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Wprowadzenie
Wyłaniająca się z trwających 

obecnie dyskusji hierarchia wartości, 
oparta o zasady harmonijnego, zrów-
noważonego rozwoju powinna doty-
czyć także kształtowania środowiska 
przestrzennego. W holistycznym po-
dejściu do problemów świata szcze-
gólnego traktowania wymaga relacja 
środowisko zbudowane – środowisko 
naturalne; niezbędne jest jednocze-
sne zagospodarowanie i kształtowa-
nie obu tych środowisk. Wyrazić się 
ono powinno w: poprawie wyglądu 
wewnętrznych obszarów miasta 
– zwłaszcza przestrzeni otwartych 
i obszarów mieszkaniowych, zapew-
nieniu odpowiedniej ilości przestrze-
ni otwartych, ukształtowaniu systemu 
terenów otwartych, ochronie warto-
ści naturalnych krajobrazu, ochronie 
tożsamości krajobrazu, itd. Szczegól-
na potrzeba jednoczesnego badania 
i zagospodarowywania środowiska 
naturalnego i zabudowanego wi-
doczna jest w Warszawie głównie 
na obszarze Skarpy Warszawskiej 
i doliny Wisły. W Warszawie Wisła 
wraz ze swoją doliną, tarasami i wy-
soką Skarpą na lewym brzegu była 
głównym czynnikiem lokalizacji 
miasta, a także przez wieki deter-
minowała jego rozwój przestrzenny 
i krajobraz kulturowy. Wysoka skarpa 
jako jedyne wzniesienie na płaskiej 
równinie mazowieckiej i tym samym 
główny walor krajobrazowy miasta 
powodowała w ciągu całej historii 
miasta kształtowanie na jej obszarze 
najwspanialszych zespołów architek-

tonicznych i urbanistycznych. Kom-
pozycja tych zespołów świadomie 
podkreślała i wydobywała najcen-
niejsze cechy naturalnego krajobrazu 
miejsca. Większość z historycznych 
założeń nanizanych było na osie 
prostopadłe do krawędzi Skarpy. 
Wszystkie zespoły urbanistyczne, 
a nawet pojedyncze obiekty posia-
dały punkty lub szerokie otwarcia 
widokowe na dolinę Wisły i lasy po 
drugiej stronie rzeki. Zespoły te były 
starannie komponowane, co stwo-
rzyło bardzo harmonijny krajobraz 
zabudowy Skarpy oraz panoramy 
miasta, widocznej od strony Wisły. 
Niestety walory te – dawniej w peł-
ni respektowane – obecnie zostały 
zagubione na niektórych odcinkach 
miasta, a nowe plany i propozycje 
zagospodarowania obszaru Skarpy 
uwzględniają je w różnym stopniu. 
Proces ten widoczny jest zwłaszcza 
na obszarach granicznych m.st. 
Warszawy w rejonie południowym 
(obszar w rejonie Lasu Kabackie-
go). Presja inwestycyjna na obszary 
położone w tym rejonie miasta jest 
tak duża, że zabudowa zarówno na 
górnym, jak i dolnym tarasie usytu-
owana jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie stoku Skarpy, na płaszczyźnie 
ekspozycji Skarpy, oraz dochodzi do 
Lasu Kabackiego, który jest jednym 
z największych rezerwatów przy-
rody na Mazowszu. Widoczne jest 
zakłócenie tradycyjnych związków 
środowiska zbudowanego i natural-
nego; zanika także wyraźna granica 
pomiędzy terenami miasta i terena-
mi zewnętrznymi. Najcenniejsze 
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przyrodniczo i krajobrazowo tereny 
Warszawy stają się coraz bardziej 
niedostępne dla lokalnych społecz-
ności.

Skarpa Warszawska 
jako jednostka 
fizjograficzna

W Warszawie Skarpa Wiślana 
i Wisła to najsilniejsze i najstarsze 
elementy miastotwórcze, ale jedno-
cześnie elementy będące wyraźnymi 
granicami przestrzennymi w struk-
turze przestrzennej miasta. Wysoka 
skarpa jako jedyne wzniesienie na 
równinie mazowieckiej spowodo-
wała wyraźny podział miasta na 
dwie części: obszar położony wyżej, 
którego granicą jest krawędź (korona) 
skarpy, oraz obszar położony niżej 
(tarasy dolinowe na prawym i lewym 
brzegu rzeki). Z uwagi na wysokość 
Skarpy (do ok. 23 m) i ciągłość jej 
przebiegu na prawie całym obszarze 
miasta wydaje się, że opisany wyżej 
podział jest istotniejszy dla struktury 
przestrzennej miasta niż podział na 
część lewobrzeżną i prawobrzeżną. 

