
P O D  L U P Ą

betonoza
dezapr.  ‘nadmierne, nieprzemyślane używanie betonu w  prze-
strzeni publicznej, często powiązane z  wycinaniem drzew 
i zmniejszaniem zacienionej powierzchni’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

turystyfikacja
środ. ‘zmiany w przestrzeni publicznej spowodowane obecnością 
i potrzebami dużej liczby turystów’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

odmiejscowienie
środ. ‘możliwość uzyskania odpisu dokumentu lub załatwienia 
innych spraw urzędowych w dowolnym urzędzie na terenie kraju, 
niezależnie od miejsca sporządzenia oryginału dokumentu 
i miejsca zamieszkania interesanta’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

hulajnogista
‘osoba, która jeździ na hulajnodze’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

słoik
dezapr., lekcew. ‘młoda osoba pochodząca z małej miejscowości, 
zwykle z niezamożnej rodziny, osiedlająca się w dużym mieście, 
najczęściej w Warszawie, w celu podjęcia studiów lub pracy’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

ekomigracja
środ.  ‘migracja spowodowana pogarszającymi się warunkami 
środowiska naturalnego; ekouchodźstwo’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

smogowóz
środ. ‘specjalny pojazd wyposażony w aparaturę do kontroli jako-
ści powietrza’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

czyściciel kamienic
‘osoba zajmująca się zarobkowo – na zlecenie właściciela – prze-
śladowaniem lokatorów kamienic mającym na celu skłonienie 
ich do decyzji o  wyprowadzeniu się, co następnie pozwala wła-
ścicielowi na uzyskanie znacznych korzyści finansowych z obrotu 
opróżnionymi nieruchomościami’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

słupkoza
‘przesadne wykorzystywanie słupków do zagradzania miejsc, 
w których obowiązuje zakaz parkowania, w stopniu utrudniającym 
ruch wszystkim użytkownikom drogi, w  tym niepełnosprawnym 
i pieszym’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

gentryfikacja
środ. ‘proces zmierzający do zmiany charakteru dzielnicy miasta 
przez odnowienie jej zabudowy oraz prywatyzację i komercjaliza-
cję znacznej części jej przestrzeni publicznej, często powiązany 
z  zasiedleniem tej dzielnicy przez osoby należące do wyższych 
klas społecznych’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

woonerf
‘ulica z  ograniczonym ruchem samochodowym, na której piesi 
i rowerzyści mają pierwszeństwo wobec pojazdów silnikowych’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej



P O D  L U P Ą

urbex
‘rodzaj aktywności polegający na eksploracji niedostępnych 
obiektów urbanistycznych (opuszczonych budynków, kanałów 
burzowych itp.)’

Więcej nowych wyrazów z różnych dziedzin życia
znajdziesz na stronach

Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

www.nowewyrazy.uw.edu.pl
www.facebook.com/nowewyrazy

Nowe słowa w przestrzeni miejskiej




