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Miasta budzą się z letargu
Oburzeni i Occupy Wall Street,
arabska wiosna i rosyjska zima
– na świecie rok 2011 zapisał się
jako czas protestów. Ludzie zajmowali własnymi ciałami przestrzeń miasta, wychodzili na
ulice i place, rozbijali namioty
i żądali rzeczywistej demokracji.
U źródeł wszystkich tych protestów
tkwi poczucie ludzi, że rządzący się
z nimi nie liczą, że władze są gotowe przerzucić na nich koszty kryzysu, nie pytając ich o zdanie. A demokracja – jeśli w ogóle jest – nie
broni ludzi przed tym, a więc wymaga gruntownej naprawy. Żądanie lepszej demokracji rozległo się
zresztą także w krajach, które same
siebie uważały dotąd za wzorcowo
demokratyczne. Tymczasem głos
obywatelek i obywateli burzy to samozadowolenie: w odczuciu ludzi
rządy dbają bardziej o interes banków i rynków finansowych. O tym
wszystkim trzeba rozmawiać,

Andreas
Billert

więc ludzie upomnieli się właśnie
o przestrzeń miasta jako miejsce
publicznej debaty.
A w Polsce? Do niedawna trwał błogi spokój, ale ostatnio także u nas
na ulice wylewa się walka o większą demokrację, o wolny intwernet, o prawo do miasta. Czerwcowy Kongres Ruchów Miejskich
w Poznaniu pozwolił „policzyć
się” i spotkać działaczkom i działaczom lokalnych inicjatyw, walczących o większą demokrację na
poziomie lokalnym. Ruchy miejskie nie zajmują na razie ulic i placów, ale komentują projekty ustaw
i pracują nad własnymi. Prawo budowlane, ustawa rewitalizacyjna,
projekt ustawy o zwiększeniu roli
mieszkańców we władzy lokalnej...
Przesłanie jest jasne: Umiemy czytać ustawy i nie zawahamy się posłużyć tą wiedzą!
Równolegle rozlewa się po Polsce fala
oddolnych inicjatyw na rzecz zdemokratyzowania zarządzania kul-

Niech sczezną
miasta...

Na przekór wszelkiej wiedzy
o polityce rozwojowej rząd uznał,
że polskie miasta nie potrzebują
upodmiotowienia; niech sobie
radzą, lub niech sczezną.

Upadek polskich miast jest faktem. Nawet polski rząd potwierdził to, przesyłając już w 2010 r.
odpowiedni raport do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W pierwszej części
raportu opisano nędzę polskich
miast, a w jego części drugiej – to,
jak Polska będzie walczyła z tym
dramatem. Będzie to następowało w oparciu o politykę rozwoju
kraju, której priorytety to: rozwój
regionów i infrastruktury. Taką
rząd ma koncepcję walki z upadkiem polskich miast...
Tę orientację wyrażają wszystkie
dokumenty rządowe, a premier Donald Tusk potwierdził ją, rezygnując
z utworzenia ministerstwa rozwoju
miast. Na przekór wszelkiej wiedzy
o polityce rozwojowej, wbrew założeniom Unii Europejskiej, ignorując doświadczenia innych krajów
członkowskich, rząd uznał, że polskie miasta nie potrzebują upodmiotowienia. Nie ma polityki miejskiej
odrębnej od polityki rozwoju prze-

W NUMERZE
między innymi::

Ostatni rok to także zaostrzenie
konfliktów wokół prawa do mieszkania. Z jednej strony nowe osiedla
kontenerów, eksmisje na bruk i ta-

jemnicza śmierć Jolanty Brzeskiej,
z drugiej – konsolidacja ruchu lokatorskiego i poważna debata o budownictwie mieszkaniowym.
Co przyniesie nowy rok? Czeka
nas dalszy wzrost kosztów życia,
w tym podwyżki opłat za usługi
komunalne, w celu łatania miejskich budżetów. Dalsze plany zamykania szkół. Zaś po Euro 2012

nie będzie już można udawać, że
mistrzostwa pozostawiły w Polsce coś więcej niż te kilka stadionów. Będą nowe powody do buntu, ale czy wybuchnie bunt? To
zależy od sprytu rządzących i determinacji rządzonych. Krytyczna
wiedza o tym, co dzieje się w miastach, tak czy inaczej się przyda.
Redakcja

Wzmocnić udział, ale czyj?
Lidia Makowska

strzennego kraju, regionów i infrastruktury. Nie ma ani ustawy o planowaniu i rozwoju miast (jest tylko
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w ogóle”),
ani odpowiedzialnego za te sprawy
ministerstwa. Nic dziwnego, że ekspertom brak wiary „w racjonalność
przyszłych polityk przestrzennych”,
jak stwierdził prof. Węcławowicz
podczas konferencji o polityce miejskiej, zorganizowanej w Sejmie już
w 2008 r. Swoją rolę eksperci widzą
już tylko w dostarczaniu rządowi
niezliczonych tomów koncepcji, ekspertyz i raportów, w których lament
nad upadkiem polskich miast, cytaty z różnych dokumentów unijnych
i prezentacja niezliczonych „cmentarzy danych statystycznych”, łączą
się w osobliwą całość z wizjami rozwoju regionów, infrastruktury i autostrad jako panaceum na rozwoju
miast, państwa i jego „przestrzeni
w ogóle”. Miasta w tych opracowaniach pojawiają się i znikają, nie mając tam swego określonego miejsca.
Jak to ujął Jacek Żakowski, w takiej
polityce i systemie organizacji polityki rozwoju miasta po prostu giną
przy kolejach i drogach.
ciąg dalszy na str. 2

Hanna Gill-Piątek:
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turą: Bydgoszcz, Lublin, Katowice...
Wraz z kolejnymi lokalnymi paktami
na rzecz kultury głód demokracji będzie się rozszerzał. Nie mniej donośnie brzmią żądania demokratyzacji
w zarządzaniu oświatą.

Konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, kompetencje rad dzielnic
i osiedli – to tylko niektóre z kwestii objętych przez prezydencki
projekt ustawy o wzmocnieniu
udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego.
Kogo wzmacnia ten projekt?
Do Sejmu ma trafić prezydencki
projekt ustawy o wzmocnieniu
udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego.

Miał to być pierwszy projekt ustawy zgłoszony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Prace nad projektem utknęły jednak w Kancelarii. Intencja projektu jest słuszna: dać mieszkańcom
prawne narzędzia do większego zaangażowania się w sprawy swojego miasta. Zapowiadano rzetelną, pogłębioną debatę i
przejrzyste procedury konsultacji.
Włączyły się do nich środowiska
pozarządowe oraz przedstawiciele i przedstawicielki samorządów: prezydenci miast, wójtowie,
Związek Miast Polskich.

Nie wstydźmy się
być odpowiedzialni
Krzysztof Nawratek
Współczesna
architektura,
zwłaszcza w Europie, rzadko
odnosi się do kwestii społecznych. Tradycja społecznie zaangażowanej architektury jest
w zaniku, pozostały jedynie
strzępy wrażliwości w inicjatywach takich jak Architecture for
Humanity – organizacji projektującej pro bono budynki dla
uchodźców i społeczności globalnego Południa.

Lech Mergler:
Szkoła to nie firma

W połowie listopada na zaproszenie Fundacji Bęc Zmiana wygłosiłem wykład zatytułowany „Nowa
Czerwona Architektura”. Spotkanie
miało miejsce w budynku Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej i na sali byli głównie studenci
architektury. Sala nie była specjalnie
zatłoczona, bo – jak mi powiedziano – polskich studentów architektury nie interesują teorie. Wykład był
umiarkowanie udany. Miałem wrażenie – potwierdziły to pytania – że
słuchacze uważali, że opowiadam
bajki o żelaznym wilku, mało mające wspólnego z tym, czym „napraw-

Marta Jermaczek-Sitak:
Okiem owcy i storczyka,
czyli miasto z drugiej strony

28 marca 2011 r. organizacje działające na rzecz demokracji lokalnej w
Gdańsku i Sopocie wysłały wspólny
pakiet propozycji zmian do ustawy.
Przedstawiliśmy propozycje rozwiązań, obejmujących m.in. możliwość wyboru systemu wyborczego
na poziomie gminy (np. ordynacji opartej na Pojedynczym Głosie
Przechodnim). Zaproponowaliśmy
usprawnienia w przeprowadzeniu
referendum lokalnego oraz uregulowania ułatwiające zgłaszanie
inicjatywy uchwałodawczej przez
mieszkańców.
ciąg dalszy na str. 5
dę” jest architektura, czyli z projektowaniem budynków. Pytania w
rodzaju „Po co projektujemy akurat
taki budynek?” albo „Komu ten budynek – proces jego powstawania i
użytkowania – będzie służył?”, nie
wydały się większości moich słuchaczy ani interesujące, ani ważne.
Próba przedstawiania architektury
jako działalności uwikłanej w zależność od polityki, gospodarki,
kultury czy procesów społecznych
budzi niechęć i oskarżenia o „ideologizację” profesji. Dla mnie to
nic nowego, to w końcu teza, jaką
postawiłem w 2005 roku w mojej
pierwszej książce Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji. Książkę czytają dziś socjologowie czy
geografowie, ale nie architekci.
ciąg dalszy na str. 8
Joanna Erbel:
Kongres Ruchów Miejskich
zmienia Polskę
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Bartłomiej Kozek
rozmawia
z zielonymi radnymi

ACTA – więcej niż myślisz
W chwili składania tego numeru do
druku przez Polskę przetacza się fala
masowych protestów przeciwko podpisaniu przez Polskę konwencji ACTA.
Protesty są skierowane przeciw treści
konwencji, która zawiera zapisy bardzo niebezpieczne. Ale nie mniej gwałtownie jest oprotestowywany sam tryb
pracy nad ratyfikacją tego dokumentu:
utajniony przed obywatelami, absolutnie nieprzejrzysty, wzbudzający oczywiste podejrzenia o wpływ niedozwolonego lobbingu.

Miasto to nie tylko
sen i praca
Ágnes
Somfai,
radna
Budapesztu

Bartłomiej Kozek: Jakie są
główne problemy Budapesztu?
Ágnes Somfai: Do największych
problemów należy jakość transportu publicznego i wzrost liczby prywatnych aut na ulicach.
Jakość komunikacji publicznej
jest kiepska, choć jej udział w
transporcie miejskim pozostaje
względnie wysoki. Po ulicach
kursują setki starych, 30- lub nawet 50-letnich tramwajów i trolejbusów oraz ponad 20-letnich
autobusów. Natężenie ruchu
ulicznego i położenie geograficzne sprawiają, że powietrze
w mieście jest fatalne. Niebezpieczne jest zwłaszcza stężenie
pyłów typu PM10.
BK: A co poza ekologią?
AS: Przez ostatnie 20 lat miasto
rozwijało się w sposób nieskoordynowany, bez całościowej
strategii urbanistycznej. W rezultacie mamy problem z rozlewaniem się miasta i nadmiernym rozrostem przedmieść.
Również jakość przestrzeni
publicznej i terenów zielonych
pozostawia wiele do życzenia.
Inny problem to brak rozliczalności rządzących, korupcja i nieprzejrzystość. Ukształtowały się mocne i niezdrowe
relacje między klasą polityczną
a grupami o określonych interesach gospodarczych.

Pierwsze skutki ACTA są zaskakujące: w proteście pod siedzibą polskiego
przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stali
ramię w ramię, zjednoczeni jak nigdy
dotąd, sympatycy Marszu Niepodległości i Kolorowej Niepodległej. Tego
chyba nikt się nie spodziewał.
Najgłośniej brzmią ostrzeżenia o zagrożeniu wolności w internecie, o możliwym cenzurowaniu treści i zamykaniu
dostępu do nich. Głos Jędrzeja Niklasa, zamieszczony poniżej, pokazuje
inną stronę problemu.

ACTA i patenty na zdrowie
macji umieszczanych w internecie oraz utajnienia procesu negocjacji. Rzadziej zwraca się uwagę
na to, że przyjęcie ACTA znacząco wpłynie na globalną politykę
zdrowotną.

Zdrowie światowe
Jędrzej Niklas
Główne zarzuty przeciwko ACTA
dotyczą zagrożania cenzurą
w internecie. Rzadziej zwraca
się uwagę na to, że przyjęcie
ACTA znacząco wpłynie na globalną politykę zdrowotną.
W grudniu 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement)
– umowę międzynarodową regulującą kwestie dotyczące prawa
własności intelektualnej. Polski
rząd podpisał umowę 26 stycznia
na szczycie w Tokio.
Negocjacjom w sprawie ACTA towarzyszyły liczne kontrowersje.
Główne zarzuty dotyczą groźby
ograniczenia dostępu do infor-

BK: Jak chcecie walczyć z korupcją?
AS: Najlepszym lekarstwem
na korupcję jest wzmacnianie demokracji. Aby zwiększyć efektywność wydawania
ograniczonych środków, trzeba zadbać o większą przejrzystość miejskich kontraktów.
Każdy obywatel ma prawo do
udziału w podejmowaniu decyzji, dlatego trzeba rozszerzyć
udział społeczeństwa w tym
procesie. Im szersza partycypacja, tym większe samostanowienie mieszkańców, tym bardziej przejrzyste decyzje, tym
więcej możliwości pogodzenia
sprzecznych interesów. Wszystko to stanowi fundament sprawiedliwego społeczeństwa.
Ágnes Somfai: polityczka
węgierskiej partii zielonych
LMP, radna Budapesztu. Cała
rozmowa: http://zielonewiadomosci.pl/zieloni-radni/

W krajach słabo i średnio rozwiniętych wciąż pozostaje problemem dostęp do leków podstawowych, ratujących życie. Dużą
barierą jest stanowi ich cena. Leczenie może być tańsze, a przede
wszystkim bardziej dostępne w
najbiedniejszych rejonach świata
dzięki pojawieniu się leków generycznych. Jednak firmy produkujące leki generyczne pozostają
często w bardzo skomplikowanych sporach prawnych z producentami leków oryginalnych.
Spory te dotyczą praw patentowych, nazw leków, a nawet grafiki opakowań.
Dostępność leków generycznych
w danym kraju zależy w znacznej
mierze od kształtu prawa ochrony
własności intelektualnej. Prawo to,
a szczególnie jego egzekwowanie

wygląda bardzo różnie w wielu
państwach. Istnieją jednak działania zmierzające do ujednolicenia
standardów w tym zakresie. Duży
wpływ na kształtowanie się tych
przepisów mają korporacje farmaceutyczne. Mali producenci leków
generycznych nie mogą wywierać
specjalnego nacisku.
Wielkie korporacja farmaceutyczne znajdują nowe coraz bardziej
agresywne metody walki o utrzymanie swoich monopoli. Odbywa
się to głównie w trakcie negocjowania międzynarodowych umów
gospodarczych. Oczywiście rozchodzi się o umocnienie praw patentowych i ochrony własności
intelektualnej.

ACTA nie leczy
W podobnym duchu ACTA będzie prawdopodobnie wpływało na światowy dostęp do leków.
Istnieje uzasadniona obawa, że
porozumienie rozszerzy swoje działanie na kraje, które nie są
jego sygnatariuszami, ograniczając dostępność do leków w krajach rozwijających się, które są

Niech sczezną miasta...

ciąg dalszy ze str. 1

Jest to nad wyraz wygodne. Rząd
nie musi w takiej sytuacji zawracać
sobie głowy programami rozwoju
miast, rewitalizacją, polityką mieszkaniową, budowaniem programów
i szukaniem dla realizacji tych celów pieniędzy, które są przecież
potrzebne na budowę stadionów.
Może to też tłumaczyć brakiem pieniędzy unijnych, tworząc równocześnie struktury administracyjne
pracowicie zajmujące się formułowaniem wytycznych i budowaniem „pasów transmisyjnych” dla
redystrybucji środków unijnych na
potrzeby infrastruktury i rozwoju regionalnego. Są unijne środki
– jest i odpowiednie ministerstwo!
Taka polityka zaspokaja Urzędy
Marszałkowskie i firmy realizujące inwestycje w infrastrukturę. Zaspokaja interesy budowniczych
autostrad, mogących liczyć na polityczne wsparcie swych działań.

A miasta? Miasta zadowalają się
deweloperami, budującymi coraz
to nowe wieżowce, centra handlowe i osiedla mieszkaniowe, których
blichtr pozwala politykom lokalnym demonstrować je jako sukces
programów nowoczesnego rozwoju miast. Wykorzystując środki unijne na rewitalizację gminy
mogą realizować fragmentaryczne
inwestycje „rewitalizacyjne”, pod
którą to nazwą kryją się remonty
ulic, placów i kwietników. Fakt, że
obok tych inwestycji galopuje proces degradacji całych śródmieść, a
przestrzeń miasta poddawana jest
niebywałym dotąd procesom dezintegracji przestrzennej i społeczno-gospodarczej, władz miejskich
szczególnie nie wzrusza. Ofiary
upadku miasta – społeczności, które w nich pozostały – mają minimalną siłę politycznego przebicia i
z reguły nikłą świadomość dalekosiężnych i katastrofalnych skutków
degradacji miast.

Andreas
Billert

A przecież degradacja miast uniemożliwia pozyskiwanie nowoczesnych potencjałów inwestycyjnych, tworzenie nowoczesnych
miejsc pracy i rozwój nowoczesnego społeczeństwa miejskiego.
Innymi słowy, obecny stan miast
polskich uniemożliwia rozwój
kraju. W ten sposób miasta upadają, a liczba kilometrów bieżących autostrad i liczba stadionów
rośnie. Jest rozwój! Niestety nie
odbija się on ani w pozycji Polski,
ani w rankingu państw w zakresie innowacji gospodarki, w którym Polska zajmuje jedną z ostatnich pozycji w UE. Nic dziwnego,
skoro o wartości i jakości gospodarki decyduje dzisiaj nowoczesny rozwój miast. Potrzeba będzie dekad, aby odwrócić skutki
dzisiejszych zaniedbań. Wymagałoby to gigantycznych środków finansowych, reform prawa
i zmiany orientacji dotychczasowej polityki rozwoju. A dla ta-

uzależnione od tanich i dostępnych leków generycznych. ACTA
przewiduje m.in. zajęcie przewożonych produktów, które tylko
w kraju tranzytu (a nie produkcji
czy konsumpcji) narusza przepisy własności intelektualnej. Porozumienie może prowadzić też
do poszerzenia zakresu odpowiedzialności cywilnej podmiotów trzecich, np. organizacji rozprowadzających leki. Dodatkowo
ACTA umożliwia stosowanie narzędzi procedury karnej do egzekwowania przepisów ochrony
własności intelektualnej. Przepisy
te mogą doprowadzić do wytworzenie się presji, która wpłynie na
produkcję oraz międzynarodowy
handel i transport generyków.
Jak podają liczne raporty kurczowa obrona prawa własności intelektualnej nie przystaje do wyzwań dzisiejszego świata. Niestety
mimo tych głosów, na przykładzie
chociażby ACTA można zauważyć, że zmiany prawne na poziomie międzynarodowym idą w zupełnie odwrotnym kierunku.
Jędrzej Niklas jest prawnikiem,
współpracownikiem
Fundacji
Panoptykon; zajmuje się m. in.
problemami dotyczącymi polityki zdrowotnej.

kiej kuracji środków unijnych w
przyszłości nie będzie...
Co więc robić? Uciekać na wieś?
O tych marzeniach mieszkańców
miast wie dobrze Prezydent Bronisław Komorowski, który, jak donosi „Gazeta Wyborcza”, w trakcie
ostatnich uroczystości dożynkowych powiedział, że 40% obywateli miast w Polsce chce żyć na wsi,
gdyż wybiera świadomie miejsce,
gdzie się dobrze żyje. Tajemnica
uroków współczesnej wsi polskiej
leży według Prezydenta w tym, że
na wsi można żyć nie tylko dobrze,
ale też ciekawie i pożytecznie, nie
będąc przy tym rolnikiem.
Inaczej niż w miastach, pozbawionych po transformacji swej
własnej politycznej, prawnej i instytucjonalnej podmiotowości.
Dr Andreas Billert – wybitny specjalista w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich, kierował
licznymi rewitalizacjami w Niemczech i Polsce; wykładowca Uniwersytetu Viadrina
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Hanna
Gill-Piątek

Już na najwcześniejszym etapie powinny być prowadzone konsultacje społeczne. Jest jednak inaczej. W
Polsce decyzje „czy” i „co” budować
zapadają poza społeczeństwem. Potem zaś, kiedy władza już podejmie
decyzję i ześle na lud świetlaną wizję spalarni czy autostrady, do konsultacji z zainteresowanymi pozostaje tylko owo „gdzie”.

Dziel i rządź
I tu przydaje się zasada „dziel i
rządź”. Chcesz zrobić coś niepopularnego? Podziel swoich oponentów na grupy i zacznij rozgrywać różnice między nimi. Nie ma
takich różnic? To je stwórz! Skłóć
protestujących, wtedy łatwo będzie przedstawić ich jako pieniaczy, którzy nie wysuwają żadnych
pozytywnych argumentów. Potem
wynajmiesz ekspertów, którzy publicznie potwierdzą twoje tezy i
przeprowadzisz każde, nawet najbardziej szkodliwe przedsięwzięcie tam, gdzie ci się podoba.
W 2010 r. w areszcie śledczym
znalazł się oskarżony o korupcję
były szef Mazowieckiej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. W
warszawskich środowiskach protestujących przeciw przeciśnięciu
łączników autostradowych przez
osiedla od lat krążyło o nim powiedzenie, że prezydenci mijają, rządy upadają, samorządy się
zmieniają, a dyrektor D. trwa.
Bardzo nas to wtedy dziwiło.

Bartłomiej Kozek
rozmawia
z zielonymi radnymi

O demokracji, hazardzie i rowerach
Martin
Ander,
radny Brna

Obowiązek „wariantowania” inwestycji miał chronić przyrodę
i lokalne społeczności, ale w
polskiej praktyce zamienia się
w narzędzie do wzniecania wojen między sąsiadami.
Obowiązek przedstawiania kilku
możliwych lokalizacji inwestycji,
mających znaczący wpływ na środowisko, wprowadzono w Polsce
kilka lat temu. Dostosowano tym
samym polskie prawo do standardów unijnych. Wcześniej jednak powinno się wykonać analizę alternatywnych rozwiązań, zadając sobie
najpierw pytanie „czy” i „jak” budować, a dopiero później „gdzie”.
Zanim zapadnie decyzja o budowie
autostrady, drogi ekspresowej czy
spalarni, trzeba rozważyć, czy nie
lepiej byłoby zbudować linię kolejową, zaprojektować transport w mieście tak, aby zmniejszyć potrzebę
używania samochodów albo wdrożyć program segregacji odpadów.
Innymi słowy, zastanowić się, czy
raczej zapobiegać, czy leczyć.
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Bartłomiej Kozek: Jakie są
najważniejsze zmiany zainicjowane przez Zielonych i realizowane przez władze Brna?

Mnie przestało dziwić cokolwiek,
kiedy zauważyłam na podstawie
podpisów pod dokumentami, jak
te same nazwiska od lat krążą pomiędzy firmami projektowymi, budowlanymi, GDDKiA, a nawet Sejmem i samorządem. Przestało mnie
dziwić również, czemu tak często
wybiera się rozwiązania prowadzące przez tereny gęsto zabudowane lub przyrodniczo cenne. Po
prostu kilometr trasy ekspresowej
czy autostrady w obrębie miasta
lub wiodący przez chronione torfowisko potrafi kosztować ponad 20
razy drożej, niż ten zbudowany na
zwykłych obszarach niezamieszkałych. Zysk jest proporcjonalnie
wyższy. A wiadomo, że i plany
trzeba wówczas wielokrotnie poprawiać, za co w ostatecznym rachunku płaci podatnik. Niestety,
trzeba się też liczyć z protestami. I
tu w sukurs urzędnikom przychodzi unijny obowiązek dawania do
wyboru różnych przebiegów trasy.
W założeniu miał on chronić przyrodę i lokalne społeczności, ale w
polskiej praktyce zamienia się w
narzędzie do wzniecania wojen
między sąsiadami.

Wojny sąsiedzkie
Jeśli przyjrzymy się przykładom
planowania ekspresowych obwodnic Warszawy, Łodzi, Poznania czy Krakowa, zobaczymy pewną regularność. Otóż
w przypadku potencjalnie spornych przebiegów GDDKiA wyznacza zawsze warianty równie
konfliktogenne. Tam, gdzie trasa Wschodniej Obwodnicy Warszawy przecina na pół dzielnicę
Wesoła i prowokuje protesty, zaproponowano warianty przebiegające albo o kilka domów dalej,
albo przez teren przyszłego rezerwatu i przez pola wsi Halinów. Projektując trasę S7 (północny wylot ze stolicy na Gdańsk,
którym chciano przejechać 30-

tysięczne osiedle Chomiczówka),
zaproponowano pierwotnie takie
warianty, aby wzburzyć okoliczne Radiowo i przejść obrzeżem
rezerwatów Łosiowe Błota czy
Kalinowa Łąka.
Na pierwotnie pustej rezerwie autostrady A1 pod Łodzią dziwnym
trafem stanął Selgros, za co zapłacą alternatywnym wariantem
mieszkańcy Andrzejowa. Po zachodniej stronie Łodzi ludzie biorą się za łby, ponieważ planowaną
trasę S14 wciska się w ogródki już
to po jednej, już to po drugiej stronie osiedli.
Przykłady można mnożyć. Jakby
nie można było drogi zaplanować
trochę dalej, na terenach niezamieszkałych i tak, żeby nie szkodzić
przyrodzie. Dotąd zaprzyjaźnieni
sąsiedzi zaczynają się nienawidzić,
przekrzykiwać i obrzucać inwektywami, byle dalej od siebie odsunąć
zagrożenie. Pionkiem w tej grze bywają także organizacje ekologiczne, które często dają się wykorzystywać urzędnikom. Włączone do
postępowania jako strona nie tylko
oprotestowują warianty szkodliwe
przyrodniczo (to w końcu ich obowiązek), lecz także opiniują pozytywnie warianty idące przez miasta
i ludzkie siedliska. Warianty te wydają się jakby specjalnie pomyślane
pod ich protest. Oszczędzę przykładów, bo nie chcę robić wstydu kolegom i koleżankom z niektórych
organizacji.

Solidarność naszą
bronią
Jedynym wyjściem z tej pułapki wydaje się powstrzymanie od
wchodzenia w rozgrywki z sąsiadami czy ekologami i próba zawiązania koalicji na rzecz szerzej pojętych alternatywnych rozwiązań.
To trudne, bo wymaga rezygnacji
z narzuconych wariantów i skierowania wspólnej energii na wypracowanie nowych propozycji satysfakcjonujących wszystkie strony.
Przykładem jest Ogólnowarszawski Ruch na Rzecz Obwodnicy
Pozamiejskiej, złożony z kilkunastu dzielnicowych stowarzy-

szeń i organizacji ekologicznych,
promujący lokalizację obwodnicy Warszawy poza miastem. Albo
koalicja stowarzyszeń skupiona
wokół przebiegu zachodniej obwodnicy Łodzi (S14), której członkowie walczą po prostu o godziwe odszkodowania. Oczywiście
cały czas są to działania wokół
„gdzie” lub „za ile”, a nie wokół „czy” lub „co”. I nie zawsze
wszyscy chcą w takie koalicje
wchodzić. Mimo to w tych przypadach udało się uniknąć skłócenia i w konsekwencji przegranej
wszystkich uczestników.

Wystarczy demokracja
Łamanie wariantami powoduje
zniszczenia w lokalnych społecznościach, awersję mieszkańców
do organizacji ekologicznych, a
nawet osobiste tragedie protestujących. Najlepiej temu zapobiec,
rozpoczynając konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia
na najwcześniejszym etapie, kiedy jeszcze nic nie zostało postanowione. I naprawdę przejąć się
ich wnioskami.
A jeśli już dojdzie do sporu, najlepiej poprosić o pomoc zawodowego mediatora. Patrząc na
wielkość funduszy, jakie przez
ostatnie dwa lata wpompowano
w promowanie mediacji i konsultacji, w konferencje i szkolenia,
mamy ich w kraju pod dostatkiem. Także urzędnicy i inwestorzy są już gruntownie wykształceni w dziedzinie dobrych praktyk
partycypacyjnych. Wiedzą, że w
ich interesie leży zorganizowanie
spotkań, mediacji czy okrągłych
stołów. Jeśli więc tego nie robią i
próbują rozgrywać przeciw sobie
lokalne społeczności i ekologów,
można mieć pewność, że stoi za
tym po prostu zła wola. I prawdopodobnie dość duże pieniądze.
Hanna Gill-Piątek jest członkinią Zielonych 2004 i Krytyki
Politycznej, liderką lokalnych
stowarzyszeń
warszawskich
walczących o niewprowadzanie
tras ekspresowych w gęsto zabudowane osiedla.