Najważniejszą cechą krajo-
brazu kulturowego doliny Wisły jest 
ciągłość wszystkich jego elementów: 
rzeki, doliny z roślinnością, oraz wy-
różniających ją krawędzi. 

Podstawowymi elementami 
przyrodniczo-przestrzennego ukształ-
towania skarpy, jako naturalnego 
uskoku terenu są: przyskarpie, skarpa 
(posiadająca linię – krawędź – koro-

nę oraz stok), podskarpie, 
taras dolinowy powiśla, 
rzeka. Skarpa ma zróżnico-
waną linię przebiegu. Zbliża 
się bezpośrednio do rzeki na 
odcinku śródmiejskim (100-150 
m przy Starym i Nowym Mieście) 
i na fragmencie odcinka północne-
go. Na południu natomiast oddala 
się od niej na odległość 5,5 km na 
wysokości Łuku Siekierkowskiego 
i 4,5 km na wysokości Ursynowa. 
Skarpa poprzecinana jest licznymi 
wąwozami i dolinami erozyjnymi 
(dawne lub nowe cieki wodne) oraz 
podzielona na wiele cypli. Forma 
Skarpy zawdzięcza swój wygląd 
procesom kształtowania się terenu 
w epoce lodowcowej, Wiśle, ale 
także działalności człowieka oraz 
procesom erozyjnym i osuwisko-
wym. Skarpa Warszawska w dużej 
swej części (Mokotów, Śródmieście) 
jest Skarpą mokrą. Występują wzdłuż 
niej liczne źródła, obfite wymoki 
u podnóża skarpy, podmokłe łąki 
w strefie przyskarpowej. 

Analiza 
zagospodarowania 
Doliny Wis³y i Skarpy 
Warszawskiej obecnie

Wisła jako jedna z niewielu 
dużych rzek europejskich zachowała 
naturalny charakter ekosystemów 
dolinowych wyróżniający się bo-
gactwem gatunków flory i fauny, 
co powinno wpływać na kierunki 

zagospodarowania doliny rzecznej 
i miasta (zachowanie doliny i ob-
szarów zalewowych w stanie rów-
nowagi przyrodniczej i utrzymanie 
różnorodności biologicznej). 

Skarpa pełni w Warszawie wie-
le funkcji: posiada unikalne walory 
wizualno-krajobrazowe oraz kształ-
tuje warunki przyrodniczo-zdrowot-
ne, a także funkcjonowanie przyrody 
w mieście. 

Jeśli chodzi o walory widoko-
we, to skarpa jest jedynym elemen-
tem na płaskiej powierzchni równiny 
mazowieckiej, który pozwala je 
podkreślić. Obiekty kubaturowe 
na górnym tarasie skarpy kształtują 
sylwetkę miasta, oglądaną od strony 
Wisły, a także posiadają one rozsze-
rzony zasięg widokowy na dolinę 
Wisły. Niestety walory widokowe 
Skarpy – dawniej w pełni respek-

Lokalizacja nowego osiedla „Patio” na terenie 
Skarpy Warszawskiej

Localization of new “Patio” housing complex 
on the Warsaw Escarpment
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towane – obecnie zostały zupełnie 
zagubione na niektórych odcinkach 
miasta. Część historycznych osio-
wych założeń została pozbawiona 
kontaktu z rzeką, a w niektórych wi-
dokach ze Skarpy dominują obiekty 
lub zespoły zakłócające harmonijny 
krajobraz, np. zespoły elektrocie-
płowni warszawskich „Siekierki” 
i „Żerań” z wysokimi kominami. 
Niepokojącym problemem jest także 
ograniczanie powierzchni terenów 
czynnych przyrodniczo, co może 
spowodować przerwanie ciągłości 
całego układu.

 
Tereny związane ze Skarpą 

Warszawską w obecnych granicach 
miasta można podzielić na trzy re-
jony, zróżnicowane pod względem 
przyrodniczym i kulturowym. 

