. Słyszałam, że w sezonie letnim 
jednak więcej ludzi tam odwiedza to miejsce. Może jakieś kameralne ławeczki właśnie dla tych 
starszych osób które przyjdą w wnukami czy tam nie wiem, po prostu posiedzieć sobie tam w 
zaciszu, a nie koniecznie tylko aktywnie na rowerze czy spacerując chcą spędzić czas. 

P: Yhm. Czy jest jeszcze coś co uważasz, że chciałabyś powiedzieć na przykład jechałaś tutaj z myślą, 
że właśnie powiesz mi coś a ja o to nie spytałam? Czy coś byś chciała jeszcze dopowiedzieć? 
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O: Tak. 

P: Tak. 

O: Nie myślałam o tym ale jak zapytałaś teraz to pomyślałam, że ja po tym fragmencie projektu ja 
czuję się innym człowiekiem. Jestem zdziwiona ale pozytywnie bardzo, że takie przedsięwzięcie czy 
udział w tym może zmienić postrzeganie. Jakieś zaangażowanie, świadomość. 

P: Mimo, że jesteś użytkowniczką nieużytków. Mimo, że bywasz. 

O: Tak mimo, że lubię w jakiś sposób szanuję i cenię to ja czuję w sobie zmiany. Jakby zmianę 
świadomości, postrzegania, doceniania, ważności, ze warto dbać o to, że to jest istotne. No te ciągi 
wentylacyjne położyły mnie na łopatki. 

P: No tak to liny napowietrzające też [niezrozumiałe słowa 18:09] 

O: Tak to smutno mi, że taka tępota mnie dopadła. No ale no i też, że właśnie ja nie wiem, może.. nie 
wiem no też myślę o tym, że warto by może właśnie dzieci w jakiś sposób tak nie koniecznie jak 
komórka jest zbudowana, nie koniecznie aż taka wysokich lotów wiedza i nauka. Jakbyśmy takie 
proste rzeczy troszkę tak przemycali, troszkę tak jakby uświadamiali tak. Tak dali tym dzieciom 
pomacać to, żeby one też nabierały takiego, takiej chęci po prostu tak. Nie tylko patrzenia w ekran 
ale też właśnie przyglądania się pniom, roślinom, uczestniczenia właśnie w tym sprzątaniu ziemi czy 
też w drobnych rzeczach. Nawet takiej przyjemności cieszenia się, doceniania tej przestrzeni zielonej 
tak. Nie obojętności na to tylko doceniania, zauważania jej jakby cieszenia się tym. Tyle. 

P: Dziękuję Ci bardzo 

O: Ja też dziękuję.  
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Załącznik 2 

 

Formularz sondażu 

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza: 

 

Krajobrazy nieużytków - sondaż zimowy  

 

Po pierwszej, zimowej serii spacerów chcielibyśmy zapytać Was o to jak 

oceniacie poszczególne elementy krajobrazu badanych nieużytków. 

Poniżej przedstawiamy 9 typowych krajobrazów, sporządzonych na 

podstawie wykonanych przez Was fotografii.  

Prosimy o ocenę każdego na podstawie pierwszego wrażenia cyfrą w skali od 

1 do 5.   

 

Krajobrazy nieużytków - sondaż zimowy 

Po pierwszej, zimowej serii spacerów chcielibyśmy zapytać Was o to jak oceniacie 

poszczególne elementy krajobrazu badanych nieużytków. 

Poniżej przedstawiamy 9 typowych krajobrazów, sporządzonych na podstawie 

wykonanych przez Was fotografii. 

Prosimy o ocenę każdego na podstawie pierwszego wrażenia cyfrą w skali od 1 do 5.  