Martin Ander: Przede wszystkim kwestia demokracji i
przejrzystości. Dzięki Zielonym obywatele i obywatelki
Brna mogą wiedzieć, jak głosują w konkretnych sprawach
poszczególni radni i radne.
Upieraliśmy się przy wprowadzeniu w radzie miasta elektronicznego systemu głosowania, co pozwala obywatelom
oglądać w internecie wyniki
każdego głosowania. Udało
nam się również wywalczyć
półgodzinną „wolną trybunę
dla obywateli” podczas sesji
rady miasta. Dzięki temu każdy może przyjść i powiedzieć
miejskim politykom, co uważa
za istotny problem do rozwiązania. Wiele oddolnych inicjatyw obywatelskich w mieście
korzysta z tej możliwości.
Inną kwestią podejmowaną
przez Zielonych jest zakaz hazardu w mieście. Brno cieszy się reputacją „środkowoeuropejskiego
Las Vegas”. W mieście znajduje
się ponad 5 000 automatów do
hazardu, szereg kasyn itp. To
skutek złej polityki rządu…

BK: Dlaczego Zieloni walczą z
hazardem?
MA: Hazard spycha ubogich
ludzi w jeszcze głębszą biedę,
co zwłaszcza dotyka społeczności romskiej. Dlatego walka z hazardem jest tak ważna. Dzięki Zielonym udało się
przyjąć restrykcyjne regulacje
na poziomie miejskim. Liczymy na to, że w ciągu 2-3 lat
liczba automatów do hazardu
znacząco spadnie.
Kolejna sprawa, o której chciałbym wspomnieć, to rozwiązania przyjazne dla rowerzystów
i rowerzystek. Dawniej prawicowe władze miasta prawie w
ogóle nie zwracały na to uwagi. Udało nam się to zmienić w
latach 2006-2010, kiedy uczestniczyliśmy w koalicji rządzącej
Brnem.
Martin Ander: polityk Strany
Zelených, radny Brna, w latach 2007-2010 wiceprezydent
miasta. Cała rozmowa: http://
zielonewiadomosci.pl/zieloni-radni/
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Bartłomiej Kozek
rozmawia
z zielonymi radnymi

Szukamy oddolnych rozwiązań
Lari PitkäKangas,
radny
Malmö

Bartłomiej Kozek: Jak definiujecie jako Zieloni główne
problemy Malmö?
Lari Pitkä-Kangas: Bezrobocie,
edukacja i problemy społeczne. Wprowadziliśmy programy nastawione na to, by pomóc
bezrobotnym w znalezieniu
pracy. W ramach projektu SEF
Młodzi osoby poniżej 26. roku
życia są zatrudniane na okres
roku, pracując albo bezpośrednio dla miasta, albo w firmach,
które wykonują miejskie zlecenia. Z programu korzysta
ok. 200 młodych ludzi i 75%
z nich znajdzie po roku pełnoetatowe zatrudnienie. Z kolei
Patrole Usługowe mają pomóc
ludziom, którzy naprawdę potrzebują „drugiej szansy”. Także oni są zatrudniani na okres
roku, robią w mieście różne rzeczy, od sprzątania parków po
pomaganie starszym ludziom.
A jednocześnie przechodzą różne treningi. Ok. 65% uczestników programu po roku znajduje realną pracę.
BK: Jak wygląda w Malmö sytuacja mieszkaniowa?
LPK: Jak w większości dużych
miast, mieszkań jest za mało.
Przedsiębiorstwo komunalne
buduje ok. 1/3 wszystkich nowych mieszkań. Zużycie energii
to poważny problem zwłaszcza
na przedmieściach, gdzie mamy
osiedla o niskim standardzie z
lat 70. Musimy je zmodernizować, tak, aby mieć więcej energooszczędnych budynków.
BK: Z których działań twojego miasta jesteś najbardziej
dumny?
LPK: Osobiście lubię projekt
„zielonych podwórek szkolnych”. Usunęliśmy z podwórek asfalt, pozwalając dzieciom
z różnych klas społecznych
i grup etnicznych posadzić
na nich rośliny. Pozwoliło to
zwiększyć udział terenów zielonych w mieście – a warto pamiętać, że jedno drzewo może
nawet do 40% zmniejszyć poziom zanieczyszczeń w najbliższej okolicy.
Lari Pitkä-Kangas: wiceburmistrz Malmö ds. trwałego
i zrównoważonego rozwoju
miasta, działacz szwedzkiej
partii Zielonych. Cała rozmowa: http://zielonewiadomosci.
pl/zieloni-radni/
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Budżet obywatelski
Mieszkańcy decydują o miejskich wydatkach
Agnieszka
Lasota
Jesteśmy przyzwyczajeni, że demokracja to tyle co głosowanie w wyborach, a na to, co dzieje się po nich,
nie mamy już wpływu. Korzystają
na tym lokalni politycy, finansując
często z budżetu gminy swoje zachcianki bez pytania nas o zdanie.
Czy jednak na tym polega demokracja? Jako mieszkańcy miast czy
wsi wpłacamy do wspólnego budżetu pieniądze i finansujemy inwestycje – zarówno te, które uważamy za potrzebne, jak i te, które
uważamy za niepotrzebne. Nie
mamy wpływu na wybór tego, co i
w jakiej kolejności powstanie. Skoro jednak są to nasze wspólne pieniądze, dlaczego nie mielibyśmy
decydować o ich przeznaczeniu
tak samo, jak decydujemy o wydatkach z domowego budżetu?
Przykładem, że to możliwe, jest
miasto Porto Alegre w Brazylii.
Już ponad 20 lat temu włączono tam mieszkańców w dzielenie wydatków z budżetu miasta
(pod presją silnego ruchu społecznego). Wkrótce w ślady Porto
Alegre poszło wiele innych miast
Ameryki Południowej. Rozwią-

zanie to bywa stosowane także w
Europie Zachodniej. Nazywa się
je budżetem obywatelskim lub
partycypacyjnym.
Pierwsze miasto w Polsce, które
wprowadziło budżet obywatelski, to niewielki, liczący niespełna
37 tys. mieszkańców Sopot. Pomysłodawcą była Sopocka Inicjatywa Rozwojowa – nieformalna
grupa mieszkańców, która przekonała do tej idei radnych.
„Realizacja budżetu obywatelskiego w Sopocie napotykała początkowo na wielki opór ze strony
urzędującego prezydenta miasta”
– mówi Piotr Meler, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sopotu. – „Na
szczęście, dzięki strategii małych
kroków, najpierw poprzez rezolucję Rady Miasta o zarezerwowaniu
w budżecie 3 mln zł na wydatki w
ramach budżetu obywatelskiego,
a potem poprzez uchwałę o powołaniu doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, udało się włączyć prezydenta do wspólnego
przeprowadzenia naboru wniosków, zorganizowania spotkań
informacyjnych dla mieszkańców
i ostatecznego głosowania nad
przyjętymi propozycjami”.
„Prezydent włączył wybrane
przez mieszkańców inwestycje
do projektu budżetu Sopotu” –

mówi Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego. – „Ostatecznie
zamknęły się one w kwocie ok. 7
mln zł (przy wstępnej deklaracji
3 mln). Część radnych i urzędników, mimo początkowego sceptycyzmu, ostatecznie doceniła duże
zaangażowanie mieszkańców w
wyborach projektów (ok. 8%) i
uznała proces wprowadzania budżetu obywatelskiego za sukces”.
„Zabrakło jednak tego, co powinno być istotą takiego przedsięwzięcia: dobrze zorganizowanych i rozpropagowanych
spotkań mieszkańców, dyskusji
o konkretnych projektach i potrzebach, integracji mieszkańców
wokół takiej formy aktywności”
– komentuje Piotr Meler. – „Przeszliśmy już przez etap bardzo
sztywnych, tradycyjnych konsultacji społecznych, które, co tu
dużo mówić, nie porywają tłumów. Miłym zaskoczeniem była
przyzwoita frekwencja podczas
samego głosowania”. „W wyniku
długich dyskusji pomiędzy radnymi a prezydentem odstąpiono
od zorganizowania Forum Mieszkańców” – mówi Grażyna Czajkowska. – „Takie spotkanie, podczas którego mieszkańcy mogą
dyskutować na temat zgłoszonych projektów, jest jednym z wa-

runków, które decydują o istocie
budżetu obywatelskiego”.
„Konieczna jest lepsza komunikacja z mieszkańcami” – zauważa Piotr Meler – „zarówno w zakresie informacji o możliwości
składania wniosków, otwartych
spotkań i dyskusji, aż po bardziej
reprezentatywną metodę głosowania. Przeprowadzając głosowanie w ten sam sposób jak w
wyborach powszechnych, można
nadać temu wydarzeniu znacznie większą rangę. Bardzo ważne
jest zwiększanie kwoty, w zakresie której mieszkańcy mają podejmować decyzje. Chodzi o to,
aby doprowadzić do tego, by o
wszystkich inwestycjach decydowano w ramach budżetu obywatelskiego”.
„Mamy nadzieję, że budżet obywatelski pojawi się wkrótce także
w innych miastach w Polsce” –
mówi Marcin Gerwin, politolog z
Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.
– „To jeden z najlepszych sposobów na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i włączanie
mieszkańców w sprawy lokalnej
społeczności. A nade wszystko
pozwala na dzielenie środków z
budżetu miasta czy gminy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami
mieszkańców”.
Agnieszka Lasota jest architektką i urbanistką, sopocianką,
członkinią Sekcji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Towarzystwa Przyjaciół Sopotu oraz
Towarzystwa Urbanistów Polskich..

Dobrze rządzić miastem
Andreas
Billert

„Good Urban Governance” to
światowy standard polityki miejskiej. Jest odpowiedzią na wzrost
złożoności procesów determinujących rozwój miast. Ale w Polsce
brak świadomości tych wyzwań.
Zasada Good Urban Governance
(dobrego rządzenia miastem) jest od
2002 r., a więc od konferencji ONZ
na temat osiedli ludzkich w Nairobi, światowym standardem polityki
miejskiej. Oznacza ona procedury i
instytucje tworzone przez społeczności w celu reprezentowania swych
interesów, rozwiązywania konfliktów i realizacji dobra publicznego.
Ich powstawanie wiąże się ze wzrostem złożoności procesów determinujących rozwój miast.

Upadek miasta
przemysłowego
Pozycja administracji oraz sytuacja
społeczno-gospodarcza mieszkańców miast nie są już bowiem takie,
jak w epoce miasta przemysłowego. Globalizacja i dezindustrializacja ograniczyły możliwości
finansowe i polityczne sektora
publicznego. Działa on obecnie w
obrębie nowych reguł płynących
z obszaru instytucji międzynarodowych (zrównoważony rozwój,
ochrona zasobów itp.). W ich ramach trzeba dzisiaj budować lokalne strategie rozwoju miast.
Globalizacja i dezindustrializacja
wywołały zarówno niepożądane
zjawiska segregacji i marginali-

zacji społeczno-gospodarczej, jak
i procesy tworzenia się nowych
rynków pracy i nowych stylów życia w przestrzeni miejskiej. Nowe
produkty rynku inwestycyjnego
wywierają presję na przestrzeń
miejską, prowadząc do jej dezintegracji. Sektor publiczny nie jest
w stanie kontynuować dotychczasowej polityki redystrybucji środków oraz odgórnej regulacji planistycznej. Nie sposób realizować z
góry przyjętych rozwiązań, trzeba
je formułować w przestrzeni porozumień z udziałem wielu podmiotów społecznych i gospodarczych.
W ramach Good Urban Governance trzeba dokonać rozpoznania potrzeb
społeczno-gospodarczych
i budować systemy ich realizacji.
System ten stanowi odpowiedź na
nowe wyzwania miasta postindustrialnego, w którym zarządzanie
odgórne przestało się sprawdzać.
Miasto postindustrialne to przede
wszystkim „społeczny podmiot
zbiorowy”, zdolny do kolektywnego podejmowania decyzji, formułowania wspólnych interesów,
uruchamiania mechanizmów integracyjnych, realizacji swej podmiotowości politycznej, prawnej i
instytucjonalnej oraz generowania
innowacji.

System Good Urban Governance
stanowi realizację podmiotowości
miasta. Uczestniczą w nim aktorzy
tacy jak administracja, grupy interesów społecznych i podmioty gospodarcze. To oni identyfikują potrzeby, formułują cele i zadania oraz
sposoby ich realizacji, rozwiązują
konflikty, prowadzą negocjacje i zawierają kompromisy dla dobra publicznego. Od funkcjonowania tego
systemu zależy skuteczność polityki rozwoju miast, a więc pośrednio
także rozwój społeczno-gospodarczy państwa i społeczeństwa.

Polska na uboczu

W Polsce uderza brak świadomości tych wyzwań. Wyraża się to
brakiem politycznej, prawnej i instytucjonalnej podmiotowości miasta, czego rezultatem jest praktyczne lekceważenie standardu Good
Urban Governance. Obszar rynku,
polityka, administracja i społeczeństwo nie realizują się w miastach
jako społeczny podmiot kolektywny. Skutkuje to postępującą dezintegracją przestrzenną i społeczno-gospodarczą miast oraz ich
marginalizacją ekonomiczną na poziomie europejskim, co wyraża się
zastraszająco niskim poziomem innowacyjności polskiej gospodarki.
W Polsce brak polityki miejskiej,
brak ustawy regulującej cele rozwoju miast i dającej gminom
możliwość formułowania nowoczesnej polityki miejskiej i skuteczne instrumenty jej realizacji.
Nie istnieje nawet ministerstwo
odpowiedzialne za politykę rozwoju i planowanie miast! Także
na poziomie lokalnym brak struktur administracyjnych zdolnych
do realizacji nowoczesnej polityki miejskiej w duchu Good Urban
Governance. Rozwój miast traktowany jest jako pochodna polityki
rozwoju infrastruktury i rozwoju
regionalnego. Nie istnieje w Polsce kultura podmiotowości miasta, a jego rozwój rozumiany jest
– jak to było w mieście epoki industrialnej – wyłącznie w kategoriach zagospodarowania zasobów
przestrzennych inwestycjami budowlanymi. Administracje lokalne zdolne są wyłącznie do realizacji regulacyjnych aktów i procedur
prawno-planistycznych. Z tych z
kolei korzystać mogą tylko silne
podmioty prywatnego rynku inwestorskiego.Nietrudno zauważyć, że struktury administracji

państwa, w ramach których dostrzega się odniesienie do polityki
miejskiej, skonstruowane zostały
pod kątem pozyskiwania środków unijnych tudzież realizacji
zadań atrakcyjnych dla dużych
podmiotów inwestorskich (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Transportu). Administracja wszystkich szczebli dostrzega swe zadanie wyłącznie w
organizowaniu biurokratycznych
systemów sektorowej redystrybucji środków publicznych (przede
wszystkim unijnych), nie zaś w
budowaniu zintegrowanych projektów rozwojowych.

Aktywne
współautorstwo
Good Urban Governance to
nie tylko system porozumień i
uzgodnień, ale również obszar integracji podmiotów i ich działań
skierowanych na rozwój miasta.
Pozwala budować zintegrowane projekty rozwoju miejskiego,
łączące zadania rozwoju przestrzennego i polityki społecznogospodarczej, a w ich realizacji
także różne podmioty społeczne i
gospodarcze oraz różne źródła finansowania. Takich projektów nie
ma również dlatego, że Polska nie
realizuje unijnego systemu zintegrowanego planowania rozwoju
miejskiego, stanowiącego podstawę dla Good Urban Governance.
Stąd brak w Polsce bezpośredniego, aktywnego współautorstwa
społeczności lokalnej w procesach planowania i wdrażania polityki rozwoju miast. A to przecież
ono decyduje o podmiotowości
współczesnego miasta i tym samym o kształtowaniu się w nim
nowoczesnego społeczeństwa.
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Wzmocnić udział, ale czyj?
szej okolicy. Rady dzielnic to też
laboratoria i inkubatory demokracji obywatelskiej, co pokazuje
przykład Poznania. W Trójmieście pilnie śledzimy dokonania
poznańskich kolegów i koleżanek
na Sołaczu czy Jeżycach.

Wprawdzie lokalni radni mogliby
w myśl prezydenckiego projektu
próg podpisów obniżyć, wprowadzając odpowiednie zapisy w statutach miast, ale w praktyce wiemy, że to raczej mało realne.

pełnienie jednocześnie funkcji senatora. Obecnie prezydent miasta
nie może być ani posłem ani senatorem. Nowa ustawa zabraniałaby tylko pełnienia mandatu posła.
Senatorski immunitet jest cenny,
dawałby prezydentom miast bezpośredni wpływ na stanowienie
korzystnego dla nich prawa. Immunitet chroniłby też przed procesami sądowymi, co byłoby np.
wygodne dla prezydenta Sopotu
Jacka Karnowskiego, oskarżonego o korupcję.

Na początku stycznia 2012 r.
gdańscy przedstawiciele rad
dzielnic / osiedli prześlą do Prezydenta pismo z prośbą o przywrócenie do propozycji ustawy
zapisów z rozdz. 8, zwiększających m.in. kompetencje rad osiedli i dzielnic w polskich miastach.
Mam nadzieję, że zachęcimy do
podobnych działań inne miasta.

Konsultacje nie są
wiążące

Ograniczona rola
rady miasta

Lidia Makowska o prezydenckim projekcie ustawy o wzmocnieniu
udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego
ciąg dalszy ze str. 1
Przygotowaliśmy propozycje zapisów, wprowadzających budżet obywatelski w gminach oraz
usprawnienia dotyczące zwiększenia roli rady miasta.
W listopadzie na stronach Kancelarii Prezydenta RP opublikowano
ostateczną propozycję, która ma
trafić do komisji sejmowych. Ani
jeden z naszych pomysłów nie
został uwzględniony. Co więcej:
zwyciężyły rozwiązania zgłoszone przez lobby samorządowców,
blokujące rzeczywistą partycypację obywatelską.

Komu przeszkadzają
jednostki pomocnicze?

Bariery dla inicjatywy
obywatelskiej

Z ostatecznej wersji propozycji na
stronie Kancelarii Prezydenta RP
usunięto cały rozdz. 8. Były tam
m.in. zapisy zwiększające kompetencje rad osiedli i dzielnic, w tym
inicjatywa uchwałodawcza w jednostkach pomocniczych. Propozycje uchwał, składanych przez
rady osiedli lub dzielnic, byłyby rzeczywistym instrumentem
zwiększającym udział mieszkańców we współdecydowaniu o najbliższym otoczeniu.

Prezydencki projekt ustawy zakłada uregulowanie konsultacji
społecznych. Projekt umożliwiałby umocowanie konsultacji w
miejskim statucie także z inicjatywy grupy mieszkańców, a nie
tylko radnych czy prezydenta
miasta. To dobre rozwiązanie, podobnie jak wysłuchanie obywatelskie czy zapytanie obywatelskie.
Ustawa reguluje też wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej
przez mieszkańców.

Poznań czy Kraków to – oprócz
Warszawy – miasta o najbardziej
rozwiniętym systemie rad dzielnic / osiedli. W Gdańsku w wyborach do rad jednostek pomocniczych w 2011 r. wybrano aż 28
rad, czyli o 15 organów więcej niż
4 lata wcześniej. Skąd takie zainteresowanie działaniem na poziomie rad dzielnic / osiedli? Mieszkańcy zaczynają doceniać ich
potencjał. Dzięki nim mogą skuteczniej artykułować i realizować
potrzeby „zwykłego mieszkańca”, dotyczące spraw w najbliż-

Tu jednak, zamiast ułatwić zgłaszanie uchwał obywatelskich, eksperci wprowadzili zaporowe progi liczby podpisów wymaganych
do wniesienia projektu uchwały:
musi go poprzeć aż 15% wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Obecnie w Gdańsku próg wynosi 2 tys.
podpisów, ustawa wymagałaby
natomiast prawie 58 tys. (!). Obowiązujący gdański próg i tak należy do najwyższych w skali kraju:
w Sopocie potrzeba 200 podpisów,
w Słupsku 400, a w Toruniu 150.
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Rozwiązania dotyczące konsultacji mają jeden feler: konsultacje
są jedynie publicznym zadaniem
pytania, prowadzeniem dyskusji
czy wyrażeniem opinii. Ich wyniki nie są wiążące dla radnych czy
prezydentów miast. Angażują aktywność społeczną, ale nie mają
siły sprawczej, by wprowadzić
realne zmiany. Wiążące rozstrzygnięcia gwarantuje natomiast referendum lokalne. Wiedzą o tym
samorządowcy i pewnie są zadowoleni z pominięcia w projekcie
ustawy propozycji dotyczących
ułatwień w przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawach
istotnych dla rozwoju miasta.

Nowe przywileje
prezydentów
W projekcie ustawy znalazły się
także zapisy, które – mówiąc bez
ogródek – mogą blokować rozwój
demokracji obywatelskiej w Polsce. Akt prawny, którego założeniem miało być zwiększenie roli
mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach miasta, stał się
de facto projektem ustawy wzmacniającym jednowładztwo wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
przy jednoczesnym zmniejszeniu
kompetencji rad gmin.
Zaniepokojenie budzą propozycje, umożliwiające prezydentom
miast (wójtom lub burmistrzom)

Prezydent miasta miałby być
w świetle nowej ustawy organem
wykonawczym i zarządzającym
zarazem. Oznacza to w praktyce, że od tej pory wiele decyzji nie
wymagałoby uchwał rady miasta.
Prezydent mógłby je podejmować
jednoosobowo. Rola radnych zostałaby więc znacząco ograniczona. Nawet nieudzielenie absolutorium w sprawie wykonania
budżetu nie oznaczałoby automatycznego ogłoszenia referendum
w sprawie odwołania prezydenta
miasta, co obowiązuje w obecnej
ustawie. To już w istocie zmiana o
charakterze ustrojowym.
Czy propozycja ustawy – zgodnie
z nazwą – zwiększa udział mieszkańców w działaniach gminy? Na
pewno zachęca do debaty. To też
cieszy. Ale nie przewiduje skutecznych narzędzi współudziału
mieszkańców w bezpośrednim
podejmowaniu decyzji. I to trzeba
koniecznie zmienić w komisjach
sejmowych. Środowiska obywatelskie już szykują pakiet konkretnych poprawek, które mogłyby
nadać ustawie rzeczywiste obywatelskie oblicze.

Bartłomiej Kozek
rozmawia
z zielonymi radnymi

Najbardziej zielone miasto w Anglii
Jason
Kitcat,
radny
Brighton:

Bartłomiej Kozek: Brighton
jest pierwszym miastem w
Anglii rządzonym przez Zielonych. Jak to osiągnęliście?
Jason Kitcat: Zajęło nam to wiele, wiele lat pracy. Pierwszego
radnego wprowadziliśmy do
rady miasta w 1996. Od tego
momentu zawsze staraliśmy
się najpierw zabezpieczyć to,
co już zdobyliśmy, zanim sięgaliśmy dalej. Nasi radni bardzo ciężko pracują i skutecznie
reprezentują kwestie istotne
dla mieszkańców miasta. Pozwoliło nam to zbudować wizerunek partii, która jest zarazem radykalnym i skutecznym
głosem w miejskiej polityce, a
tym samym można jej zaufać.
BK: Jakie są główne cele Zielonych w polityce miejskiej w
Brighton?
JK: Naszym priorytetem jest
przekształcenie Brighton w
najbardziej zielone miasto w
Wielkiej Brytanii, zmniejszenie
nierówności społecznych oraz
wspieranie partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji. Te wątki przewijają się
przez wszystko, co robimy.

Lidia Makowska jest przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (Gdańsk) z
ramienia Inicjatywy wrzeszcz.
info.pl. Działa w Kongresie Ruchów Miejskich.

BK: Jak wygląda sytuacja
mieszkaniowa w Brighton?
JK: Mamy poważny kryzys
mieszkaniowy w mieście. Wskutek wprowadzanych przez rząd
w Londynie cięć w pomocy społecznej nasila się problem bezdomności. Kupno własnego
domu to dla wielu ludzi ogromny wysiłek, wielu pozostaje skazanych na prywatnie wynajmowane mieszkania. Bardzo
staramy się zwiększyć liczbę nowych mieszkań na zwykłą kieszeń. Od deweloperów wymagamy, aby w nowych budynkach
mniej było mieszkań luksusowych, a więcej dostępnych cenowo. Od lat udaje nam się podnosić ich odsetek coraz wyżej.

Uczestnictwo w praktyce: mieszkańcy Torunia w ramach Programu RESTART (realizowanego przez toruńskie organizacje pozarządowe: Fundację
Stare Miasto i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju) uczestniczą w debacie obywatelskiej na temat przyszłości Starego Miasta (Toruń 15.12.2011).
fot Krzysztof Ślebioda

Jason Kitcat: radny miasta Brighton, zajmuje się kwestiami
miejskiego budżetu, należy
do Partii Zielonych Anglii i
Walii. Cała rozmowa: http://
zielonewiadomosci.pl/zieloni-radni/
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Kongres Ruchów Miejskich
zmienia Polskę
W czerwcu 2011 r. odbył się
w Poznaniu Kongres Ruchów
Miejskich. Choć minęło dopiero pół roku, już dziś widać, jak
dzięki tej inicjatywie zmieniają
się polskie miasta.

szych i większych miast. Przez dwa
dni rozmawialiśmy o kluczowych obszarach miejskiej polityki i planach
na przyszłość. Udział tak wielu osób
i organizacji to niewątpliwy sukces
organizatorów, którzy nie tylko czuli
to, co wielu z nas  –  że kwestia miasta
zaczyna znowu być polityczna – ale
również dołożyli wszelkich starań,
żebyśmy mogli się spotkać i dookreślić ramy wspólnego działania.

18-19 czerwca 2011 r. odbył się Kongres Ruchów Miejskich zorganizowany przez stowarzyszenie My Poznaniacy. Do Poznania przyjechało
ponad sto członkiń i członków 48
organizacji zajmujących się szeroko
rozumianą kwestią miejską, z mniej-

Efektem prac Kongresu było sformułowanie 9 tez o mieście, które miały
określić kluczowe obszary działania na
kolejne miesiące. Znalazły się wśród
nich takie postulaty, jak: rewitalizacja
historycznych obszarów jako konieczny proces pozwalający podtrzymać
tożsamość miast i będący warunkiem
ich rozwoju; ograniczenie chaosu
przestrzennego; integracja systemów
transportu: kolejowego, drogowego,
publicznego transportu zbiorowego,
transportu rowerowego i pieszego;
przeciwdziałanie rozlewaniu się miast
na przedmieścia; lokowanie instytucji

Joanna
Erbel

krajowych w różnych miastach, mające wspierać rozwój całego kraju (a nie
tylko stolicy).
Z inicjatywy Joanny Kusiak podpisaliśmy również List solidarności z
Łodzią, jako miastem, które najsilniej
odczuwa negatywne skutki transformacji. Kluczowym tematem było
jednak niezbywalne prawo mieszkanek i mieszkańców do miasta. Jego
realizacja oznacza m.in. wprowadzanie w kolejnych miastach budżetów
partycypacyjnych, zagwarantowanie
sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wytwarzanie mechanizmów,
które pozwalałyby na bieżąco kontrolować władzę oraz proponować nowe
rozwiązania.
Sukcesem Kongresu było również
przeniesienie dyskusji o kwestii miejskiej z poziomu samorządowego na
poziom państwowy. Przedstawiciele i
przedstawicielki Kongresu zorganizowali w kilkunastu miastach tuż przed

Przestrzeń publiczna –
wspólne dobro mieszkańców
Agnieszka
Kowalewska
Od kiedy istnieją miasta, przestrzeń publiczna jest ich nieodłącznym składnikiem. Place, ulice, bulwary, promenady,
skwery i parki stanowią nie tylko szkielet komunikacyjny i rekreacyjny miasta, ale też scenę
miejskiego życia, po której poruszają się jego uczestnicy.
Przestrzeń publiczna to miejsce
spotkań o różnym charakterze:
formalnym i nieformalnym, grupowym i indywidualnym. Co
bardzo ważne, przestrzeń publiczną cechuje równy dostęp dla
wszystkich bez wyjątku. Właśnie
egalitaryzm przestrzeni publicznej stanowi o jej wyjątkowej wartości dla społeczności miasta, którego zabudowę stanowią obiekty

o różnych funkcjach i przeznaczeniu, a zatem i o różnym stopniu
dostępności. Sposób zagospodarowania przestrzeni w dużej mierze decyduje o jakości naszego życia w mieście.
Niestety, przestrzeń należąca do
wszystkich bywa postrzegana
jako nienależąca do nikogo. O
zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej w Polsce wciąż rzadko decyduje urban design – kompleksowy projekt, obejmujący
program funkcjonalny, rozwiązania przestrzenne, komunikacyjne i
materiałowe oraz infrastrukturalne. Najczęściej jest to ciągle jeszcze wypadkowa działań różnych
podmiotów władających wspólną przestrzenią we właściwych
im zakresach. A są to nie tylko
poszczególne wydziały urzędów
gmin, ale również zarządy dróg i
zakłady komunalne, zarządy zieleni i społeczności lokalne, firmy i
instytucje oraz osoby prywatne.