Pierwszy z nich to miasto w gra-
nicach okopów z XVIII wieku – teren, 
który charakteryzuje się największy-
mi przekształceniami krajobrazu na-
turalnego oraz najwcześniejszą urba-
nizacją. Na odcinku tym skarpa była 
maksymalnie zbliżona do rzeki. 

Drugi to rejon północny, w któ-
rym najdłużej zachowały się tereny 
leśne, położone blisko miasta. 

Skarpa w tym rejonie oddalała 
się od Wisły na obszarze Marymontu, 
a zbliżała na odcinku Lasek Bielań-
ski–Młociny. 

Trzecim rejonem jest rejon po-
łudniowy, w którym można było od 
wczesnych dziejów zaobserwować 
rozwój rolnictwa na żyznych gle-
bach. Skarpa w tym rejonie oddalała 
się od Wisły na całym odcinku, two-
rząc ramy dla rozległej doliny.

Obecnie oprócz generalnego 
podziału skarpy na trzy odcinki: pół-
nocny, śródmiejski i południowy na 
obszarze Skarpy można wyodrębnić 
wiele założeń przestrzennych, czy 
jednostek krajobrazu kulturowego.

Analiza zagospodarowania 
i kierunki kszta³towania 
krajobrazu Skarpy 
Warszawskiej na obszarach 
granicznych Warszawy 
w po³udniowej czêœci miasta

W obrębie granic miasta w re-
jonie południowym Skarpy istnieją 
dwa charakterystyczne obszary: 
1) obszar od Dworca Południowego 

do założenia w Służewie, 2) obszar 
od Służewa do Lasu Kabackiego. 

Pierwszy odcinek to miejsce, 
w którym skarpa obniża się, przebieg 
jej jest dość nieregularny oraz trudny 
do odczytania. Drugi dość jednorod-
ny odcinek rozpoczyna dominanta 
założenia w Służewie. Z krawę-
dzi Skarpy widzimy dawny Gucin 
i Wilanów. Przebieg skarpy na tym 
długim odcinku jest prosty z małą 
ilością wąwozów i wcięć. Obszar ten 
charakteryzuje się dużą ilością zabu-
dowy jednorodzinnej w najbliższym 
sąsiedztwie korony skarpy na górnym 
tarasie, oraz otwartymi zielonymi te-
renami u jej podnóża. Dominantami 
tego odcinka są Pałace Ursynowski 
i Natoliński (wraz z rezerwatem Park 
Natoliński).

 
Obszarami, na których wystę-

puje przyroda zbliżona do naturalnej 
w południowym rejonie miasta są: 
 kompleks Lasu Kabackiego 

(900ha) – największy rezerwat 
przyrody na Mazowszu, jego 
wschodnią granicę wyznacza stok 
skarpy, 

 rezerwat przyrody Las Natoliński 
wraz z zespołem pałacowym 

Przykład wchodzenia zabudowy na dolny taras Skarpy (fragment Osiedla „Patio”): długie i wąskie 
działki biegnące od Skarpy prostopadle do ulicy Przyczółkowej, Warszawa

The example of new building areas on the lower terrace of the Vistula Valley (the fragment 
of “Patio” housing complex): long and narrow plots are perpendicular to the main street 
– Przyczółkowa street as well as to the Escarpment area, Warsaw
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Natolina (104 ha lasu) – tworzy 
on naturalne uroczysko leśne 
z wielopiętrową strukturą drze-
wostanów oraz wielką ilością 
drzew – pomników przyrody, 

 odcinek Skarpy Warszawskiej na 
terenie Ursynowa z łąkami pod-
skarpowymi (25 ha), 

 drzewa na skarpie w rejonie ko-
ścioła Św. Katarzyny i Gaju Gucin 
na Służewie, 

 zespół parkowo-pałacowy Wila-
nowa wraz z Morysinem, z zaple-
czem łąkowo-polnym i wodami 
(park leśny Morysin to potencjal-
ny rezerwat przyrody), 

 Jeziorko Czerniakowskie, bę-
dące starorzeczem Wisły i jego 
otoczenie (ok. 20ha), objęte 
ochroną ze względu na wartości 
krajobrazowe.

Do najznakomitszych obiektów 
i zespołów zabytkowych na obszarze 
Skarpy w południowym rejonie mia-
sta należą: Pałac Potockich w Nato-
linie, założenie Ursynowa, kościół 
Św. Katarzyny w Służewie wraz 
z Gucinem, oraz Wilanów.