*Required 

1 * 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDSIQhi7SojgslJZom9rlNfWDIfgyoh_Qior5gZyG9_Yh6kQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Uwagi, komentarze, spostrzeżenia 

…………………………………………………………………………… 

 

Your answe



Załącznik 3 

Zestawienie scenerii na fotografiach respondentów w sezonie zimowym 
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Badania VEP / sezon 

zimowy 2018 (6458 

zdjęć) 

  Liczba 

fotografii  

Procent  Liczba 

fotografii 

Proce

nt 

 Lic

zba 

fot

ogr

afii 

Procent 

  TRWANIE  4765 73,78  1149 17,79 ZARZĄDZANIE - ślady 

działania zarządcy 

544 8,42 

PANORAMA > każdy element 

pasowy  

krajobrazu uchwycony  

w równym stopniu 

> 'kurtyna' 

> niebo uchwycone 

> 3-4 plany 

woda (rzeka, staw) 662 10,25 ludzie w działaniu 

(np. spacerowicze, 

rowerzyści, 

wędkarze) 

6 0,09 panoramy 

przemysłowe (np. 

piaskarnia, most, linie 

wysokiego napięcia)  

23 0,35 

  otwarte trawiaste koszone (rosliny 

zielne do kostek) 

227 4,28 zwierzęta (głównie 

ptaki w locie, na 

gałęziach, w 

wodzie etc.) 

27 0,41 place budowy  4 0,06 

  otwarte trawiaste niekoszone (rosliny 

zielne do kolon) 

308 4,76    ogródki działkowe  4 0,06 

  łany (jeden gatunek rośli zielnych 

naznacznym obrzaże, głównie nawłoć 

kanadyjska i trzciny) 

115 1,78       

  niskie gęstwiny (gęsto rosnące krzewy, 

młode drzewka, i rośliny zielne)   

145 2,24       

  "sawanny" - (trawy i inne zielne od 

czasu do czasu nieduże drzewa i 

krzewy)  

105 1,62       

  luźno zadrzewione (rośliny zielne, brak 

podszytu, wysokie drzewa w minimum 

kilku metrowych odstępach) 

418 6,47       

  leśne jasne (niski podszyt, duże drzewa 

w kilkumetrowych odstępach) 

295 4,56       
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  leśne gęste (gęsty podszyt, gęsto 

porośnięte dużymi drzewami) 

66 1,02       

  "puszcze" (gęsty podszyt, gęsto 

porośnięte dużymi drzewami, duża 

ilość martwego drewna) 

24 0,37       

GRANICE/LINIA > linia zajmuje 

centralną  

część kompozycji 

linia brzegowa (rzeki, stawu) 287 4,44 ścieżki (przedepty) 579 8,96 alejki (utwardzone i 

nieutwardzone) 

126 1,95 

  linia drzew/aleja 48 0,74 drogi 

(nieutwardzone, 

nieoficjalne) 

227 3,51 ogrodzenia  8 0,12 

  granica zadrzewień   76 1,17 płoty (tzw. 

samoruby) 

1 0,01 tory 38 0,58 

  cieki wodne (kanał, struga) 263 4,07    most pieszy (?) 19 0,29 

        drogi utwardzone  7 0,10 

SPECYFICZNY 

ELEMENT 

> element karjobrazu 

zajmujący centralną i 

większą niż 

ok. 60 % część zdjęcia 

charakterystyczne drzewo (pojedyńcze 

lub kilka sztuk) 

651 10,08 meble (ławki i inne 

samróbki, 

fabryczne krzesła, 

fotele ustawione w 

terenie)  

9 0,13 infrastruktura 

techniczna (np. słupy 

linii energetycznych, 

elementy 

hydrologiczne, 

infrastruktura kolejowa 

np. semafory itp.)   

39 0,60 

  charakterystyczny krzew (pojedyńcze 

lub zgupowania) 

34 0,52 informacje 

(wszelki elementy 

tekstowe, np. 

napisy na śniegu, 

na znakach info., 

kartki z 

ogłoszeniami etc.)   

18 0,27 siedziska (ławki, ławy 

drewniane, pnie itp.) 

33 0,51 

  pnącza (uschnięte i bluszcz 

zmiozielony) 

166 2,57 budowle (oddolna 

architektura - 

trasy rowerowe, 

pomosty, domki 

94 1,45 mała architektura (np. 

altany, miejsca 

piknikowe, pomosty, 

77 1,19 
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na drzewach, 

szałasy, kładki 

itp.) 

place zabaw dla psów, 

silownie plenerowe itp.) 

  gąszcz (splątane gałęzie, pnącza, 

krzewy) 

49 0,75 paleniska (miejsce 

po ogniskach) 

8 0,12 architektura dla 

zwierząt (budki dla 

ptaków,  hotele dla 

owadów, budki dla 

nietoperzy, 

zaqbezpieczenia 

przeciw bobrom etc.)  

