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LABORATORIA ZMIANY
Adam Ostolski
W świecie globalnych problemów i zglobalizowanego ryzyka
to miasta coraz częściej stają
się miejscem, w którym wykuwa
się zmiana.
Na politykę miejską często patrzy
się jako na dziedzinę spraw codziennych, daleką od ideologii. Jednak w świecie, w którym – według
diagnozy Zygmunta Baumana –
dochodzi do „rozwodu władzy
i polityki”, to właśnie w miastach
możliwe są transformacje, rozsadzające ramy dotychczasowych
ideologii – i narzucające nowe. Gdy
samorządowiec z miasta w Europie Zachodniej mówi polskiej gazecie „u nas czyste powietrze nie
jest tematem lewicowym czy prawicowym, bo wszystkim zależy
na jakości życia”, to wcale nie opowiada o końcu ideologii. Pokazuje,
że ideologia jakości życia skutecznie wyparła dominująca poprzednio ideologię indywidualnego
sukcesu (którego miarą było posiadanie) i stała się nowym wspólnym
horyzontem, traktowanym przez
wszystkich jako „oczywistość”.
Na polityki miejskie można patrzeć
jako na próby rozwiązywania konkretnych problemów. Udane próby przyjmują postać „dobrej praktyki”, którą można naśladować,
nieudane – stają się przestrogą
przed ślepymi zaułkami. Jeśli jednak spojrzymy głębiej, może okazać się, że miejska polityka jest dziś
czymś dużo więcej: laboratorium
zmiany społecznej, na którą musimy się zdobyć, jeśli mamy przetrwać jako ludzkość. Tu nie tylko

rozwiązuje się konkretne problemy
lokalnych społeczności, tu również
– i przede wszystkim – wykuwa się
nasza przyszłość.
Od jakiegoś czasu widać to w kwestii zmian klimatu. W okresie poprzedzającym porozumienie paryskie, gdy globalna polityka
klimatyczna znalazła się w impasie, a państwa nie mogły osiągnąć
porozumienia, to właśnie miastom
przypadła wiodąca rola w poszukiwaniu i testowaniu nowych rozwiązań. Współpraca „miast przyjaznych klimatowi” zaowocowała
nie tylko licznymi konferencjami
i „dobrymi praktykami”, ale też
odważnymi eksperymentami i nowymi ideami, takimi jak gospodarka okrężna, rolnictwo miejskie
czy górnictwo miejskie (wydobywanie surowców ze zużytego
sprzętu elektronicznego zamiast
spod ziemi).
Miejska polityka klimatyczna nie
była jednak tylko namiastką, użyteczną w sytuacji braku globalnego
porozumienia klimatycznego. Jak
pisała Elinor Ostrom, laureatka nagrody Nobla z ekonomii, skuteczne
działania na rzecz klimatu muszą
być wielopoziomowe i odwoływać
się nie tylko do regulacyjnej mocy
państw, lecz także do ludzkiej zdolności samoorganizacji i tworzenia
dóbr wspólnych.
Inny obszar, w którym często
to właśnie miasta przekraczają horyzonty obowiązującej ideologii,
to polityka narkotykowa. Mimo
że obowiązują tu ścisłe ramy prawne – polityka narkotykowa państw
podporządkowana jest konwencjom ONZ (o dość represyjnej wymowie), zaś polityka miejska musi
dostosowywać się do ram narzuca-

nych przez państwo. Mimo to i tutaj okazuje się, że na poziomie lokalnym istnieje spora elastyczność,
i to zarówno w krajach o liberalnej
polityce narkotykowej, jak i w państwach nastawionych bardziej represyjnie. Np. w Polsce, gdzie profilaktyka uzależnień pozostaje
w gestii samorządów, to samorządy decydują o tym, czy i w jakim
zakresie uzależnieni od opiatów
będą mogli skorzystać z terapii substytucyjnej albo czy w konkretnej
dzielnicy funkcjonować będzie hostel dla narkomanów albo ośrodek
wymiany igieł.
W Deklaracji Praskiej – przyjętym
jesienią 2010 siedmiopunktowym
apelu sieci miast prowadzących
progresywną politykę narkotykową – podkreśla się konieczność prowadzenia lokalnej polityki narkotykowej. Uzasadnieniem jest bliskość
tych, których polityka dotyczy oraz
potrzeba szukania różnorodnych
rozwiązań dla różnych kontekstów
(miasta, a nawet sąsiedztwa).
Rzecznicy miejskiej polityki narkotykowej podkreślają, że często
to zmiany w polityce miejskiej
stają się iskrą, od której zaczyna
się zmiana na poziomie państwa.
Tak się stało np. w Szwajcarii, konserwatywnym kraju, w którym
obowiązują jedne z najbardziej
liberalnych rozwiązań na świecie. Było to możliwe dzięki temu,
że społeczeństwo mogło przekonać się do konkretnych rozwiązań, gdy okazywały się one lokalnym sukcesem, a także dzięki
duchowi kompromisu. Szwajcarska polityka narkotykowa harmonijnie łączy wątki „lewicowe”
(empatia, prawa jednostki) i „prawicowe” (troska o bezpieczeństwo i czystość w miastach).

Wiosną 2016 osoby zaangażowane
w tworzenie polityki narkotykowej w europejskich miastach przyjęły Deklarację Warszawską – apel
do Organizacji Narodów Zjednoczonych o zmianę represyjnego podejścia. Ci, którzy z pierwszej ręki
wiedzą, jak wiele można osiągnąć
dzięki działaniom lokalnym, są jednocześnie świadomi tego, że nie
jest to żadne panaceum i że zmiany
w polityce państwowej i globalnej
są pilnie potrzebne.
Najbardziej gorącym tematem,
w którym miasta demonstrują
swoją podmiotowość i stają się laboratoriami zmiany, jest kwestia
przyjmowania uchodźców i imigracji. Dotyczy to wszystkich krajów, również Polski (jak pokazał konflikt prezydenta Gdańska
z polskim rządem o możliwość
przyjęcia dziesięciorga sierot z Syrii), ale najbardziej wyraźnie widać to w Stanach Zjednoczonych
po zwycięstwie Donalda Trumpa.
Od jesieni 2016 r. coraz więcej miast
w USA (również na Południu) deklaruje się jako „sanctuary cities”,
czyli miasta schronienia. Koncepcja „schronienia” ma korzenie średniowieczne, gdy zbiegowie mogli
szukać w kościele azylu, uciekając przed władzą króla. Za pierwsze współczesne miasto schronienia uważa się kalifornijskie
Berkeley, które przyjęło radykalnie proimigrancką politykę w 1971.
Do Berkeley dołączały kolejne miasta, podejmowane były również
(bezskutecznie) próby powstrzymania tego ruchu przez ustawy stanowe i federalne.
Idea miasta schronienia jest prosta:
w przypadku, gdy rząd federalny
prowadzi antyimigrancką politykę,

