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Résumé 

Projekt „Wyspa” zgłoszony do budżetu partycypacyjnego UW z uwagi na duże 

znaczenie dla społeczności Kampusu Ochota, decyzją Zespołu Kanclersko-Rektorskiego, 

został skierowany do realizacji jako oddzielne zadanie za pośrednictwem administracji 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. 

Celem projektu jest poprawa estetyczno-funkcjonalna zagospodarowania przestrzeni 

w centrum Kampusu Ochota, będąca jednocześnie zalążkiem przyszłej agory. Trzy główne 

zasady filozofii „Wyspy” to: 

 Partycypacja lokalnej społeczności akademickiej,  

od pomysłu, poprzez realizację, Wyspę od początku tworzą użytkownicy przestrzeni 

publicznej Kampusu Ochota. Zespół projektowy rekomenduje, aby w przyszłości za 

zarządzanie tym obszarem odpowiadało Biuro Gospodarcze UW.      

 Niska kosztowość i szybki czas realizacji,  

zapewniony zostanie w skutek dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb 

funkcjonowania Wyspy. 

 Symboliczny kontrapunkt – miejsce wspólne,   

Wyspa jako centralne miejsce będzie łączyła znajdujące na Kampusie Ochota jed-

nostki. W elementach małej architektury znajdą się symbole reprezentujące 

wszystkie dziedziny nauk ścisłych w kontrastowych formach. 

 

Ścieżka realizacji obejmować będzie następujące etapy prac: 

I. Prace porządkowe, realizowane przez firmę wybraną na podstawie zamówienia 

przygotowanego i nadzorowanego przez Biuro ds. Zamówień i Cyfryzacji CNBCh 

UW. Zakres robót obejmie: 

a. malowanie powierzchni parkingu i fragmentu budynku, 

b. wycięcia w asfalcie i drenaż pod instalację donic, 

c. przygotowanie terenu (gleby) pod nasadzenia, 

d. demontaż istniejącego ogrodzenia; montaż słupów oświetleniowych, 

e. montaż ławek i elementów małej architektury, w tym instalację fontanny. 

II. Założenie zieleni zgodnie z koncepcją przyrodniczą i pod nadzorem pracowników 

Wydziału Biologii i Ogrodu Botanicznego UW. 

III. Nadzór inżynieryjny i projektowy sprawowany przez firmę wykonującą słupy 

oświetleniowe oraz architektów przygotowujących projekt Wyspy – Małgorzatę 

Rączkę i Michała Sikorskiego. 

 

Na koordynatora projektu wybrano Michała Litwińca – studenta Wydziału Geografii i Stu-

diów Regionalnych UW, a na zastępcę Marlenę Tarapatę z Biura Rozwoju CNBCh UW.  
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Wstęp 

Powstanie niniejszego dokumentu posłużyć ma zebraniu i omówieniu kluczowych 

informacji dotyczących projektu Wyspa. W treści znajdują się opisy wydarzeń oraz decyzji 

podejmowanych wokół koncepcji, komentarze, harmonogram, kosztorys i opis propozycji 

zagospodarowania terenu.         

 Celem realizacji projektu Wyspa jest poprawa estetyczno-funkcjonalna zagospoda-

rowania przestrzeni publicznej w obrębie Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego na 

Ochocie. Całość działań opiera się na kilku podstawowych zasadach realizacji, wynikają-

cych z dobrych praktyk kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej – jak najszersza 

partycypacja środowiska profesorskiego i studenckiego od stadium koncepcji, poprzez re-

alizację i animację projektu, niska kosztowość i czas trwania interwencji naprawczej, kon-

trastowość zastosowanych form oraz stała animacja życia społecznego. W toku prac nad 

projektem przyjęte zostało także kilka innych, bardziej szczegółowych zasad projektowych.

 Długofalową korzyścią powstania Wyspy jest możliwość realizacji działań w kon-

tekście stworzenia uniwersyteckiej agory, docelowego centrum Kampusu Ochota. 
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1. Historia powstania projektu 

 

 2017  

Diagnoza „Kampusu Ochota” 

 

 

  

I 2018 

Zgłoszenie projektu do budżetu 

partycypacyjnego 

  

 

 

 

II 2018 

Przygotowanie koncepcji 

zagospodarowania  

przestrzennego Wyspy 

 

 

III 2018 

Prace organizacyjne 

 

 

IV 2018 

Partycypacja, uzgodnienia i 

uszczegółowienia projektu 

 

 

 

 

Na podstawie wniosków opracowanych przez 

A. Gołdys i K. Zawadzkiego zrodził się po-

mysł wspólnej przestrzeni symbolicznej dla 

Kampusu Ochota, spajającej autonomiczne 

jednostki. 