60 0,92 

  martwe drzewo (przewrócone, 

butwiejące, watrołomy) 

107 1,65 miejsca spotkań 

(oddolnie 

zaarażowane 

przestrzenie 

towarzyskie) 

21 0,32 ścięte drzewa 19 0,29 

  ruiny (resztki budowli, porzucone 

elementy konstrukcji, pozotsałości 

poprzedniego zagospodarowania) 

271 4,19 schronienia 

(domki, namioty, 

ziemianki, 

legowiska osób 

bezdomnych) 

3 0,04 nowe nasadzenia  5 0,07 

     grafitti 47 0,72 tablice i znaki 

informacje  

73 1,13 

        zabudowania  9 0,13 

DETAL >>> detal elementu 

karjobrazu 

zajmujący centralną i 

większą niż 

ok. 80 % część zdjęcia 

drzewo (kora, korony, pień, gałęzie, 

deformacje, nietypowe kształty) 

240 3,71 ślady zwierząt 

(tropy na śniegu i 

inne ślady, np. 

obgryzione pnie)   

109 1,68    

  krzew (gałązki, owoce, kolor itp.)  51 0,78       

  zielne (kłosy, kwiatostany itp.) 59 0,91       

  darń (mchy, porosty, rośliny okrywowe 

itp.) 

43 0,66       

  grzyby (głównie na drzewach i drewnie) 36 0,55       

  woda (lód, dno, kra, refleksy itp.) 19 0,29       

           



 1 

Nazwa terenu: 

TRWANIE (liczba zdjęć 141) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 34) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 34) 

KANAŁ 
ŻERAŃSKI- 

zima 2018 / 209 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
62) 

woda 49 279,7,6,2,278,2,5,       

sawanna 3 277       

łany 6 279,7,278,6       

leśne jasne  10 277,278,4,7,279,       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 55) 

linia brzegowa 26 297,5,6,2,7,278,5 ścieżki  16 277,5,6,278,279,7    

granica drzew 9 278,3,279,7 
nieutwardzone 
drogi  4 278,279,7,1    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 79) 

charakterystyczne 
drzewo 14 4,278,7,279,277 

miejsca 
spotkań  1 7 

infrastruktura 
techniczna 5 1,7 

martwe drzewa  6 278,4 meble  1 277 
mała 
architektura  10 2,6,7,279,3 

gąszcz 5 7,278,279 informacje  7 279,6,2,278 siedziska  4 279 

ruiny  8 278,5,279,7 budowle  1 278 
architektura 
dla zwierząt  4 278,279 

   paleniska 1 6 
ścięte 
drzewa 9 1,279,278,7 

   grafitti 1  

nowe 
nasadzenia 2 3 

DETAL (Liczba zdjęć: 13) krzewy  2 2 ślady zwierząt 2 7    

grzyby 2 6       

drzewa  1 278       



 2 

 

Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 110) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 43) 

 

ZARZĄDZANIE (16) 

LASEK 
BEMOWSKI- 

zima 2018 / 169 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 46) leśna jasne  46 276,166,275,       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
43) 

   ścieżki  39 276,166,275, Ogrodzenie  1 275 

   

nieutwardzone 
drogi  3 167    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 36) 

charakterystyczne 
drzewo 18 166,275,276 

miejsca 
spotkań  1 166 

tablice i znaki 
informacyjne 2 166 

pnącza  16 
167, 166, 
275, 276    siedziska 9 166,275 

martwe drzewa 1 275    

architektura 
dla zwierząt  4 275,276,166 

DETAL (Liczba zdjęć: 44) krzewy 2 275       

grzyby  7 276       

drzewa 20 276,166       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 109) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 7) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 32) 

GLINIANKA 
SZNAJDRA - 

zima 2018 / 148 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć:66) woda 56 44,41,42,43,283,284 ludzie  2 44    