władze lokalne nie kolaborują w jej
wprowadzaniu. Lokalnej policji zabrania się pytać ludzi o to, czy przebywają na terenie kraju legalnie, nie
wolno również z własnej inicjatywy przekazywać nieudokumentowanych imigrantów władzom
federalnym. Niektóre miasta, jak
Santa Fe, zabraniają pytać policję
i inne służby miejskie o status i dokumenty przy dostępie do zatrudnienia, pomocy społecznej czy edukacji. Inne, jak Filadelfia, ułatwiają
naukę angielskiego, ale jednocześnie zachęcają, by nie tracić kontaktu z językiem ojczystym. W różnych miastach eksperymentuje się
z różnymi rozwiązaniami, cel jest
jednak ten sam – tworzenie gościnnej miejskiej kultury.
W Stanach Zjednoczonych ułatwia
to oczywiście zasada politycznego federalizmu. Warto jednak pamiętać, że większe kompetencje
miast nie są automatycznie rzeczą
dobrą. Np. we Francji, gdzie coraz więcej merów wywodzących
się z Frontu narodowego chętnie
przykręciłoby śrubę imigrantów,
to właśnie centralistyczne regulacje
państwa chronią ich przed dyskryminacją w polityce mieszkaniowej
czy dostępie do edukacji. W miejskich laboratoriach zmiany mogą
się też rodzić potwory. Generalnie
jednak widać tendencję przeciwną. W zglobalizowanym świecie,
w którym klasa polityczna uparcie
powtarza, że zmiana nie jest możliwa, to właśnie miasta zadają kłam
takim stwierdzeniom. Dowodzą,
że ludzie mogą kształtować świat,
w którym żyją – i że ten świat może
być światem gościnnym, dla nas
i dla przyszłych pokoleń.

CZY PROGRESYWNE MIASTA SĄ ODPOWIEDZIĄ NA GLOBALIZACJĘ?
Ewa Sufin-Jacquemart
Zarówno „czarny protest” jak i KOD tylko
dla prawicowych mediów i internetowych
trolli są „lewackimi” politycznymi inicjatywami (czytaj: lewicowymi). Tradycyjny
polityczny podział lewica-prawica traci
bowiem wyrazistość i w wielu krajach,
w tym w Polsce, przestaje być najwyraźniejszą linią politycznych podziałów.
Mowa tu o tradycyjnej różnicy wizji w sferze ekonomicznej, gdzie lewica oznacza
priorytet dla szerokiego i silnego sektora
publicznego aby zapewnić mieszkańcom,
dzięki wysokim podatkom, podstawowe
usługi publiczne i materialne bezpieczeństwo. Prawica oznacza ograniczaną władzę państwową i niskie podatki, szeroko
sprywatyzowane usługi i dużą niezależność jednostki od władz.
Od ponad dekady politolodzy pokazują
nowe linie podziałów politycznych, gdzie
poza tradycyjnym ekonomicznym podziałem lewica – prawica wyróżniają, jako najbardziej istotny, wymiar wyrażony angielskim akronimem GAL-TAN. GAL oznacza
Green – Alternative – Libertarian czyli Zielony – Alternatywny–Libertariański, TAN
oznacza Traditional – Autoritarian – Nationalist, czyli Tradycyjny – Autorytarny – Nacjonalistyczny. W GAL ważne są względy środowiskowe, tolerancja dla różnych
stylów życia, orientacji seksualnych, religii i innych, oddolne budowanie podmiotowych społeczności, a także swobo-

da indywidualnego myślenia i wyborów.
TAN oznacza wysokie przywiązanie
do tradycyjnych wartości, podkreśla prawo i porządek oraz instytucjonalną władzę
w społeczeństwie, a także broni idei narodu i narodowości w jej różnych aspektach.
Niewątpliwie taki właśnie podział miał
na myśli minister Waszczykowski, gdy
mówił o niepożądanych „wegetarianach
i cyklistach”, nieszanujących tradycyjnych
polskich wartości.
W polskich warunkach zróżnicowanie
na osi GAL-TAN, z różnych historycznych względów , przebiega niewątpliwie na osi miasta-obszary wiejskie, a najwyraźniej wyróżnia wielkie miasta. Ale
duże miasta nie tylko są bardziej skłonne
niż małe miasteczka i wsie do otwartości
i poszanowania wszelkiej różnorodności
i odmienności, aspirują też do autonomii
i jak największej niezależności od władzy
centralnej. Ich mieszkańcy, m.in. dzięki
lepszemu dostępowi do szeroko pojętej
kultury i edukacji, łatwiej się organizują, żądając prawa do partycypacji, udziału w podejmowaniu decyzji i wywierania
realnego wpływu na kształt i rozwój ich
miejsca życia. To w dużych miastach najaktywniej rozwijają się różnorodne ruchy
miejskie, które coraz częściej stają się inkubatorami dla rad osiedli, dzielnic i miast,
wyłaniając burmistrzów i prezydentów
miast. Europejskie progresywne miasta
wymieniają się doświadczeniami i uczestniczą w obronie miast przed niebezpieczną presją globalizacji, czego świadectwem jest 2,5 tysiąca uchwał rad miejskich
o utworzeniu „stref poza TTIP”.