Administracyjnie obszar Skarpy 
Warszawskiej podzielony był do tej 
pory pomiędzy sześć gmin: Białołęka, 
Bielany, Centrum (w tym dzielnice: 
Praga Płn., Praga Płd., Żoliborz, 
Śródmieście, Mokotów), Wilanów, 
Ursynów, Wawer, przy czym granica 
pomiędzy gminami Wilanów i Ursy-
nów przebiegała po krawędzi Skar-
py. Fakt ten stanowił istotną barierę 
w kształtowaniu krajobrazu Skarpy 
w południowej części miasta.

 

Tereny położone w najbliższym 
sąsiedztwie granicy administracyj-
nej Warszawy odgrywają obecnie 
ogromną rolę w życiu miasta. Pierw-
sze i chyba najważniejsze znaczenie 
tych obszarów dla mieszkańców 
miasta to funkcja rekreacyjna. Tereny 
te pełniły tę funkcję od początku roz-
woju Warszawy, a w ostatnich latach 
w obliczu szybkiego rozrastania się 
miasta, rozwoju motoryzacji, oraz 
powstawania wszelkich związanych 
z tym niedogodności życia w wiel-
kim mieście – funkcja ta nabrała 
jeszcze większego znaczenia. 

Obecnie tereny te są celem 
masowej rekreacji weekendowej 
mieszkańców najbliższych okolic, 
a także mieszkańców centralnych 
rejonów miasta. Możliwość odpo-
czynku w południowych rejonach 
Warszawy, takich jak obszar Skarpy, 
Park Powsiński, Las Kabacki, Ogród 
Botaniczny, Park w Konstancinie itp. 
ułatwiła linia metra dochodząca pra-
wie do samego Lasu Kabackiego (gra-
nicy administracyjnej Warszawy).

Drugą ważną funkcję, jaką peł-
nią tereny przygraniczne Warszawy 
– to funkcja mieszkaniowa. 

Zabudowa mieszkaniowa znaj-
dująca się w badanej południowej 
części miasta to: na dolnym tarasie 
zabudowa jednorodzinna nowa 
przemieszana ze starą, na górnym 
tarasie zabudowa nowa (wieloro-
dzinna i jednorodzinna), budowana 
w zwartych zespołach o różnym 
charakterze. Teren na górnym tarasie 
Skarpy na tym odcinku to w ostatnich 
latach jeden z najbardziej przekształ-

canych obszarów miasta. Niestety 
obszary mieszkaniowe dochodzą już 
do Lasu Kabackiego, a intensywność 
zabudowy jest dość wysoka. Istnieje 
także wiele barier w kształtowaniu 
krajobrazu Skarpy Warszawskiej 
na tym obszarze: ciągłe ogrodzenia 
wzdłuż ulicy Nowoursynowskiej 
od strony wschodniej powodują, 
że zespoły zabudowy leżące po jej 
zachodniej stronie odcięte są od 
wszelkich walorów związanych 
z krajobrazem Skarpy (odcięcie od 
zieleni, od widoków na niższy taras, 
brak połączeń pieszych pomiędzy ta-
rasami w kierunku prostopadłym do 
Skarpy, brak możliwości kontynuacji 
idei Alei Na Skarpie przebiegającej 
na górnym tarasie). 

Natomiast na dolnym tarasie 
wchodzenie zabudowy na ten obszar 
odbywa się według dawnych podzia-
łów rolnych na długie i wąskie działki 
biegnące od Skarpy prostopadle do 
ulicy Przyczółkowej. przykładem 
może być Osiedle „Patio”, które jest 
dość zwartym zespołem, ale niestety 
w niewielkim stopniu wkomponowa-
nym w istniejący krajobraz. Widać 
to najwyraźniej na tzw. „stykach” 
obszarów zabudowy z otwartym 
krajobrazem: przypadkowe płoty, 
brak połączeń pieszych z obszarem 
Skarpy, brak zagospodarowania te-
renów w bezpośrednim sąsiedztwie 
skrajnych działek budowlanych 
– są to zaśmiecone ugory, lub pola 
uprawne. Nikt nie zajmuje się także 
porządkowaniem obszaru Skarpy, 
który znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy (śmieci, brak 
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małej architektury, oświetlenia, ście-
żek itp.), nie mówiąc już o próbach 
kształtowania krajobrazu na tych 
obszarach. 