łany 7 43,282,44,42,283       

trawiaste 
niekoszone 10 282,284       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
30) 

linia brzegowa 16 44,284,41,42    alejki  11 44,45,284,41 

linia drzew  2 284 
nieutwardzone 
drogi  1 41    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 45) 

charakterystyczne 
drzewo 12 41,44,284,46 informacje 3 44 

mała 
architektura 4 44, 

      siedziska 4 44,284 

      

architektura 
dla zwierząt  7 44,284 

      

tablice i 
znaki 
informacyjne 6 44,41 

DETAL (Liczba zdjęć: 7) zielne  5 282, 44 ślady zwierząt 1 42    

woda 1 44       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 241) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
28) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 37 ) SIEKIER
KI STAW 
2 - zima 2018 / 306 

zdjęć FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

PANORAMA (liczba 
zdjęć: 178) woda 98 210,205,213,202    

przemysłow
e  1 212 

sawanna 57 218,202,204,203       

luźne 
zadrzewienia 11 218,204       

łan 9 205,202,216,208,204       

trawiasta 
koszona 4 216,203       

trawiasta nie 
koszona 7 203,202       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć:21 ) linia brzegowa 1 216 ścieżki  3 

204,202,20
3 alejki 13 211,203,204 

   płoty 1 209    

   

nieutwardzon
e drogi  3 204    

SPECYFICZNY 
ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 66) 

charakterystyczn
e drzewo 29 

202,218,204,208,209,000,0
00 grafitti 8 211 

znaki i 
tablice  8 216 

   schronienia  1 204 

infrastruktur
a 
techniczna 4 

205,216,213,21
2 

      

mała 
architektura 7 216 
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DETAL (Liczba zdjęć: 41 
) 

darń  1 203 
ślady 
zwierząt 12 

216, 210, 
207, 209, 
218, 205, 
204    

drzewa 10 218, 204, 218, 209       

krzewy 11 202,218,203       

grzyby 1 211       

zielne 6 204, 218, 216       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 200) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 43) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba 
zdjęć 0) Pole 

Mokotowski
e - zima 2018 / 243 zdjęć 

FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

FOTOTY
P 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR 
PŁATÓ
W 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
56) 

niskie gęstwiny 3 273,259 zwierzęta  1 259    

łany 1 259       

panorama ruiny 56 
272,259,266,268,27
3       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć:35) 

linia drzew  21 273,259,272 ścieżki 5 273,259,    

   

nieutwardzon
e drogi  9 266,273,271,    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 117) 

charakterystyczn
e drzewo 21 

273,259,272,268,27
1 grafitti 28 

272,271,259,268,26
9    

ruiny 80 272,268,259       

DETAL (Liczba zdjęć: 35) krzewy 4 272,259       

drzewa 14 259, 268, 272       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 128) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 68) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 1) 

Kopiec PW 
- zima 2018 / 197 zdjęć 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
40) łany 24 21    

ogródki 
działkowe 4 25 

puszcza  2 21       

leśne gęste 10 21       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć:47 ) 

linia drzew 1 19 ścieżki  38 21,25    

granica drzew 3 21 
nieutwardzone 
drogi  5 21    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 92) 

charakterystyczne 
drzewo 19 21,25 miejsca spotkań 1 21 

mała 
architektura  1 21 

pnącza 2 21 budowle  19 21    

gąszcz 12 21       

martwe drzewa  21 21       

ruiny 5 21       

DETAL (Liczba zdjęć: 18) darń  4 21 ślady zwierząt 1 21    

krzewy 5 21,18       

drzewa  20 21       
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9 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 146) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 14) 

 

ZARZĄDZANIE (23 liczba zdjęć ) SADYBA 
PSI 
NIEUŻYTE
K - zima 2018 / 183 

zdjęcia FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓ
W 

FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘ
Ć 

NR 
PŁATÓ
W 

FOTOTYP 

ILOŚ
Ć 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
59) 

trawiaste koszone 12 262       

trawiaste niekoszone 33 
139, 142, 
263       

luźno zadrzewione  9 143       

leśne jasne  5 143       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 78 ) cieki 65 

263, 140, 
143 ścieżki  4 142, 143    

granica drzew 4 263, 139 
nieutwardzona 
droga  5 143, 142    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 40) charakterystyczne 

drzewo 10 

263, 142, 
143, 141, 
139 informacje 1 143 znaki i tablice  6 142,263 

gąszcz 1 143 budowle 3 143 
nowe 
nasadzenia 1 263 

ruiny  2 143    

mała 
architektura  16 263, 142 

         

DETAL (Liczba zdjęć: 6) zielne 3 139, 142 ślady zwierząt 1 139    

woda 2 263       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 
102) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 4) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 0) 