Wśród europejskich progresywnych miast
o dużej sile transformacyjnej prym wiedzie
Barcelona, gdzie w 2015 roku wybory wygrała szeroka koalicja ruchów miejskich
oraz lewicowych i zielonych partii Barcelona en comú (Barcelona wspólnie), a prezydentką miasta (alcad) została Ada Colau,
współzałożycielka i wieloletnia rzeczniczka ruchu Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organizacji powstałej pod
wpływem kryzysu 2008 r., broniącej ofiar
kredytów hipotecznych i lokatorów, przeciwdziałając eksmisjom. Barcelona uczyniła z demokracji partycypacyjnej zasadę
w zarządzaniu miastem z odpowiednimi
narzędziami internetowymi, a z gospodarki społecznej i solidarnej trzeci (obok
gospodarki rynkowej i komunalnej) filar
rozwoju gospodarczego. To w Barcelonie odbyło się pierwsze spotkanie miast
przeciw TTIP i w Barcelonie odbędzie się
9-11 czerwca 2017 r. konferencja wymiany doświadczeń progresywnych miast
Fearless Cities (http://fearlesscities.com) .
Barcelona wraz z metropolią przystąpiła
również jako jedna z pierwszych do Paktu Amsterdamskiego, czyli unijnej Agendy
Miast, w ramach priorytetu "Integracja Migrantów i Uchodźców".
Jeżeli chcemy mieć w Polsce progresywne,
otwarte miasta, zarządzane w zgodzie z 15.
Tezami Miejskimi Kongresu Ruchów Miejskich, Barcelona jest niewątpliwie świetnym wzorem i potencjalnym partnerem.
Innych partnerów znajdziemy poprzez European Ideas Lab, sieć europejskich aktywistów, organizacji i progresywnych inicjatyw transformacyjnych, stworzoną przez
Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Ale musimy też szukać własnej ścieżki, dostosowanej do naszej polskiej rzeczywistości. Demokrację partycypacyjną musimy
budować konsekwentnie, nie zostawiając
samorządom szans na nieuwzględnienie
naszych aspiracji. Tradycyjne konsultacje
już nie wystarczą, budżet partycypacyjny trzeba wprowadzać tam gdzie go jeszcze nie ma, gdzie indziej go rozwijać, czyniąc cały proces bardziej transparentnym
i sprawiedliwym. Są też nowe narzędzia:
na przykład Gdańsk przeprowadził niedawno drugi modelowy „Panel obywatelski”, tym razem nt. jakości powietrza. Musimy kontynuować presję na samorządy
– zarówno poprzez aktywizm uliczny jak
i rzecznictwo i monitoring wdrażanych
obietnic (współpracujmy z NGO-sami,
które umieją to robić i zdobywać granty).
Wykorzystajmy to, że nasz rząd podpisał
Pakt Amsterdamski i napierajmy na władze miast, aby wchodziły w partnerstwa,
jakie umożliwia ta europejska Agenda dla
Miast. Ale Barcelona dała nam inny przykład: jak budować koalicje progresywnych ruchów i partii i „przejmować” miasta, aby je głęboko przeobrażać, w duchu
15 Tez Miejskich KRM. Będzie okazja już
w przyszłym roku.
Ewa Sufin-Jacquemart – Prezeska Fundacji
Strefa Zieleni, aktywistka Partii Zielonych,
koordynatorka Zielonego Centrum Kongresu Kobiet.
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SOLIDARNOŚĆ I DEMOKRACJA MIAST
czyli ruchy miejskie a polityczna zmiana
Lech Mergler
W krótkim czasie okazało się,
że polska „dobra zmiana” nie
jest odosobnionym ewenementem w globalnym świecie, wypadkiem przy pracy dobrze
funkcjonującej demokracji liberalnej. Podobne, na swój sposób, fenomeny polityczne zaistniały bowiem w krótkim czasie
w kilku innych krajach. Dla ułatwienia terminologicznego, pamiętając, że chodzi o tendencję
globalną, będziemy tu używać
określenia Zmiana Polityczna
(ZP), bez przymiotnika „dobra”.
Zmiana Polityczna (ZP)
W Polsce Zmiana („dobra”) ujawniła się jako kilkakrotny sukces
wyborczy PiS-u, wcześniej poza
Polską – w postaci zdominowania
przez Victora Orbana polityki węgierskiej, potem Brexitu, wyboru
Donalda Trumpa na prezydenta
USA, wreszcie – sukcesu Erdogana
w referendum utrwalającym jego
rządy. Zmiana politycznych postaw miała miejsce także w Austrii,
Holandii, Francji na skalę do niedawna niewyobrażalną.
Co łączy te fenomeny? Wskazuje się, że chodzi o samą ZMIANĘ
– z powodu rozczarowania i znużenia status quo dużych odłamów
społeczeństwa. Bezsilność i frustracja stanem demokracji bierze
się z poczucia, że możemy wybierać sobie polityków, ale już nie politykę. TINA (There Is No Alternative) to inny wyraz tego samego:

musi być tak, jak jest. Przekroczenie masy krytycznej zniechęcenia
wywołało postawę totalnego, ślepego odrzucenie „systemu” i jego
elit – niech to wreszcie pierdolnie,
żeby tylko było INACZEJ, obojętnie jak... Taki stan ducha ilustruje wypowiedź Roberta Biedronia:
ludność Słupska była tak zdesperowana poprzednimi rządami,
że wolała wybrać sobie mnie – geja
na prezydenta, mimo swojej ho-

”

usensowniających życie wspólnotowych narracji, pustka i upokorzenie. Zostaje dżungla wolnego
rynku, chaos obcego i wrogiego
świata, z globalizacją w tle.
Otwarta, płynna ponowoczesność
ery globalnej wywołuje opór i odrzucenie, bo zbyt wielu ponosi jej
koszty i nie widzą dla siebie przyszłości w takim świecie. Chcą więc
często powrotu do przeszłości,

wać przed złem świata. Rozczarowanie wolnością i otwartością,
realnie dystrybuowaną mało
sprawiedliwie i niekiedy realnie
groźną, obraca się przeciw wolności i otwartości jako takim. Przypływ miał podnieść wszystkie łodzie, dzięki wolności i otwartości
globalnego świata, ale podniósł
tylko niektóre, a inne wcale lub
za mało...