 

Pomysłodawca projektu Konrad Zawadzki 

zawiązuje współpracę z Biurem Innowacji 

w Przestrzeni Akademickiej. Nakreślona 

została filozofia Wyspy, którą później kiero-

wać będzie się zespół projektowy. 

Projekt do budżetu partycypacyjnego UW 

poparty został przez ok. 300 osób, w tym 

kierowników jednostek wywodzących się ze 

środowiska akademickiego Ochoty. 

 

Zespół rektorski podejmuje decyzję o wyłą-

czeniu Wyspy z realizacji w ramach budżetu 

partycypacyjnego, kierując projekt do dal-

szych prac jako zadanie finansowane z środ-

ków wewnętrznych.  

 

Ostateczne sformowanie 5-osobowego składu 

zespołu projektowego.  

Harmonogram projekt oraz wstępna wycena. 

 

Zawiązanie współpracy z lokalnymi liderami 

i specjalistami akademickimi. 

Uzgodnienie zakresu prac i wizja lokalna z z-

ca Kanclerza mgr inż. W. Czyżkowskim. 

Wprowadzenie korekt projektowych, dodanie 

do kosztorysu elementów sztuki użytkowej, 

doprecyzowanie programu funkcjonalnego. 

 



 

5 

 

 

 

 

V 2018 

Realizacja projektu  

 

 

 

 

X 2018  

Zakończenie projektu  

Otwarcie Wyspy 

Spotkanie z Kierownikiem Biura Promocji 

UW Anetą Polak, nawiązanie współpracy w 

zakresie promocji projektu. 

 
 

Złożenie dokumentacji projektowej do Rektora 

UW, prof. dr hab. Marcina Pałysa. 

Zakończenie prac projektowych i wybór firmy 

budowlanej. 

Działania promocyjne na portalu Facebook. 

 

Zakończenie prac porządkowych i pielęgna-

cyjnych związanych z realizacją Wysypy. 

Organizacja wydarzenia inaugurującego.

 

 

 

Aktualności 

Na dzień 10 V 2018 trwają ostatnie prace uszczegóławiające projekt architekto-

niczny oraz określające zakres robót, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszone 

zapytanie na wybór wykonawcy. Planowo zakończenie prac nastąpi z końcem września, a 

na początku października 2018 zorganizowane zostanie wydarzenie inaugurujące funkcjo-

nowanie Wyspy. 
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2. Zasady i założenia projektu 

 Zespół projektowy Wyspy wypracowuje rozwiązania kierując się obraną wcześniej 

filozofią. Jej trzy główne zasady umożliwią uzyskanie najlepszych efektów we współpracy 

z wszystkimi uczestnikami procesu projektowego, dostarczając wizji ukończonej Wyspy. 

 

Trzy główne zasady filozofii Wyspy 

  

Niska kosztowość i czas realizacji  

Wyspa to chirurgiczna interwencja na przestrzeni publicznej Kampusu. Przekłada się to 

na charakter planowanych prac wokół Wyspy – realizacja powinna być jak najszybsza, aby 

społeczność akademicka mogła korzystać z oferty od pierwszych dni października. Szybki 

czas realizacji wymusza racjonalizację użytych zasobów i ilości nowych elementów. Zakres 

prac obejmować będzie przede wszystkim czynności porządkowe zastanego terenu oraz 

pielęgnację zieleni. Dodane zostaną proste meble miejskie i elementy małej architektury. 

Przyśpieszenie realizacji, ograniczenie kosztów i maksymalizacja użyteczności – w efekcie 

Kampus Ochota zyska nowe miejsce spotkań wraz z początkiem roku akademickiego. 

 

  

Partycypacja lokalnej społeczności akademickiej  

Wyspę od początku tworzą tutejsi użytkownicy przestrzeni publicznej Kampusu Ochota. 