Miasta
kwitnące
etosem

Beata Anna Polak

Są miasta, o których wystarczy wspomnieć, by już „wiedzieć”, co sądzić o ich
mieszkańcach. Kraków – mekka starej dobrej inteligencji i wypróbowanych artystów, Wrocław – miasto odzyskane, zbudowane rękoma napływowej inteligencji,
Warszawa – miejsce startu karier wszelakich i nowości, nasze okno na świat,
wreszcie Poznań – miasto wypracowanych zasad i statecznych obywateli, którzy tych zasad przestrzegają. Tak to widzimy. Ale czy słusznie? Jak ma się tzw.
etos miasta do rzeczywistości? Jako że
jestem zaledwie kilkuletnim „elementem
napływowym” do jednego z tych miast,

Ponieważ miastom z reguły brakuje jednolitej polityki w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, nikt nie jest w stanie
kontrolować poczynań tak wielu
podmiotów, a zwłaszcza ich harmonogramów. Stąd biorą się znane nam wszystkim absurdy, jak
choćby rozbiórki nawierzchni po
krótkim czasie od ich wykonania.
Stąd takie problemy, jak konieczność zdejmowania latarń z właśnie
wykonanej ulicy dla dokonania
odbioru stojącego przy niej budynku, np. dlatego, że ulica ta jest
jednocześnie drogą pożarową (pomiędzy taką drogą a budynkiem
nie mogą znajdować się elementy
wyższe niż 3 m). Stąd brak możliwości posadzenia drzew przy
ulicach nowo budowanej dzielnicy (także ze względu na przepisy
ppoż.). Może to budzić uśmiech,
ale są to przykłady z życia,
Inny częsty problem to sprzeczne
zalecenia różnych jednostek sa-

mogę przyjrzeć się obrazowi etosu miasta
i mieszkańców okiem na tyle zewnętrznym, by nie mówić w imieniu społeczności i na tyle wewnętrznym, by coś tam
jednak rozumieć.
Kiedy przeprowadziłam się do Poznania, zewsząd słyszałam właśnie to: etos
Poznania, etos poznaniaków. Na poznaniaku można polegać, gdyż poznaniak
planuje realistycznie, wykonuje metodycznie, a zysku nie przejada, bo oszczędza. Poznaniak nie trwoni jedzenia, pieniędzy, jest schludny, przywiązany do
zasad, a nowości wprowadza na równi z
kultywowaniem sprawdzonym reguł. Poznaniak buduje tym swoją zamożność, a
ta buduje zamożną społeczność. To głos
etosu, do którego poznaniacy są wyjątkowo przywiązani.
A co mówią fakty? Pobudowany koszmarnie drogi stadion, co do którego zewsząd
słychać głosy krytyki, bo źle ulokowany, źle
zaprojektowany, źle wykonany, a na jego
dokończenie zabrakło pieniędzy. Konflikt
przedstawicieli kultury z władzami miasta, które za wszelką cenę chcą udowodnić artystom, że nie ma dla nich miejsca. Te
same władze zawierające alians z kibicami. Knajpa, do której nie wpuszcza się Ro-
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wyborami parlamentarnymi skaner wyborczy, który zawierał pytania koncentrujące się wokół trzech kluczowych
ustaw: rewitalizacyjnej, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i
o zwiększeniu udziału mieszkańców w
samorządzie terytorialnym. Kandydatów i kandydatki do parlamentu pytano
m.in. o to, czy zgadzają się, że mieszkańcy powinni mieć ustawowo zapewnioną możliwość podejmowania wiążących decyzji w sprawie wydatków z
budżetu miasta, czyli o stosunek do idei
budżetu partycypacyjnego. Inne pytania dotyczyły ułatwień w korzystaniu
z referendum lokalnego poprzez obniżenie liczby podpisów oraz obniżenie
progu frekwencji. Pytano również o to,
jak kandydaci i kandydatki rozumieją pojęcie „ładu przestrzennego”:  czy
wspólna przestrzeń jest dla nich dobrem wspólnym i powinna podlegać
ochronie prawnej, czy to raczej rynek
powinien być tu głównym narzędziem
kontrolnym. Pytano ich też o znajomość Karty Lipskiej i konieczność
przestrzegania jej założeń: zrównoważonego rozwoju miast i wzmacniania
ich policentrycznej struktury. Ogłoszeniu wyników skanera towarzyszyły debaty z kandydatkami i kandydatami.
Pół roku po Kongresie widać, że chociaż nie udało się stworzyć ciała, które będzie w imieniu Kongresu opiniomorządu. Zdarza się np. że biuro
architekta miasta zaleca, aby elementy infrastruktury technicznej w przestrzeni publicznej nie
były wygradzane płotami, lecz
obsadzone zielenią. Tymczasem
gestor sieci nie dokona odbioru
bez ogrodzenia. Wtedy na jeden
odbiór techniczny płotek zakładamy, a zaraz potem zdejmujemy,
zależnie od tego, kto przychodzi.
Każdy z podmiotów władających
przestrzenią działa w ramach obowiązujących go przepisów. Przepisów tych nie koordynuje się jednak pod kątem wynikającej z nich
jakości zagospodarowania i estetyki przestrzeni. Działanie Zakładów Uzgadniania Dokumentacji
polega na sprawdzaniu dokumentacji projektowej odnośnie zgodności z przepisami i wyłapywaniu
ewentualnych kolizji niedostrzeżonych przez projektantów poszczególnych branż. I na tym etapie również trudno o weryfikację
jakości przestrzeni publicznej, jaka
powstanie w wyniku realizacji już
uzgodnionych projektów.
Jak w takim razie działać, aby w polskich warunkach cieszyć się przestrzenią publiczną wysokiej jakości?

mów. Blaszane kontenery, zakupione przez
urzędnika-kibica w celu dyscyplinowania
krnąbrnych lub biednych mieszkańców
poza granice „porządnego” miasta. Awantury o te kontenery z zaniepokojonymi społecznikami i udowadnianie im, że urząd
miasta nie zamierza się liczyć z głosami
społeczności. Eksmisje na bruk inwalidów i
karanie protestujących przeciw tym eksmisjom. Remonty dróg czy rond na Euro 2012,
podjęte za późno i wszystkie naraz, czego
skutkiem jest komunikacyjny paraliż miasta. Łatanie budżetu miasta przez zamykanie przedszkoli i szkół, drastyczne podnoszenie opłat za żłobki. Kuria biskupia, która
wykwaterowuje szkołę żądając bajońskiego
czynszu, podczas gdy sama użytkuje majątek miasta za grosze. Wykwaterowanie
kultowego kina i kłody rzucane pod nogi
alternatywnego teatru, znanego na całym
świecie. Sprzedanie za grosze bogatemu
biznesmenowi ziemi w centrum miasta.
Wreszcie – ostentacyjne lekceważenie głosów rozmaitych środowisk, które domagały się dyskusji nad stanem miasta i bezczelne zaproszenie przedstawicieli tychże
do debaty nad…oszczędnościami (czyli
komu i ile obciąć, zgłaszać się na ochotnika, bo stadion zjadł wszystko, a nawet

wać działania poszczególnych władz
miejskich, to postulaty wypracowane
na Kongresie są realizowane, a wymiana informacji sprawia, że łatwiej
stosować dobre praktyki w innych
miejscach. W Sopocie wprowadzono elementy budżetu partycypacyjnego, do podobnego rozwiązania przymierza się również Opole. Pewnie
niedługo uda się przekonać również
władze innych miast. Od czasu Kongresu wzrosło również zainteresowanie kwestiami socjalnymi jako
nieodłącznym elementem miejskiej
demokracji. Kluczowymi obszarami stały się prawa lokatorskie oraz
troska o zachowanie infrastruktury
edukacyjnej (zwłaszcza zagrożone są
żłobki i szkoły).
Jednak największą zmianą jest rozpowszechnienie się poczucia, że
„prawo do miasta” to nie puste hasło,
ale podstawa miejskiej demokracji,
którą powinniśmy egzekwować zarówno poprzez akcje bezpośrednie,
jak i proponowanie nowych rozwiązań prawnych. Walka o sprawiedliwe
miasto trwa!
Joanna Erbel jest socjolożką,
doktorantką w Instytucie Socjologii UW, członkinią Krytyki Politycznej.
Taką, która stanie się dumą mieszkańców i wizytówką miasta? Troska
o jakość otaczającej nas przestrzeni
publicznej leży w interesie ogółu.
Powinna być domeną wybranych
przez społeczność władz lokalnych, działających we współpracy
z mieszkańcami, którym ma służyć.
Coraz częściej w samorządach powstają wydziały „estetyzacji miast”.
Oby nie skończyło się tylko na ułożeniu nowej betonowej kostki we
wzorki albo postawieniu paru mniej
lub bardziej udanych ławek. Konieczna jest przede wszystkim spójna wizja, a także koordynacja pracy
wszystkich podmiotów władających przestrzenią i gestorów sieci,
którzy decydują o swoich planach
inwestycyjnych. Potrzeba przede
wszystkim dobrej woli i współpracy, dla dobra wszystkich razem i
każdego z osobna… Najważniejsza
jest świadomość, że przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym całej
społeczności. Ważne, aby mieszkańcy czuli się jej gospodarzami.
Agnieszka Kowalewska: urbanistka, architektka krajobrazu, na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pisze doktorat
o planowaniu zieleni miejskiej.

więcej). Ludzi dopuszczono nie do dyskusji nad inwestycjami i kierunkiem rozwoju, tylko nad parcelacją strat. Oto model
partycypacji, którego nie mogą przełamać
ci poznaniacy, którzy o normalną partycypację się upominają.
Gdzie w tym wszystkim etos? Gdzie ta
poznańska „porządność”? Gdzie gospodarność i rozsądek? Twardy realizm? Inwestowanie z głową? Słowem wszystko,
z czego poznaniacy są tak dumni? Kiedy
zdziwiona pytałam o to, często słyszałam: ależ co ty mówisz, przecież miasto
kwitnie, bo Poznaniacy są porządni, gospodarni… (znana litania). Jak przyciskałam, że ten stadion, na którym trawa
nie rośnie, te drogi wiecznie dziurawe,
Romowie, likwidowane szkoły i przedszkola, upadlane teatry, ludzie w blaszanych kontenerach, słyszałam z jednej
strony: no tak, faktycznie, ale to nie my,
lecz władza, z drugiej zaś: jest w tym jakaś metoda.
Czyja metoda? No, jak to czyja: władzy
i nas samych, bo my tę władzę wybraliśmy. Jaka metoda? No, jak to jaka? Nasza,
poznańska: gospodarnie, schludnie i z zasadami. Tak wracaliśmy po kole do tego
„etosu”, z którego władza się wywodzi.
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Co dalej z tym ładem?

Komu będzie służyć prawo budowlane?
Jolanta
Piecuch
Organizacje społeczne od lat zabiegają o zatrzymanie chaosu
urbanistycznego w Polsce. Chaos urbanistyczny sprzyja degradacji przestrzeni publicznej
i spadkowi jakości życia w miastach. Czasem jest wynikiem korupcji, czasem samowoli budowlanych, ale najczęściej – złego
prawa. Niestety po stronie rządu,
Sejmu i władz lokalnych wciąż
nie ma woli konstruktywnego
dialogu ze społeczeństwem.
Strona społeczna od lat bezskutecznie próbuje nawiązać taki
dialog. Czy tysiące godzin pracy
społecznych organizacji pozarządowych, setki konferencji branżowych organizowanych m.in. przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) czy Kongres
Budownictwa mają sens? Dlaczego rządzący wykazują się uporem
w pomijaniu głosu obywateli, dla
których pracują? A może pracują
wcale nie dla obywateli?

Nowelizacja bez
konsultacji
Symptomatycznym przykładem
jest „palikotowa” nowelizacja
prawa budowlanego z 2009 r. W
2008 r. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad nowelizacją prawa budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym.
Organizacje pozarządowe zwróciły się do Ministra Infrastruktury, premiera oraz Sejmu z petycją,
żądając wzięcia pod uwagę doświadczenia zwykłych obywateli dotkniętych dotychczasowym
złym prawem. W petycji (www.
petycja.org.pl) obywatele deklarowali gotowość wskazania luk
w prawie i zapisów korupcjogennych oraz sprzyjających degradacji przestrzeni. Nikt z adresatów
nie okazał zainteresowania.
Celem nowelizacji było „usuwanie barier budowlanych”, uciążliwych m.in. dla deweloperów.
Podczas obowiązkowych konsul-

tacji społecznych organizacje wielokrotnie wskazywały zagrożenia
płynące z proponowanych przez
ministerstwo zapisów. De facto
zwalniały one instytucje administracji państwowej z odpowiedzialności za ład przestrzenny.
Przebieg konsultacji społecznych
nie rokował dobrze dla przygotowanego projektu. Ministerstwo
zawiesiło więc prace i oddało
sprawę sejmowej komisji Przyjazne Państwo, co pozwoliło formalnie pominąć wszelkie konsultacje. Tym sposobem 12 lutego
2009 r. Sejm uchwalił nowelizację
prawa budowlanego, likwidującą
pozwolenia na budowę, dopuszczając możliwość budowania na
podstawie zgłoszenia, bez informowania o tym sąsiadów i bez
zgody organów nadzoru.
Grupa warszawskich i podwarszawskich organizacji społecznych zwróciła się o konsultacje
w tej sprawie do SARP i TUP. 3
marca 2009 r. odbyła się wspólna
konferencja prasowa, na której 17
organizacji wystosowało do senatorów apel o odrzucenie szkodliwej społecznie nowelizacji.
Także Porozumienie Urbanistów,
Architektów i Inżynierów Budownictwa, skupiające dziesięć
najważniejszych organizacji branżowych, zwróciło się 16 marca
do ówczesnego Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego o zatrzymanie niekorzystnych zmian.
Tymczasem wiceprezes Polskiego
Związku Firm Deweloperskich
Jacek Bielecki nie krył, że to projekt przygotowany przez jego środowisko.

Jak państwo zawiodło
obywateli
Podczas obrad Senatu 6 marca
2009 r. nikt nawet nie wspomniał
o otrzymanym apelu. Co gorsza,
Senat wprowadził poprawki, dopuszczające dowolność zabudowy
nawet na obszarze Natura 2000.
Poseł Janusz Palikot wystąpił na
konferencji prasowej, nazywając
przeciwników ustawy „pseudoarchitektami”, „pseudourbanistami”
i „pseudoekologami”. Zaś przewodniczący komisji Przyjazne Pań-

Władza działa w imię społeczności, więc
władzy ufamy, władzy nie sprawdzamy
i, co mnie najbardziej zaskoczyło: władzy
nie zmieniamy. Do tego stopnia władzy
ufamy, władzy nie sprawdzamy i władzy
nie zmieniamy, że obecna władza, jak dobrze pójdzie, będzie rządzić 16 lat! Mimo
degradacji miasta poznaniak nie widzi
potrzeby zmian, wyborczy poznaniak ma
się rozumieć, bo czepiająca się władzy
opozycja się nie liczy.
Jak to się ma do owej gospodarności oraz
działania z rozsądkiem i wedle zasad?
Prezydent, który ma ciągnący się latami, przegrany w pierwszej instancji proces o niegospodarność, został wybrany
na czwartą kadencję. A jego kampanie
wyborcze zawsze budowane są na obrazie owego etosu. Czy poznaniak nie chce
zmian? Co na to wpływa, skoro dobra
zmiana leży w etosie przedsiębiorczego
konserwatysty z zasadami, jakim chciałby być odpowiedzialny mieszkaniec miasta? Co się stało z dawnym etosem? Byłbyż lipą?
A może to z uprawianym przez Poznań
modelem miejskim jest coś nie tak? Dlaczego rzesze ludzi znalazły się poza obszarem rzeczywistej partycypacji i to w

stwo Mirosław Sekuła (który objął
tę funkcję w styczniu 2009 r.) zadeklarował, że chce tworzyć prawo
tylko dla „uczciwych ludzi”. Przyznał przy tym, że jest idealistą, bo
zapewne okres pomiędzy wejściem
w życie nowych zapisów ustawy a
czasem, kiedy gminy będą miały swoje plany miejscowe, będzie
niebezpieczny. Zapewnił jednak,
że Sejm chce „zmusić gminnych
urzędników do wytężonej pracy
nad planami poprzez uproszczenie przepisów określających zasady tworzenia miejscowego planu”.
Podobno miał nawet pomysł karania gmin, które z takiego obowiązku się nie wywiążą, ale do dziś żaden projekt w tej sprawie nie został
ujawniony.
W kwietniu 2009 r. Sejm, ignorując zasięgnięte w toku procesu legislacyjnego opinie prawne krytyczne wobec proponowanych
rozwiązań, ostatecznie uchwalił
nowelizację (odrzucając na szczęście niektóre z senackich poprawek). Nowe prawo budowlane
znosiło pozwolenia na budowę,
podobnie jak odpowiedzialność
organów państwowych za nadzór nad ładem przestrzennym.
Rozstrzyganie sporów w tym zakresie przeniesiono do sądów cywilnych (dotychczas rozstrzygał
sąd administracyjny). A przecież
chodzi o spory najsłabszego ogniwa procesu budowlanego, jakim
jest obywatel, z inwestorem, który często może korzystać z usług
najdroższych prawników!

Ratunek w Trybunale
Pozostała ostatnia szansa. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne i branżowe
zwróciły się do Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego o skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją RP. Prezydent
złożył wniosek w trybie kontroli
prewencyjnej, dzięki czemu nowela nie weszła w życie do czasu jej
rozpatrzenia w kwietniu 2011 r.
Dzień rozprawy, 20 kwietnia
2011 r., okazał się wielkim dniem,
przywracającym wiarę obywateli
w demokratyczne struktury państwa. Marszałek Sejmu podtrzy-

taki sposób, że tego nie zauważyły, albo
widzą, ale jest to dla nich niezbyt bolesne? Dlaczego to wszystko jest niewidzialne dla wyborczego poznaniaka,
który uczestniczył w wyborach w 25 procentach?
Czy chodzi o to, że proces ten zachodził
powoli, zbyt powoli, by się nie przyzwyczaić do obniżonych standardów? Że stosowano metodę podszywania się pod
dobro: weźmiemy wam park, ale damy
ekskluzywny dom handlowy z wysokimi
cenami, które podnoszą prestiż poznaniaka? Wywieziemy tzw. element społeczny
poza granice miasta, a damy wam spokój
od patrzenia na nich i utrzymywania ich
w tej biedzie? Damy wam multipleks z
popcornem w miejsce kina ze starymi fotelami, które pamiętają lepsze czasy? A w
miejsce nowoczesnych przedstawień teatralnych damy wam tzw. historyczne rekonstrukcje powtarzane co roku?
Nie znam innych dużych miast tak dobrze jak Poznania. Pewnie każde miasto
ma swój etos i swoje problemy. Zakładam
jednak, że część problemów jest wspólna.
Czy jest nim model zarządzania miastem?
Do kogo należy realna władza w mieście?
Czy mieszkańcy muszą być poddanymi,

mał dotychczasowe stanowisko,
że nowela jest zgodna z Konstytucją. Przedstawiciel Prezydenta
oraz Prokurator Generalny przedstawili stanowiska przeciwne.
Trybunał Konstytucyjny, obradując w pełnym składzie, uznał, że
zniesienie obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę jest niezgodne z konstytucją.
Sędziowie zgodzili się z zarzutem strony skarżącej, że „publiczno-prawnej ochrony praw właścicieli sąsiednich nieruchomości,
stosowanej na etapie przed rozpoczęciem budowy, nie zastąpią instrumenty cywilnoprawne,
przewidziane w kodeksie cywilnym dla ochrony własności, gdyż
co do zasady działają ex post (po
naruszeniu prawa), a nie zapobiegają naruszeniom i są trudne do
zastosowania oraz kosztowne”.
Trybunał uznał także za niezgodny z konstytucją zapis, który przewidywał zalegalizowanie z mocy
prawa (bez przeprowadzenia postępowania) wszystkich samowoli budowlanych, wybudowanych
przed 1 stycznia 1995 r. (o ile tylko
nie było w związku z nimi prowadzone postępowanie administracyjne). Trybunał uznał taki zapis
za sprzeczny z zasadą zaufania
obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz z zasadą dookreśloności prawa. http://
www.trybunal.gov.pl/OTK/otk.
htm (sygn. Kp 7/09).

Co dalej?
Odrzucenie przez Trybunał nowelizacji prawa budowlanego to
sukces demokratycznej Polski,

którzy żebrzą o „partycypację” i dostają
ochłapy pod warunkiem przynależności
do zblatowanej z urzędem miejskim elity?
Czy nasze miasta przekroczyły obśmiany w pozytywistycznej literaturze model
rządzenia na kolacji u sołtysa (w dobrym
razie: prezydenta) wespół z miejscowym
proboszczem, nauczycielem i lekarzem
lub weterynarzem? Gramy w karty o teatr, stadion i przedszkole? Cynicznie wykorzystujemy utrwalony na dobre obraz,
odwołujący się do dobrego samopoczucia mieszkańców? Dlaczego się to udaje?
Mimo że media o tym piszą, mówią, ba,
krzyczą! Mimo że miastem przechodzą
pochody protestacyjne, że działa opozycja, że ludzie skrzykują się tu i tam, że to,
że tamto… Nie działa.
Jak na razie znalazłam tylko jeden konkret, który można wskazać w linii (nie
rozumiem tego – IK): odpowiedzialny
za to nieudanie. Jest nim zaporowa ordynacja wyborcza, która sprawiła, że np.
oddolny ruch miejski „My Poznaniacy”,
zdobywszy w wyborach 10%, nie otrzymał ani jednego mandatu. Zapewne podobnie było i w innych miastach. Konkret to poważny, ale czy odpowiada na
pytanie: dlaczego poznaniacy nie poszli

ale to nie znaczy, że obecna sytuacja jest dobra. Potrzebne są
nowe regulacje dotyczące ładu
przestrzennego: m.in. nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
prawa budowlanego i/lub nowy,
kompleksowy system gwarantujący kulturę polskiej przestrzeni,
o który organizacje pozarządowe
wystąpiły do Prezesa Rady Ministrów w lutym 2010 r.
Istotne jest, w jakim kierunku pójdą te zmiany. Z jednej strony Palikot zapowiada ponowne złożenie
w Sejmie swojej nowelizacji prawa
budowlanego. Z drugiej strony w
siłę rosną organizacje społeczne,
dzięki współpracy i umiejętności
konsolidacji wysiłków.
W czerwcu 2011 r. odbył się w Poznaniu Kongres Ruchów Miejskich.
Podczas jesiennej kampanii wyborczej Kongres przygotował „skaner
miejski”: kandydatów na posłów i
senatorów pytano o gotowość pracy na rzecz prawa obywateli do
miasta, w tym o stan i przyszłość
prawa stanowiącego o jakości polskiej przestrzeni. Większość uczestników skanera zgodziła się z diagnozą organizacji społecznych. Czy
to znaczy, że sposób komunikowania się z nami posłów i senatorów
wkrótce się zmieni?
Organizacje społeczne są wartościowym partnerem, mogą pomóc
w naprawie ułomnego prawa.
Pod warunkiem, że ktoś zechce
się z ich zdaniem liczyć.
Jolanta Piecuch: prezeska Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy,
uczestniczka Kongresu Ruchów
Miejskich

do wyborów? Dlaczego nie chcą tym kanałem oddziaływać na miasto? I dlaczego wybrali po raz czwarty tego samego
człowieka, na którego na co dzień narzekają? Dlaczego nie chcą lub nie mogą
przejąć miasta?
Nie wierzę w „etosy” miejskie. To usypiające obrazy, którymi odurzają nas inni
i którymi, co gorsza, odurzamy się sami.
Jesteśmy jak alkoholicy, dla których etos
jest smacznym drinkiem, wlewanym codziennie, by nie dostrzegać upadającego
miasta. Nie wierzę też w niewinność odurzanych. Osiągnęliśmy ten stan cynizmu,
który pozwala nam spojrzeć na siebie
usprawiedliwionych w dystansie wobec
zła wyrządzanego miastu i jego mieszkańcom.
Przestaję wierzyć w debatę z włodarzami,
z notablami, z elitami. Zacznę chyba wierzyć w samo miasto – w budynki, ulice,
place. Może one zapytają: czy ma nami
kto uczciwie zarządzać? Może one dadzą
moc miejskim oburzonym?
Beata Anna Polak: polonistka, krytyczka literacka, asystent w Pracowni Pytań
Granicznych UAM
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Nie wstydźmy się być odpowiedzialni

ciąg dalszy ze str. 1
Jedyna recenzja, jaka ukazała się
w prasie architektonicznej, nie
świadczyła o choćby powierzchownym zrozumieniu mojej
tezy. Architekci źle znoszą, gdy
przypomina im się, że nie są niezależnymi ekspertami, lecz jedynie wykonawcami woli klienta. Nie dziwię im się oczywiście,
szczególnie dziś takie wypominanie musi drażnić. To w końcu architektów należy winić na równi z
bankierami za kryzys, który prawie
cztery lata temu złapał miasta za
gardła i nie chce puścić. Spekulacje
finansowe szły ręka w rękę ze spekulacjami na rynku nieruchomości.
Do beneficjentów tego sztucznego
boomu należeli architekci, którzy
oczywiście dziś woleliby o tym zapomnieć. Współczesna architektu-

ra (zwłaszcza w Europie) rzadko
odnosi się do kwestii społecznych.
Tradycja społecznie zaangażowanej architektury jest w zaniku, pozostały jedynie strzępy wrażliwości
w inicjatywach takich jak Architecture for Humanity – organizacji
projektującej pro bono budynki dla
uchodźców i społeczności globalnego Południa.
Przez wieki architektura była
przedłużeniem polityki i gospodarki, a architekci służyli jedynie
elitom. Jednak prawie sto lat temu
modernistyczni architekci skupieni wokół założonego w 1928 r.
Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej (CIAM)
spróbowali odejść od architektury
dla wybranych i uczynić ją narzędziem demokratycznej i równościowej emancypacji. Oczywiście

Mieszkańcy warszawskiej Pragi skupieni w inicjatywie PRECEL pracują nad
projektem rewitalizacji Pałacu Konopackiego
Fot. kulturasieliczy.pl