...ta wolność wynika z samej „natury” i tradycji

miasta europejskiego, dla którego inność, obcość,
różnorodność nie jest zagrożeniem, lecz czynnikiem
rozwoju wzbogacającym potencjał, warunkiem
realizacji jego misji, polegającej na wymianie.
A więc na przepływie towarów, dóbr, idei, ludzi.

mofobii, niż dalej je znosić. Można
dodać „sektę smoleńską” albo nieobliczalnego D.Trumpa.
Interpretuje się źródła tego zwrotu politycznego na dwa sposoby, wzajemnie komplementarne.
Po pierwsze – poprzez deficyty i nierówności społeczno-ekonomiczne (umowy śmieciowe,
bezrobocie młodych, brak socjalnych zabezpieczeń, rozbudzone,
ale zablokowane aspiracje, kredyty, brak perspektyw – jesteś
i zostaniesz nikim...). Po drugie
– poprzez frustracje egzystencjalne i dotkniętą godność – rozpad
wspólnot i tożsamości, opuszczenie przez „tanie państwo”, zanik

która jawi się jako rzeczywistość
bezpieczna, oswojona, bo znana
i zrozumiała, poddająca się kontroli, uporządkowana i przewidywalna. NASZA! I tylko nasza.
To regresja do form zbiorowego
istnienia już niefunkcjonalnych,
bo przeżytych, ale swojskich. Politycznie przekłada się na wolę
przywracania starych barier, granic, rygorów, zmniejszanie skali
swobody w wolnej dotąd przestrzeni, bo jej rozległość napełnia lękiem. „Tradycyjne” wartości, więzi i wiara, ład, moralność,
suwerenne państwo narodowe,
szczelniejsze granice i „wypróbowane” instytucje mają nas urato-

Czym jest miasto?
W cywilizacji europejskiej miasto
to historycznie przestrzeń wymiany oraz spotkania, bez którego
wymiana jest niemożliwa. Przedmiotem wymiany były dobra, towary, ale też informacje, wiedza
i idee. Spotkanie przybywających
do miasta w celu wymiany było
uwarunkowane nie tylko zagwarantowaniem im bezpieczeństwa,
ale akceptacją, pożądaniem i docenieniem ich obecności i działalności. Z jednej strony handel,
z drugiej wytwórczość i usługi,
z trzeciej działalność edukacyjna i intelektualna oraz kulturalna
stworzyły europejskie miasta.

Mniej więcej od VIII w. zaczynają
stopniowo kształtować się miasta
jako autonomiczne „wyspy” wolności, zagwarantowanej prawem, otoczone „morzem” stosunków feudalnych. Znana reguła „Stadtluft
macht frei” (miejskie powietrze
czyni wolnym) uwalniała spod władzy pana feudalnego poddanego,
który spędził w mieście jeden rok
plus jeden dzień... Niezależne miasta rządziły się same, wypracowały
złożone struktury samorządnej demokracji miejskiej, która regulowała stosunki wewnętrzne, relacje cechowe i korporacyjne, wybór władz
i reprezentację polityczną, kwestię
obywatelstwa miejskiego itd. Miasta średniowieczne, potem renesansowe, były bazą rozwoju cywilizacji
europejskiej i ekspansji światowej
kapitalizmu. Dopiero „wynalazek”
państwa narodowego w XVIII/XIX
w i późniejszy rozwój nacjonalizmów zmniejszyły znaczenie miast.
Niezwykłym paradoksem miasta europejskiego jest to, że życie w nim oznacza rozmaite i powszechne ograniczenia – głównie
przestrzenne – ale daje maksimum
wolności. Miasto, w skrócie, to bardzo wielu ludzi z ich licznymi potrzebami i rzeczami, żyjących razem w sztucznej, zbudowanej
przestrzeni, ograniczonej, a kiedyś
zamkniętej. To zapełnienie przestrzeni czyni miasto obszarem zagrożonym powszechną fizyczną
kolizyjnością. Stąd w mieście zachowania w przestrzeni są mocno
reglamentowane – od przemieszczenia się, emitowania hałasów
i generowania obrazów po działania inwestycyjne, budowlane i in.
Granicą swobody przestrzennej
każdego użytkownika miasta jest
swoboda przestrzenna innych. Inciąg dalszy na st. 4
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nych jest dużo, a przestrzeń nie jest
z gumy – więc granice te są bardzo
wąskie.
Rygoryzm dyscyplinujący zachowania przestrzenne wiąże się
z wolnością i tolerancją w sferze
ducha, idei, wiedzy, kultury, obyczaju, światopoglądu, jakiej poza
miastem nie było. Tak jakby trenowana przez stulecia dyscyplina
i uważność wobec innych, jeśli chodzi o zachowania w ciasnej przestrzeni, oddziałała na aktywność
w sferze niematerialnej. Skoro potrafimy współżyć, a nie walczyć (co
zniszczyłoby nas i nasze miasto)
w ograniczonej, ciasnej przestrzeni
fizycznej, to współistnienie w nieograniczonej, otwartej przestrzeni
ducha nie przychodzi już tak trudno. Ale ta wolność wynika z samej
„natury” i tradycji miasta europejskiego, dla którego inność, obcość, różnorodność nie jest zagrożeniem, lecz czynnikiem rozwoju
wzbogacającym potencjał, warunkiem realizacji jego misji, polegającej na wymianie. A więc na przepływie towarów, dóbr, idei, ludzi.
A to wiąże się z otwartością, innowacyjnością, zmiennością.