Kanał 
Sielecki - zima 

2018 / 106 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓ
W 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓ
W 

FOTOTY
P 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
14) 

luźno 
zadrzewione  9 

285, 56, 
287 zwierzęta  1 287    

sawanna 5 285       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 42) cieki  34 

56, 286, 
287 

nieutwardzo
ne drogi  1 56    

granica drzew 7 
56, 285, 
287       

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 35) 

charakterystycz
ne drzewa 23 

56, 285, 
287       

martwe drzewa 7 287       

gąszcz 4 56, 287       

DETAL (Liczba zdjęć: 15) 
drzewa 1 56 

ślady 
zwierząt 2 287, 56    

zielne 7 56, 285       

woda 3 286       

darń 2 285, 56       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 83) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 19 ) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 22 ) 

DOLNA - zima 2018 

/ 124 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 68) woda 29 180 zwierzęta  2 177    

trawiaste koszone 22 177       

łany 17 180       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
18) 

linia brzegowa 11 180 ścieżki  2 177, 179    

cieki  2 177       

granica drzew 3 177       

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 34) 

charakterystyczne 
drzewa 19 177, 179 budowle 11 179    

   paleniska 1 177    

DETAL (Liczba zdjęć: 4) 
woda 1 180 

ślady 
zwierząt 2 180    

zielne  2 180       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 174) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 164 ) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 25) GÓRKA 
KAZURK
A - zima 2018 / 363 

zdjęć FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP ILOŚĆ ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 

ILOŚ
Ć 
ZDJĘ
Ć 

NR PŁATÓW 

PANORAMA (liczba 
zdjęć: 174) trawiaste koszone  47 

93, 97, 92, 
299,  ludzie  4     

trawiaste 
niekoszone  28 

93, 299, 297, 
98       

sawanna 3 98, 299       

niskie gęstwiny 4 297, 98       

luźno zadrzewione 88 
95, 94,91, 
93, 297       

GRANICE/LINIA 
(Liczba zdjęć: 101 ) 

cieki  8 98, 97 ścieżki 27 

98, 299, 97, 
297, 91, 94, 
93 tory 15 98 

granica drzew 13 
297, 98, 97, 
90, 91 

nieutwardzon
e drogi  38 98, 297, 91,93    

SPECYFICZNY 
ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 71 ) 

charakterystyczne 
drzewa 10 

93, 98, 94, 
97, 91 informacje 5 95, 301 

tablice i 
znaki 1 95 

ruiny  7 94 budowle 38 310, 95, 299 
mała 
architektura  6 97, 298 

   grafitti 1 98 siedziska  3 97, 98 

DETAL (Liczba zdjęć: 
17 ) darń 5 297, 98, 91 

ślady 
zwierząt 6 

299, 297, 298, 
98    

drzewa 4 297       

zielne 1 297       

grzyby 1 297       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 
137) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
39) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 0) 

FORT 
OKĘCIE - zima 2018 

/ 176 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTY
P 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOT
YP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 46) woda 24 78, 296       

niskie gęstwiny 16 296, 78       

trawiaste 
niekoszone 6 78, 296       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
40) 

linia brzegowa 2 296, 78 ścieżki  35 78, 296    

granica drzew 3 78       

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 80) 

charakterystycz
ne drzewo 15 78, 296 budowle 2 296, 78    

pnącza 54 78 paleniska 2 78    

ruiny 7 78       

DETAL (Liczba zdjęć: 10) zielne 4 78, 296       

darń 1 78       

drzewa 5 78       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (liczba zdjęć194) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 48) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 3) 

KOZIA 
GÓRKA - zima 

2018 / 254 zdjęcia 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
102) 

woda 94 

9, 17, 16, 10, 
13, 12, 8, 16, 
14,       

łany  8 9,13,       

trawiasta 
niekoszone  8 13,9,        

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 27) linia brzegowa 11 

10, 11, 17, 9, 
13 ścieżki  11 

15, 9, 10, 
17,13    

   

nieutwardzone 
drogi  3 17, 13 ogrodzenia 2 8,9 

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 108) 

charakterystyczne 
drzewa 35 

10, 9, 13, 14, 
15, 11, 12, 16 graffiti 7 16 

infrastruktura 
techniczna  1 10 

charakterystyczny 
krzewy 11 11, 13 budowle 16 

9, 12, 15, 
11,  ścięte drzewa 3 16, 14,  

pnącza 9 
13,15, 17, 14, 
12,10       

martwe drzewa  4 13, 9       

ruiny  6 10,17,15       

gąszcz 8 15, 9, 10, 17       

DETAL (Liczba zdjęć: 8) krzewy 2 17,10 ślady zwierząt 5 9,12,     

drzewa  1 15       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 
209) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
32) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 2) 