Miasta dla pieszych
Maciej
Czeredys
Od ponad 30 lat
obserwujemy w
świecie zachodnim renesans miejskiego stylu
życia. Opiera się on na symbolicznej wymianie: miejsce człowieka
z samochodem zajmuje człowiek
bez samochodu. „Miasto kompaktowe”, „miasto 5-minutowe”,
„miasto małych odległości” to
przykładowe nazwy nowych idei.
Pieszy użytkownik ląduje w centrum zainteresowania już nie tylko
miejskich aktywistów, ale również
coraz szerszych rzesz urbanistów
i niektórych polityków.
To odrodzenie miast poprzedzone było głębokim kryzysem. Po II
wojnie światowej nastąpiło przyśpieszone uprzemysłowienie, a co
za tym idzie – gwałtowny rozwój
motoryzacji i ucieczka zamożniejszych mieszkańców z gęsto zabudowanych śródmieść na przedmieścia. Powojenne planowanie
inspirowane myślą modernizmu
ukształtowało system oparty na
indywidualnym transporcie samochodowym z towarzyszącą mu
nową kulturą jedzenia w barach
szybkiej obsługi i robienia zakupów w marketach. Pod wpływem
tych dramatycznych przekształceń wybuchła pierwsza fala krytyki tzw. nowoczesnej urbanistyki.
Podobne problemy, które doprowadziły do kryzysu wiele miast świata
zachodniego, zaczęły dotykać również Polskę. Rozpoczęło się to jed-

nak nieco później. Ale w debacie o
skutkach transformacji ustrojowej w
Polsce wciąż brak krytycznej refleksji dotyczącej miasta „nie dla pieszych”, miasta dróg, a nie ulic, miasta bez chodników. Dopiero ostatnio
przenika do świadomości publicznej, zwłaszcza na fali wysuwanych
przez ludzi żądań współdecydowania o rozwoju miasta, pod hasłami
„miasta dla rowerów” czy też coraz
głośniej artykułowanej niezgody na
zawłaszczanie przestrzeni publicznych przez reklamy, samochody i
banki. Przenika również stopniowo
do miejskich strategii, choć nadal
jest słabo obecna w codziennej urzędowej praktyce. Źródeł tego należy
szukać w politycznej słabości miejskich samorządów, jak również w
przyzwyczajeniu do sektorowego
zarządzania miastem, bez wizji miasta jako całości.
Warszawskie „aspiracje cywilizacyjne” słabo przekładają się na
przyjazność miasta. Z jednej strony słychać głosy zachwyconych
przyjezdnych, konfrontujących zapewne swoje wyobrażenie o „tym
mieście gdzieś na wschodzie” z
jego autentyczną żywotnością. Z
drugiej strony mamy raporty European Cities Monitor (ECM) czy
Quality of Living Survey (Mercer),
które plasują Warszawę na szarym
końcu zestawień. I tak w ECM w
kategorii transportu wewnętrznego wśród 36 analizowanych miast
Warszawa zajmuje 33. miejsce, w
kategorii jakości życia 35, zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia hałasem 32. W raporcie firmy
Mercer zajmuje 84. miejsce, daleko
np. za czeską Pragą (69. miejsce).

nie byli pierwsi. XIX-wieczni reformatorzy próbowali tego samego, a osiedla robotnicze są do dziś
budzącymi szacunek pamiątkami
takiego myślenia. Jednak CIAM
idee sprawiedliwości społecznej
postawił w centrum swojej działalności. Nie wiemy oczywiście,
co stałoby się z ideami modernizmu, gdyby nie okropności II wojny światowej. Pozostawiła ona Europę i dużą część świata w stanie
katastrofy – zarówno społecznej,
gospodarczej, jak i przestrzennej.
Jeśli dziś mówimy o potrzebie
oszczędzania, o cięciach budżetowych, dobrze byłoby pamiętać, że
radykalna, wspólnotowa modernistyczna architektura rozkwitła
po II wojnie właśnie dlatego, że
był to czas ubóstwa i wyrzeczeń.
Dzisiaj natomiast, jak pokazuje Naomi Klein, ideolodzy neoliberalizmu wykorzystują kryzys
do wspierania prywatyzacji, aby
zniszczyć to, co jeszcze pozostało
wspólne, zwiększając nierówności społeczne. Warto więc przypomnieć historyczny moment, kiedy
na prawdziwy kryzys, prawdziwą
katastrofę znaleziono dokładnie odwrotną odpowiedź: nie więcej prywaty, lecz właśnie mniej egoizmu, a
więcej empatii i równości. To ta odpowiedź na długie lata przyniosła
Europie pokój i dobrobyt.
Więcej empatii i równości to w
miastach budownictwo społeczne
i socjalne, to normy budowlane,
to zamiana slamsów na mieszkania z łazienkami i bieżącą wodą.
To szkoły i przedszkola, to domy
kultury. By jednak to wszystko
mogło się zdarzyć, architektura
musi dotyczyć ludzkich potrzeb,
a nie spekulacji. Jeśli zaś mowa o

Jak przypomina duński urbanista
Jan Gehl, współautor sukcesu pieszo-rowerowej Kopenhagi, „chodzenie jest pierwszym i najbardziej podstawowym sposobem
przemieszczania się, sposobem
na dostanie się dokądś, zapewnia
jednak również nieformalną i nieskomplikowaną możliwość bycia
obecnym w środowisku publiczny”. O ile wykonywanie czynności koniecznych, takich jak pójście
do sklepu, do przychodni czy do
tramwaju, w niewielkim stopniu
zależy od jakości przestrzeni (choć
wpływa ona na to, ile czasu zajmują), to już czynności rekreacyjne,
szczególnie wpływające na jakość
życia, takie jak np. spacerowanie,
zabawa czy siedzenie na ławce,
wyraźnie zależą od warunków
przestrzennych.
Chodzenie ma znaczenie ekologiczne, rekreacyjne, społeczne,
ale i ekonomiczne. Jego ekonomiczny, a do pewnego stopnia
także społeczny i rekreacyjny walor świetnie wykorzystują centra
handlowe. Potwierdzają to zresztą
brytyjskie badania dotyczące poziomu wydatków konsumenckich.
Osoby przemieszczające się pieszo
wydawały średnio o 1/3 więcej niż
osoby przemieszczające się samochodem czy komunikacja publiczną. A więc wartość ekonomiczna
przestrzeni zależy od jej dostępności dla pieszych. Słaba dostępność
przestrzeni publicznych dla ruchu
pieszego, oprócz tego, że obniża
ich atrakcyjność i nie daje poczucia bezpieczeństwa, skutkuje wykluczeniem rozumianym jako fizyczne, ekonomiczne i społeczne
odizolowanie określonych użytkowników (osób starszych, dzieci)
czy całych grup społecznych (np.
niepełnosprawnych).

ludzkich potrzebach, to liczą się
właśnie ludzie tu i teraz, ludzie
których trzeba nakarmić, odziać,
dać im dach nad głową. Tego nie
osiągnie się, nadmuchując kolejną giełdową bańkę. Mówmy o potrzebach i żywych ludziach, a nie
abstrakcyjnych wskaźnikach gospodarczych. Zamiast rozprawiać
o „skali bezrobocia”, powiedzmy,
że trzeba dom wybudować i że
ludzie chcą mieć poczucie sensu
swojej egzystencji.
W szkole architektury na Uniwersytecie w Plymouth, gdzie pracuję, widać wyraźną zmianę w
tym, co i jak studenci projektują.
Zamiast galerii sztuki i muzeów,
które pozwalają rozbłysnąć indywidualnej ekspresji, moi studenci
mierzą się z ideami takimi jak reindustrializacja czy uprawa żywności w miastach. Rozmawiamy
więc o recyklingu, o odpadach,
o brudzie, o tym, że nie wstydzimy się przemysłu w mieście, bo
nie wstydzimy się pokazać pracy, znoju i technologii. Jeśli rozmawiamy o centrum miasta, to
nie jako o „salonie”, po którym
przechadzają się znudzeni mieszczanie szukający coraz to nowych
podniet, lecz jako o pokoju dziennym z otwartą kuchnią. Może
niekoniecznie bigos trzeba tam
gotować, ale fartucha uwalanego
mąką wstydzić się nie będziemy!
To nie tylko zmiana w myśleniu
o mieście, ale też bardzo mocne
przewartościowanie estetyczne.
Koniec ze sterylnością, ze szkłem
i białymi płaszczyznami. Koniec
z materiałami, które lśnią nowością przez sezon, by potem ustąpić miejsca jeszcze nowszym. Nie
zmiana, lecz trwałość, nie połysk,

Amerykańska urbanistka Jane Jacobs zauważyła, że wygląd miasta,
to, na ile jest ono bezpieczne i atrakcyjne, zależy od tego, jak bezpieczne
i interesujące są ulice. Przez ostatnie
20 lat ulice polskich miast (a więc i
ich słabsi, niezmotoryzowani użytkownicy) zostały zdominowane
przez tych silniejszych, z samochodem i ważnymi interesami. Skąd
ten lekceważący stosunek do najważniejszych użytkowników miasta i jego ulic, czyli pieszych? Inne
brytyjskie badania wskazują, że
osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji (planiści, urzędnicy)
zakładają, że chodzenie „da sobie
samo radę”, i koncentrują uwagę na
innych formach transportu (kolej,
samolot, samochody, transport publiczny). Wyraźnie widać to w słabiej zurbanizowanych obszarach,
gdzie ulice są wyposażone raczej
w asfaltową nawierzchnię niż w
wygodny obustronny chodnik. W
warunkach polskich potwierdza to
powszechne przyzwolenie na par-

lecz ślad używania. W końcu – nie
konsumpcja, lecz produkcja, nie
klasa średnia, lecz ludzie pracy.
To również deklaracja zrozumienia
tego, że jak w 1933 r. pisał czeski
architekt Jiří Kroha, „przestrzeń architektoniczna to przestrzeń wspólnotowa”. Dziś więc rozmawiamy
ze studentami o „hakowaniu” systemu nie po to, by stworzyć jakąś
tymczasową strefę autonomiczną,
lecz po to, by przejąć instytucje, by
zmienić system. Nie może być inaczej, jeśli projekty podbudowane
są analizami technologii, zależności pomiędzy poszczególnymi systemami i procesami. Gdy rozmawiamy o rolnictwie w miastach, to
nie są to działki z marchewką, lecz
wysoko stechnicyzowane procesy,
połączone z innymi/między sobą
według zasady „od kołyski do kołyski”. (Chodzi o ideę, że odpad z jednego procesu może być surowcem
w drugim, że „śmierć” produktu
powinna być narodzinami innego
produktu. To rodzaj hiper-recyklingu, który jest po prostu integralną
częścią produkcji).
Miasta współczesne utraciły polityczną podmiotowość oraz powód,
by istnieć. Dziś są bardziej zasobem,
polem, na którym żerują globalne
rynki niż samodzielnym graczem
na tym rynku. Odbudowa podmiotowości miasta jest konieczna, by
miasto – a wraz z nim jego mieszkańcy – mogło przetrwać. To proces, w którym muszą wziąć udział
również architekci, mający dość odwagi, by marzyć i wziąć za swoje
marzenia odpowiedzialność.
Krzysztof Nawratek – architekt,
urbanista, wykładowca w School
of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie w Plymouth. Autor książek: Ideologie w
przestrzeni.Próba demistyfikacji oraz
Miasto jako idea polityczna.

kowanie na chodnikach, a w okresie zimowym praktyka odśnieżania
jezdni w pierwszej kolejności, przed
chodnikami.
Jak powiedział burmistrz Bogoty
Enrique Peñalosa, w kolumbijskiej
konstytucji nie zapisano prawa do
parkowania samochodu. W polskiej
konstytucji też niby nie, a tymczasem samochody parkujące na chodnikach, placach, a nawet trawnikach
są równie powszechne i bezkarne,
jak wszędobylskie reklamy. Niestety władze często temu sprzyjają. W
warszawskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego można wyczytać, że warunki dla ruchu pieszego „pogarszają
się wraz ze zbliżanYiem się do centrum miasta”. Mało kto zastanawia
się nad tym, kto traci i co tracimy
my wszyscy na skutek tej sytuacji.
Maciej Czeredys, jest architektem, urbanistą, publicystą „Zielonych Wiadomości”.
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Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.
Bob Dylan

Wojciech Kłosowski
Jesienią 2011 r. odbył się we
Wrocławiu Europejski Kongres
Kultury. Potem był Kongres Kultury w Bydgoszczy, dalej Regionalne Forum Strategia dla Kultury w Warszawie i zaraz po nim,
także w stolicy, II Kongres Bibliotek Publicznych. Chwilę później wystartował Kongres Kultury
Partnerstwa Wschodniego w Lublinie, tuż po nim Łódzki Regionalny Kongres Kultury, następnie
animatorzy i edukatorzy spotkali
się na ShortCut Europe w Warszawie i wreszcie w pierwszych
dniach grudnia odbył się Poznański Kongres Kultury. Czemu tyle
środowisk kultury w jednym czasie zadecydowało o spotkaniu
i debatach? Widocznie mają poczucie, że w kulturze następuje
dziś fundamentalna zmiana i że
wobec tej zmiany nie można być
obojętnym. Fala wzbiera i czas
zacząć pływać, bo ci, co będą nadal leżeć na dnie, za chwilę po
prostu utoną.

Zauważyć rewolucję
Nie wszyscy dostrzegają wzbierającą falę zmian. Wielu przybywa
na kongresowe debaty, by upomnieć się w imieniu swej instytucji o „więcej pieniędzy na kulturę
taką, jak dotychczas”. Ludzie wolą
rzeczywistość stabilną, wypierają zmianę ze świadomości. Ale
jak powiada Ayn Rand, „możemy
uciekać od rzeczywistości, lecz nie
możemy uciec od skutków uciekania od rzeczywistości”. A dzisiejsza rzeczywistość to kryzys
dotychczasowego systemu działalności kulturalnej. Model kultury
ekskluzywnej, zamkniętej w instytucjach, opartej na sztywnym podziale na światłych twórców i łaskawie oświecanych odbiorców,
musi odejść w przeszłość.
Jego miejsce zajmuje nowy model: kultury otwartej, zapraszającej do uczestnictwa. Takiej kulturze nie są potrzebne „świątynie
sztuki”, tylko przestrzenie spotkań. Nieostry staje się podział na
twórców i odbiorców: wielobarwne pole kultury sprzyja raczej wymianie niż jednokierunkowemu
przekazowi. Zamiast oświecania
ciemnych mamy różne obiegi kultury, a w nich każdy z nas odnaj-

duje się co chwila w innej roli. Bywamy publicznością, a za chwilę
twórcami, menedżerami, mecenasami, krytykami kultury… Niezwykle ważna staje się edukacja,
ale znów – rozumiana zupełnie
inaczej. Dziś „kompetencja kulturowa” to nie tyle znajomość kanonów, co umiejętność krytycznego
dyskutowania z kanonami i proponowania własnych.
Model hierarchiczny, sytuujący
na szczycie „kulturę wysoką”, a
wyrzucający poza salony „kulturę buntowniczą”, jest oparty na
kłamstwie. Zaskakująco liczne
dzieła z obecnego kanonu „kultury wysokiej” były w swojej epoce
właśnie buntem, nie miały wstępu na salony. Do tej tradycji mają
prawo raczej dzisiejsze squaty
i wspólnoty undergroundowe niż
szacowne muzea, raczej alternatywne kluby muzyczne niż dostojne filharmonie. System instytucji
„kultury wysokiej” dokonał więc
zawłaszczenia i w dodatku nie
wie, co dalej zrobić z zawłaszczoną tradycją. „Kultura wysoka”
samopowiela się w nieskończoność, tworząc coraz bledsze kserokopie samej siebie, by z coraz
bardziej obrażoną miną wystawiać je w opustoszałych salach.
Tymczasem publiczność dawno
przeniosła się do internetu, gdzie
każdy może być pisarzem, plastykiem, fotografikiem czy filmowcem. Jeśli więc instytucje kultury
mają być komukolwiek potrzebne,
stary sposób robienia kultury musi
być zastąpiony innym. Kluczowym
słowem jest tu „uczestnictwo”.

Lege artis…
Czy system prawny dostrzega tę
następującą na naszych oczach
przemianę? W znowelizowanej
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
próżno by szukać takich słów jak
„uczestnictwo”, „publiczność”, „odbiorcy”. Nie pojawia się też „animacja” czy „animatorzy”. „Edukacja” występuje dwukrotnie. Są za
to inne słowa… Ilustracja poniżej
to wygenerowana komputerowo chmura tagów: sto słów najczęściej występujących w tekście
ustawy (oprócz „kultury”, terminu
oczywiście najczęstszego). Wielkość poszczególnych słów na rycinie jest proporcjonalna do częstości wystąpień w tekście ustawy.

Rycina bezlitośnie obnaża sposób myślenia autorów ustawy,
który przecież wpływa przemożnie na to, co dzieje się faktycznie:
kultura zdaniem ustawodawcy to
instytucje. Art. 2 ustawy brzmi:
„Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina,
muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie
sztuki i ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach
kultury”.
Inne formy są więc dopuszczalne, ale uznano za słuszne wskazać katalog tych dwunastu form
organizacyjnych, które występują „w szczególności”. Jakby
chciano podsunąć obywatelom
pewien wzorzec, którego dobrze
byłoby się trzymać. Choć art. 3
ustawy przewiduje możliwość
prowadzenia działalności kulturalnej przez „osobę fizyczną” –
pojedynczego człowieka, to akurat tak się składa, że wszystkie
wymienione formy organizacyjne
są typowe dla instytucji. Wśród
form działalności wskazanych
jako występujące „w szczególności” nie ma ani „pracowni
twórczej”, ani „atelier fotograficznego”, ani „zespołu rockowego”,
ani „kolektywu artystycznego”,
ani indywidualnego, niezorganizowanego „poety”, „muzyka studyjnego” czy „rysownika komiksów”. Pojedynczy ludzie bądź
ich niesformalizowane grupy
są potraktowani wyraźnie gorzej niż dostojne instytucje. Nie
do tego stopnia, by nie mogli
działać; mogą, bo mieszczą się
w luce stworzonej przez zwrot „w
szczególności”. Ale w dalszej treści ustawy pojawia się pojęcie instytucji kultury, która, jak wynika
z art. 8, jest wyłącznie publiczna,
nigdy prywatna.
Ustawa reguluje zasady działania instytucji kultury, nie przywołując ani razu nie tylko pojęcia uczestnictwa w kulturze, ale
także pojęcia publiczności, odbiorców, widzów czy słuchaczy.
Za to w art. 7 obszernie opisuje zasady przyznawania honorowej odznaki „Zasłużony Działacz
Kultury”. Chciałoby się zapytać:
zasłużony czym? Czym można
się zasłużyć w tym dziwacznym
świecie kultury bez publiczności?
Czy dobrze zgaduję, że – gorli-

wą służbą Instytucji? Gdyby rzeczywistość pracy w kulturze była
regulowana tylko przez ustawę, byłaby przerażająco płaska
i oderwana od własnych celów.
Po co istniałyby instytucje kultury? Żeby prowadzić działalność
kulturalną. A po co działalność
kulturalna, skoro nie zauważamy
jej odbiorców? Ano po to, by instytucje miały z czego żyć, utrzymywane przez publicznego mecenasa.
Na szczęście kultura jak drożdżowe ciasto ani myśli zmieścić
się w tej formie. Wyrasta ponad
jej krawędzie, twórczo kipi i wylewa się poza system. Do pracy
„w kulturze” przychodzą coraz
częściej ludzie, którzy nijak nie
chcą usiedzieć spokojnie w gotowych ramach i próbują otworzyć
instytucje kultury na publiczność,
zapraszając do uczestnictwa.

Żywe uczestnictwo
w kulturze
Rozumiane po nowemu uczestnictwo w kulturze to aktywny
udział człowieka w tych obszarach życia, które on sam odczuwa jako „kulturę” (i w tym sensie są one dla niego ważne),
nie zaś w tych obszarach, które
za „ważne” i „kulturalne” uznało społeczeństwo. Uczestnictwo
tak rozumiane polega więc na
własnym wyborze, na własnej
ekspresji. Być zawiezionym autokarem wraz z całą klasą do
muzeum to jeszcze nie uczestnictwo. To może dobrze wygląda w statystyce, ale społecznie
jest jałowe. By było to prawdziwe
uczestnictwo w kulturze, a nie
jego pozór, dzieci z autobusu –
ta najłatwiejsza w obsłudze kategoria odwiedzających różne
instytucje kultury – musiałyby
najpierw być aktywnie zainteresowane spotkaniem z kulturą
proponowaną przez instytucje,
do których są wożone. Ale na
razie nikt ich nie pyta o zdanie.
Autobus kursujący ze szkoły do
muzeum jest kanałem specyficznej symbiozy starego ze starym:
szkole jest najłatwiej odfajkować
sprawę uczestnictwa w kulturze,
wioząc uczniów na gotową lekcję muzealną, zaś muzeum potrzebuje owych „dzieci z autobusu” by mieć w ogóle jakąkolwiek
publiczność.

Tymczasem nowocześnie rozumiane uczestnictwo w kulturze
to nie tylko konsumpcja kultury
„upowszechnianej” przez instytucje. To w ogóle nie tylko konsumpcja, nie tylko bycie odbiorcą,
widzem, słuchaczem, czytelnikiem. Uczestnictwo, to świadome
i dumne wnoszenie w obieg społeczny kultury – jak pisze Grzegorz Godlewski – „samodzielnie
przez siebie odkrytej lub wynalezionej”. Nie chodzi przy tym jedynie o twórczość amatorską (choć
i na nią jest miejsce). Częścią
czynnego uczestnictwa w kulturze jest też aktywność krytyczna, dyskusja z kulturą zastaną,
jej kontestacja lub afirmacja i inspirowanie się nią. Ba, uczestnictwem w kulturze jest także własny styl życia, sposób ubierania
się, zwyczaje i rytuały grup społecznych, własny gust estetyczny,
oparty na świadomym wyborze i
będący wyrazem indywidualności
lub przeciwnie – identyfikacji z jakąś wspólnotą. Słowem: uczestnictwo w kulturze, to dużo więcej
niż „uczęszczanie do teatrów i
muzeów”.
Instytucje kultury muszą nauczyć
się zapraszać do uczestnictwa i
dbać o zaproszonych ludzi. Szanować ich i z całą skromnością
prowadzić z nimi stały dialog.
Muzeum, teatr, opera, dom kultury i filharmonia muszą przestać
uważać się za szafarzy smakołyków rozdawanych łaskawie
najgrzeczniejszym. Bo świat się
zmienił i to instytucje kultury stoją
dziś w kolejce po łakocie, a szafarzem jest społeczeństwo. To
ono rozdaje najcenniejszą wartość, jaką jest żywa obecność
ludzi w miejscach kultury. Jeżeli instytucje nie dostrzegą tego
w porę, jeśli przegapią wzbierającą falę zmian i nadal będą leżały jak wielkie, bezwładne kamienie, to za chwilę ta fala przeleje
się ponad ich dachami i zatopi je
bezpowrotnie. Więc najwyższy
czas zacząć uczyć się pływać.
Wojciech Kłosowski jest ekspertem samorządowym specjalizującym się w doradztwie
strategicznym. Wykłada zarządzanie kulturą w IBL PAN w
Warszawie. W styczniu 2012
ukazała się książka pod jego redakcją: „Kierunek Kultur a. W
stronę żywego uczestnictwa w
kulturze”
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Anna
Rogozińska
Jak w globalnym, sieciowym
społeczeństwie radzą sobie
małe społeczności ze swymi
lokalnymi inicjatywami kulturalnymi? Wydawałoby się, że
muszą zostać spłukane przez
globalne przepływy popkultury.
Ale nie, bynajmniej nie zanikają;
zyskują tylko nowe narzędzia
do wyrażania swojej odrębnej
tożsamości i nagłaśniania swoich lokalnych spraw.
Chciałabym przyjrzeć się „hiperlokalności” jako formie usieciowienia inicjatyw lokalnych.
Hiperlokalność to wyjście poza lokalność, które pozwala pomyśleć
o niej w kategoriach sieci: miejsc,
ludzi, instytucji, interesów, tożsamości, historii. A także odkrycie,
że różne osiedla lub dzielnice
zmagają się z takimi samymi problemami i równie mocno poszukują ich rozwiązania, co umożliwia zawieranie sojuszy, wspólne
tworzenie strategii i działanie.
Hiperlokalność wyrasta ze wspólnej tożsamości i więzi zbudowanych wokół konkretnego miejsca.
Grupa aktywistów, mieszkańców
tej samej dzielnicy lub miasteczka, mobilizuje się wokół jakiegoś
projektu. Może to być prezentacja historii dzielnicy, tworzenie
subiektywnej mapy miasta, odkrywanie jego wielokulturowych
tradycji. Może to być działanie
na rzecz konsultacji społecznych
i zaangażowania członków społeczności we współdecydowanie
o przestrzeni miasta. Każdy projekt, który jest inicjatywą mieszkańców lub lokalnych instytucji i
posiada własne internetowe życie otwarte na dalsze interwencje
społeczności, jest hiperlokalny.

Demokracja kulturowa
Hiperlokalność stała się możliwa
dzięki rozwiązaniom technologicznym z drugiej połowy lat 90.
Choć pojęcia „web 2.0” i „kultura
2.0” odchodzą do lamusa, ustępując miejsca „mediom społecznościowym”, zasada pozostaje ta
sama. To my, wszyscy użytkownicy Internetu, jesteśmy zarazem
autorami, czytelnikami i dystrybutorami treści. Współtworzymy
sieć, prowadząc blogi i strony internetowe, komentując artykuły
innych, uaktualniając profile na
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Kultura hiperlokalna
portalach
społecznościowych,
wrzucając zdjęcia do internetowych galerii i dzieląc się filmami. Czytamy różne treści – wyszukane przez nas, napotkane
przypadkiem lub polecone przez
znajomych. Dzielimy się tym, co
znaleźliśmy, publikując linki na
portalach
społecznościowych,
wysyłając je mailem lub zamieszczając w treści wpisów na blogu.
To my przejęliśmy rolę mediów.
Jak do tego doszło? Pod koniec lat
90. pojawiły się pierwsze otwarte
serwisy blogowe. Wystarczyło założenie konta i kilkanaście kliknięć,
by stworzyć stronę, dostosować jej
wygląd do własnych potrzeb i zacząć pisać, zamieszczać zdjęcia
i linki. Obecność w Internecie nie
wymagała już umiejętności informatycznych. Dzięki możliwości komentowania blog stał się przestrzenią komunikacji między autorem a
czytelnikiem oraz w obrębie tworzącej się wspólnoty czytelniczej.
Czytelnik komentujący artykuły
stawał się współtwórcą strony, zarazem jej autorem i krytykiem. Rozpowszechnianie linków do konkretnych treści na blogu przyczyniało
się do wzrostu jego popularności i
rozszerzało zasięg oddziaływania,
a tym samym możliwość stworzenia szerszej społeczności. Kultura
2.0 dawała każdemu jej członkowi
okazję do równego zaangażowania i uczestnictwa w tworzeniu zasobów grupy.
Hiperlokalność oferuje inne rozumienie mediów społecznościowych. Nie chodzi jedynie o tworzenie społeczności internetowych,
ale także o reprezentowanie i odzwierciedlanie społeczności geograficznych, usytuowanych poza
środowiskiem wirtualnym. Fora
internetowe na Gazeta.pl poświęcone budującym się osiedlom
umożliwiają przyszłym sąsiadom
poznanie się, kontrolę działań dewelopera i wypracowywanie wspólnych propozycji (np. stworzenia
placu zabaw czy ustawienia ławek
na terenie zielonym). Tarczyńska
11 to klub istniejący na warszawskiej Ochocie, który za pomocą
bloga informuje o swoich działaniach i otwiera się na pomysły oraz
komentarze sąsiadów. Warszawskie Urodziny Placu Wilsona (ryc.
u góry) i wrocławski Splot Szewska
(ryc. poniżej) to strony prezentują-

ce święta ulicy. Poza forami wciąż
niewiele jest w Polsce przykładów
inicjatyw internetowych, które nie
byłyby zapoczątkowane przez organizację pozarządową lub gminę,
lecz przez grupę sąsiedzką, nieformalny kolektyw czy niezrzeszonych mieszkańców.

Inaczej jest w Wielkiej Brytanii,
gdzie społeczności lokalne często sięgają po nowe technologie,
tworząc hiperlokalne przestrzenie
komunikacji. Rozkwitają blogi, portale, fora, radiostacje społecznościowe, grupy na Facebooku i profile na Twitterze. Internet stał się
jednym ze sposobów informowania o sprawach społeczności i angażowania jej we wspólne sprawy,
np. cotygodniowe sprzątanie ulicy
(lub sprzątanie po zamieszkach,
do którego zwoływali się mieszkańcy londyńskich dzielnic za pomocą Twittera). Jednak choć technologia stała się bardziej przyjazna
dla użytkownika, a stworzenie własnego bloga lub forum jest prostsze niż kiedykolwiek, to inicjatywy
hiperlokalne wymagają wsparcia.
Może to być obeznany z Internetem lokalny aktywista, znajomy informatyk lub firma pomagająca w
wykonaniu pierwszym kroków.