Zmiana Polityczna i miasta
Na oko widać, że obecna zmiana
polityczna, wyrastająca z kryzysu liberalnej demokracji, społeczeństwa
otwartego i jednostronnej globalizacji jest aksjologicznie sprzeczna z wartościami, konstytuującymi
europejskie miasto i może stanowić
dla niego zagrożenie. Na przykład
w polskich warunkach powszechna, według badań, i wytworzona
politycznie ksenofobia wywołująca
klimat niechęci lub wrogości wobec
cudzoziemców, uderza zwłaszcza
w uczelnie wyższe, instytucje kultury i globalny biznes – wizerunek
kraju, w którym każdy „obcy” ma
się bać, zniechęca do odwiedzania,
pracy, studiów, robienia interesów
w polskich miastach..
Nie dziwi więc, że generalnie nigdzie na świecie duże miasta nie
opowiedziały się za Polityczną
Zmianą. Ankara i Stambuł nie poparły w referendum Erdogana,
Paryż dał Le Pen w wyborach tylko kilka procent, Budapeszt burzy się przeciw decyzjom Orbana,
Londyn odrzucił Brexit i rządzi
nim muzułmanin z „importu”,
w Holandii i Austrii ksenofobiczne partie przegrywają w dużych
miastach. Podobnie Trump w metropoliach amerykańskich. W Polsce chyba tylko jedno miasto wojewódzkie sprzyja „dobrej zmianie”.
Nie tylko ciekawostką jest fakt,
że Moskwie Władimir Putin ma
zdecydowanie mniejsze poparcie
niż poza stolicą Rosji....
Sytuacja polskich miast jest
o tyle trudniejsza, że znajdują się one
w innym, gorszym miejscu niż miasta Zachodu jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, społeczny, mentalny.
Ponad trzystuletnia degradacja polskich miast, spacyfikowanych przez
antymiejskie interesy gospodarcze
szlachty i światopoglądy polityczne, zaczynała ustępować dopiero
w ostatnich latach – kilkudziesięciu,
a raczej kilkunastu. Neoliberalny
„rozwój”, koślawy, komercjalizujący miasta (a miasto to nie spółka
z o.o., w nim się przecież żyje... ),
blokował kształtowanie się wspólnot miejskich, tożsamości społecznej miast, patriotyzmu miejskiego,
podmiotowości mieszkańców, demokracji miejskiej, itd. To w dużym
stopniu nadal się dzieje.
Na tę „przejściową” sytuację
w miastach nakłada się ekspansja
sarmackiego rezerwatu narodowego, z jego agrarną wyobraźnią,
kompetencją i wrażliwością. Faceci z mentalnymi szablami i wąsa-
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mi oraz krzyżem w gębach, niemal
jak ks. Kordecki z „Potopu”, zawracają nas do XVII w., próbując
spacyfikować wszystko, co do ich
skansenu nie pasuje. A na pewno
odradzającemu się nacjonalizmowi nie pasuje nowoczesne miasto
europejskie, z jego niezależnością,
wolnością i pluralizmem. Nacjonalizm odrzuca Europę miast, bo
czci „suwerenne” (czytaj – autorytarne) państwo narodowe z jego
monokulturą duchową i polityczną. Oddolnie rosnące wspólnoty/
tożsamości miejskie, autonomiczne
wobec wspólnoty/tożsamości narodowej, dopiero w Polsce się kształtują, podobnie jak miejskość jako
taka. Ewentualna szarża mentalnych husarzy wyklętych przeciw
„wrogom ojczyzny” w miastach
może być groźna, ale na pewno jest
słaba, bo groteskowa.

Mamy w dupie małe
miasteczka?
Gorzko ironiczne w intencjach
przywołanie wyżej cytatu z wiersza Andrzeja Bursy („mam w dupie małe miasteczka...”) ma służyć
zwróceniu uwagi na głębsze warstwy problemu. Jeśli wbrew dużym miastom Zmiana Polityczna
wygrywa lub realnie ma szanse
na zwycięstwo, albo tylko bardzo
urosła – to oznacza, że duże miasta
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mieszka około 8,5 mln osób. Pozostałe ponad 900 miast ma około
15,5 mln mieszkańców, czyli niemal dwa razy więcej. To pokazuje proporcje potencjałów politycznych na osi metropolie – peryferie
miejskie. Ale przede wszystkim
pokazuje, że niemal połowa Polaków zamieszkuje miasta średnie,
małe i najmniejsze. I jest absolutnie
nie do przyjęcia taka polityka rozwoju, która ten fakt ignoruje. I chyba można stwierdzić, że cena polityczna obecnie płacona za ogromne
zaniedbania w tym obszarze wcale
nie jest aż taka duża.

Solidarność miast –
demokracja miast
Same bogate metropolie mają
w swoim środku, obok prestiżowych „czekoladowych” fragmentów, własne „prowincje”, w każdym
znajdują się obszary własnego, skrywanego „III świata”, gdzie hoduje się potencjał gniewu i sprzeciwu
wobec status quo. Jeśli nie zaczną
być systematycznie rozwiązywane
problemy wynikające z nierówności i niesprawiedliwości, wykluczenia i upokorzenia, to ten potencjał
zacznie coraz bardziej przechodzić
na „ciemną stronę mocy”, także
w dużych miastach. To, że metropolie generalnie nie stoją za „dobrą zmianą” nie oznacza, że nie ma

nym systemie politycznym kraju.
Im bardziej system ten jest demokratyczny, tym więcej miasta mają
wolności – podmiotowości, autonomii, samorządności. Warunkiem obronienia i wzmocnienia
demokracji miast jest solidarność
miast i solidarność w mieście. Tak
jak wolność słowa jest dla myślących inaczej albo nie ma jej wcale,
tak solidarność dotyczy słabszych
i potrzebujących – albo nie ma jej
wcale. A bywa słowem-parawanem dla zwykłych geszeftów...
Pierwsze – solidarność miast –
oznacza, że duże miasta musza
się trochę posunąć, robiąc miejsce
„przy stole” miastom mniejszym
i małym, i trochę się podzielić
tym, co jest na stole. Narzucany
przez neoliberalne dogmaty przymus rywalizacji miast, która prowadzi do narastania nierówności między nimi, powinien być
neutralizowany przez dążenie
do współpracy i bardziej równościowe stosunki. W przeciwnym
razie miasta jako ostoje wolności,
tolerancji, różnorodności będą coraz bardziej zagrożone przez polityczne skutki napięć i frustracji
społecznych. Takim skutkiem jest
bogoojczyźniana „dobra zmiana”,
zmierzająca do jałowego i zamordystycznego państwa narodowego. Solidarność i współpraca

Solidarność i współpraca miast to droga do
zachowania i rozwijania wartości europejskiego
miasta ponad neoliberalizmem i ponad sarmackopopulistyczną „dobrą zmianą”. To konieczna
odpowiedź miast na jedno i drugie, odpowiedź,
która pozwoli zachować i wzmocnić demokrację
miast. I wolność.