Od pomysłu, poprzez prace projektowe. W przyszłości również za realizację i animację ży-

cia społecznego na Wyspie odpowiedzialni będą studenci oraz pracownicy Uniwersytetu. 

Zapewni to poczucie tożsamości z nowym miejscem i odzwierciedli interdyscyplinarność 

tutejszych nauk ścisłych. Dlatego biologowie dostarczą zespołowi wiedzy o uwarunkowa-

niach przyrodniczych, a geologowie niezbędnych w projekcie elementów skalnych. Stu-

dentów zachęcimy do wsparcia przy sadzeniu roślin, a samorząd akademików do wypoży-

czania grilla. Wszystko po to, aby Wyspa – jak w symbiozie – połączyła wszystkich 

członków lokalnej społeczności akademickiej, co odzwierciedlone będzie dodatkowo 

poprzez symboliczną reprezentację wszystkich dziedzin nauki z  Kampusu Ochota. W celu 

integracji powstanie również strona „Wyspy” na Facebook’u. 

 

 

Symboliczny kontrapunkt – miejsce wspólne  

Surowość betonowego parkingu, w strefie Wyspy dodatkowo podkreślona fluorescencyjną 

białą farbą, przeciwstawiona została średniowysokiej, gęsto zasadzonej roślinności. Zieleń 

rozsadza posadzkę betonu, a kamienne bloki zatapiają się wśród krzewów oraz kwiatów. 

Całość wpisana została w okrąg, co dodatkowo uwydatnia różnice pomiędzy Wyspą a oto-

czeniem. Tak dobrane zostaną wszelkie elementy wchodzące w zakres projektu – jak naj-

silniej podkreślając odrębność sąsiadujących ze sobą stref, jednocześnie łącząc je we wspól-

nej dla wszystkich przestrzeni.    
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Założenia w skali architektonicznej 

 

Wykorzystanie zasobów  
Dostosowanie istniejącej infrastruktury do pełnienia funkcji integracyjnej i rekreacyjnej. 

Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w obecną formę i zagospodarowanie terenu.  

  

Elastyczność i wielofunkcjonalność użytkowania  
Przestrzeń przyjazna swojemu użytkownikowi to taka, którą łatwo dostosować do swoich 

potrzeb. Z takiego założenia wychodzi zespół projektowy Wyspy i dlatego wspiera sponta-

niczność towarzyszącą odpoczynkowi czy nauce. Wyrazem tych starań będą przesuwne 

ławki, strefowanie funkcji,  przestrzeń pod wykłady plenerowe, zmienna oferta gastrono-

miczna, animacja wydarzeń. 

  

Interdyscyplinarność w detalu  

Różne element zaplanowane w obrębie Wyspy łączyć będzie nauki ścisłe funkcjonujące na 

Kampusie. Wykończenie małej architektury oraz detale ozdobne nawiązywać będą do 

biologii, chemii, geologii, fizyki i matematyki. 

   

Rola przyrody w nauce  

Przy współpracy z biologami i botanikami możliwym staje się restytucja łąki, wzbogacając 

Wyspę o liczne gatunki bylin i krzewów. W przypadku małej architektury zastosowane 

zostaną elementy naturalne – skały, minerały, drewno. Woda z fontanny regulować będzie 

wilgotność siedliska roślinnego, a montaż infrastruktury dla ptaków (budki lęgowe, 

karmniki) pozwoli wzbogacić miejsce również pod kątem faunistycznym. 

  

Sztuka użytkowa  

Każde elementy małej architektury wykonane zostaną z dbałością o ich walor estetyczny. 

Elementy sztuki powiązane będą z pełnieniem określonej funkcji w przestrzeni publicznej. 

Wydrążone  kamienne ławki zapewnią odpoczynek, a fontanna złagodzi mikroklimat.   

  

 

 

Wizja zrealizowanego projektu?  

Wyspa to najatrakcyjniejsze dla studentów i pracowników uczelni  

miejsce spotkań na Kampusie Ochota. 

 

O kontrastowej formie, swobodzie użytkowania, łączące wszystkie tutejsze 

dyscypliny naukowe, stanowiące zalążek przyszłej akademickiej agory. 
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3. Opis koncepcji zagospodarowania i rysunki architektoniczne  

 

Strefa betonowa  

 

I. Uporządkowanie parkowania poprzez malowanie poziome. Zwiększenie do 

64 liczby stanowisk dla parkujących samochodów; w tym kilku szerszych, 

służących dla busów przewożących osoby niepełnosprawne. 