Jak działać
długoterminowo
Media hiperlokalne wymagają nakładu pracy, umiejętności, czasu
i pieniędzy. Nawet wykorzystanie darmowych rozwiązań – bloga w serwisie Blogspot.com lub
Wordpress.com, strony na Facebooku, profilu na Twitterze – wymaga poświęcenia czasu na nauczenie się ich obsługi, pisanie
tekstów, wyszukiwanie ilustrujących je materiałów multimedialnych, odpowiedzi na komentarze
i podejmowanie działań mających
na celu zaangażowanie społeczności. Promocja i docieranie do
grupy docelowej mediów hiperlokalnych wymaga nie tylko działalności w Internecie, ale także widoczności poza nim: w lokalnych
centrach kultury, podczas spotkań
mieszkańców i wydarzeń kulturalnych. Trzeba zbudować sieć osób
i instytucji skupionych wokół tego
samego miejsca, przez wymianę
linków, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez inne

grupy, śledzenie stron i profili w
mediach społecznościowych. W
przypadku działań oddolnych stanowi to poważną trudność. W końcu każda z zaangażowanych osób
robi to w swoim czasie wolnym.
Rozwiązaniem mogą być granty, składki członków społeczności bądź reklama i sponsoring. W
przypadku grantów działalność w
internecie musi się łączyć z projektami realizowanymi wokół niego,
odzwierciedlając priorytety danego konkursu grantowego, a więc
nierzadko odchodząc od lokalnego kontekstu. Innych problemów
nastręczają fundusze z dzielnicy
lub gminy: przyjęcie takich środków może oznaczać ograniczenie
niezależności grupy. Połączenie
składek z reklamą i sponsoringiem
często uważa się za najbardziej pożądane, bo prowadzi do szerszego zaangażowania społeczności i
zwiększenia poczucia współodpowiedzialności za stronę. Zdobycie
wsparcia lokalnego biznesu, który
zaczyna się reklamować na blogu,
oznacza rozszerzenie zasięgu oddziaływania inicjatywy i daje szansę na jej trwałość.

Wyzwania sieci
Decydując się na internet jako
główny kanał komunikacji oraz
miejsce budowania sojuszy i promowania interesów grupy, mamy
nadzieję dotrzeć do wszystkich
mieszkańców. Często jest to
jednak wyraz założenia, że inni
uczestniczą w życiu społecznym w ten sam sposób, co my.
Trzeba się zastanowić nad nieuniknionymi ograniczeniami dostępu. Czy wszyscy członkowie
społeczności mają internet? Czy
wszyscy potrafią się posługiwać

komputerem i wiedzą, jak dodawać komentarze? Czy chcą się
zarejestrować i oddawać swoje
dane osobowe nam bądź Facebookowi, Twitterowi, Naszej Klasie itp.? Czy publikowane przez
nas teksty są napisane zrozumiałym językiem? Jakiego języka używać w społeczności wielojęzycznej? Czy chcemy dotrzeć
do dzieci, a jeśli tak, to jak je zaangażować i dać możliwość zabrania głosu? Czy strona jest dostępna dla niepełnosprawnych?
To tylko kilka kwestii, które świadczą o tym, jak przemyślana i szeroko skonsultowana powinna być
strona adresowana do całej społeczności. Medium hiperlokalne
jest projektem społecznym: wymaga rozplanowania, omawiania,
dostosowywania do zmieniającej
się sytuacji. Może to też oznaczać konieczność obudowania
go działaniami towarzyszącymi,
np. warsztatami dla seniorów czy
spotkaniami przedstawiającymi i
konsultującymi działanie strony.
Celem powinno być zwiększenie
inkluzywności, a nie powielanie lub
pogłębianie sytuacji wykluczenia.
Ekskluzywność prowadzi do braku akceptacji i konfliktu, do obojętności i zamknięcia na propozycje
innych. Inkluzywność umożliwia
stworzenie w Internecie i poza nim
sieci osób i instytucji, dzięki której
udaje się znaleźć wspólne cele i
zmierzać do ich realizacji.
ANNA ROGOZIŃSKA pracuje
w Narodowym Centrum Kultury w redakcji portalu „Platforma
Kultury”. Związana z IKP UW.
Prowadzi warsztaty z wykorzystywania nowych technologii
w działaniach animacyjnych.
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Nikt nie może być
wykluczony
z udziału w kulturze
Z
Krystianem
Legierskim,
współtwórcą legendarnej galerii LeMadame i praskiego klubu
M25 rozmawia MACIEJ NOWAK,
teatrolog i krytyk teatralny.
Maciej Nowak: Czemu służy
kultura?
Krystian Legierski: Na pewno
nie powinno być tak, jak politycy traktują ją obecnie w Warszawie i w ogóle w Polsce. Wspiera
się działania festynowe, eventowe, a brakuje długofalowej strategii. Z perspektywy władzy kultura rozumiana jest często, jako
coś użytecznego, służącego doraźnym celom. To błąd. Rolą artystów i sztuki jest rozpoznawanie rzeczywistości, wspieranie
rozwoju jednostek i społeczności.
Szczególnie boli mnie to w Warszawie, która ma największy budżet na kulturę w Polsce, a jednocześnie niewiele z niego trafia
bezpośrednio do twórców. Często
słyszę opinie, że skoro chciało się
być artystą, to trzeba się liczyć z
konsekwencjami. Wielu oczekuje
od twórców zachowań komercyjnych, uważają, że wartość sztuki
wyraża się w tym, jak się sprzedaje. To błędne myślenie, ale niestety dość powszechne w środowisku polskich polityków.
MN: Jak to zmienić?
KL: Przede wszystkim trzeba
stworzyć nową klasę menadże-

P a w e ł
Paweł Hajncel
(ur. 1967) – łódzki artysta, zajmuje się głównie
malarstwem, sztuką wideo i performance. Rysuje także komiksy i tworzy
murale. Należy do niezależnych grup artystycznych: Pogodancepolo,
TTCC czarny niejadek,
Human-Ex, Gruse Hajncel
Group, do Stowarzyszenia Twórców Kultury Niezależnej Kil-210, Stowarzyszenia Galeria Xylolit,
Legendy Grupy Momentaryzm Ścierwo i Rewolucje
2010. Uczestniczył m.in.
w Łódź Biennale 2004 i
kilku edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE
oraz Festiwalu Mediów
Salt of Water (Kalingrad).
Autor akcji „To nie mój
ojciec”, która odbyła się
w dniu beatyfikacji Jana
Pawła II przed łódzką
katedrą oraz akcji „Człowiek-Motyl” (2011)

rów od zarządzania kulturą. Ale
nie takich myślących kategoriami banku, biznesu czy urzędu.
Potrzeba nam specjalistów jak w
Berlinie czy Nowym Jorku, umiejących identyfikować talenty, dobrze wyczuwających potencję
miejsc i środowisk, w których powstaje kultura. Nie może tak być,
co widziałem wielokrotnie w trakcie mego 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu klubów, że
zdolni twórcy uciekali od sztuki
w kierunku komercji, reklamy, że
traciliśmy wspaniałe talenty. To
jest nie do zaakceptowania. Nie
może być tak, by nasze państwo
nie umiało zapewnić godnych warunków pracy dla artystów. To się
musi zmienić. Jeśli tylko będzie to
ode mnie zależało będę o to walczył i mam nadzieję, że uda mi się
przekonać innych sojuszników.
Bo po doświadczeniach w pracy
radnego wiem już, że polityki nie
robi się w pojedynkę. Rozstrzelone głosy nic nie znaczą.
MN: Aż tak źle oceniasz to, co
zdarzyło się w systemie kultury
w ostatnich latach?
KL: Nie, nie, nie chcę, by powstało takie wrażenie, bo choćby Pakt
dla kultury to wielki sukces. W
końcu twórcom udało się zwrócić
uwagę sfer rządowych na kapitalne znaczenie kultury. To wielki
postęp. Ale chciałoby się, by podpisano podobny pakt dla Warsza-

wy i innych miast. Doświadczyłem
tego w strukturach miasta, że będąc radnym łatwiej dotrzeć do właściwych osób w urzędzie, że można składać interpelacje i zwracać
uwagę na ważne problemy.
MN: Mówisz o artystach, sprawnych menadżerach kultury. Czy
właściwie wyczuwam w tym
niechęć do publicznych instytucji kultury?
KL: W żadnym wypadku! Nie ma
we mnie niechęci do instytucji, ani
nie próbuję ich przeciwstawiać
ruchowi NGO. Instytucje powinny być emanacją mądrej władzy
publicznej i zapewniać artystom
właściwe warunki do działania.
To są właściwe miejsca do tego,
by przełamać narastające wśród
młodszego pokolenia poczucie
wykluczenia. Wierzę, że są do
tego zdolne.
MN: Czyli uznajesz, że istnieje
rodzaj generacyjnego konfliktu
w tej branży?
KL: Wykluczenie dotyka nie tylko młodych. Mnie interesuje uruchomienie mechanizmu inkluzji
do systemu wszystkich tych, którzy czują się wykluczeni. To jest
nie tylko problem wieku, ale także
poglądów, środowisk czy pochodzenia. Z uczestnictwa w kulturze
i w jej tworzeniu nikt nie może być
wykluczony.

Ha j n c e l :

Ty t a n i k

z cyklu
tekturkowo
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DEPARTAMENT PROPOZ YCJI
Festiwal WARSZAWA w BUDOWIE
Bardzo ważne było to, aby na
równych prawach występował
ekspert i zwykły mieszkaniec, który wie, jak na co dzień funkcjonuje bazar czy komunikacja w jego
dzielnicy. Raz zdarzyło się, że
nie przyszła żadna z osób, która zgłosiła projekty. Przyszli tylko
„widzowie”, ale natychmiast zabrali głos i stali się „panelistami”.

Magdalena Mosiewicz
Warszawa w budowie jest festiwalem-eksperymentem. Muzeum
sztuki normalnie nie organizuje wycieczek na bazar, stadion i do elektrowni, czy warsztatów “jak kupić
dobre jedzenie” i “jak wziąć udział
w konsultacji planu miejscowego”.
Nie inicjuje debat z ministrem infrastruktury i nie drąży problemów
polityki mieszkaniowej. Jak powiedział jeden z organizatorów dyskusji o planowaniu przestrzennym:
Warszawa w budowie jest protezą
procesów i instytucji, które powinno prowadzić miasto.
Departament Propozyji czyli „burza mózgów dla miasta” jest częścią tego eksperymentu. Całkowicie zależy od zaangażowania
mieszkańców, którzy są jedynymi
twórcami tego wydarzenia.
Zasady są proste: każdy może
przedstawić swoją propozycję
dla Warszawy, pod warunkiem,
że zmieści się w 10 minutach. Po
każdej prezentacji zaczyna się
dyskusja i to jest najciekawsza
część spotkań. Niektórzy prezentują swoje projekty tylko po to,
żeby usłyszeć pytania.
Ponieważ byłam zaangażowana w różne inicjatywy miejskie,
wiedziałam, że jest wielu ludzi,
którzy mają ciekawe pomysły na
Warszawę. Pomyślałam, że warto pokazać ten pozytywny potencjał i stworzyć forum, na którym
mogą się razem zaprezentować
różne środowiska.

Okazało się że ludzie mają sobie
dużo do powiedzenia, rzetelnie się
przygotowują i dzielą się wiedzą. I
jeszcze do tego są dowcipni. Ci,
którzy przychodzili po raz pierwszy mówili, że są zdumieni, jak fajnym jesteśmy społeczeństwem.
Przez pierwsze dwa lata każde
spotkanie miało swoje zagadnienie przewodnie – komunikacja, rzeka, centrum, wspólnoty i
wykluczeni, symbole (ten ostatni
temat pojawił się na życzenie –
przyszło dużo propozycji pomników. Na jednej sesji spotykały
się więc osoby zaangażowane
w temat i doświadczone. Czasem
dochodziło do konfrontacji, ale
dzięki temu, że odbywała się ona
na neutralnym gruncie, było to
konstruktywne. Bardzo ciekawe
było na przykład zderzenie drogowców z międzynarodowej korporacji z ekologami i mieszkańcami protestującymi przeciwko
nieludzkim planom.
Departamenty Propozycji były
też pomyślane jako miejsce ułatwionego kontaktu i urzędnikami
odpowiedzialnymi za dyskutowane tematy. Niestety decydenci w
ogóle nie przychodzili i wydawało się, że formuła się wyczerpała.
Grupy, które się w międzyczasie
zintegrowały, nie potrzebowały już forum do dyskusji między
sobą, tylko z samorządem.
Za trzecim razem przenieśliśmy
więc spotkania do dzielnic – na
Pragę, Żoliborz, Ursynów i Białołękę. Lokalne władze okazały
się bardziej wrażliwe, brały aktywny udział w spotkaniach. Pojawili się nawet urzędnicy zgłaszający własne propozycje.

W międzyczasie know how Warszawy w Budowie wykorzystał
Kraków, by w ramach festiwalu
Art Boom zorganizować lokalną
edycję Departamentu. Tak powstał Miastoprojektor, cykl spotkań na temat komunikacji, rzeki,
przestrzeni publicznej i zielonych
inicjatyw.
Oczywiście to są tylko rozmowy,
nawet kiedy są to rozmowy władza – obywatele. Więc doraźnie
efektow nie widać. Sama zadaję sobie pytanie, jaki to ma sens,
co z tego wynika. No, ale z drugiej strony: co wynika z wydawania i czytania lokalnej prasy?
A przecież nikt tego nie kwestiunuje, chociaż efektów nie widać
od razu.
Warszawa w budowie tworzy
nowe formy komunikacji, nie powtarza patentów na interwencje
miejskie wypróbowanych gdzie
indziej. Mieszkamy w specyficznym mieście i musimy wypracować swoisty sposób na tworzenie
wspólnot w tym chaosie.
Joanna Mytkowska w rozmowie z
Jasiem Kapelą dla portalu Krytyki
Politycznej mówi:
„Kiedy zaczęliśmy pracować,
wszyscy nam mówili, że Muzeum
nigdy nie powstanie i że Warszawa go nie potrzebuje. Po czterech
latach mamy dość dużą publiczność, a nasze flagowe projekty,
jak festiwal Warszawa w budowie, bardzo zmieniły język mówienia o mieście. Proces budowy
Muzeum stał się częścią procesu zmiany świadomości, myślenia o tym, co to znaczy mieszkać
razem w mieście. My ten proces
animujemy i mamy nadzieję, że
Warszawa stanie się kiedyś miastem przyjaznym, którym obecnie nie jest. To jest ta sama energia, która powoduje, że powstają
ścieżki rowerowe. To jest walka o
dobrej jakości przestrzeń publiczną, napędzana przekonaniem, że
w interesie miasta jest dbanie o
jego mieszkańców”.

WARSZAWA
W BUDOWIE
2011

– próba podsumowania
fragmenty ze strony:
www.artmuseum.pl
Formułując WARSZAWĘ W
BUDOWIE jako projekt badawczy, Muzeum dąży do wyprodukowania wiedzy o mieście,
próbuje stymulować debatę publiczną, która mogłaby
tę wiedzę poszerzać i upowszechniać, a równocześnie
stara się tę wiedzę – i samowiedzę – wykorzystać do realizacji swej publicznej misji.
Wydaje się, że WARSZAWIE
W BUDOWIE udało się zakreślić obszar ważnych tematów
dotyczących stolicy, zintegrować wokół nich środowisko i
zbudować zainteresowaną publiczność. Znaczna grupa jej
odbiorców nie pokrywa się z
publicznością wystaw sztuki i
wydarzeń artystycznych organizowanych przez Muzeum.
Wokół WARSZAWY W BUDOWIE wyrosła sieć ekspercka i
społecznikowska, która z coraz lepszymi efektami angażuje opinię publiczną w debatę o
mieście – przejawem tego jest
wysyp licznych wydarzeń poświęconych miastu na poziomie
sąsiedzkim, osiedlowym, dzielnicowym i ogólno miejskim, obserwowany w ostatnim czasie.
Znaczna część osób, organizacji czy instytucji stojących za
tymi wydarzeniami styka się ze
sobą, wymienia doświadczenia
i wiedzę przy okazji WARSZAWY W BUDOWIE.
To największy sukces tego
przedsięwzięcia, który jednak
nie może być w pełni wykorzystany właśnie ze względu
na okazjonalny, festiwalowy
charakter WARSZAWY W BUDOWIE. I tu Muzeum upatruje największej słabości swe-

go projektu: WARSZAWA W
BUDOWIE, mimo ambicji jej
licznych współorganizatorów,
mimo dzielonego z publicznością stanu „twórczej niecierpliwości”, nie jest w stanie dokonywać realnego wpływu na
procesy, którymi się zajmuje.
Powaga problemów, których
ten festiwal dotyka – w tym
roku były to sprawy dotyczące każdego mieszkańca miasta, czyli polityka mieszkaniowa i polityka przestrzenna oraz
obywatelskie narzędzia ich
kształtowania – nie pozwala na
łatwe zadowolenie się samym
tylko faktem ich wyartykułowania. Muzeum, jako publiczna instytucja, angażuje się na rzecz
obywateli, nie mogąc jednak
zrealizować postulatów, z którymi ci się do niego zwracają,
zachęceni tematyką WARSZAWY W BUDOWIE. Ani festiwal,
ani organizująca go instytucja,
nie wyręczą władzy publicznej
z realizowania swej służebnej
roli wobec obywateli. WARSZAWA w BUDOWIE mogłaby
stanowić swoisty inkubator
nowych, niekonwencjonalnych
form dialogu społecznego,
szczególnie dialogu pomiędzy
różnymi grupami mieszkańców
a samorządem, ale by dialog
ten mógł zaistnieć, konieczne
jest zainteresowanie właśnie
przedstawicieli władzy. W tegorocznej edycji WARSZAWY
W BUDOWIE znane z poprzednich lat Departamenty Propozycji, przeniesione z siedziby Muzeum do wybranych dzielnic,
zorganizowane w lokalnych
klubokawiarniach, przyciągnęły także burmistrzów i urzędników – sukcesem WARSZAWY
W BUDOWIE będzie, jeśli takie
spotkania upowszechnią się
stopniowo na terenie miasta,
bez czynnego zaangażowania
Muzeum.
W międzyczasie know how Warszawy w Budowie wykorzystał
Kraków, by w ramach festiwalu Art Boom zorganizować lokalną edycję Departamentu.
Tak powstał Miastoprojektor.
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Oburzeni i prawo do miasta

Agata
Czarnacka

Protesty, odbywające się ostatnio na
ulicach miast, na placach czy w parkach przywodzą mi na myśl zjawiska opisywane przez Machiavellego
w Księciu. Niewielka skala renesansowych państewek sprawiała, że w
pewnym sensie już samo wyjście z
domu stawało się aktem politycznym. W samorządnym włoskim
mieście, w odróżnieniu od przestrzeni zorganizowanych wokół
dworu i poprzerastanych społeczną hierarchią szlachectwa, człowiek
był panem samego siebie. Tylko od
niego zależało np., czy pójdzie dziś
do pracy czy właśnie nie. Nawet jeśli istniał jakiś książę lub kilku innych ważnych typów, to każdy co
najmniej znał kogoś, czyja siostra
wyszła za mąż za bratanka kogoś,
kto z taką personą jadał obiady. W
ten sposób wytwarzało się poczucie
równości, gdzie każdy miał twarz,
imię i nazwisko. Może tak właśnie
należy rozumieć słynne powiedzenie: „Stadtluft macht frei”: „miejskie
powietrze czyni wolnym”.
Machiavelli był zwolennikiem rządów ludu, republikanizmu, ale zachęcał lud do dwóch rzeczy. Po
pierwsze, jeśli ustrój miał być trwały, musiał przechodzić co jakiś czas
odnowę, wracać do korzeni – taki
jest zresztą pierwotny sens słowa „rewolucja”. Po drugie zawsze
warto, by lud wyłonił spośród siebie przywódców i rzeczników oraz
ustanowił prawa, inaczej rewolucja
popada w chaos, a lud zamienia się
w rozszalałą tłuszczę. Co ciekawe,
to niezorganizowane „szaleństwo”
ujawnia się zazwyczaj w kontekście
tyranii, w reakcji na złego władcę.
Jeżeli władcę opada mania wielkości, jeśli przestaje się czuć równy
współobywatelom, to biada całej republice. Machiavelli rekomenduje,
by takiego władcę zgładzić. Dopóki bowiem żyje, odbiera znaczenie
działaniom obywateli, nie słucha ich,
zachowuje się, jakby byli jego własnością. W ten sposób godzi w ich
prawo do miasta. Po połączeniu się
miejskich republik w większe całości państwowe dyskusja o prawie
do miasta zamarła. Powróciła po
II wojnie światowej, która zmusiła
do odnowienia systemu politycznego i ducha obywatelskiej równości.
Po wojnie budowano nowe miasta,
mające odpowiedzieć na wyzwania
nowych czasów i pomieścić w zdrowych i przyjaznych warunkach

wszystkich tych, którzy nie chcieli
gnieździć się w klitkach. We Francji,
lubującej się w racjonalnym planowaniu, stworzono wówczas programy badawcze, aby ustalić, co czyni
miasto miastem, innymi słowy – co
to znaczy mieć prawo do miasta.
Henri Lefebvre zwracał uwagę, że
chodzi tu o miejskie życie, o mijanie
się twarzą w twarz (a nie tylko ocieranie się ramieniem we wspólnej
drodze do i z miejsca pracy), o możliwość spotkania. A więc o to samo
poczucie organicznej równości, co
w renesansowej republice. Lefebvre
podkreślał, że współczesna mu burżuazja wyłamuje się z demokracji –
z prawa do miasta – przede wszystkim przez to, że żyje jak olimpijscy
bogowie, zawsze „gdzie indziej”:
na jachtach, w zamkach i luksusowych hotelach.
Pół wieku później musimy przyznać, że sytuacja tylko się pogorszyła. W rzadkich przypadkach, gdy
udaje nam się zobaczyć możnych
tego świata, są otoczeni kordonem
ochroniarzy, obstawieni barierkami
i najczęściej stoją na podium, jakie
kiedyś zarezerwowane było głównie dla katów. Przeważnie jednak
już nie rządzą, a zarządzają zdobytymi fragmentami świata ze szklanych wież, za pomocą telefonów,
komputerów i wielopoziomowej
hierarchii współczesnych dworzan.
Nie ma co marzyć o dwustronnej
komunikacji, zwłaszcza że coraz
trudniej nawet o broadcast, jednostronne informowanie obywateli o
tym, co się dzieje.
Europejscy i izraelscy Oburzeni doskonale uchwycili konieczność odzyskania prawa do miasta jako prawa do spotkania i wymiany. W tym
celu zakładali coś na kształt „miasta
w mieście” albo „ruchomego miasta”, jak w przypadku zorganizowanego tego lata marszu na Brukselę.
Ruch Occupy Wall Street postanowił natomiast „uderzyć w Olimp”,
utrudnić życie „nieśmiertelnym”
zarządcom świata, zmusić ich do
tego, by zmieszali się z tłumem. To
samo próbowali zrobić uczestnicy
Occupy London, planując rozlokować się pod londyńską Giełdą. Niestety w obu przypadkach okazało
się, że już dawno zadbano o to, by
nie było to możliwe.
Jak długo ruch Occupy Wall Street
wydawał się krótkotrwałym happeningiem kilkuset bezrobotnych,
zostawiano go w spokoju. Kiedy
jednak zaczął przybierać na sile
i blokować przepustowość ulicy,
okazało się, że regulacje prawne
dotyczące przestrzeni publicznej

nie pozwalają na utrzymywanie
okupacji. Jedynym miejscem, gdzie
można było utrzymać przyczółki 24 godziny na dobę, był pobliski Zuccotti Park, stanowiący własność prywatną. Został on oddany
w użytkowanie miastu pod warunkiem udostępnienia go całodobowo publiczności, w związku z
czym wyrzucanie zeń kogokolwiek
byłoby nielegalne. Podczas gdy jak
najbardziej legalne jest, jak się okazało, wyrzucanie obywateli z przestrzeni publicznej.
W Londynie protestujący natknęli
się na odwrotny problem. Okazało
się, że place wokół Giełdy i innych
strategicznych obiektów już dawno
nie są własnością publiczną (np. Paternoster Square pod Giełdą należy do Mitsubishi Estate Company).
Niestety, ich właściciele nie wyrazili
zgody na okupację i bezterminowo
zamknęli place dla publiczności,
blokując tym samym spory kawałek miasta. Zdesperowani protestujący ulokowali się... pod Katedrą św.
Pawła, gdyż tylko tam grunty wciąż
stanowią własność publiczną. Odpowiedzialni za katedrę anglikańscy duchowni z początku usiłowali
doprowadzić do usunięcia Okupujących, twierdząc, że utrudniają
ruch turystyczny. Dla policji był to
wystarczający argument. Dopiero
po namyśle duchowni postanowili
okazać solidarność z protestującymi i pozwolili im zostać.

W przypadku usunięcia Occupy Wall Street do Zuccotti Park,
jak również zepchnięcia Occupy
London na plac przez Katedrą
św. Pawła widzieliśmy nie tylko,
jak prawo do miasta przegrywa z
prawem własności. Zobaczyliśmy,
że depozytariusze prawa własności uprzedzili ruch protestujących,
już to uchwalając odpowiednie
przepisy, już to wykupując grunty. W ten sposób racjonalny i debatujący lud miał albo powrócić
w przestrzeń wirtualną, albo zamienić się w rozszalałą, łamiącą
prawo tłuszczę, albo, wynajdując
sobie nieliczne pozostałe nisze,
sam siebie utrzymywać w ryzach
– granicach parku czy placu. Nic
dziwnego, że te problemy pojawiły się tylko w tych państwach,
gdzie prawo własności stanowi
fundament systemu społecznego,
prawodawstwa i polityki.
Od wielu dekad słyszymy, że demokracja – w domyśle: liberalna
demokracja w stylu amerykańskim
– to może nie jest dobry system,
ale najlepszy, jaki dotąd wymyślono. Może czas się rozprawić z tym
przekonaniem. Porządek, w którym żyjemy, nie jest liberalny, skoro wszystkie ponoć fundamentalne
swobody kończą się na granicy prawa własności (zwłaszcza gdy chodzi o własność zadłużenia). Nie jest
też specjalnie demokratyczny, skoro dzisiejszą równość prawa głosu

podważa nierówny dostęp do mediów, koszty kampanii wyborczej
oraz swego rodzaju „instrukcje poselskie”, jakie najwyraźniej otrzymują dzisiejsi politycy od zleceniodawców, których na to stać.
Jedynym powodem, by bronić
dzisiaj demokracji liberalnej, jest
to, że jej zasadą i celem jest obrona praw człowieka, m.in. prawa
do miasta. Ale system ten zbyt
daleko zabrnął w hołdowanie
prawu własności, aby mógł nam
nadal służyć. Ruchy takie jak
Oburzeni czy Occupy Wall Street nie chcą go jednak zmieniać.
Wydają się wierzyć, podobnie jak
Machiavelli, że po prostu co jakiś
czas niezbędna jest „rewolucja”,
czyli odnowa, dzięki której będzie
on mógł lepiej działać z korzyścią
dla wszystkich. Sam Machiavelli pewnie radziłby przynajmniej
wygnać ludzi odpowiedzialnych za szkody. Nie wahałby się
też przed konfiskatą dóbr. Czyli
w tłumaczeniu na język współczesny: audytem zadłużenia na
wszystkich poziomach. Czego sobie i wam wszystkim życzę.
Agata Czarnacka jest filozofką,
feministką, tłumaczką. W Zakładzie Etyki Uniwersytetu Warszawskiego kończy doktorat poświęcony kategorii normalności
w psychoanalizie i feminizmie.

Audyt zadłużenia
Komitet na rzecz Anulowania Długu Trzeciego Świata (CADTM)
postuluje wprowadzenie jednostronnego moratorium (tak aby
nie gromadziły się odsetki za opóźnienia) na spłatę długu na
czas potrzebny do przeprowadzenia z udziałem obywateli audytu pożyczek publicznych. Chodzi o to, aby na podstawie wyników audytu anulować długi, który okażą się bezprawne. Udział
obywateli to warunek konieczny, aby zapewnić, że audyt będzie
obiektywny i przejrzysty. Takie badania pozwolą ustalić odpowiedzialność różnych osób i grup w procesie zadłużania i zażądać, aby zdały społeczeństwu sprawę ze swoich posunięć. Długi uznane za niespłacalne lub bezprawne należy anulować.
W historii wielokrotnie umarzano zadłużenie państw zarówno
Południa, jak i Północy – czasami jednostronnie, innym razem
na mocy prawa, a jeszcze innym dlatego, że wymusiły to panujące mocarstwa. Prawo międzynarodowe obfituje w doktryny i
orzecznictwa sądowe, które mogą pozwolić – i faktycznie nieraz
już pozwalały – na anulowanie lub odmowę uznania długów. Za
przykład może służyć audyt zadłużenia Ekwadoru w latach 20072008. Audyt pozwolił rządowi anulować bezprawne zadłużenie i
zaoszczędzić w ten sposób 300 mln dolarów rocznie przez 20 lat.
Sumy te dzisiaj przeznacza się na poprawienie stanu publicznej
służby zdrowia i edukacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Źródło: www.cadtm.org
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Czy okupacja Wall Street zmieni Amerykę i świat?
Marcin
Wrzos

Kryzys gospodarczy sprawił, że
coraz powszechniej dostrzega
się potrzebę wprowadzenia w
globalizującej się gospodarce
nowych regulacji. Neoliberalna
polityka wywołuje coraz silniejszy sprzeciw społeczny, którego symbolem stał się w Europie
hiszpański ruch Oburzonych,
zaś w USA – ruch Occupy Wall
Street.
Sytuacja ruchu Occupy Wall Street ostatnio się skomplikowała.
Władze starają się różnymi sposobami wymusić zakończenie
protestów. Nie pozostaje to bez
wpływu na poparcie społeczne
dla działań protestujących. Spada również zainteresowanie mediów, które już zaczęły przygotowania do wielkiego widowiska,
jakim będą przyszłoroczne wybory prezydenckie. Barack Obama
apeluje o zakończenie protestów i
o włączenie się w oficjalną politykę. Zdaje sobie sprawę, że bez entuzjazmu, jaki jest udziałem protestujących, jego reelekcja może
być niemożliwa.