Jadąc na południe w kierunku 
Konstancina widać jak nowa roz-
proszona zabudowa mieszkaniowa 
przeplata się z zabudową zagrodo-
wą oraz z rozmaitymi usługami na 
wydzielonych działkach. Zabudowa 
ta wraz z licznymi reklamami i nie-
uporządkowanymi poboczami nie 
tworzy harmonijnego obrazu miasta. 
Znajduje się ona już poza granicą ad-
ministracyjną miasta. Jednakże grani-
ce te stają się coraz bardziej umowne 
i nierzeczywiste: nie ma wyraźnego 
miejsca gdzie kończy się miasto, 
a gdzie zaczynają tereny otwarte. Nie 
widać też granicy pomiędzy terenami 
podmiejskimi Warszawy, a miastem 
Konstancin. 

Po drugiej stronie Lasu Kabac-
kiego czyli już za granicą admini-
stracyjną Warszawy na pozostałe 
nieliczne fragmenty krajobrazu 
naturalnego również wchodzi zabu-

dowa jednorodzinna, przemieszana 
gdzieniegdzie ze starą zabudową 
zagrodową. W przyszłości, kiedy 
powstanie na dolnym tarasie Skar-
py „miasteczko Wilanów” – jadąc 
z centrum na południe Warszawy 
ulicami Sobieskiego, lub Czernia-
kowską oraz Przyczółkową cały czas 
będziemy przebywać na obszarze 
zabudowanym i wrażenie braku ja-
kiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy 
miastem Warszawą, a miasteczkami 
wokół Warszawy typu Konstancin, 
Piaseczno itp. spotęguje się. To 
rozlewanie się miasta na wartościo-
we tereny otwarte – ostatnie, jakie 
jeszcze pozostały w Warszawie bę-
dzie powodować znaczne konflikty 
i utrudnienia w życiu mieszkańców 
tych obszarów, jak i całego miasta.

Pierwszy i najważniejszy – to 
konflikt pomiędzy dwoma opisanymi 
na początku funkcjami obszarów 
peryferyjnych: funkcją rekreacji, 
oraz funkcją mieszkaniową. Pierw-
sze oznaki tego konfliktu widoczne 

są już dzisiaj: z powodu znacznego 
powiększenia obszarów mieszkanio-
wych na peryferiach, w południowej 
części miasta widoczne jest nie-
dostosowanie wielkości obszarów 
rekreacyjnych do ilości ich użyt-
kowników. Przykładem może być 
Park Powsiński, wejście do którego 
zamienia się w soboty i niedziele 
w kilkuhektarowy parking. Widać 
wyraźny konflikt zmotoryzowanych, 
rowerzystów i pieszych, postępuje 
zaśmiecenie i zanieczyszczenie 
Parku oraz Lasu Kabackiego, a także 
zmienia się charakter wypoczynku. 
Jeszcze kilkanaście lat temu Park 
Powsiński odwiedzany był przez 
niewielką ilość osób i oprócz głów-
nych alejek czy placów można było 
znaleźć miejsca, które umożliwiały 
indywidualny kontakt z naturą i jej 
kontemplację. Obecnie znalezienie 
takich miejsc jest prawie niemożliwe 
– wszędzie pełno ludzi, na najwięk-
szej polanie kilkaset osób urządzają-
cych pikniki, a na głównych alejkach 
tłok jak w godzinach szczytu na 
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ulicach w centrum miasta, narasta-
jący hałas, ruch, nie słychać śpiewu 
ptaków (które gdzieś się pochowały), 
wszędzie natomiast zamiast świeżych 
powiewów i woni lasu czuć zapachy 
grilowanych potraw. 

Czy to jest możliwość wy-
poczynku, do jakiej tęsknimy? Po 
tygodniowym zgiełku, hałasie i za-
nieczyszczeniach wielkiego miasta 
przyjeżdżamy w zgiełk „wielkiego 
niedzielnego pikniku”. Nie jest to tak-
że jak dawniej wycieczka niedzielna 
„za miasto”, ale „wycieczka przez 
miasto” do obszarów podmiejskich. 
Jednocześnie podróże rekreacyjne 
nakładają się tutaj na dojazdy miesz-
kańców do tych obszarów.

A tymczasem w obliczu roz-
woju cywilizacji tęsknota do natury 
i potrzeba obcowania z krajobrazem 
otwartym narasta.