KANAŁ 
OLSZYNKA 
GROCHOWSKA - 

zima 2018 / 243 zdjęcia 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 22) 
luźno zadrzewione 22 

274, 132, 
136 zwierzęta  7 132, 135    

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 112) 
cieki 92 

136, 135, 
132,  ścieżki  17 

132, 136, 
135, 274    

linia drzew 3 135       

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba zdjęć: 86) charakterystyczne 
drzewo 44 

136, 135, 
132, 274 grafitti 1 274 

architektura 
dla zwierząt 2 136, 132 

pnącza 25 163, 132       

martwe drzewa  7 132       

DETAL (Liczba zdjęć: 23 ) 
drzewa 4 

132, 274, 
136 

ślady 
zwierząt 7 

132, 274, 
136    

krzewy 4 136, 132       

woda 6 132       

darń 2 136, 274       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 166) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 36) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 10) 

MŁOCINY- zima 

2018 / 212 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 73) leśne jasne 62 131, 316       

niskie gęstwiny 1 315       

puszcza 6 316, 131       

trawiaste 
niekoszone 3 131       

łany 1 315       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
74 ) 

cieki  34 316 ścieżki  26 131, 316 ogrodzenie 3 131 

linia drzew 9 131 
nieutwardzone 
drogi  2 131    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 26) 

charakterystyczne 
drzewa 12 131 meble 3 131 

ścięte 
drzewa 7 131 

martwe drzewa  4 131       

DETAL (Liczba zdjęć: 39) zielne 4 316, 131 ślad zwierząt 5 316, 131    

drzewa 20 131, 316       

grzyby 8 131, 316       

darń 2 131       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 80) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 21) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 30) 

Odolany 1 - 

zima 2018 / 131 zdjęć 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
30) 

niskie gęstwiny 17 174, 173       

sawanna 5 174       

trawiaste niekoszone 8 
173, 174, 
172       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 42) 

   ścieżki  3 174 tory kolejowe 23 175, 173 

   drogi  16 174, 173    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 43) 

charakterystyczne 
drzewa 5 

173, 174, 
168 meble 1 172 zabudowania 2 170 

charakterystyczne 
krzewy 9 174, 173    

infrastruktura 
techniczna 5 174 

pnącza 2 173, 174       

martwe drzewa  1 174       

gąszcz 1 174       

ruiny  17 174       

DETAL (Liczba zdjęć: 16 ) 
krzewy  1 174 

ślady 
zwierząt 1 174    

zielne 4 174       

darń 4 174, 173       

drzewa  6 173, 174       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 236) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
41) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 0) 

ODOLANY 2- zima 

2018 / 277 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 92) luźno zadrzewione 24 288, 57       

sawanna 5 288       

leśne jasne 1 57       

trawiaste niekoszone 23 57, 288       

łany 6 57, 288       

woda 2 57       

niskie gęstwiny  31 57, 288       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 39) granica drzew 2 288 ścieżka 33 57, 288    

   droga 4 288    

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 123) 

charakterystyczne 
drzewa 49 288, 57 meble 4 288    

charakterystyczne 
krzewy 3 57       

pnącza 19 288, 57       

gąszcz 8 57       

ruiny 40 57, 288       

DETAL (Liczba zdjęć: 23) krzewy  7 57, 288       

drzewa 14 57, 288       

darń  1 288       

zielne  1 288       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 201) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
58) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 35) 