Wszędzie tam, gdzie powstają
miasteczka ludzi „okupujących”
przestrzeń publiczną, panuje atmosfera happeningu. Nie potrafią nią zachwiać nawet brutalne
pacyfikacje. Ludzie dyskutują, a
potem się bawią. Wytwarza się
między nimi poczucie wspólnoty myśli, ich problemy przestają mieć indywidualny wymiar,
obiektywizują się i stają się częścią szerszego obrazu. Bez przesady można już mówić o pokoleniowym doświadczeniu, które nie
pozostanie bez wpływu na treści
i sposób uprawiania amerykańskiej polityki w nieodległej przyszłości.
Wprowadzany od kilku dekad neoliberalny model gospodarczy już
wcześniej rodził sprzeciw, którego symbolem mogą być protesty z
1999 r. w Seattle. O odmienności aktualnych protestów przesądza inna
kondycja światowej gospodarki. W
1999 r. miała się ona świetnie, dziś
zaś znalazła się w kryzysie. Krytyka neoliberalnych dogmatów przez
mijającą dekadę nabrała mocy, widoczne już wówczas niekorzystne
procesy nasiliły się. Jak zauważa
Naomi Klein w swoim przemówieniu do protestujących, „korporacje
stały się jeszcze silniejsze, a rządy
jeszcze słabsze i to niszczy nasze
demokracje”.

Nie tylko wśród protestujących ca ostre reakcje wśród protestującoraz częściej pojawia się pytanie, cych pomoc rządu amerykańskiena ile demokracja amerykańska go w promocji upraw GMO w
służy obywatelom, a na ile wiel- wielu krajach świata, również w
kim korporacjom, które potrafią Polsce. Skupia to jak w soczewce
„ubezwłasnowolnić” elity poli- absurdy amerykańskiej demokratyczne w ramach funkcjonujące- cji. Z publicznych pieniędzy Dego obecnie systemu finansowania partament Stanu prowadzi akcję,
polityki. Na naszych oczach do- z której zyski trafią do prywatkonuje się erozja wiary w dobro- nej korporacji (w tym przypadku
czynny wpływ niczym nieskrępo- Monsanto). Co więcej, dla wielu
wanych rynków na demokrację. polityków w takich działaniach
Nie ziścił się też inny neoliberal- nie ma niczego nagannego...
ny sen: zmniejszenie
podatków dla najbo- Mimo utrzymujące- W USA wraz ze zwycięstwem neoliberalizmu
gatszych nie skutkuje go się wysokiego
bardzo szybko postępobogaceniem się społe- bezrobocia i kiepczeństwa jako całości. skiego stanu finan- wało znoszenie regulacji rynku. Skutkiem tego
Zanik klasy średniej i sów publicznych
dziś państwo ma barpogłębiające się roz- korporacje w USA
dzo ograniczone możliwarstwienie społecz- uzyskały w 2010 r.
wości walki z kryzysem.
ne w USA dobitnie o rekordowe zyski.
Mimo utrzymującego
tym przypominają.
się wysokiego bezroboProtesty stanowią nową jakość cia i kiepskiego stanu finansów pujeszcze z innego powodu. Prote- blicznych korporacje w USA uzystują w większości ludzie młodzi, skały w 2010 r. rekordowe zyski.
którzy dopiero zaczynają swoją Symbolem tego może być JPMorpolityczną edukację. W inny spo- gan Chase, jeden z największych
sób postrzegają rzeczywistość, holdingów finansowych na świeinaczej definiują będące udziałem cie, który zarobił o 47% więcej niż
nas wszystkich problemy. Patrząc rok wcześniej. Kiedy zestawi się ten
na funkcjonujące w USA insty- fakt z kondycją finansową przecięttucje polityczne, ze zdumieniem nej amerykańskiej rodziny, trudno
obserwują skalę wpływu lobby- nie zgodzić się z tym, o czym móstów na podejmowane decyzje. wią protestujący. Naomi Klein
Ostatnim przykładem jest budzą- stwierdziła, że „1% kocha kryzys”.

Co dalej z globalnym kryzysem?
Pascal Canfin

Jaki jest stosunek sił między
rządami państw a bankami w
trzy lata po bankructwie Lehman Brothers? Aby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się trzem
etapom kryzysu, jakie nastąpiły
po jego wybuchu w 2008 r.

Trzy odsłony kryzysu
Na pierwszym etapie (2008–2009)
państwa ratowały banki, pompując
w nie miliardy dolarów z publicznej kiesy. Spowodowało to znaczący wzrost zadłużenia publicznego.
Drugi etap obejmuje okres od 2010
do lata 2011 r. Wzrost poziomu
długu publicznego zaniepokoił posiadaczy obligacji państwowych, czyli… banki. Najbardziej
zadłużone kraje – Grecja, Portugalia, Irlandia i Włochy – stały się
obiektem spekulacyjnych ataków
na ich dług publiczny.
Obecnie stoimy, jak się zdaje,
u progu trzeciego etapu. Przytło-

czone ciężarem zdewaluowanych
długów publicznych banki znów
zaczynają się chwiać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa do pilnej rekapitalizacji europejskich banków. Skąd jednak
wziąć świeży zastrzyk pieniędzy?
Prywatni akcjonariusze jakoś nie
tłoczą się u bram, zaś państwa nie
mają już pola manewru.
Aby wydostać się z tego błędnego
koła, groźnego i dla banków, i dla
państw, trzeba zerwać z dotychczasową polityką, której nie udało się wyprowadzić nas skutecznie z kryzysu finansowego.

W poszukiwaniu
wyjścia
Pierwszy krok, który trzeba bardzo
pilnie wykonać: nałożyć natychmiastowe moratorium na dywidendy i premie bankierów. Banki
muszą przestać trwonić swoje zasoby w sytuacji, gdy nieznany pozostaje dokładny koszt kryzysu zadłużenia publicznego. Czy straty
związane z zadłużeniem Grecji wyniosą 21%, według oczekiwań banków francuskich, czy raczej 50%,
jak przewidują niektóre banki anglosaskie? Nie wiadomo. Ale każ-

de euro przeznaczane dziś na wypłatę dywidend i premii to jedno
euro mniej kapitału potrzebnego
na pokrycie strat banków w przypadku rzeczywistego bankructwa
któregoś kraju strefy euro.
Po drugie – musimy odważyć się
znacjonalizować banki niezdolne do
przetrwania po obciążeniu ich akcjonariuszy i wierzycieli, którzy nabyli
ich obligacje. W pierwszej kolejności powinni uregulować rachunek
ci, którzy w ciągu ostatniej dekady
czerpali z działalności banków nieuczciwe zyski. Dopiero po sięgnięciu do kieszeni akcjonariuszy i wierzycieli powinny wkroczyć władze
państwowe, nacjonalizując jedynie
te spośród niewypłacalnych banków, które pozostałyby niezdolne
do rekapitalizacji w oparciu o środki prywatne. W r. 2008 państwa europejskie nie zdecydowały się na tę
drogę, uruchamiając tym samym
proces masowego przekształcania
długów prywatnych w zadłużenie
publiczne. Najbardziej karykaturalnym przykładem takiego postępowania była Irlandia, w której plan
ratowania sektora bankowego spowodował wzrost zadłużenia publicznego o 45 punktów PKB. Jedynie Islandia odrzuciła w 2008 r. zasadę
uspołeczniania strat sektora prywat-

nego. Dzięki temu koszt ratowania
banków okazał się w jej przypadku
ograniczony, zaś państwo islandzkie
odzyskało zdolność ponownego pożyczania na rynkach.

Przede wszystkim
realna gospodarka
Po trzecie – konieczne jest ponowne wprzęgnięcie systemu finansowego w służbę realnej gospodarki. Od trzech lat europejskie banki
korzystają z dobrodziejstw krótkoterminowej stopy procentowej
ustalonej na poziomie bliskim
zera i mają w Europejskim Banku
Centralnym „otwarte okienko”
dostępu do płynnych aktywów.
Oznacza to, że w zamian za papiery wartościowe deponowane
przez banki w charakterze gwarancji na rachunkach EBC, otrzymują one tani pieniądz. I co z nim
robią? Co im się żywnie podoba.
Najpierw przywróciły sobie zyski. Następnie przyczyniły się do
poprawy samopoczucia rynków
w 2009 i 2010 r., pompując nowe
bańki, np. na rynku surowców.
To zdumiewające, że ani EBC, ani
amerykańska Rezerwa Federalna
nie postawiły bankom żadnym wa-

Pozostałe 99% nie ma powodów do
radości, to oni bowiem będą zmuszeni za ten kryzys zapłacić.
Protestujący często posądzani są
przez komentatorów amerykańskiego życia politycznego o naiwność. Nie posiadają skonkretyzowanego programu politycznego,
nie mają gotowego planu walki z
kryzysem. Krytycy nie chcą jednak dostrzec, że stosowanie długoterminowej i globalnej miary do
analizy zachodzących zjawisk ma
znacznie więcej sensu niż to, co leży
u podstaw ich osądów. Protestujący odrzucają nieprzydatne w dobie
globalizacji schematy i starają się
tchnąć w amerykańską demokrację
nowego ducha. Co prawda jeszcze
nie przekładają tego na konkrety,
ale już potrafili skutecznie wprowadzić do społecznej debaty tematy
dotąd w niej nieobecne. To stwarza
dogodne warunki do przemian w
świadomości społecznej i przedefiniowania celów na przyszłość.
Ruch w USA jest o tyle ważny, że
bez Ameryki trudno wyobrazić sobie zmianę o charakterze globalnym. Zmiana sposobu myślenia za
oceanem może uczynić gospodarkę
światową bardziej sprawiedliwą i
w większym stopniu poddaną demokratycznej kontroli.
Marcin Wrzos jest stałym publicystą „Zielonych Wiadomości”, politologiem, fotografikiem, blogerem, działaczem Zielonych 2004.

runków w zamian za umożliwienie
im niezbędnego dostępu do płynnych aktywów. Zwłaszcza że w
tym samym czasie, przynajmniej w
Europie, bank centralny wygrażał
pochodzącym z demokratycznego wyboru rządom, nakazując im
prowadzenie polityki radykalnych
oszczędności. W efekcie szczodra
polityka monetarna, która powinna
uzupełniać prowadzoną aktualnie
restrykcyjną politykę budżetową,
nie służy wcale realnej gospodarce – ani w Europie, ani w USA.
Najwyższy czas, aby banki centralne uzależniły dostęp do płynnych aktywów od wprowadzenia
przez banki szeregu praktycznych
zmian, takich jak zaprzestanie spekulacji na zadłużeniu publicznym,
podtrzymanie pożyczek wspierających realną gospodarkę czy finansowanie inwestycji, od których zależy nasza przyszłość.
W 2008 r. przywódcy polityczni
z powodów ideologicznych odmówili wzięcia w karby świata finansów. Najwyższa pora, by to w
końcu uczynić.
Pascal Canfin – dziennikarz ekonomiczny, od 2009 r. europoseł.
Artykuł opublikowany na blogu
Échos d’euro-écolos we wrześniu
2011, w trzecią rocznicę upadku
Lehman Brothers.
Tłum. Adam Ostolski.
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Wigilia na Prospekcie Sacharowa
Katarzyna
Matuszewska

Moskwa, 24 grudnia. Teoretycznie Wigilia, ale praktycznie dzień
kolejnej demonstracji przeciwko
sfałszowaniu wyborów parlamentarnych z 4 grudnia. Prawosławni
święta obchodzą dopiero w styczniu, dla nich dzisiejszy dzień to nie
Wigilia, jadę więc i ja na Prospekt
Sacharowa. Dziwne miejsce, szeroka ulica nie plac, sprytnie to władze
wymyśliły, ale wlepkę z informacją
o imprezie zauważyłam już jakiś
czas temu w tunelu dla pieszych
koło domu. To dla mnie nowość –
nieczęsto widywałam tu opozycyjne wlepki. Ale czy uda się powtórzyć sukces sprzed dwóch tygodni,
gdy na pl. Błotny przyszło ponad
30 tys. mieszkańców? Trudno mi
w to uwierzyć. Od wyborów minęło już prawie miesiąc, uczucie
bycia oszukanym z powodu „ukradzionych głosów” chyba długo nie
trwa, a pozytywnych emocji brak.
Nie wygląda na to, by skłócone ze
sobą opozycyjne partie potrafiły się
skupić na walce z tandemem PutinMiedwiediew, zamiast na sobie. By
zdecydowały nie tylko, jakiej Rosji
nie chcą, ale i jakiej chcą.
Potwierdzeniem moich obaw stal
się ostatni skandal, związany z Borysem Niemcowem, liderem niezarejestrowanej partii Parnas (prawo
do rejestracji partii politycznych
jest jednym z żądań opozycji).
No wiec ktoś wrzucił w internet
fragmenty prywatnych rozmów
Niemcowa. Z najwyraźniej profesjonalnie założonego podsłuchu telefonicznego można się było
dowiedzieć, co Niemcow sądzi o
tych, którzy niedawno przyszli
protestować na Plac Błotny. Przyszli po raz pierwszy, bo do tej pory
nie angażowali się politycznie.

Było to widać na Placu Błotnym
10 grudnia – na tej demonstracji
otaczali mnie ludzie, którzy ZSRR
znają tylko z książek, chcący protestować pokojowo, na legalnych demonstracjach, z których materiały
można wrzucać laptopem prosto
do sieci. Wiec się tego laptopa ze
sobą przynosi. Bo przychodzi się
z białymi kwiatami i balonikami,
bez strachu przed policją.
Ci w większości młodzi ludzie
przyszli na Pl. Błotny w liczbie potężnej, jak na Rosję. Od 20 lat nie
widziano tu demonstracji o takich
gabarytach. Gros uczestników zorganizowało się dzięki internetowi.
Epitety w stylu „chomiczki sieciowe „czy „tchórzliwe pingwiny”,
których użył Niemcow podczas
podsłuchanych rozmów, z pewnością niespecjalnie ich ucieszyły.
Wątpliwe więc, by dziś przyszło
ich znów tak wielu. Tym bardziej,
że w międzyczasie parę co prężniejszych organizacji opozycyjnych zorganizowało swoje wiece.
No tak, ale prawie żadna partia nie
zgromadziła więcej niż tysiąc osób.
Może poza komunistami Ziuganowa. Ale tysiące, które przyszły na
Błotny, nie chodzą na partyjne imprezy. Czy dziś przyjdą?
Wysiadam na stacji metra Komsomolskaja. Pięknie tu, to jedna z
moich ulubionych stacji. Na suficie mozaiki jak w Katedrze Św.
Marka w Wenecji, wokół kolumny obłożone marmurem, sprowadzonym z całej Rosji. Codziennie
jeżdżę metrem do pracy, a do jego
ponadczasowego piękna się nie
przyzwyczaiłam. To piękno to luksus, dostępny dla wszystkich, których stać na bilet (nota bene dużo
tańszy niż w Warszawie). Poziom
usług publicznych w Moskwie to
temat sam w sobie godny uwagi. Co rano zachwyca mnie liczba
trolejbusów czy sprzątnięty śnieg.
Dokładnie sprzątnięty, aż do czarnego asfaltu – masy pracowników

i pracowniczek Zakładów Oczyszczania Miasta dbają o to nocami.
Mam nadzieję, że rosyjska opozycja, jeśli przejmie władze, nie zlikwiduje tego „prywatyzująco”.
Szukam wzrokiem szyldu „wychod w gorod” i kieruje się w stronę ruchomych schodów. Tłum tężeje, robi się niesamowicie ciasno.
Najwidoczniej to już uczestnicy i
uczestniczki demonstracji. Setki ludzi wokół mnie, nad głową tunel,
wąsko, serce szybciej bije, robi się
gorąco. Zdejmuję kurtkę. Ufff….
zmniejsza się uczucie klaustrofobii,
a za chwilę widać ruchome schody,
zaraz wyjadę na powierzchnię.
Na schodach mężczyzna z tablicą
z jakimś hasłem, skrzętnie przysłoniętym reklamówką. Lepiej nie jeździć po mieście z antyrządowymi
hasłami? Trzeba je chować i odsłaniać dopiero na demonstracji? Nie
zdążę go spytać, niknie w tłumie
przede mną. Ja również wychodzę
na dwór. Ileż tu ludzi! Wszyscy na
demonstrację?! Idę wraz z tłumem
w stronę Prospektu Sacharowa.
Wokół jakby dużo mniej policji i
wojska, niż ostatnio. Z doświadczenia jednak wiem, że wszystkie okoliczne uliczki boczne zapełnione są
autobusami i mundurowymi, czekającymi w pogotowiu. Wojskowymi również – z okazji dzisiejszej imprezy ponownie sprowadzono do
miasta stacjonujące w okolicach jednostki wojskowe. Oraz postraszono „środkami specjalnymi”. Dwa
tygodnie temu puszczono plotki o
ściągnięciu do Moskwy rosyjskich
oddziałów z Czeczeni, tym razem
ma to być oddział wojsk z Białorusi. Co też wymyślą następnym razem – afgańskich weteranów?
Na Prospekcie Sacharowa tłumy.
Kiepska ze mnie analityczka tutejszej sceny politycznej. I dobrze. Ten
tłum aż oczy cieszy. Przyszli! Nie
tylko znowu przyszli, ale jest ich
jeszcze więcej. Z białymi wstążka-

mi przypiętymi na kurtkach. Odpowiadając na drwiny premiera
Putina, który w niedawnym programie na żywo ogłosił, że widząc
biel tych wstążek, myślał, iż ludzie
na Pl. Błotnym mają poprzyczepiane prezerwatywy. Prezerwatywy? Nie ma sprawy. W odpowiedzi wiele z dzisiejszych baloników
to nadmuchane kondomy. „Gumki” wykorzystano również w protestacyjnych plakatach.
Dziś na mitingu morze flag, co
nie miało miejsca dwa tygodnie
temu. Najwyraźniej partie polityczne i różne organizacje zdążyły się w końcu zorganizować.
Uczestnicy też jakby bardziej egalitarni. Średnia wieku wyższa,
niż poprzednio, na Pl. Błotnym
emerytów prawie nie było. Za to
średnia portfela niższa. A więc do
młodych „oburzonych” dołączają
inne grupy społeczne. Coraz więcej Rosjan i Rosjanek chce zmian.
Zmian tak – ale w jakim kierunku?
Kolejni mówcy zabierają głos, a ja
nie słyszę żadnej konkretnej propo-

zycji politycznej. Toż za trzy miesiące kolejne wybory, tym razem prezydenckie! Ale jak tu zorganizować
się wokół jednego kandydata opozycji, gdy dla większości Rosjanek i
Rosjan partie opozycyjne skompromitowane są latami kłótni i ich liderzy niewiarygodni. A nowych partii
zarejestrować nie sposób – któż zdoła spełnić kosmiczne warunki rejestracji, obligujące do posiadanie prawie 50 tys. członków (nie podpisów
– członków!) z 50% rejonów kraju.
W Rosji rodzi się jednak społeczny
ruch protestu na rzecz demokratyzacji. Cel ten jednak nie zostanie osiągnięty bez upolitycznienia
ruchu. Bez programu zmian, konkretnych postulatów i koordynacji
działań ponad partyjnymi podziałami. Czy to się uda?
Katarzyna Matuszewska: germanistka, działaczka społeczna, członkini zespołu „Krytyki
Politycznej”, w latach 1995-2010
członkini Unii Pracy. Publicystka
„Zielonych Wiadomości”.

Plakat z wiecu; dialog prezydenta Miedwiediewa z premierem Putinem.
Miedwiediew: Wowa, my mamy wolny kraj?
Putin: Ogólnie tak, ale w danej chwili nie.
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Prawo do mieszkania
debata pod patronatem „Zielonych Wiadomości”
Jak sprawić, by mieszkanie
było dostępne dla zwykłego
człowieka? Jak stworzyć alternatywę dla modelu: zabójczy
kredyt + mieszkanie na strzeżonym osiedlu? Ile interwencji
państwa, ile rynku? Czy rozwiązaniem mogą być spółdzielnie z
prawdziwego zdarzenia? Oraz:
dlaczego o tym się nie mówi?
We wrześniu 2011 r. w centrum
kultury Nowy Wspaniały Świat
odbyła się całodniowa konferencja poświęcona polityce mieszkaniowej. Konferencję zorganizował
Krystian Legierski wraz z kołem
warszawskim Zielonych, patronatem honorowym objęła ją Ambasada Szwajcarii w Warszawie.
„Zielone Wiadomości” były patronem medialnym wydarzenia.

Ile państwa, ile rynku?
Magdalena
Mosiewicz:
W mediach panuje zdumiewająca
cisza
dotycząca
kwestii mieszkaniowej, i to w sytuacji, kiedy w naszym kraju brakuje
1,5 miliona mieszkań. W zeszłym
roku udało się ich gminom wybudować... 3,5 tysiąca. Państwo polskie przeznacza jedynie 0,5% budżetu na budownictwo, z czego
większość idzie na fundusz termoizolacyjny, a więc nie na tworzenie
nowych domów, tylko ocieplenie
już istniejących. Gminy mogą dodatkowo wykorzystywać własne
środki na dodatki mieszkaniowe.
Mają tu dowolność, co sprawia, że
przeznaczają na to od 0,5 do 10%
swoich budżetów.
Jan Strumiłło
(architekt):
W Zurychu głównym aktorem polityki mieszkaniowej są spółdzielnie,
które dysponują
18% mieszkań. Spółdzielnie zakładane były w XIX w., a więc mają tra-

dycję równie długą jak w Polsce. Powstały po to, by ułatwić ludziom z
obszarów wiejskich przenosiny do
miasta. Są organizacjami non-profit.
Dziś bogacenie się społeczeństwa
oznacza, że ludzie potrzebują więcej przestrzeni (przeciętne mieszkanie ma 54 m2). Często następuje
mieszanie funkcji mieszkania – stają
się jednocześnie miejscami do życia
i pracy. Nie zawsze zresztą w jednym mieszkaniu mieszkają osoby,
które są ze sobą w związku, często
są to np. grupy przyjaciół, co również zmienia krajobraz mieszkaniowy miasta.
Reiner Schendel
(spółdzielnia Stattbau Hamburg):
W naszym mieście z budownictwa spółdzielczego pochodzi od 5
do 7% ogółu mieszkań. Aktualnie
powstaje ich 3 tysiące rocznie, docelowo chcielibyśmy, by wskaźnik ten wzrósł do 6 tysięcy. Rynek
nie jest zdolny sam z siebie zaspokoić zapotrzebowania na przystępne cenowo mieszkania. Mimo
starzenia się społeczeństwa nie
zmniejsza się zapotrzebowanie
na mieszkania, głównie o małej i
średniej powierzchni.
Spółdzielczość umożliwia społeczne zaangażowanie już na
etapie projektowania i budowy
mieszkań, co wpływa na wzrost
zaufania społecznego. Umożliwia
to również tworzenie projektów z
uwzględnieniem wysokich norm
ekologicznych czy też integracji
społecznej (np. osób młodych i
starych czy zdrowych i chorych).
Za rządów koalicji CDU i Zielonych ustalono wysokie standardy
ekologiczne nowo budowanych
mieszkań. Miejskie działki przekazywane są nie według wartości
finansowej projektów, lecz oceny ich jakości. Firmy komercyjne
nie przygotowałyby takich ofert
jak domy ekologiczne czy integracja osób defaworyzowanych.
Przy budowie społecznej możemy zmniejszyć cenę o 20%, bo tyle
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Co robić, żeby codzienna praca była zdrowa, przyjemna i
dobrze płatna... i jeszcze żeby
mieć dobrego szefa? Własna
firma? Ale jaka spełni ekologiczne ideały?
W ostatnich latach zdrowe odżywianie stało się bardzo modne.
Rośnie świadomość zagrożeń,
jakie niesie korporacyjna, intensywnie chemizowana żywność.
Europa zmierza do zwiększania
udziału rolnictwa ekologicznego. W Polsce stosowny program
rządowy staje się niezbędny dla
utrzymania konkurencyjności polskiego rolnictwa. Niewątpliwie popyt na ekologiczną żywność będzie się nadal zwiększał. Coraz
więcej osób rozumie, że lepiej wydać na kucharza niż na lekarza.
Dzięki wiarygodnemu systemowi
atestacji produkty BIO – „produkt
rolnictwa ekologicznego” (tylko ta
nazwa jest zastrzeżona w Polsce)
– zyskały zaufanie konsumentów.
Możliwy do sprawdzenia w inter-
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wynosi średni zysk dewelopera w
naszym mieście.
Gerhard Jordan
(radny 21. dzielnicy Wiednia):
Wiedeń ma ponad
1,7 miliona mieszkańców, co piąty
z nich pochodzi
spoza Austrii. W mieście jest 900
tys. mieszkań, z tego ok. 210-220
tys. (czyli 24%) to mieszkania komunalne, podczas gdy mieszkań
prywatnych jest jedynie 19%. Do
mieszkania komunalnego ma
prawo osoba będąca obywatelką
lub obywatelem Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mająca miesięczne
dochody poniżej 2 859 euro (przeciętny dochód osoby zatrudnionej
to 1 400 euro miesięcznie na rękę)
i mieszkająca w Wiedniu od co
najmniej 2 lat.
Tradycje budownictwa społecznego wywodzą się z okresu „czerwonego Wiednia” (1919-1934). W
1923 r. miasto uchwaliło specjalny
„podatek mieszkaniowy” od bogactwa i luksusu, który stał się kołem zamachowym programu budowy 60 tys. mieszkań. Poprawiło
to dostępność wysokiej jakości
mieszkań dla robotników. Koniec
tego projektu nastąpił w wyniku
prawicowego zamachu stanu w
1934 r., choć już wcześniej przeżywał on problemy wskutek globalnego kryzysu ekonomicznego.
Lata 60. i 70 XX w. to epoka budownictwa z wielkiej płyty. Jednak w kolejnej dekadzie wróciły
tradycje budownictwa jakościowego: przestały dziwić bloki socjalne
z basenem na dachu czy dużą ilością zieleni w otoczeniu. Niestety
po r. 2001, głównie z powodów
finansowych, program budowy
mieszkań socjalnych został zahamowany. Większą rolę zaczyna odgrywać budownictwo spółdzielcze, wspierane przez miasto,
które przeznacza na ten cel 500
mln euro rocznie, co stanowi 4%
miejskiego budżetu. Obecnie Zie-
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loni współrządzą Wiedniem w koalicji z socjaldemokratami i chcą,
by realizowane były postulaty takie jak budowa mniejszych mieszkań (60-70 zamiast 90-100 m2) czy
mniejsza liczba miejsc parkingowych. Udało nam się także zablokować wyprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach sprzed
1918 r.