Pozytywną tendencją jest na-
tomiast fakt, że wielu mieszkańców 
Warszawy utożsamia się z tymi tere-
nami jako z najważniejszymi obsza-
rami zielonymi i najatrakcyjniejszymi 
miejscami wypoczynku i rekreacji na 
południu miasta. 

Podsumowanie 
i wnioski

Skarpa w Warszawie stanowi 
ważny element w jego układzie 
przestrzennym, gdyż wprowadza 
zróżnicowanie rzeźby terenu, co 
wzbogaca krajobraz miasta. Pozwala 
na łączenie elementów architekto-

nicznych i urbanistycznych z ele-
mentami naturalnego krajobrazu, 
ale wprowadza też utrudnienia ko-
munikacyjne. Skarpa jako ogromny 
walor przestrzenny powinna być 
odpowiednio wykorzystana w kształ-
towaniu krajobrazu miasta. Jednakże 
z analiz i badań rozwoju krajobrazu 
Skarpy na odcinku Dolina Służewiec-
ka – Las Kabacki wynika, że istnieje 
wiele barier w kształtowaniu tego 
krajobrazu. 

 
Dlatego należy dążyć do po-

prawy krajobrazu kulturowego po-
łudniowej części miasta poprzez 
następujące działania:
 ograniczenie rozlewania się za-

budowy na tereny otwarte,
 rozszerzanie powierzchni tere-

nów rekreacyjnych i zwiększanie 
możliwości wypoczynku,

 wykształcenie ciągłego systemu 
zielonych terenów otwartych na 
obszarach peryferyjnych,

 kształtowanie krajobrazu Skarpy 
Warszawskiej, w tym wykształ-
cenie ciągłego systemu pieszych 
ścieżek na obszarze Skarpy,

 poprawa stanu zagospodarowania 
obszarów w najbliższym sąsiedz-
twie zabudowy,

 usprawnianie systemu tras rowe-
rowych

 uporządkowanie zabudowy głów-
nych ulic wlotowych do miasta 
(np. wzdłuż ulicy Przyczółko-
wej) – jako miejsc określających 
tożsamość miasta (wizytówka 
miasta dla osób wjeżdżających 
do niego),

 uporządkowanie rozproszonej 
zabudowy na dolnym tarasie 
Skarpy.

Możliwości przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom istnieją 
głównie w obrębie przepisów praw-
nych, ale ogromne znaczenie mają 
także propozycje kształtowania 
krajobrazu Skarpy i obszarów w naj-
bliższym sąsiedztwie. Staną się one 
elementami większej kompozycji 
urbanistycznej, tak istotnej w pro-
cesie planowania zrównoważonego 
rozwoju Warszawy.

Katarzyna Pluta 

Wydział Architektury 
Politechnika Warszawska
Faculty of Architecture
Warsaw University of Technology

 
Literatura
1.  Andrzejewski R., Skarpa pradoli-
ny Wisły w systemie przyrodniczym 
Warszawy. [w:] „Skarpa Warszaw-
ska Doliny Wisły”, Materiały z sesji 
w Warszawie 17-18 czerwca 1998 r., 
Oddział Warszawski Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.
2.  Atlas Województwa Warszaw-
skiego, Warszawa 1993.
3.  Chmielewski J. M., Stan i plany 
zagospodarowania Wisły w grani-
cach Warszawy, Zagospodarowanie 
Doliny Wisły w granicach woje-
wództwa warszawskiego – wybrane 
aspekty ekologiczne, rekreacyjne 
i społeczne. Konferencja w War-
szawie, lipiec 1996. Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród 