OBOK 
CMENTARZA 
WOLSKIEGO - zima 

2018 / 294 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 122) 

trawiaste koszone 54 

289, 290, 
293, 294, 
292 zwierzęta  4 294, 293    

niskie gęstwiny 16 
59, 61, 294, 
295, 293       

luźno zadrzewione 40 

292, 294, 
289, 58, 61, 
293, 290       

leśne gęste 1 294       

leśne jasne  11 61, 294       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 63) 

linia drzew 9 
294, 292, 
61, 289 ścieżka 54 

292, 61, 
294, 289, 
291    

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba zdjęć: 
96) 

charakterystyczne 
drzewa 33 

289, 294, 
294, 61, 
293, 295, 
58, 291    

mała 
architektura 11 294, 293 

charakterystyczne 
krzewy 5 293    

infrastruktura 
techniczna 9 

291, 292, 
293 

pnącza  13 61    tablice i znaki  2 294 
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martwe drzewa 1 61    

architektura 
dla zwierząt  13 

291, 289, 
294, 290 

gąszcz 5 
61, 294, 
292, 290       

DETAL (Liczba zdjęć: 13 ) 

drzewa 10 

58, 294, 
291, 61, 58, 
292       

krzewy 2 290, 61       

grzyby 1 61       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 91) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 13) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 8) 

POTOKI - zima 

2018 / 112 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć:44) 
trawiaste niekoszone 20 

67, 62, 68, 
65       

niskie gęstwiny 9 
65, 67, 68, 
62       

luźno zadrzewione 5 65, 68, 62       

leśne gęste 3 68       

sawanna  3 67, 68       

łany 4 62, 65       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 9) 

   droga 6 62, 68, 65 ogrodzenie 1 68 

   ścieżka 2 65    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 42) 

charakterystyczne 
drzewa 21 62, 68, 65 schronienie  1 65 zabudowania  6 65 

charakterystyczne 
krzewy  3 62, 67    

nowe 
nasadzenia 1 65 

martwe drzewa  1 65       

pnącza  7 67, 68       

gąszcz 2 62, 68       

DETAL (Liczba zdjęć: 17) 
drzewa 8 65, 67, 68 

ślady 
zwierząt 4 65    

krzewy 1 68       

darń 4 68, 67       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 694) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
186) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 71) 

WISŁA 
TARCHOMIN - zima 

2018 / 951 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 372) woda 135  zwierzęta 4  przemysłowe 19  

sawanna 2        

trawiaste 
niekoszone 51 

128, 309, 
125,        

luźno zadrzewione  63        

puszcza 11        

niskie gęstwiny 10        

leśne jasne 59        

leśne gęsto 22        

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 282 ) linia brzegowa 102  ścieżki 137  alejki 5  

ciek  28        

granica drzew 10        

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 190 ) 

charakterystyczne 
drzewa 103  

miejsca 
spotkań  14  tablice i znaki  25  

pnącza 10     

mała 
architektura  22 126 

martwe drzewa  26        
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DETAL (Liczba zdjęć: 93) 
krzewy  1  

ślady 
zwierząt 31     

zielne 11        

darń 7        

grzyby 10        

woda 1        

drzewa 32        
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 247) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 60) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 59) 

WISŁA 
ŻERAŃ - zima 2018 / 

366 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 175) woda 55  zwierzęta 4     

trawiaste 
niekoszone  38        

sawanna 7        

leśne jasne 17        

niskie gęstwiny 12        

leśne gęste 6        

łany 10        

luźno zadrzewione 30        

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 
96) 

linia brzegowa 14  ścieżki  37  alejki 12  

   drogi  14  most pieszy 19  

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 72) 

charakterystyczne 
drzewa 19  informacje 2  

infrastruktura 
techniczna 15  

ruiny  6  budowle 1  siedziska  7  

martwe drzewa  8  paleniska 1  

architektura dla 
zwierząt  6  

gąszcz 3        

DETAL (Liczba zdjęć: 23 ) 
krzewy  1  

ślady 
zwierząt 1     
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darń  2        

woda 2        

grzyby 3        

zielne 5        

drzewa  9        
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 328) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
78) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 88) 

WISŁA 
ŻOLIBORZ - zima 

2018 / 494 zdjęć  
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 193) leśne jasne  54  zwierzęta  2  przemysłowe  3  

woda 55        

łany 8        

leśne gęste  22        

trawiaste nie 
koszone 13        

niskie gęstwiny  7        

puszcze  4        

         

luźno zadrzewione  27        

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 182) linia brzegowa 53  ścieżki  27  alejki 73  

   drogi  29     

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 79) 

charakterystyczne 
drzewa 43  paleniska 1  tablice i znaki 7  

charakterystyczne 
krzewy 1  

miejsca 
spotkań  4  siedziska  2  
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ruiny  9     

architektura dla 
zwierząt  3  

martwe drzewa 7        

DETAL (Liczba zdjęć: 40 ) 
krzewy  1  

ślady 
zwierząt 15     

zielne  2        

grzyby 1        

drzewa  21        
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 339) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
90) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 34) 