nie są autorytetem politycznym,
nie znajdują posłuchu, tracą więź
z resztą społeczeństwa. Że odstają
od narastających społecznych trendów także w miastach średnich
i małych. Nastąpiło społeczne pęknięcie o szerokim zasięgu i nie tylko w Polsce. Także między dużymi
miastami a średnimi i małymi. Nie
chodzi o to, kto ma większość – jeśli
ma, to zwykle niewielką. Bardziej
chodzi o to, że niemal wszędzie pojawiają się polityczne tendencje potencjalnie groźne. I istotne jest, czy
będą dalej narastać.
Cytat z Bursy mógłby służyć
za credo polskiej polityki „rozwoju” w tzw. minionym okresie. Naukawo, czyli z pretensjami do scjentystycznej mądrości,
nazywała się „polaryzacyjno-dyfuzyjnym rozwojem kraju”
(P-DRK), i jest doniosłym wkładem poprzedniej ekipy w sukces
wyborczy „dobrej zmiany”. Oficjalnie P-DRK zakładała kumulację środków na rozwój w metropoliach („polaryzacja”), a jak już
one rozkwitną, owoce tego kwitnięcia miały spływać na „prowincję” („dyfuzja”). W praktyce oznaczało to ograbianie i tak ubogiej
„prowincji” z pewnych luksusowych fanaberii cywilizacyjnych,
jak posterunki policji, placówki
pocztowe, połączenia autobusowe i kolejowe, przychodnie lekarskie, urzędy i inne. Zdegradowana „prowincja” opowiedziała się
za Zmianą. Przypływ, jeśli przyszedł, to gdzie indziej i podniósł
inne łodzie.
Ile jest tych łodzi-beneficjentów
„przypływu”, a ile reszty? W Polsce w 20 największych miastach

w nich potencjału na poparcie jej.
Przykładowo – w mieście Poznaniu, bastionie oporu wobec „dobrej
zmiany”, stan posiadania PiS-u w radzie miasta po wyborach miejskich
w 2014 r. zwiększył się o 100%, ale
pozostaje mniejszościowy.
W licznych aspektach polityka
prowadzona w dużych miastach
jest nadal tak ukierunkowana, jakby głównie zamieszkiwała je syta
tzw. klasa średnia, mająca bardziej
ekskluzywne potrzeby niż miejski
lud prosty, ilościowo dominujący.
Wymuszona przez ruchy miejskie
zmiana języka dyskursu miejskiego powoduje, że trudniej niż kiedyś wyłuskać dziś faktyczne cele
i sens konkretnych działań władz.
Bo nowy język, afirmujący rozwój
zrównoważony, służy za parawan
albo dekorację dla bardzo często
starej, neoliberalnej polityki, tylko
zamaskowanej i przypudrowanej.
Trudno ocenić, jak liczni są beneficjenci biznesowej głównie globalizacji i transformacji w dużych miastach. Zapewne to oni utrzymują
przy władzy przez kolejne i kolejne kadencje neoliberalne ekipy
rządzące. Frekwencja w wyborach
miejskich na poziomie 35-40% każe
się zastanowić, czego może chcieć
ta niegłosująca, nierozpoznana
większość? Co i kogo poprze, jeśli
kiedyś pójdzie do urn? Może jednak „dobrą zmianę”?
Hasło „demokracji miast” obejmuje zarówno wewnętrzną demokrację miejską, wyznaczającą
reguły i procedury samo-rządzenia się mieszkańców miast, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność, jak i miejsce miasta w całym
mniej lub bardziej demokratycz-

miast to droga do zachowania
i rozwijania wartości europejskiego miasta ponad neoliberalizmem
i ponad sarmacko-populistyczną
„dobrą zmianą”. To konieczna odpowiedź miast na jedno i drugie,
odpowiedź, która pozwoli zachować i wzmocnić demokrację miast.
I wolność. Zawarta w 15 Tezach
Miejskich idea dekoncentracji kraju oraz regionów to przykładowy przyczynek do programów
rozwoju idących w tym kierunku. A z kolei walka z tzw. „janosikowym” to przejaw postawy
odwrotnej – egoizmu metropolii,
która nie chce się dzielić.
Z kolei solidarność w mieście,
dzięki której same miasta nie zostaną przejęte przez „dobrą zmianę” i sarmacki skansen, musi zakładać zdecydowane poszerzenie
perspektywy władz miejskich
na ogół mieszkańców i ich potrzeby, zwłaszcza społecznie słabszych, mniej zamożnych, mniej
zaradnych, z mniejszym kapitałem kulturowym i intelektualnym.
A nie jak w dużym stopniu dotąd
– trwanie przy akceptacji dla dominacji potrzeb klasy średniej i interesów oligarchii oraz wielkiego
biznesu.

Co mają ruchy miejskie?
Z tego wynika, że demokratyczne i solidarne miasta mogą/mogłyby, choć nie od razu, odgrywać
istotną rolę polityczną, przezwyciężając dychotomię między konserwatywną i aspołeczną orientacją neoliberalną a agresywnym,
bogoojczyźnianym populizmem
postsarmackim, zorientowanym
nacjonalistycznie. To może być

strategiczne zadanie polityczne dla ruchów miejskich – wynajdywanie miejskości (na wzór
europejski) jako program uniwersalny, a nie tylko lokalny
i uniwersalny światopogląd polityczny. A demokracja miejska
doskonalona lokalnie jako prototyp uspołecznienia demokracji
w Polsce, albowiem historycznie
to miejska demokracja jest prototypem demokracji liberalnej.
Po 1989 r. demokracja w Polsce
była zaprowadzana „od góry”,
w grze elit postkomunistycznych
i postsolidarnościowych, które
na długo zagospodarowały i wypełniły sobą scenę polityczną. Tę
odgórną demokrację elit ludzie
zaakceptowali z konieczności.
W przełomowych, obalających komunę wyborach w 1989 r. frekwencja wynosiła tylko 62%, i do dziś
jest najwyższa ze wszystkich rodzajów głosowań powszechnych,
prócz wyborów prezydenckich.
Około połowy ludności RP stale
nie uczestniczy czynnie w naszej
demokracji, a w demokracji lokalnej nawet do 60-65%.
Polska demokracja nie budowała
się więc w długotrwałym, oddolnym procesie masowego, społecznego uczenia się w trakcie wydzierania autorytarnemu porządkowi
kawałków wolności, jeden po drugim, bardziej lub mniej gwałtownie, do zwycięstwa. Jej szczęśliwe
ustanowienie było pochodną końca zimnej wojny i upadku ZSRR.
Dlatego jest ona słabo zakorzeniona, tylko częściowo akceptowana
i naskórkowa, o czym świadczą
także ostatnie problemy z demokracją (to „zasługa” także dominacji partii i polityków wyrosłych
na upadku PRLu).
Moim zdaniem potencjał społecznej, oddolnej podmiotowości jest
w Polsce dość znaczny, ale charakteryzuje go dystans do partyjnej
polityki, utożsamianej z polityką
w ogóle, powszechnie uznawanej za nieestetyczną i niemoralną,
czyli obciachową – obrzydliwą.
Zapewne trzeba pokoleniu dorosłych ukształtowanych po PRL
opowiedzieć politykę na nowo,
alternatywnie wobec medialnej
sieczki relacjonującej wojnę plemion. Istotnym elementem tej
opowieści powinna być nowoczesna narracja miejska, która coraz
lepiej trafia w postawy, potrzeby
i nadzieje „nowych mieszczan”.
Widzę w tym wielką rolę ruchów
miejskich, które niemal nie mają
władzy. Ale mogą działać na rzecz
solidarności miast i w miastach
poprzez inspirowanie solidarności zorganizowanych i organizujących się mieszkańców.
Może właśnie w miastach jest odpowiedź na obecne wyzwania
i dylematy polityki i to one przyniosą rozwiązania problemów,
które spowodowały obecny kryzys. Może to miasta są nadzieją
na odnowę demokracji. A obecne
spory ideowe blakną i oddalają się
z perspektywy miejskiej narracji
konkretnej, tolerującej różnych bogów, ale realnie podejmującej nierozwiązane problemy, psujące ludziom życie?
Lech Mergler jest publicystą
i działaczem społecznym, zaangażowanym w ruchy miejskie.
Współtwórca stowarzyszeń: My-Poznaniacy i Prawo do Miasta
oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Pomysłodawca i współautor książki „Anty-Bezradnik
przestrzenny. Prawo do miasta
w działaniu”.
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MIEJSKOŚĆ