Jak zwiększyć
dostępność mieszkań
w Polsce?
Irena Herbst
(Centrum Partnerstwa PublicznoPrywatnego):
Specyfiką mieszkania jest fakt, że
zaspokaja podstawową potrzebę biologiczną i społeczną, jaką
jest posiadanie dachu nad głową. W krajach rozwiniętych cena
metra kwadratowego jest niższa od średniej płacy krajowej, w
Warszawie sięga dwukrotności
średniej płacy. Od dziesięcioleci
utrzymuje się nadwyżka popytu nad podażą, deficyt mieszkań
sięga 1,5 miliona. Stan techniczny
mieszkań jest słaby, w przypadku
ok. miliona mieszkań jest tak zły,
że nie opłaca się ich remontować
i należałoby je wyburzyć. Struktura własności jest nieadekwatna
do zamożności ludności: aż 80%
mieszkań jest własnością prywatną, jedynie 20% na wynajem.
Bardzo ubogie i ahistoryczne jest
publiczne wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Programy
takie jak „Rodzina na swoim”
oznaczają stymulowanie popytu
zamiast podaży. Dosypywanie
pieniędzy w celu stymulowania popytu w żaden sposób nie
przyczynia się do wzrostu liczby budowanych mieszkań: w latach 2004-2009 rocznie oddaje się
średnio 127 tysięcy mieszkań w
sektorze komercyjnym. Taka polityka prowadzi tylko do wzrostu zysków deweloperów. Priorytetem państwa powinno być
zapewnienie prawa do mieszkania na wynajem.
Moim zdaniem warto wykorzystać tu partnerstwo publicznoprywatne, dzięki czemu strona
publiczna dostaje dostęp do prywatnego kapitału i know-how.
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Alina MuziołWęcławowicz
(Politechnika Warszawska, Instytut
Gospodarki Przestrzennej):
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego realizują wysokie
standardy ekologiczne, a także
gwarantują przystępny czynsz.
Opłaty za mieszkanie są ustawione na takim poziomie, by zachować jakość zasobu mieszkaniowego. TBS służą pomocą szczególnie
osobom młodym, wyprowadzającym się od rodziców – jest to jeden z tytułów uprawniających do
przyznania takiego lokum.
Ze względu na prawną możliwość
podnajmu mieszkań typu TBS
po cenach czynszu komunalnego (nie ma przymusu, by czynsz
wynosił min. 4% wartości odtworzeniowej), mogą być one dostępne dla osób w złej sytuacji finansowej. Niestety obecnie program
ten jest w stanie schyłkowym,
gdyż ustało zasilenie budżetowe
dla finansowania preferencyjnych
kredytów.
Maciej Czeredys
(architekt):
Warto
przypomnieć
tradycje
polskiej spółdzielczości, przywrócić blask dawnym
ideom spółdzielczym. W Polsce
międzywojennej był to segment
mieszkalnictwa skierowany nie tylko do klasy robotniczej, lecz także
np. do niższej warstwy urzędniczej czy inteligencji. Przykładem
mogą być nie tylko fragmenty Żoliborza, ale też budynki stojące do
dziś na Mokotowskiej czy na Rakowcu. Idea spółdzielczości została wynaturzona po II wojnie światowej, kiedy to ruch oddolny został
zaprzęgnięty w politykę państwa.
Dziś mikrospółdzielnie mogą stać
się alternatywą dla budowanych
przez deweloperów zamkniętych
osiedli. Jeden z naszych projektów
obejmuje analizy możliwości budowy takiej mikrospółdzielni na praskiej Szmulowiźnie, a także jednej
lokalizacji na Pradze Południe. Parter przeznaczamy w nich na placówki usługowe, kolejne piętra na
mieszkania, a na górze mieszkania
na wynajem oraz taras.
Notował Bartłomiej Kozek
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necie numer atestu mogą dostać
tylko te produkty, które były zbadane w niezależnym laboratorium
pod kątem nieużywania nawozów
sztucznych, herbicydów, pestycydów, emulgatorów, sztucznych
smaków, zapachów i konserwantów. Również badane są co najmniej raz w roku próbki ziemi z
gospodarstw ekologicznych. Niestety, w Polsce sklepy ze zdrową
żywnością tylko niektóre towary
mają atestowane, co wprowadza
w błąd klienta, który spodziewa
się, że te pozostałe „z czystych
pól i łąk” też dają gwarancje.
Sklepy ekologiczne często prowadzą dodatkową działalność – zajęcia jogi, kursy rozwoju osobistego,
terapie naturalne. Tablica z ogłoszeniami w eko sklepie to pewne
źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach w zielonej społeczności.
Nowością w Polsce jest połączenie sklepu z małą gastronomią.
Takie połączenie jest popularne w
Europie i sprawdza się również w
dużych miastach Polski.

Rozwój rolnictwa ekologicznego
ma realny wpływ na poprawę stanu środowiska. Większość toksycznych substancji uwalnianych do
środowiska pochodzi nie z przemysłu, ale z konwencjonalnego, nastawionego wyłącznie na zysk rolnictwa. Rolnictwo ekologiczne rozwija
się w miarę powstawania nowych
przetwórni, sklepów, systemów
dystrybucji, w miarę podnoszenia
świadomości konsumentów. Możemy mieć w tym swój udział.
Chętnie pomogę w uruchomieniu sklepu i małej eko-gastronomii. Wybór lokalizacji, dobranie
asortymentu, co i od kogo kupić,
odbiór Sanepidu to tylko niektóre tematy, w których warto mieć
doświadczonego doradcę. Zainteresowanych zapraszam do odwiedzin w internecie www.biobar.
eu lub w realu: BIO BAR – Zielony Jesz przy pl. Piastowskim 24
w Jeleniej Górze-Cieplicach..
Jerzy Niczyporuk
ekofer@gmail.com

Nowy 100% ekologiczny i konkurencyjny
sklep internetowy

www.biobar.eu

Ponad 1000 produktów z gwarancją najniższej ceny w Polsce. Towary na wagę dużo tańsze niż pakowane przez firmy dystrybucyjne.
Wysyłka w dniu zamówienia.
Przyjmujemy również
zamówienia przez telefon:

75 6441564, kom. 664 09 29 22
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Szkoła to nie firma
Lech Mergler

Zapowiedź tzw. restrukturyzacji
sieci szkół w Poznaniu spowodowała, że spędziłem w tygodniach
przedświątecznych wiele godzin
na poświęconych temu licznych
spotkaniach i debatach publicznych. Restrukturyzacja (likwidacja, przekazanie, przeniesienie,
połączenia…) szkół została przygotowana niechlujnie, ogłoszona
za późno i nieodpowiedzialnie.
Dyskutowano o niej na spotkaniach w szkołach z udziałem rodziców, nauczycieli, reprezentantów samorządów osiedlowych i
przedstawicieli władzy, na tłumnie obleganych komisjach rady
miasta (ds. oświaty), na posiedzeniach komisji dialogu obywatelskiego oraz podczas publicznych
debat organizowanych przez redakcje lokalnych gazet.
Na niemal każdej otwartej dyskusji było minimum sto osób, a rekord to ponoć czterysta. Na każdej było gorąco jak na wojnie, a
emocje i ich ekspresja jak na powściągliwy Poznań, odnoszący
się z respektem do władzy – ekstremalne. Na każdej wybrzmiewał ten sam mniej więcej komunikat zgromadzonych – nie chcemy
takich zmian! Rodzice, nauczyciele i działacze osiedlowi powołują
stowarzyszenia „obrony szkół”.
Ogólnomiejskim zwornikiem poszczególnych działań stało się Porozumienie Szkolne i Przedszkolne, którego celem jest solidarne
występowanie wobec władz z
postulatami szkolnymi. Z innych
miast przychodzą podobne informacje o „buntach szkolnych”,
które przyjmują bardziej radykalne formy. W Bytomiu odbył się
regularny szkolny strajk okupacyjny, w Warszawie głodówka, a
co gdzie indziej się przydarzy –
zobaczymy. Są już podejmowane
próby skoordynowania działań w
skali kraju.

Elementarne, a na pewno oficjalne
wytłumaczenie rozproszonych,
czyli miejsko-gminnych, lokalnie oddolnych acz powszechnych
prób majstrowania przy edukacji publicznej – to niż demograficzny oraz kryzys finansowy
miast. Kasy nie ma, uczniów coraz mniej, więc szkoły „trzeba
zamykać”, bo utrzymywanie pustych sal jest bez sensu. Lepiej te
pieniądze ewentualnie wydać
tak, żeby było lepiej uczniom – w
innej szkole albo pod innym tzw.
organem prowadzącym, który
obetnie koszty (bezpośrednie), a i
kasę sam załatwi, choćby w części. Oraz podniesie jakość „usług
edukacyjnych”. Tyle że nauczyciele i rodzice jakby nie rozumieją tego, że ich dzieciom-uczniom
ma być lepiej, a w ogóle to taniej.
I dziwią się, że kwestia wyników
nauczania zeszła na drugi plan.
Jest oczywiste, że w takiej sprawie
i sytuacji grają rozmaite czynniki i interesy, w tym partykularne
(np. obrona statusu gwarantowanego przez Kartę Nauczyciela). Ale też trudno nie widzieć, że
nie tylko PO od lat stara się okrawać sektor publiczny pod mitycznym uzasadnieniem, że prywatne
jest tańsze i lepsze. Prywatyzacja
usług publicznych (w tym edukacji, lecznictwa, komunikacji) i
majątku komunalnego jest chyba
jedynym wymiernym pomysłem
ogółu władz miejskich na radzenie sobie z problemami, nie tylko
w obecnej sytuacji.
Przeczuwając całą złożoność sytuacji, chciałbym tu skupić się tylko na jednym jej aspekcie. Dlaczego ludzie „bronią szkół” i
czego właściwie „bronią”, sprzeciwiając się zmianom, które prezydenci i burmistrze pospołu z
radnymi chcą im serwować? Wydaje się, że w tym oporze tkwi coś
wspólnego, o bardziej ogólnym
znaczeniu, co nie daje się wyjaśnić
bezwładnością materii społecznej,
spontanicznym oporem wobec
zmian, przywiązaniem do bezpiecznego status quo. I co nie da

się też wyjaśnić przez fakt, że zarzuty stawiane działaniom władz
wobec szkół wszędzie brzmią podobnie.
Nową jakością jest konstytuowanie się poprzez protest społeczności lokalnych jako podmiotów
zbiorowych życia społecznego,
nawet politycznego – wokół szkoły. Staje się ona symbolem lokalnej więzi, a także – w dzielnicach
bardziej historycznych – wyrazem
tożsamości. Wraca albo wzmacnia
się jej tradycyjna funkcja lokalnego centrum życia społecznego.
Na osiedlach, gdzie frekwencja w
wyborach do rady osiedla wynosiła raptem kilka procent, połowa
(!) mieszkańców (czyli kilka tysięcy osób) podpisuje list „w obronie szkoły”, a rodzice, uczniowie,
absolwenci, nauczyciele, także
dyrekcja (!), działacze osiedlowi
roznoszą ulotki, kleją plakaty, ślą
setki mejli i organizują zebrania,
często-gęsto przypominające wiece. Można nie doceniać lub krytykować (uczniowie protestują!), ale
jest to jedna z większych fal całkowicie oddolnej, spontanicznej samoorganizacji w Poznaniu w czasach „wolnej Polski”.
Skondensowanym wyrazem tego,
co się dzieje jest idiom „nasza
szkoła” (i „nasze przedszkole”),
występujący w wypowiedziach,
pismach, apelach, odmieniany,
powtarzany, wykrzyczany. „Nie
pozwolimy zamknąć naszej szkoły!”. „Nie oddamy naszej szkoły w
obce ręce!”. „Uratujcie naszą szkołę!” Jeśli „nasza”, to istnieje jakieś
MY, lokalna społeczność szkolna, którego istnienia o takiej intensywności może nawet nikt
wcześniej nie podejrzewał…? I
lokalna społeczność osiedlowa,
szersza, zawierająca tę pierwszą
i będąca zwykle jej zapleczem,
bazą społeczną, odniesieniem.
Ten zwrot („nasza szkoła”) w
warstwie językowej wyraża istnienie podmiotów zbiorowych, z
którymi władza ma problem, kiedy próbuje przerobić oświatę po
swojemu.

Szkoła publiczna, mająca lokalny
obwód, prowadzona przez miasto/gminę jest „nasza” (bo miasto
jest nasze), a szkoła prowadzona
przez „fundację”, „inwestora”, salezjanów, pijarów, kurię itd. „nasza” nie jest; to prywatna szkoła
tego podmiotu. Szkół „społecznych” (np. prowadzonych przez
organizację rodziców) jest niewiele bo rodzice niezbyt się palą
do tworzenia stowarzyszeń, które miałyby ich szkołę poprowadzić. Komentarz może być różny,
także krytyczny. Ale jeśli Polska
jest krajem, w którym pracuje
się najwięcej Europie, najwięcej
na umowach śmieciowych, to na
możliwości społecznej aktywności trzeba spojrzeć z uwzględnieniem tego faktu – że dyktat rynku
pracy ma charakter nadrzędny.
Bo nie ma mieszkań dostępnych
i trzeba brać kredyty hipoteczne, żeby kupić minimalne własne
mieszkanie… A jak tu mieć dzieci bez mieszkania? Taniego, komunalnego najmu nie ma. Trzeba
więc pracować, pracować, pracować, żeby pracy nie stracić i kredyt spłacać, bo można też stracić
mieszkanie…
Inna rzecz, że władze miejskie,
przynajmniej w Poznaniu, nie
sprzyjają lokalnym inicjatywom
rodziców, te „obce ręce”, które mają przejmować szkoły lub
przedszkola, to „ugadane” instytucje, organizacje, uwikłane w
związki z władzami, przenikające
się z nimi w radach nadzorczych,
ew. osoby kościelne itd. Jednak
także propozycje „doinwestowania” szkoły, dofinansowania, kapitalnych remontów, sal komputerowych itd. przez „obce ręce”,
nie tylko nie przekonują rodziców, ale często wywołują ich wrogość, agresję, krzyki: „Nie damy
się kupić!”, „Nasze dzieci nie są na
sprzedaż!”…
Czy ludność jest aż tak bardzo
przywiązana do swojego samorządu, miejskiego, gminnego, że
z tego akurat powodu woli szkoły samorządowe niż „społeczne”?

Odpowiedzialność korporacji
Janusz
Reichel

Niedawne marsze Oburzonych
oraz okupacja Wall Street, z którą ich uczestnicy się solidaryzują, są okazją do podniesienia
po raz kolejny kwestii odpowiedzialności korporacji.
W tym przypadku akurat chodzi
o odpowiedzialność instytucji finansowych za kryzys, którego
skutki zbyt łatwo zrzuca się na
zwykłych ludzi. Stają się oni podwójnymi ofiarami: po pierwsze
to właśnie oni są najbardziej dotknięci przez kryzys, po drugie
każe im się ponosić koszty programów ratunkowych mających
ponoć naprawić sytuację.
Kwestia odpowiedzialności korporacji była podnoszona w debacie wokół etyki biznesu i
społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorstw. Zabierali w niej
głos nawet nobliści. Momentami debata odrywała się od rzeczywistości i zamieniała się w
przerzucanie się komunałami

wygłaszanymi przez ideologów
liberalizmu i jego przeciwników.
Tymczasem zarówno sama debata, jak i praktyka gospodarcza doprowadziły do wykrystalizowania się przekonania o potrzebie i
zasadności odnoszenia kategorii
odpowiedzialności do korporacji, które potraktowano niemal
tak jak jednostkę ludzką. Dyskusja była głównie zmaganiem się
z ideologami liberalizmu, którzy
– wszystko na to wskazuje – zamiast za wolnością gospodarowania opowiadali się w istocie
za dowolnością prowadzenia biznesu. Piszący te słowa również
opowiada się za wolnością gospodarowania, jednak jest zdecydowanie przeciwny dowolności
gospodarowania, czyli bezkarności w łamaniu prawa i norm społecznych.
W jakimś sensie ta filozoficzna
dyskusja była spóźniona, gdyż
konstrukcje prawne tę kwestię już
dawno rozstrzygnęły. Problem polega na tym, że to rozstrzygnięcie,
polegające na przyznaniu korporacjom osobowości prawnej, jest
połowiczne. Korporacje stały się
„osobami” o szczególnych właściwościach: otrzymały mnóstwo

praw i niewspółmiernie mały zakres odpowiedzialności. Gdy dochodziło do naruszenia prawa lub
działań o charakterze nieetycznym, zwykle odpowiadali za nie
ludzie, a nie firmy. „Karanie” firm
pozostawiano rynkowi. Bywało,
że nieuczciwe firmy bankrutowały. Kara spada wówczas również
na pracowników – nieuczciwa firma znika z rynku, a wraz z nią ich
miejsca pracy. Zawinili właściciele
i menedżerowie, a odpowiadają za
to także pracownicy, którzy najczęściej nie mają nic wspólnego z
oszustwami i nieetycznymi działaniami firm, w których pracują.
Chociaż istnieją mechanizmy takie jak np. możliwość pozywania
przedsiębiorstw, to nie spełniają
one swojej roli. Firmę, która wyrządzi swoim działaniem dramatyczne szkody np. w środowisku naturalnym, można zmusić
do wypłaty odszkodowań, które trudno będzie jej unieść. Wtedy albo zbankrutuje, albo zacznie
zwalniać pracowników, żeby obniżyć koszty. Tak czy inaczej kara
spadnie na pracowników.
Jeszcze gorzej jest z odpowiedzialnością, jeśli przyczyną nieszczęść i
kryzysów są politycy. Tutaj zakres

odpowiedzialności jest niemal żaden. Obywatele mogą kogoś nie
wybrać na następną kadencję. To
straszna kara – wszyscy tak się jej
boją, że tylko niewielki procent
społeczeństwa chce się angażować w politykę…
Dyskusja wokół społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
doprowadziła do uznania odpowiedzialności biznesu i do zmiany
spojrzenia na rolę przedsiębiorstwa we współczesnym świecie.
Będzie musiało dojść – a w jakimś
zakresie już powoli dochodzi – do
zakwestionowania
rozumienia
przedsiębiorstwa jako jakiegoś
oddzielonego od społeczeństwa
bytu, którego działania oceniamy
wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Zachęcam w tej kwestii
do lektury książki „Nowe horyzonty” (Jonker i in., 2011). Przedsiębiorstwo, nawet prywatne, jest
częścią struktury społecznej, jego
rola nie ogranicza się do zaspokojenia oczekiwań właścicieli co do
wielkości zysku z zainwestowanego kapitału. Rozliczanie przedsiębiorstw i ich zdolność do bycia
rozliczanymi (accountability) nie
dokonuje się obecnie wyłącznie
w oparciu o kryteria ekonomicz-
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A może to „resztki komuny” w
głowach powodują, że „szkoła państwowa” (często używane
określenie) jest „lepsza” niż jakkolwiek inna?
Wydaje się, że wchodzi tu w grę
inne wyjaśnienie. Nad walory
rozwiązań „rynkowych”, pararynkowych, gdzie podmioty są
różne, oferta szeroka i możliwości rozmaite, ludzie zaczynają
coraz szerzej przedkładać sektor
publiczny. Nie dlatego że on jest
„lepszy”, bo bywa dziadowski,
biedny, źle zorganizowany i skorumpowany. Ale zawiera on obietnicę, iż ponieważ jest „wspólny”,
właśnie „nasz”, mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć, jakąś
nad nim kontrolę. Np. w placówce oświatowej gminnej odbywa
się konkurs na dyrektora. Nawet
jeśli bywa nieuczciwy, odzwierciedla jakoś lokalny układ sił społecznych. W placówce prowadzonej przez stowarzyszenie, kościół,
dyrektora wyznacza szef. Mieszkańcy, jeśli w ich okolicy znika
szkoła „miejska” i są tylko „społeczne” albo „prywatne”, ale o
statusie szkół publicznych, są zaniepokojeni, zagrożeni, bezradni.
Bo w stosunku do szkoły „miejskiej” mają jako podmioty samorządu lokalnego (mieszkańcy,
obywatele) jakieś szanse, w starciu z „obcą” szkołą mogą iść tylko
do sądu. Przeciw wielkiej fundacji, kościołowi, panu biznesowi…
Pytanie „demokracja (samorząd)
czy rynek?” ma też inne aspekty. Choćby to, że ludność odrzuca przekonanie władz, że szkoły
muszą ze sobą rywalizować, żeby
najlepsze przetrwały. Ludzie na
zebraniach mówią, że szkoły powinny współpracować, żeby te
słabsze się poprawiły. Inny motyw: szkoła miejska nie zbankrutuje, a „prywatna/społeczna”
tak… itd. itd. itd. Konflikty wokół
„restrukturyzacji”
szkolnictwa
wskazują na to, że hasło „miasto
to nie spółka z o.o.” trafiło w końcu pod strzechy.
Lech Mergler jest publicystą,
działaczem miejskich środowisk
obywatelskich w Poznaniu, wiceprezesem stowarzyszenia MyPoznaniacy.
ne. Ważny jest także kontekst społeczny i ekologiczny funkcjonowania przedsiębiorstw. Szkopuł
w tym, w jaki sposób to rozliczanie się odbywa. Dotychczasowe
mechanizmy nie są doskonałe –
bardzo często karanie firm odbywa się kosztem pracowników.
Odpowiedzialność korporacyjną
pojmuje się często przez analogię
do odpowiedzialności jednostki. Mówi się nawet o „obywatelstwie korporacyjnym” (corporate
citizenship). Skoro rozliczenie złego postępowania obywatela może
skończyć się aresztowaniem, dlaczego nie zastosować tego mechanizmu w odniesieniu do firm?
Aresztowanie obywatela nie
oznacza zatrzymania jego funkcji życiowych. Zatem jak „aresztować firmę”, aby jej procesy życiowe nadal trwały i pracownicy
mogli pracować, a kara dotknęła
sprawców (właścicieli lub menedżerów – w zależności od winy)?
Chociaż może to być technicznie
trudne, warto podjąć wysiłek wyobrażenia sobie rozwiązań, które
to umożliwią.
Janusz Reichel: ekonomista, działacz ekologiczny, muzyk i poeta.
Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

18

M I A S T O

a

Ś R O D O W I S K O

Okiem owcy i storczyka
czyli miasto z drugiej strony
Marta
JermaczekSitak
Kiedy myślimy „miasto”, przed
oczami mamy przede wszystkim
centrum: stary rynek, zabytkowe
uliczki i budynki, kamienice, czasem wieżowce, biurowce, banki,
sklepy, teatry. W dalszej kolejności
przychodzą do głowy szare blokowiska i stare dzielnice willowe. Ale
na tym miasto się nie kończy. Daleko od centrum, wśród pól, łąk, lasów i zarośli wyrastają jak grzyby
po deszczu nowe osiedla. To właśnie ich mieszkańcy tkwią w godzinnych korkach, żeby codziennie rano dostać się do centrum, a
po południu z niego wydostać. Ale
i to nie koniec… Miasto rozrasta
się dalej, w zabudowie jeszcze luźniejszej, jeszcze bardziej rozrzuconej, sięgającej nawet 50 czy 100 km
od ścisłego centrum.
Krawędź doliny Warty i Noteci na
wschód od Gorzowa Wielkopolskiego, obszar Natura 2000. To jeden z piękniejszych krajobrazów
zachodniej Polski. Na stromych
stokach wąwozów wcinających się
w wysoczyznę, schodzących w dół
aż na rozległe rozlewiska, rozwijają się cenne przyrodniczo i wyjątkowo malownicze murawy kserotermiczne. Zbocza o południowej,

wschodniej i zachodniej wystawie nagrzewają się na słońcu i takie właśnie warunki są dla tych
ginących ekosystemów idealne.
Kiedyś pasły się tu stada owiec,
ograniczając rozwój zarośli. Dziś
owiec już tu nie ma, a murawy zarastają krzewami lub barszczem
Sosnowskiego. Stare domy w Santoku – nierzadko bardzo piękne,
w konstrukcji szachulcowej – popadają w ruinę. Nad nimi, na murawach, powstają jeden po drugim
domki z kolumienkami przy ganku, straszą wielospadowe dachy
i zupełnie niepasujące do otoczenia kształty. Tam, gdzie jeszcze
nie ma domków, właściciele już
sypią gruz pod budowę. Wzdłuż
polnych ścieżek stoją w równych
odstępach białe skrzynki doprowadzające na działki prąd.
Dolina Odry na południe od Zielonej Góry. Na drodze wojewódzkiej znów remont. Jak co roku,
fala powodziowa podmyła nasyp,
zniszczyła asfalt. W dół od drogi
teren zalewowy na brzegu dużego starorzecza. Bywa, że we wrześniu stoją tu jeszcze kałuże po letnich powodziach. Tymczasem
teren jest już podzielony na działki, a deweloper kłóci się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska o raport oddziaływania na
Naturę 2000 i zapewne reklamuje
swój projekt jako piękną lokalizację nad wodą. Albo pod wodą...

Wieś w pobliżu jednego z lubuskich miasteczek. Na zarastającej
łące stoi ledwo widoczna zza wysokich trzcin tablica: „tanie działki budowlane!”. Zapewne znajdą się chętni, którzy tanie działki
kupią, nasypią gruzu i postawią
domy. Przyjdzie mokry rok, w
domach i na podwórkach znajdzie się woda. Mieszkańcy zażądają od meliorantów pogłębienia
i oczyszczenia rowów. Woda tym
razem spłynie szybko i znajdzie
się w piwnicach wioski położonej
niżej. Wyschną cenne przyrodniczo podmokłe łąki w dolinie niewielkiej rzeczki, wyginą rosnące
tam storczyki.
Łagów Lubuski, kolejna perełka
regionu, zarówno pod względem
architektury i krajobrazu, jak i
walorów przyrodniczych. Wzgórza porośnięte przez malownicze
buczyny, jeziora rynnowe… Nic
dziwnego, że chcą się tu budować,
a przynajmniej stawiać domki letniskowe mieszkańcy miast oddalonych od Łagowa o kilkadziesiąt,
a nawet kilkaset kilometrów. Tymczasem okazuje się, że nie wszystko wszędzie można. Właściciele
działek sąsiadujących z cennymi
siedliskami obszaru Natura 2000,
przy rezerwatach przyrody, a także w bezpośrednim sąsiedztwie
jezior mają kłopoty z uzyskaniem
pozwoleń na budowę, bo w takich
miejscach trzeba co najmniej oce-

nić potencjalny wpływ inwestycji
na najcenniejsze elementy przyrody. Często okazuje się, że budować po prostu nie wolno. Sprawy
trafiają do sądów, toczą się miesiącami i nic dziwnego – jeśli ktoś
wydał na działkę w pięknej okolicy 400 tys. zł, a potem okazuje
się, że nie może na niej postawić
domu, nie odpuści tak łatwo.
To tylko kilka przykładów z Ziemi Lubuskiej. A przecież Warszawa sięga już na Mazury i jeszcze
dalej. Poznań zajmuje Puszczę
Notecką i Rogaliński Park Krajobrazowy. Wrocław już dawno
rozpoczął ekspansję w Sudety.
W czasach coraz lepszych dróg
i coraz szybszych samochodów
nie trzeba mieszkać w centrum
miasta, żeby korzystać z wszystkich jego zalet, takich jak rynek
pracy czy kultura, a jednocześnie
oddychać świeżym powietrzem
wiejskiej przestrzeni. Tyle że ta
przestrzeń się zmienia i musi się
zmieniać, dostosowując się do lokatorów o innych preferencjach i
przyzwyczajeniach. Zmienia się
jej struktura, wygląd, zmieniają
się funkcje.
Przestrzeń wiejska w mniejszym
stopniu służy dziś rolnictwu i
podtrzymywaniu
równowagi
ekologicznej, coraz ważniejsza
staje się za to funkcja rekreacyjno-sypialniana. Nikt nie namówi mieszkańców okolic Gorzowa,
żeby zamiast kosić co sobotę idealny trawnik między cyprysikami
zajęli się pasieniem owiec. Trudno wymagać od kogoś, kto kupił
łąkę w cenie działki budowlanej,
żeby dla tysiąca czy dwóch, które
może otrzymać rocznie w ramach

Sekretne życie śmietnika
Iza Desperak

Najpierw pojawiły się osobne pojemniki
na butelki PET, a w szkołach zaczęły się
zajęcia, które miały przekonać młodzież
i rodziców do recyklingu. Następnie pojawiły się pojemniki do segregacji. Więc
chodziłam do śmietnika z czterema różnymi torebkami śmieci. W sklepach pojawiły się domowe pojemniki na śmieci z
przegródkami do ich segregacji. No nareszcie, odetchnęłam, robi się prawie jak
na Zachodzie.
Tymczasem coś zaczęło się psuć. Pojemniki na PETy były notorycznie przepełnione, nikt ich nie opróżniał. Mieszkańcy zaczęli wciskać butelki plastikowe do
szpar, potem zostawiać w foliówkach
obok pojemników. A potem pojemniki
zaczęły znikać. Wrzucałam obierki od
marchwi do kosza na odpadki organiczne, ale firma wynajęta przez miasto do
sprzątania skwerku pod moim balkonem
liście wrzucała notorycznie do naszego
pojemnika na szkło. Pojemniki na papier
i plastik nagle zniknęły z mojego śmietnika. Został pojemnik na szkło z resztką
napisu „o”, do którego wszyscy wrzucają wszystko. Rozbestwiona niedawną

obfitością pojemników do segregacji, zamawiając szafkę na wymiar do kuchni,
przewidziałam miejsce na pojemniki na
papier i plastik (odpadki organiczne utylizuję na bieżąco, bo potrafią zaśmierdnąć). Jednak z produktami segregacji
biegam po zmroku chyłkiem do śmietnika po drugiej stronie ulicy, ryzykując
gniew sąsiadek tropiących podrzucających śmieci.