 

II. Wycięcie w posadzce parkingu prostokątnych donic, przeznaczonych do na-

sadzenia płytkokorzennych  roślin (wysokich traw, krzewinek). Donice roz-

mieszczone zostaną w obrębie Wyspy oraz punktowo na płycie parkingu. 

 

III. Wyznaczenie dwóch stanowisk do parkowania dla foodtrucków. Uzyskają 

one podłączenie do bieżącej wody i prądu, ale za wywóz odpadów firmy odpo-

wiadać będą samodzielnie. 

 

IV. Ustawione zostaną kamienne ławy, przesuwne ławki oraz stoły. 

 

V. Dodanie do bocznej ściany budynku magazynowego drewnianej altany z po-

dłużnym siedziskiem, projektu zespołu BIPA. Będzie to miejsce zadaszone, 

chroniące przed słońcem oraz deszczem, uzupełniające strefę relaksu. 

 

VI. Wyznaczone zostanie miejsce umożliwiające uprawianie sportów. 

 

VII. Powierzchnia parkingu i wiaty pomalowane białą fluorescencyjną farbą. 

 

Strefa zielona 

 

I. Zasadzone zostaną wysokie trawy i krzewy, kolorów dodadzą byliny. 

 

II. Ustawione zostaną kontrastujące z zielenią kamienne ławy. Celem zapew-

nienia elastyczności użytkowania dodane zostaną przesuwne ławki. 

 

III. W centralnym punkcie strefy zielonej powstanie kamienna fontanno-rzeźba. 
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IV. Elementy sztuki inspirowane twórczością Katarzyny Przezwańskiej wpro-

wadzone zostaną do min. małej architektury, takiej jak kamienne siedziska. 

 

V. Strefowanie funkcji pozwoli na uzyskanie efektu kameralności przestrzeni 

publicznej. Ułatwi to naukę do egzaminów na trawniku pod topolą. Wyspa 

stanie się również miejscem festiwali nauki i prezentacji swoich osiągnięć. 

 

Elementy wspólne 

 

I. Girlanda oświetleniowa, rozwieszona pomiędzy słupami. Oba elementy będą 

porośnięte roślinami pnącymi – m. in. bluszczem, powojnikiem, chmielem, 

fasolą.  

 

II. Usunięcie istniejącego ogrodzenia wokół terenu gospodarczego. 

 

III. Uprzątnięcie jednego z  pomieszczeń magazynowych i przeznaczenie go jako 

schowek na bieżące potrzeby Wyspy. 
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4. Ścieżka realizacji 

 

Prace porządkowe 

 

Pierwszym etapem realizacji projektu będą prace porządkowe na terenie obecnego par-

kingu przy budynkach magazynowych Biura Gospodarczego oraz budynku, w którym 

mieści się Ośrodek Badań nad Migracjami, Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka i Teatr 

Hybrydy. Prace będą obejmowały: 

 malowanie powierzchni parkingu i fragmentu budynku 

 wycięcia w asfalcie i drenaż pod instalację donic, 

 demontaż ogrodzenia, 

 przygotowanie terenu (gleby) pod nasadzenia, 

 montaż słupów oświetleniowych, 

 montaż ławek i elementów małej architektury, 

 instalacja fontanny. 

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest ogłoszenie jednego zamówienia na zestaw 

wszystkich wymienionych wyżej robót i wybór jednego wykonawcy. Nadzór nad przygoto-

waniem i przeprowadzeniem zamówienia będzie sprawowało Biuro ds. Zamówień i Cyfry-

zacji (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW) w porozumieniu z autorami projektu, 

architektami Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW. 

 

Założenie zieleni 

 

Drugim etapem realizacji projektu będzie założenie zieleni zgodnie z koncepcją przyrodni-

czą Wyspy. Zieleń stanowić będzie najważniejszy element przestrzeni – poza walorami re-

kreacyjnymi i estetycznymi (cień, kolor, zapach), ma stanowić element edukacyjny.  