kontra POLSKOŚĆ?
Książka Pawła Kubickiego jest bardzo istotna dla
zrozumienia „kwestii miejskiej” w polskich realiach. Ma
sporą objętość i rozmowa z autorem nie zastąpi lektury.
Może do niej zachęcić opowiedzeniem o kilku wybranych,
ale kluczowych kwestiach.
Lech Mergler: Czym jest „miejskość”, według tytułu centralna
kategoria książki? Żyjemy w społeczeństwie zurbanizowanym co
najmniej od 50 lat, miejskim...
Paweł Kubicki: Urbanizacja, która
bardzo gwałtownie i szeroko została w Polsce zapoczątkowana po II
wojnie światowej, polegała przede
wszystkim na budowie materii
miejskiej, infrastruktury materialnej
miast, masowo zasiedlanych przez
przybywających do nich mieszkańców wsi. Ale to nie oznaczało uruchomienia czy intensyfikacji procesu kształtowania się „miejskości”
rozumianej jako specyficzny wzór
kulturowy, charakterystyczny dla
Europy. „Miejskość”, ukształtowana
w procesie długiego trwania przez
co najmniej setki lat, powstawała
w opozycji do „wiejskości” właśnie.
Miasto było antytezą wsi.
Fenomen miejskości, specyficznie
europejski i szczególny na świecie,
można zrozumieć poprzez kontekst
historyczny. Jego podstawą jest samorządność miasta, miejska demokracja i podmiotowość określona poprzez prawa miejskie. Przez setki lat
panowania stosunków feudalnych
znakomita większość ludności Europy to byli poddani, w bardzo dużym zakresie podlegli władzy pana.
Natomiast miasta stanowiły enklawy wolności („stadtluft macht frei”),
w wielkim stopniu wyłączone spod
panowania prawa feudalnego. Rządziły się one swoimi prawami, miały całą swoją własną strukturę prawną, regulującą stosunki wewnętrzne,
w tym status i prawa korporacji.
Przykładowo – korporacyjny charakter współczesnego uniwersytetu
(jako samorządnej korporacji uczonych) bierze się z tradycji trwającej
od średniowiecza.
Autonomia miast rządzących się
swoimi prawami jest jednym z podstawowych źródeł europejskiej demokracji liberalnej, ukształtowanym
w procesie długiego trwania. Można
powiedzieć, że miejskość o takiej (historycznej) genezie jest kulturowym
warunkiem zakorzenienia się demokracji, co też tłumaczy powierzchowność, jakby naskórkowy charakter
demokracji w Polsce. Kluczowa dla
utrwalenia miejskości była hegemonia mieszczaństwa, charakterystyczna dla Europy. W Polsce natomiast,
od stuleci, właściwie nieobecna.
Jak
się
ma
„miejskość”
do „polskości”, przede wszystkim współczesnej? Jest taki cytat
z Mickiewiczowego „Pana Tadeusza” (podtytuł „Ostatni zajazd
na Litwie”), który zdaje się nadal, współcześnie odpowiadać
intuicyjnemu odczuciu polskości, wrażliwości w tym obszarze: „Wpadam do Soplicowa, jak
w centrum polszczyzny, tam się
człowiek napije, nadyszy ojczyzny”. To nieco szokuje – faceci z szablami tłukący się między

sobą jako wzór, odniesienie dla
współczesnego patriotyzmu.
W Polsce mamy swego rodzaju
przemoc symboliczną w postaci dominacji przekazu postszlacheckiego.
Jest to cała „kultura dworkowa”, według niektórych opinii historycznie
bardzo oryginalna. Obecnie unaocznia się ona najbardziej choćby w deklarowanych dążeniach do mieszkania pod miastem, w czymś na kształt
szlacheckiego dworku. O wiele poważniejsze jest to, że polski odrestaurowany kapitalizm powielił
kulturę folwarczną, z jej „poddaństwem”. To trochę wygląda jak masowy tzw. syndrom sztokholmski
(mechanizm identyfikacji ofiary
z oprawcą) – ogromna większość
Polaków to nie potomkowie szlachty, do której wzorów aspirują, tylko upośledzonego przez stulecia,
eksploatowanego niemal niewolniczo chłopstwa pańszczyźnianego.
I mamy taką oto społeczną hybrydę
szlachecko-chłopską, która funkcjonuje mniej więcej tak, że reakcje żywiołowe, „instynktowne” są chłopskie, natomiast sfera „nadbudowy”,
etyki, estetyki – postszlachecka.
Taka „polskość” jest zamknięta na inność, na autorefleksję
i samowiedzę. Miasto jest oswojone z innością, bo jest miejscem
wymiany i spotkania. Nie reaguje
na nią agresją i lękiem. Także dlatego że w mieście nie ma miejsca,
nie ma przestrzeni na rozwijanie takich ksenofobicznych reakcji. Miasto historycznie było przestrzennie
ciasne i kolizyjne, co narzuca ograniczenia i dyscyplinę – wzajemnie
„obcy” muszą funkcjonować blisko siebie, bo innej możliwości nie
ma, nie mogą się fizycznie od siebie
zdystansować, jak w wolnych przestrzeniach wiejskich. I paradoksalnie, dlatego miasto jest przestrzenią
wolności, podstawą liberalizmu, bo
miasto uczy współistnienia mimo
różnic i pozwala różnicom istnieć,
kultywować odmienne tożsamości.
Co więcej, miasto wymusza kolektywną współpracę mimo tych
różnic, istnieje w nim przymus
współdziałania z innymi, życie
w pluralistycznym mieście nie polega na byciu w izolacji „obok” siebie. Kompetencje i otwartość w tym
zakresie są wynikiem społecznego uczenia się w procesie długiego kilkusetletniego trwania. Bardzo wyrazistym przykładem dla
tego opisu jest miasto Amsterdam
(ale szerzej – miasta holenderskie)
– bardzo liberalne i pluralistyczne,
ale jednocześnie kolektywistyczne,
bo bez powszechnego współdziałania mieszkańców nie dałoby się
przez setki lat obronić miasta przed
natarciem morza, utrzymać kanałów itd.
Tymczasem wyrazisty obraz polskości przynosi choćby film „Sami
swoi”, powszechnie rozumiany
i lubiany. Spór o miedzę i wzajem-