„Kiedy będziemy mieć znów pojemniki do segregacji?” – zapytałam w administracji. „To nieważne, zaraz będziecie
mieć zamykany śmietnik” – usłyszałam.
Okazało się, że administracja uznaje zamykany śmietnik za alternatywę dla
recykingu. Taki pogląd wspiera się na
dwóch mitach; pierwszy: mieszkańcy
nie chcą segregować. To mit szkodliwy
i niewiele mający wspólnego z rzeczywistością. Mit drugi: „obcy nam podrzucają”, jest dość skuteczny: tak jak
niemieccy antyfaszyści, tureckie kebaby i wietnamskie budki są dla nas „zagrożeniem” na poziomie narodowym,
tak mieszkańcy sąsiedniej posesji stają
się takim zagrożeniem na poziomie tzw.
wspólnoty mieszkańców.
Podczas wprowadzania i porzucania
idei recyklingu nikt nas, mieszkańców,
do niego nie zachęcał i nie informował o
ewentualnych korzyściach. Ale wystawieniu pojemników do segregacji towa-

rzyszyła podwyżka cen wywózki śmieci.
Więc mieszkańcy na ostatnim zebraniu
wspólnoty uchwalili budowę murowanego i zamykanego śmietnika, takiego
samego jaki ma wspólnota po drugiej
stronie ulicy. Bo nikt nam nie będzie podrzucał śmieci. Moda na zamknięte śmietniki to miniatura mody na zamknięte
osiedla. I wspólnota, i administracja ślepe są na fakt, że nasza otwarta pergola
jest z dużą regularnością odwiedzana
przez „nurków”, którzy poddają recyklingowi co najmniej 40% śmieci, w tym
te ciężkie, jak meble, lustra i części telewizorów. Nie myślimy też wcale o tym, że
ten śmietnik – zaopatrywany przez sklepy spożywcze, budynki administracji i
bloki, do których wciąż się ktoś wprowadza i wywala badziewie, że ten śmietnik,
do którego trafia dziennie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt puszek po piwie, na
którego obmurowaniu wiesza się foliówki ze starym, ale jeszcze nie spleśniałym
chlebem, obok którego na trzepaku wywiesza się przechodzoną, ale jeszcze całkiem dobrą odzież – że śmietnik ten jest
źródłem cząstki dochodu masy ludzi, a
jego zamknięcie pozbawi ich tego żałosnego dochodu.
Jedynym plusem projektu budowy zamkniętych śmietników jest to, że stanowić
mogą pewną ochronę przed chłodem dla
bezdomnych. Gdy przyjdzie mróz, bezpieczniej im będzie jednak w ogrzewanych piwnicach. O ile ktoś ich tam wpuści. Elementarne poczucie wspólnoty z
innymi jest jednak rzadkie. Nawet młodzi
wykształceni ludzie, chodzący do sklepu z własną wielorazową siatką, robiący
„zielone” zakupy i stołujący się w modnej wegetariańskiej sieciówce, wyrzucając resztki jedzenia zapominają postawić je na obramowaniu śmietnika, z dala
od śmierdzących śmieci, by ewentualne
spożycie jej resztek przez śmietnikowego
nurka było mniej upokarzające. Przynajmniej dopóki mamy otwartą pergolę…
Iza Desperak – socjolożka, współzałożycielka nieformalnej Łódź Gender, organizującej łódzkie manify.

dopłat rolnośrodowiskowych, zrezygnował z budowy domu i kosił
ją, żeby ocalić storczyki. A właśnie
tym zajmowali się przez stulecia
mieszkańcy wsi, kształtując krajobraz i związane z nim układy
przyrodnicze. Tego też wymaga
prawo Unii Europejskiej. Nie wolno nam zniszczyć cennych w skali
kontynentu gatunków czy ekosystemów, a są wśród nich również te
związane z tradycyjną gospodarką
rolną. Jeśli właściciel działki przeorze czy zabuduje siedlisko chronione przez dyrektywy europejskie, złamie i polskie prawo.
Cennych przyrodniczo miejsc nie
musimy zabudowywać. Przestrzenią można gospodarować mądrze,
tak aby znalazło się miejsce i na
storczyki, i na domki dla spragnionych wiejskiego powietrza mieszczuchów. Niestety, chaos planistyczny, a także nieświadomość
i zaniedbania władz lokalnych
sprawiają, że problemów jest i będzie coraz więcej. Będą też procesy sądowe, które właściciele działek przegrają i z pewnością nie
nastawi ich to pozytywnie do idei
ochrony przyrody. Konfliktów nie
da się zupełnie uniknąć, trzeba tylko mieć nadzieję, że powoli uda
się wypracować rozwiązania kompromisowe, uwzględniające różne
potrzeby. Do tej pory uwzględniano głównie potrzeby miasta. Czas
na drugą stronę.
Marta Jermaczek-Sitak: ekolożka, zajmuje się ochroną przyrody
ze szczególnym uwzględnieniem
ekosystemów łąkowych. Poza tym
żona, matka, gotuje obiady, uprawia warzywa i hoduje kury.

Co z odpadami?
Adam Hoffmann
Priorytetem europejskiej
polityki w dziedzinie gospodarki odpadami jest
ograniczenie liczby składowisk i zwiększenie roli
selektywnej zbiórki odpadów.
Europejskie
dyrektywy
zakładają dla Polski, że
do 2014 liczba odpadów
trafiających na wysypiska
powinna zmniejszyć się o
50%. Poziom recyklingu
dla szkła, papieru i tektury ma wynosić 60%, natomiast dla metali i tworzyw
sztucznych odpowiednio
50% i 22,5%. Tymczasem
w Polsce na wysypiska
nadal trafia ok. 86% odpadów komunalnych, w tym
70% odpadów plastikowych (sic!).
W krajach Europy zachodniej te proporcje są odwrotne. Np. w Szwajcarii 99,7%
tworzyw sztucznych trafia
do recyklingu. Polska zobowiązała się do przyjęcia
unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami.
W przypadku niewykonywania dyrektywy Komisja
Europejska ma prawo nałożyć na nas karę w wysokości nawet 260 tys. euro
dziennie.
We wszystkich krajach
UE poza Polską i Węgrami za zarządzanie odpadami odpowiedzialne są
władze lokalne. Tymcza-

sem w 60% polskich gmin
za odbiór odpadów odpowiadają firmy prywatne.
Ich priorytetem nie jest racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych
i zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami, lecz jak najtańsze się
ich pozbycie.
Niedawna
nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może to zmienić. Już
niedługo to gmina będzie
zobowiązana do odbioru odpadów, a wszyscy
mieszkańcy gminy będą
zobowiązani do opłaty za
odbiór odpadów. Obecnie
mieszkańcy sami decydują, co chcą z nimi zrobić i często, aby nie płacić
za wywóz, wyrzucają je
do lasu lub palą nimi w
domowych piecach. Jeśli
gminy skorzystają z takich
możliwości jak np. obniżenie opłaty za odbiór już
posegregowanych odpadów, mogłoby to zachęcić ludzi do segregacji już
w domach. Wiele zależy
od tego, czy prawo będzie
prawidłowo wykonywane
przez gminy. Nie wolno
także zapomnieć o edukacji oraz o tym, że najskuteczniejszy system recyklingu rozpoczyna się na
samym początku powstania odpadu.
Adam Hoffmann jest studentem prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Interesuje się prawem
ochrony
środowiska.
Działa w Zielonych 2004
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Roślinni najeźdźcy na terenach miejskich
Prof. dr hab.
Ludwik
Tomiałojć
Jeszcze nie znamy długofalowych skutków zdominowania
zieleni miejskiej przez gatunki
pochodzące z odległych krajów
i kontynentów.
Przeciętny mieszkaniec miasta nie
zastanawia się, skąd pochodzą rosnące lub żyjące obok niego rośliny
i zwierzęta. Wśród pracowników
zieleni miejskiej opinie na temat
gatunków obcego pochodzenia
są podzielone. Jednych cieszy fakt
zadomowienia się w miastach zachodniej i południowej Europy
paru gatunków egzotycznych papug, podczas gdy inni dostrzegają
w tym groźbę wypierania naszych
ptaków rodzimych. Podobnie z roślinami. Jedni chętnie zamieniliby
zieleń miejską w skupisko „egzotów”, inni zaś opowiadają się za
zachowaniem głównie rodzimej
przyrody. Za obu postawami przemawiają różne racje – estetyczne,
dydaktyczne czy ekologiczne.

Mili goście czy groźni
najeźdźcy?
Jeszcze nie znamy długofalowych
skutków zdominowania zieleni
miejskiej przez gatunki obce, tzn.
pochodzące z odległych krajów i
kontynentów. O ile naturalne ekosystemy zwykle dają odpór intruzom, to sztuczne osady ludzkie już
dziś wchłonęły sporo gatunków
obcych, choć rodzime, pochodzące z sąsiednich lasów i łąk, jeszcze
przeważają. Obce gatunki sprowadzano niekiedy dla urozmaicenia ogrodów lub w celach gospodarczych, ale więcej przybyszów
zawleczono tu nieświadomie. Podróżując lub przewożąc towary,
nietrudno niechcący przewieźć
drobne nasiona roślin czy jajeczka
owadów. Dlatego np. poszkodowana na skutek potężnych inwazji obcych gatunków (króliki, opuncja)
Australia dziś ma na lotniskach linii międzykontynentalnych surowy system kontroli i kwarantanny.

Szczególnej uwagi wymaga ekspansywna kategoria przybyszów,
zwanych gatunkami inwazyjnymi. To gatunki, które nie mają
w nowym miejscu naturalnych
wrogów i dlatego szybko się namnażają. Mogą wypierać gatunki miejscowe, stawać się „szkodnikami”.
O ich sukcesie decydują takie cechy jak: brak wrogów naturalnych, przypadkowo lepsze dopasowanie do klimatu nowej
ojczyzny, znalezienie miejsc bez
konkurentów, np. z zaburzoną roślinnością, w osiedlach ludzkich,
na ich obrzeżach i wzdłuż linii komunikacyjnych.

Intruzi w miastach
Sztuczne ekosystemy są mniej odporne na takie inwazje. Dlatego,
mimo że miejskie zespoły roślin
i zwierząt obszarów zielonych
składają się głównie z gatunków
rodzimych, to jednak udział gatunków obcych jest w nich znaczny i ciągle rośnie. Najpierw były
to formy od dawna u nas zadomowione. Pospolite kasztanowce
i platany pochodzą z południowego wschodu Europy, z Azji zaś
przybył szczur wędrowny. Azjatyckie pochodzenie mają też niektóre ptaki: wróbel domowy i gołąbek sierpówka.
Ostatnio przyspieszeniu uległy
zmiany szaty roślinnej. Rozpatrzmy parę konkretnych sytuacji na
przykładzie Wrocławia, w którym
roślinni przybysze z dalekich stron
nie znajdują się w zbyt odmiennej
sytuacji od gatunków krajowych.
Bo i jedne i drugie do miasta weszły
niedawno. Obecnie sprzyjać temu
zaczęło także ocieplenie klimatu,
ułatwiające m.in. gatunkom już od
lat u nas obecnym przejście do fazy
szybkiego rozrostu ilościowego. Co
więcej, rośliny na ogół uważane
za osiadłe, potrafią też szybko wędrować na dalekie dystanse. Choćby duże formy drzewiaste sprowadzone do Europy jako ozdoby.
Przez dziesięciolecia wiele z nich
trwało u nas w uśpionych populacjach parkowych, by teraz przemienić się w formy ekspansywne.

Chronologicznie pierwszym był
klon jesionolistny sprowadzony z
Ameryki Północnej w XIX w. Jeszcze w latach 60. i 70. XX w. drzewo
to było reprezentowane tylko przez
nieliczne okazy posadzone w naszych parkach. Mimo wytwarzania
owoców-skrzydlaków nie wyrastały z nich młode drzewka. Po r. 1990
klon jesionolistny zaczął się jednak zachowywać odmiennie. Stał
się najpospolitszym młodym krzewem i drzewkiem na terenach ruderalnych, wręcz wszędobylskim
drzewiastym „chwastem”. W Europie obecnie wędruje on wzdłuż
szlaków kolejowych, opanowując
tereny dużych miast od Londynu
przez Wrocław czy Warszawę po
Moskwę. Kolonizuje również doliny rzeczne. Podróżując pociągiem,
na stacyjkach i przytorzach widzimy już niemal wszędzie tysiące
jego krzewów i drzewek wyróżniających się jasnym żółtozielonym
kolorem liści. Mają one po kilka-kilkanaście lat, co dowodzi, że bariera w namnażaniu się tego drzewa
została pokonana niedawno. Przypuszczam, że w rozwijaniu się jego
siewek pomaga związany ze zmianą klimatu zanik przymrozków.
Drzew, które stają się gatunkami inwazyjnymi, jest więcej. We Wrocławiu w tysiącach miejsc można już
napotkać grupki starych i młodych
egzemplarzy sprowadzonego z Azji
drzewa zwanego bożodrzewem.
Czterdzieści lat temu widywało się
go rzadko. Jego malownicze kilkunastoletnie egzemplarze wyróżniają
się imponującymi liśćmi typu pierzastego (Fot.1), budząc skojarzenie z palmami. Taki liść dochodzi
do 1,5 m długości, znacznie przewyższając również pierzaste liście
orzecha włoskiego. Dojrzały bożodrzew ma liście mniejsze, za to jego
gałęzie bywają obsypane pękami
brązowiejących nasion podobnych
do skrzydlaków jesionu. Dziś przy
Moście Uniwersyteckim we Wrocławiu bożodrzewy tworzą wręcz aleję
(Fot.2), a dalsze owocujące egzemplarze rosną na wielu sąsiednich podwórkach. Także w dzielnicy Śródmieście ten „najeźdźca” rozrasta się
bujnie w setkach miejsc, kiełkując
nawet w studzienkach okien piwnicznych lub przy ścianach budynków na zwałach tynku.
Innymi gatunkami inwazyjnymi
stały się azjatyckie rdestowce, wysokie do 4 m wieloletnie rośliny
krzewiastego pokroju. Szczególnie
ekspansywne są ich dwa gatunki
oraz mieszańce międzygatunkowe,
które wytwarzają lite płaty roślinności, wypierając roślinność rodzimą,
nawet trawy (na Fot.3 duży lity płat
rdestowców wyróżnia się zielonożółtawym kolorem). Z pociągu podobne ich skupienia, w czasie kwit-

Bożodrzew

fot. L. Tomiałojć

Bożodrzewy przy Moście Uniwersyteckim
we Wrocławiu
fot. L. Tomiałojć
nienia obsypane drobnymi białymi
kwiatami, widać już na obszarach
podmiejskich i kolejowych przy
wszystkich stacjach Śląska, ale także
i Warszawy oraz innych aglomeracji
miejskich kraju i kontynentu.

mając bujniejsze ulistnienie gałęzi
oraz częściej wykształcając dziuple. Z drzewami rodzimymi są też
związane biologicznie setki drobnych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów, które nie mają takiego
związku z gatunkami obcymi.

Co robić z gatunkami
inwazyjnymi?

Czy już obecne w miastach gatunki obcego pochodzenia winniśmy
tolerować, czy podobnie jak w naturalnych ekosystemach, starać się
ich pozbywać? Zdania są tu podzielone, a wieloletnie skutki jeszcze słabo rozpoznane. Warto jednak pragmatycznie przynajmniej
hamować dalsze inwazje, gdzie i
kiedy to możliwe, ale nie histeryzując, jeśli przeciwdziałanie okaże
się czasem nieskuteczne. W końcu
i obce gatunki mogą wspierać ubożejącą z innych powodów (np. chemizacji środowiska) różnorodność
biologiczną. Warto też oczywiście
tworzyć tu i ówdzie ogrody botaniczne i arboreta, pełniące funkcję dydaktyczną i estetyczną (czyli
inną od funkcji parków miejskich).
Różnorodność podejść jest tu jak
najbardziej pożądana.

Celowe sprowadzanie i rozsiewanie ekspansywnych gatunków obcych jest zabronione prawem krajowym, jak i międzynarodowym.
Zalecane jest też wycofywanie takich gatunków z naszych lasów,
gdzie dawniej nierozważnie je sadzono. Mniej jasne jest, jak postępować z gatunkami zawleczonymi w obręb zieleni miejskiej. Przez
stulecia ogrodnicy wręcz preferowali je jako rośliny ozdobne. Wobec ekspansywności niektórych
przybyszów należy się zastanowić nad słusznością dalszego ich
sadzenia w parkach miejskich.
Raczej należy preferować sadzenie drzew rodzimych. Już w końcu kwietnia i na początku maja
pięknie kwitnące klony oraz niektóre wierzby i dęby dostarczają
nektaru i pyłku pszczołom i innym owadom zapylającym kwiaty. W czerwcu i lipcu funkcję tę
przejmują obficie kwitnące i pięknie pachnące lipy. Tym drzewom
wiele egzotów nie dorównuje.
Drzewa rodzime są bardziej przydatne dla ptaków i nietoperzy,

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć –
biolog, ekolog, przewodniczył Komitetowi Ochrony Przyrody PAN
i Polskiemu Komitetowi Światowej Uniii Ochrony Przyrody
IUCN, członek Państwowej Rady
Ochrony Przyrody, wykładowca
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Płat rdestowców

fot. L. Tomiałojć
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Hanna Gill-Piątek

Jakże wesoło widzieć kolorowe plakaty
dosłownie wszędzie! Z okna mieszkania,
w drodze do pracy, na spacerze z psem.
Na każdym rogu, skwerku, przy każdej
ulicy, w mieście i na wsi. Och, jakże to cudowne!
Co? Że już dość? Że ohyda i nuda? Że
każdej wiosny reklama bije własny rekord brzydoty i estetycznego chamstwa?
Ależ nie! Reklama jest naprawdę ciekawa, jeśli tylko wiesz, jak ją właściwie
przeczytać. Jako graficzka z wieloletnim
stażem, która pół życia poświęciła zatruwaniu ludziom widoku czymś tak fascynującym, jak np. dymiący trójwymiarowy billboard z wystającą filiżanką kawy,
daję ci, czytelniczko lub czytelniku, podręczny słownik, który pozwoli ci rozszyfrować tajemny kod polskiej reklamy.
Zacznijmy od kolorów...


niebieski – chcemy odróżnić się tym,
że jesteśmy tacy jak wszyscy.

 żółty – nie znamy kompromisów
w obniżaniu ceny. Żadnych. Jak ci
smakowały rano nasze trocinowe
chrupki?


czerwony – chcemy cię ostro bujnąć
na kasę.



bordowy – chcemy cię bujnąć na
kasę, ale elegancko.



pomarańczowy – jesteśmy inni niż
ci żółci. Nasze chrupki są w całości
z suchych liści.



granatowy – wyraźnie różnimy się
od niebieskich tym, że jesteśmy bardziej tacy sami.



biały – nie po to płacimy kupę forsy,
żeby tu było tyle białego. Proszę zrobić żółte tło.



siatka wielkoformatowa na budynku – nasz szef ma większego samochoda, niż ten od megaboardu!



najniższa cena – nowy skład! Aż
10% kurzu w naszych chrupkach
z uchych liści!



pojazd z głośnikami ciągnący lawetę z reklamą – nie uciekniesz przed
naszymi chrupkami i samochodem
naszego szefa.



za darmo – dzięki, że zapłaciłeś za
nasze wakacje i godną starość. Duży,
hmm, samochód to rzeczywiście nie
wszystko.



ekran led przy drodze – piesi, których tu przejechano, z pewnością nie
jedli naszych chrupek, więc naprawdę nie warto się nimi interesować.



okazja – doceń, że nasze przeterminowane chrupki przesypaliśmy
w nowe opakowania.





promocja – okazja do obniżenia jakości.



twoje zdrowie – to, na czym nam
w ogóle nie zależy.



tradycja – powód, dla którego również w tym roku zaoszczędzimy na
deratyzacji.



naturalność – zaoszczędzimy także
na drogich chemicznych aromatach.



ekologia – skoro terminowo płacimy
kary za zanieczyszczanie środowiska, wypada się tym pochwalić.



przyszłość – czas, w którym czerwono-żółte logo naszej firmy uznasz za
symbol jakości i elegancji. No i pokochasz nasze chrupki. Smacznego!



czarny – nasze suche liście są premium.



brązowy – trociny w naszych chrupkach są tradycyjnie polskie.

ogromne litery stojące na polu przy
autostradzie – ten świat należy do
posiadacza najdłuższego samochodu w kosmosie. Twój telefon też jest
z trocin. Nie wiedziałeś?

Nie tylko kolory, ale także różne nośniki
mają swoje ukryte znaczenie:

Czym byłaby reklama bez haseł? Trzeba
jednak dobrze rozumieć ich przesłanie!



billboard – obsikaliśmy ten teren
i teraz należy do nas.



jakość – główna cecha trocin do produkcji naszych chrupek.



citylight – ten przystanek także jest
nasz. Nie warto liczyć się z twoim
gustem, jeśli nie stać cię na samochód.



dobra cena – nawet bardzo dobra,
ale głównie dla nas.



megaboard – nasz szef ma dużego...
samochoda.

rozsądna cena – dobra cena plus kasa,
jaką wydaliśmy na megaboardy.

 niska cena – frajerze, patrz: czerwony.



Różal wygra
Felieton sportowy Wojciecha Kłosowskiego

Już od następnego numeru będziemy publikować w odcinkach

reportaże Adeli Tarkowskiej
z jej trwającej już niemal dwa lata
podróży rowerem przez Afrykę.

Dwudziestego piątego lutego w ramach gali KSW 18 w płockiej Orlen
Arenie odbędzie się walka, która porusza emocje każdego kibica sportów walki: z Marcinem Różalskim
zmierzy się sam Jerome Le Banner.
Zawodnika tej klasy jeszcze nie gościliśmy w Polsce. Jerome, zdobywszy mistrzostwo świata w K-1 oriental (ISKA) w 1996 roku, przeszedł do
K-1 World Grand Prix i aż do 2007
zawsze był bliziutko mistrzostwa
świata, zdobywając wielokrotnie
wicemistrzostwo. Dość powiedzieć,
że pokonał takich zawodników jak
Peter Aerts, czy Mark Hunt.
„Pod wieczór dotarliśmy do Marondery. Ponieważ zaczęło się już
ściemniać, postanowiliśmy poszukać misji katolickiej lub posterunku
policji, aby spytać, czy możemy rozbić namiot. Bardzo miły pan
wskazał nam drogę do misji. Okazało się, że wbiliśmy się do tzw.
towsnship – dzielnicy, zbudowanej niegdyś przez Brytyjczyków dla
czarnej ludności. Murzyni nie mieli prawa mieszkać w innych częściach
miasta, zarezerwowanych wyłącznie dla białych. Gęsta zabudowa i
labirynt ścieżek oraz małych alejek wijących się miedzy identycznymi,
kwadratowymi domkami. Robiło się ciemno a więc i chłodno. Życie
w township zaczynało się budzić. Na alejki wylegało coraz więcej
rozchichotanej młodzieży. [...] Już widziałam oczami wyobraźni
nagłówki gazet: „Para polskich turystów zamordowana w murzyńskim
getcie! Dwójka Polaków podróżująca na rowerach została w niejasnych
okolicznościach zadźgana nożami w Zimbabwe. Policja ustala szczegóły
zajścia oraz okoliczności w jakich Polacy znaleźli się o zmroku w czarnej
dzielnicy.” Ciarki przebiegły mnie po plecach. Zaczęłam modlić się w
duchu, żebyśmy przestali już kluczyć i w końcu znaleźli ten kościół.
Jechałam i chciałam zniknąć, rozpłynąć się. Chciałam, żeby mnie tam
nie było! W pewnym momencie poczułam, że kreując w głowie tego typu
projekcje i bojąc się na zapas, właśnie w ten sposób mogę ściągnąć
na siebie nieszczęście. Postanowiłam podnieść wzrok i zamiast kulić
się w sobie, nawiązać kontakt z miejscowymi. Nawet jeśli się boję,
to pokazać, że się nie boję! Zaczęłam więc miejscowym zwyczajem
pozdrawiać mijane osoby – What’s up? How are you? How is going? nagle zorientowałam się, że mijam uśmiechnięte, przyjazne i serdeczne
twarze! Poczułam dużą ulgę i odprężenie oraz uświadomiłam sobie, że
ich „wrogość” była jedynie moją projekcją i moim wymysłem!”
www.biketheworld.pl
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Różalski też jest mistrzem świata w K-1 oriental style w 2007 i 2008
roku, a więc ponad dekadę po mistrzostwie Le Bannera. W 2009 roku
wystąpił też całkiem nieźle w turnieju z cyklu K-1 World Grand Prix.
Nie oszukujmy się jednak: dorobek
obu zawodników dzieli przepaść:
Le Banner przez lata utrzymywał
się w ścisłej światowej czołówce K-1,
a Różalski otarł się dopiero o szerokie grono tych, którzy do tej czołówki pretendują. Dla zrównoważenia
tej dysproporcji komentatorzy mówią z kolei o różnicy wieku. I tutaj jednak nie ma się co oszukiwać:
między zawodnikami jest niespełna
sześć lat różnicy. Po prostu Le Banner swe pierwsze światowe sukcesy
odnosił w dużo młodszym wieku,
niż Różal. Francuz skończył w grudniu 39 lat; w sportach walki to bynajmniej nie wiek emerytalny i na jego
słabą kondycję nie można liczyć.

dzenia: produkują je masowo pryszczaci młodzieńcy, których kontakt
ze sportem ogranicza się do oglądania w TV meczów zagryzanych
chipsami i popijanych piwkiem. Ci
specjaliści od sportów walki wiedzą
już, jakie będzie rozstrzygnięcie i
ogłaszają to arbitralnie (oczywiście
pod pseudonimami).

Zachęcony ich „odwagą” i ja powiem, jak będzie. Mówię to z całkowitym spokojem: wygra Marcin Różalski. Już jest zwycięzcą tej
walki i będzie nim niezależnie od
rozstrzygnięcia w lutowy wieczór.
Mam na tę walkę miejsce przy samym ringu i wiem, że nawet jeśli
Le Banner go pokona (co wcale nie
wydaje mi się pewne), i tak będę
oglądał zwycięstwo Marcina.
Dlaczego wygra, skoro może przegrać? Już to wyjaśniam „bohaterskim” anonimom z forów internetowych: sporty walki – wbrew waszej
dziecięcej naiwności – nie są grą
o sumie zerowej. Jeśli jeden wygrywa, to nie zawsze znaczy, że drugi
przegrał. Są takie walki, po których
szacunek zdobywają obaj walczący

(także ten przegrany) i są takie, po
których na obu spada pogarda (także na zwycięzcę). Zwycięstwo trzeba odnieść po pierwsze nad samym
sobą. Trenując tygodniami, miesiącami, latami. Nie poddając się zniechęceniu, kontuzjom, bólowi (to nie
play-station, tu ciosy przeciwnika łamią żebra, a nie – odbierają punkty).
Wreszcie – trzeba być poza ringiem
człowiekiem honoru, dawać coś
z siebie innym, a nie – być zapatrzonym wyłącznie we własną gwiazdę.
Różal jest w tym sensie wygranym
od dawna. Trenuje młodych, w życiu prywatnym umie dbać o swoich bliskich. Jest sobą. I dzięki temu
ma mój szacunek. Na koniec jeszcze:
świętoszkom widzącym w Różalu niebezpiecznego satanistę chciałbym przytoczyć mądre słowa księdza Bonieckiego, który mówi, że
szatan często wychyla się z ust tych,
którzy są zbyt prędcy w ocenianiu
innych, zamiast w trudzie pracować
nad samym sobą.
Marcin wygra. On już wygrał. Nie
zmienią tego popiskiwania anonimów na forach. Rzekłem.

Toteż na forach kibiców odzywa się
stara śpiewka: „nie ma szans”, „Różal to cienias”, „Jerome będzie miał
kolejny worek do okopywania”.
Znamy takie komentarze do znu-

ZIELONE WIADOMOŚCI są nieregularnym,
bezpłatnym dodatkiem do miesięcznika
„Zielono i w poprzek”.
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