Autorami koncepcji przyrodniczej będą dr hab. Wiktor Kotowski – pracownik Wydziału 

Biologii, ekolog, zajmujący się ochroną i restytucją zagrożonych siedlisk przyrodniczych, 

oraz pracownicy Ogrodu Botanicznego – dr hab. Marcin Zych i mgr inż. Dariusz Wyrwicki. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, zieleń Wyspy stanowić ma rodzaj oazy pośród plano-

wanego placu budowy. Ma przyciągać użytkowników, oferować przestrzeń do integracji, a 

zarazem dawać możliwość skrycia się w cieniu. Ważnym aspektem tej przestrzeni będzie 

jej lokalność – planowane jest zasadzenie rodzimych gatunków roślin, dobranych odpo-

wiednio do warunków mikroklimatycznych.  
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Nadzór inżynieryjny i projektowy 

 
Konsultacji inżynieryjnej wymaga jeden element zaplanowany na Wyspie.  

Mowa o konstrukcji słupów podtrzymujących girlandy oświetleniowe i pnącza. Ważnym 

jest dokładne wyważenie nośności każdego ze słupów i ich odporności opieranie się lub 

potrząsanie przez użytkowników czy zjawiska atmosferyczne. Konsultacja z inżynierem 

budownictwa polegać powinna na oszacowaniu wytrzymałości materiałów i kotwiczenia 

słupów oraz zabiegów koniecznych do utrzymania jego stateczności. 

Nadzór projektowy sprawowany będzie przez architektów, autorów projektu „Wyspy”, 

Małgorzatę Rączkę i Michała Sikorskiego z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej 

UW.  
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5. Utrzymanie i przyszłość 

Dobrą praktyką współczesnego projektowania przestrzeni publicznych, o docelowo 

bogatym życiu społecznym, jest zawarcie już na poziomie koncepcyjnym przyszłych scena-

riuszy użytkowania, wydarzeń oraz liderów czy zarządców tychże miejsc.  

Problem zarządzania dotyczy przede wszystkim utrzymania i sezonowej pielęgnacji 

zieleni, sprzątania i opróżniania koszy na śmieci, odśnieżania, napraw bieżących i 

wymiany elementów zużywających się, konserwacji systemu fontanny, udostępniania 

podłączeń wody i prądu dla foodtrucków. Dotychczas nie został wybrany przyszły zarządca 

główny Wyspy, która otwarta zostanie na początku października 2018 roku.   

 Nie został ustalony także przyszły organizator działań miękkich na Wyspie, które 

z reguły są procesem angażującym w różnym czasie różnych aktorów. W szczególności 

określony powinien zostać animator wydarzeń i zarządca strony internetowej, a także pod-

mioty deklarujące chęć organizacji warsztatów czy spotkań na obszarze Wyspy. 

 Zakłada się, że za czynności związane z funkcjonowaniem Wyspy odpowiadać będą 

różne podmioty. Na etapie projektowym nie wybrano jednoznacznie zarządców oraz osoby 

wydelegowane do pełnienia poszczególnych zadań. Jednak, po odbyciu dotychczasowych 

spotkań i rozpoczęciu tworzenia sieci współpracy, zespół projektowy rekomenduje kilka 

podmiotów, mogących zaangażować się w utrzymanie atrakcyjności Wyspy w przyszłości. 

Wśród nich, są to: 

Główny zarządca – zarządca terenów magazynowych, należących do administracji  

ogólnouniwersyteckiej (Biuro Gospodarcze) 

Opiekun sezonowy zieleni – odpowiedzialny za przygotowanie roślin do zimowa-

nia, cięcia pielęgnacyjne, nowe nasadzenia i rozsadzenia, dobór gatunków. Powyż-

sze obowiązki mogłyby spoczywać na uniwersyteckim zespole ogrodniczym. 

Zarządca gospodarczy – odpowiedzialny min. za zezwolenie i udostępnienie miej-

sca dla sprzedaży gastronomicznej z foodtrucków, utrzymanie, sprzątanie, napra-

wianie zniszczeń. Takie obowiązki mogłoby przejąć Biuro Gospodarcze UW. 