WISŁA 
SIEKIERKI - zima 

2018 / ? 463 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 200) wodna 65        

sawanna 15        

luźno zadrzewione 37        

niskie gęstwiny 16        

trawiaste 
niekoszone  37        

łany 11        

puszcza 1        

leśne jasne  18        

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 151 ) linia brzegowa 51  ścieżki  27  alejki 8  

granica drzew 8  drogi  50  

drogi 
utwardzone  7  

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 67) 

charakterystyczne 
drzewa 24  budowle  3  tablice i znaki  16  

charakterystyczne 
krzewy 2  paleniska 2  siedziska  1  

ruiny  9     

architektura 
dla zwierząt  2  

martwe drzewa  8        
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DETAL (Liczba zdjęć: 45 ) 
krzewy  4  

ślady 
zwierząt 8     

woda 2        

darń 3        

zielne  7        

grzyby 2        

drzewa 19        
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 79) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 8) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 11) 

URSUS 
TARG - zima 2018 / 98 

zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 64) 
trawiaste koszone  48 

122, 120, 
121, 118 zwierzęta  2 120 budowy  4 122 

niskie gęstwiny 1 120       

luźno zadrzewione 11 
120, 118, 
122, 119       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 6) linia drzew 1 122 ścieżki  5 120, 122 alejki 4 122 

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 21) 

charakterystyczne 
drzewa 9 120, 122 grafitti 1 120 siedziska  3 122 

ruiny 2 122, 121       

DETAL (Liczba zdjęć: 7) woda 1 120       

drzewo 6 122, 120       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 211) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 63) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 8) 

FORT 
BEMA - zima 2018 

/ 282 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć: 
103) 

luźno zadrzewione  35 193, 182, 184       

leśne jasne  10 193, 182, 184       

trawiaste 
niekoszone 21 

190, 182, 193, 
188       

łan  3 193       

trawiaste koszone  34 182, 193       

GRANICE/LINIA (Liczba 
zdjęć: 69) linia drzew  2 193 ścieżki  29 

193, 182, 
190, 188, 184    

granica zadrzewień 6 183, 193 drogi  32 193, 182    

SPECYFICZNY ELEMENT 
(Liczba zdjęć: 87) 

charakterystyczne 
drzewa 52 

190, 182, 193, 
186, 184, 185 schronienia 1 193 

architektura dla 
zwierząt 8 182 

pnącza  8 193, 188       

martwe drzewa  1 193       

ruiny  17 193       

DETAL (Liczba zdjęć: 23) 
krzewy  1 182 

ślady 
zwierząt 1 182    

drzewa 18 193, 184       

darń  3 193       
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Nazwa terenu: 

TRWANIE (zastanie) (liczba zdjęć 54) 

 

UŻYTKOWANIE (liczba zdjęć 
4) 

 

ZARZĄDZANIE (liczba zdjęć 14) 

SIARCZANA - 

zima 2018 / 72 zdjęć 
FOTOTYP 

ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

FOTOTYP 
ILOŚĆ 
ZDJĘĆ 

NR 
PŁATÓW 

PANORAMA (liczba zdjęć:21) trawiaste 
niekoszone 2 137, 261       

niskie gęstwiny 2 137, 261       

luźno zadrzewione 7 137       

leśne gęste 2 261       

leśne jasne 2 261       

trawiaste koszone 6 137       

GRANICE/LINIA (Liczba zdjęć: 13) granica drzew  8 261 drogi 2 261 ogrodzenia 1 138 

   ścieżki 2 137, 261    

SPECYFICZNY ELEMENT (Liczba 
zdjęć: 30) 

charakterystyczne 
drzewa 12 261, 137    zabudowania  1 138 

martwe drzewa  4 137    

nowe 
nasadzenia 1 137 

pnącza  1 137    

architektura dla 
zwierząt 11 138 

DETAL (Liczba zdjęć: 8) zielne  1 137       

drzewo 2 137       

krzewy 2 261       

darń 3 261, 137       
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