Osiedle „Patio” na dolnym tarasie Skarpy, Warszawa

„Patio” housing complex on the lower terrace of the Vistula Valley, Warsaw



54 3-
4/

20
02

Sadyba. Warszawa 1996, s. 8-18. 
4.  Dzieje Mokotowa, Warszawa 
1972.
5.  Gzell S., System przestrzeni 
otwartych w mieście – zieleń w kom-
pozycji urbanistycznej: budowa 
i przebudowa miast. Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Zieleń War-
szawy – Problemy i Nadzieje”, Ogród 
Botaniczny Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie-Powsinie, Warszawa 
1996.
6. Gacka-Grzesikiewicz E., Ko-
rytarz ekologiczny i różnorodność 
biologiczna Warszawskiej Doliny 
Wisły, Problemy zagospodarowania 
i ochrony. w: „Skarpa Warszawska 
Doliny Wisły”, Materiały z sesji 
w Warszawie 17-18 czerwca 1998 
r., Oddział Warszawski Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.
7.  Kazimierski B., Pilichowska-Ka-
zimierska E., Hydrogeologia doliny 
Wisły na terenie Kampinowskiego 
Parku Narodowego. Zagospodarowa-
nie Doliny Wisły w granicach woje-
wództwa warszawskiego – wybrane 
aspekty ekologiczne, rekreacyjne 
i społeczne. Konferencja w Warsza-
wie, 1996. Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne 
Miasto-Ogród Sadyba, Warszawa 
1996, s. 41-54.
8.  Kicińska E., Teraźniejszość i przy-
szłość krajobrazu kulturowego doliny 
Wisły w rejonie Warszawy. Zago-
spodarowanie Doliny Wisły w grani-
cach województwa warszawskiego 
– wybrane aspekty ekologiczne, 
rekreacyjne i społeczne. Konferencja 
w Warszawie, lipiec 1996. Towarzy-

stwo Społeczno-Kulturalne Miasto-
-Ogród Sadyba, Warszawa 1996, 
s. 124-137.
9. Lenart W., Przyrodnicze walory 
warszawskiej doliny Wisły. Zagospo-
darowanie Doliny Wisły w granicach 
województwa warszawskiego – wy-
brane aspekty ekologiczne, rekreacyj-
ne i społeczne. Konferencja w War-
szawie, lipiec 1996. Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród 
Sadyba, Warszawa 1996, s. 32-40
10. Łaszek Cz., Sendzielska B., 
Chronione obiekty przyrodnicze wo-
jewództwa stołecznego warszawskie-
go. Centralny Ośrodek Innformacji 
Turystycznej, Warszawa.
11. Majdecki L., Metoda ochrony 
wartości przyrodnicz -kulturowych 
Skarpy Warszawskiej. Skarpa War-
szawska – Materiały sesji naukowej 
– Warszawa, 28-29 maja 1993. 
Biblioteka Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, Warszawa 1993, 
s. 135-145.
12.  Pluta K. 1996. Zielone i Wodne 
Tereny w Miastach – Warszawa i In-
ne Przykłady. Referat na Konferencji 
Naukowo-Technicznej „Zieleń War-
szawy – Problemy i Nadzieje”, zorga-
nizowanej w Ogrodzie Botanicznym 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie–Powsinie w ramach programu 
obchodów 400-lecia Stołeczności 
Warszawy, opublikowany w: „Zieleń 
Warszawy – Problemy i Nadzieje”, 
Warszawa 1996, s. 127-132.
13. Pluta K., Shaping The Landscape 
of The Capital of Poland – Warsaw, 
as an Element of Historic Process of 
Reconstruction of The City. Referat 

na Siódmej Międzynarodowej Kon-
ferencji IPHS (International Planning 
History Society) „The Planning of Ca-
pital Cities”, Saloniki, Grecja 1996.
14.  III Forum Architektury Krajobrazu 
pt. „Nowe idee i rozwój dziedziny 
architektury krajobrazu w Polsce”, 
materiały konferencyjne pod redak-
cją Przemysława Wolskiego, Zakład 
Studiów Krajobrazowych, Katedra 
Architektury Krajobrazu, Wydział 
Ogrodnictwa i Architektury Krajo-
brazu, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego, Warszawa 2000, 
s. 179-189.
15. Skibniewska H., Szanse i za-
grożenia Skarpy Warszawskiej. w: 
„Skarpa Warszawska Doliny Wisły”, 
Materiały z sesji w Warszawie 17-
-18 czerwca 1998 r., Oddział War-
szawski Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami.
16. Wysokiński L., Budowa geolo-
giczna Skarpy Warszawskiej. Skarpa 
Warszawska – Materiały sesji nauko-
wej – Warszawa, 28-29 maja 1993 r. 
Biblioteka Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Warszawa, s. 11-29.



55

V 
Fo

ru
m

 A
rc

hi
te

kt
ur

y 
Kr

aj
ob

ra
zu

, W
ro

c³
aw

, 1
7-

20
.1

0.
20

02
 r.

V 
Fo

ru
m

 o
f L

an
ds

ca
pe

 A
rc

hi
te

ct
ur

e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