Animator wydarzeń – przestrzeń publiczna Wyspy mogłaby stanowić poligon tre-

ningowy dla osób uczących się na animatorów czasu wolnego. Ważnym partnerem 

wydają się być również samorząd sąsiadujących z Wyspą akademików, samorządy 

studenckie jednostek Kampusu oraz Instytut Kultury Polskiej UW – Wyspa stałaby 

się dla studentów przestrzenią dla organizacji wydarzeń integracyjnych.  

Zarządca strony facebookowej – początkowo zespół projektowy Wyspy wraz ze 

wsparciem merytorycznym Biura Promocji. W przyszłości aktualizacją informacji o 

wydarzeniach mogłyby zająć się osoby odpowiedzialne za promocję w jednostkach 

Kampusu Ochota, pełniąc funkcję „filtra” informacji zamieszczanych na profilu. 
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7. Uwarunkowania prawne 

Żaden element koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wyspy nie narusza za-

łożeń Uchwały nr LXVI/2058/2009 Rady m. st. Warszawy z 5 listopada 2009r. ws. uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum 

(zwana dalej Uchwałą), którym objęta jest działka o oznaczeniu w treści uchwały B3.2 U-

N, o numerze ewidencyjnym 146506_8.0209.18/2 w obrębie 2-02-09. Uchwała nie dopusz-

cza realizacji inwestycji o charakterze tymczasowego zagospodarowania terenu, niemniej 

projekt Wyspy nie zakłada wprowadzania zmian w strukturze przestrzennej, kubaturowej 

i obecnego przeznaczenia terenu w obszarze B3.2 U-N, a wyłącznie prace porządkowe oraz 

poprawiające estetykę i funkcjonalność istniejącej przestrzeni zieleni urządzonej, której 

istnienie dozwolone jest ustaleniami Uchwały prawa miejscowego w § 4 ust. 8 w treści: 

„Ustala się przeznaczenie terenów usług nauki, oznaczonych jako tereny U-N:  

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu nauki, w szczególności budynki uczelni 
wyższych i instytutów naukowych, usługi z zakresu sportu i rekreacji, mieszkalnictwo 
zbiorowe z zakresu hoteli i domów studenckich oraz zieleń urządzona;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, administracji, gastronomii, kultury, 
handlu.” 

  

Dodatkowo, według treści Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst ujed-

nolicony Dz. U. 2017 poz. 1332 (zwana dalej Ustawą) żadne z zaplanowanych prac budow-

lanych przy realizacji zadania „Poprawa estetyczno-funkcjonalna zagospodarowania prze-

strzeni publicznej na Kampusie Ochota” nie wyczerpuje znamiona konieczności zgłoszenia 

prowadzonych prac do wskazanego w treści Ustawy urzędu. 

 

Wybór wykonawców zostanie przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, pod nadzorem Biura ds. Zamówień i Cyfryzacji 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. 
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8.  Zaangażowane osoby i dane kontaktowe 

 

Projekt „Wyspa”    wyspa@cnbc.uw.edu.pl 

 

Pomysłodawcy: 

Aleksandra Gołdys    a.goldys@uw.edu.pl 

Konrad Zawadzki    vice-dyrektor@cnbc.uw.edu.pl 

 

Kierownictwo projektu: 

Michał Litwiniec    m.litwiniec@student.uw.edu.pl 

Marlena Tarapata    mtarapata@cnbc.uw.edu.pl 

 

Architekci: 

Małgorzata Rączka    m.raczka@uw.edu.pl 

Michał Sikorski     m.sikorski@uw.edu.pl 

  

Konsultacja ds. zieleni: 

dr hab. Wiktor Kotowski   w.kotowski@biol.uw.edu.pl 

dr hab. Marcin Zych    mzych@biol.uw.edu.pl 

mgr inż. Dariusz Wyrwicki   (tel.) +48 22 55-30-517 

Konsultacja ds. promocji: 

Aneta Polak     a.polak@uw.edu.pl 

Aleksandra Kowalska   aleksandra.kowalska@adm.uw.edu.pl 

Współpraca: 

Melissa Czaplicka     melczapelka@gmail.com 

Wojciech Wilk    w.wilk@uw.edu.pl 

Jakub Socha     jakub.socha@cnbc.uw.edu.pl 

Katarzyna Przezwańska   przezwanska@gmail.com 

mailto:w.kotowski@biol.uw.edu.pl
mailto:a.polak@uw.edu.pl