na wrogość sąsiadów na jego tle
przechodzi z pokolenia na pokolenie, jako swoista plemienna vendetta. W kolejnych pokoleniach przeniesionych do miast przeradza się
w zamiłowanie do prywatnej własności (np. mieszkań), grodzenia
się przed „obcymi” na zamkniętym
osiedlu, wojen sąsiedzkich o miejsca parkingowe itp.
Głosisz opinię, że Europa
to chrześcijaństwo + miejskość.
Co do pierwszego – powszechnie dość oczywiste. Co uzasadnia
obecność miejskości w tej tezie?
Zwykle, definiując źródła europejskości wymienia się triadę: religia chrześcijańska, filozofia grecka, prawo rzymskie.
Otóż i filozofia grecka, i prawo
rzymskie rozprzestrzeniły się dzięki miastom i rządzącym nimi prawom miejskim, miasto było nośnikiem procesu upowszechnienia się
jednego i drugiego. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa jako
przestrzeń społeczno-kulturowa
kształtuje się we wczesnym średniowieczu. Europejczycy nie znali wtedy greckich filozofów, a ci,
którzy znali, uczyli się ich na Półwyspie Iberyjskim na muzułmańskich uniwersytetach. Język łaciński i przekaz religii chrześcijańskiej
przed zniknięciem uratowały
klasztory, dzięki mnichom, którzy
jako jedyni potrafili czytać. Później funkcję pielęgnowania przekazu kultury starożytnej i religijnej
przejęły uniwersytety, powstające
w miastach.
Pod koniec XI wieku na uniwersytecie w Bolonii ponownie „odkryto” prawo rzymskie. Okazało się
ono bardzo użyteczne do organizowania miast i regulowania życia
w nich. Sama idea lokowania miasta „na prawie” ma w nim źródło
i jest jedynym w swoim rodzaju
„wynalazkiem” czysto europejskim. W naszej części kontynentu
najbardziej znane jest prawo magdeburskie, na którym było lokowanych wiele miast polskich w XIII
wieku. Wtedy też ukształtowała się
podstawowa siatka miast europejskich, później powstawały już tylko
np. miasta prywatne, jak Zamość.
Miejskość była też nośnikiem jakby
samej siebie, czyli idei demokratycznego antycznego polis. Greckie miasta znikły wraz ze starożytnością,
natomiast idea demokracji miejskiej,
którą się rządziły np. Ateny, przetrwała. Ta idea została odtworzona
i przetworzona, albo raczej „wynaleziona” we włoskich, suwerennych miastach-republikach, czyniąc
z nich prawdziwe potęgi w epoce
średniowiecza i renesansu.
Warto też zauważyć, że wschodnie
chrześcijaństwo związane z Bizancjum nie było „miejskie” i ta część
Europy rozwinęła się zupełnie inaczej niż zachodnia. Tam, w przeciwieństwie do Zachodu, nie rozdzie-

lono dwóch sfer: władzy świeckiej
i świętej. Bez tego nie mogła się narodzić tak charakterystyczna dla Zachodu innowacyjność.
Drugim słowem kluczowym w tytule książki jest „wynajdywanie”
(miejskości). Jak je rozumieć?
Dlaczego np. wynajdywanie, a nie
odkrywanie? Skoro miejskość
jako taka daje się określić dość
obiektywnie?
To jest wykorzystanie klasycznej
koncepcji wynajdywanej tradycji,
sformułowanej przez Erica Hobsbawma, którą on odnosił do tradycji
narodowej. W okresie kształtowania
się państw narodowych w Europie,
w XVIII/XIX wieku, miał właśnie
miejsce proces „wynajdywania”
tradycji narodowych, rozmaitych
opowieści, które poprzez mitologizowanie przeszłości narodu służyły
legitymizacji i afirmacji jego obrazu.
Na przykład szkocki kilt powstał
w XVIII w. ale został przedstawiony, w ramach wynajdywania tradycji na potrzeby kształtującego się
narodu szkockiego, jako tradycyjny
strój szkocki od „niepamiętnych”
czasów. Wynajdywanie nie jest jakimś wymyślaniem tradycji od zera,
jest przede wszystkim przetwarzaniem, przypominaniem, kompilowaniem, odrzucaniem itd.
Polska miała silne tradycje miejskie w średniowieczu oraz w okresie renesansu, ale od początków
XVII wieku miasta zaczęły upadać na skutek polityki prowadzonej w imię celów dominującej
szlacheckiej kultury sarmackiej.
Tzw. demokracja szlachecka,
zwłaszcza w jej późniejszej formie (złota wolność szlachecka),
nie była i nie może być żadną
podstawą ani inspiracją dla demokracji miejskiej – ze względu
na jej wsobność, konserwatyzm,
a z czasem także na narastającą sarmacką ksenofobię itd. Brak
silnego mieszczaństwa w Polsce
od końca XVI wieku to zerwanie
aż do dziś jakiejkolwiek ciągłości
pokoleniowej. Inteligencja miejska z XIX i XX wieku miała często korzenie szlacheckie, a przede
wszystkim znajdowała się pod
silną dominacją tej kultury. Stosunkowo słabe i nieliczne mieszczaństwo po II wojnie światowej
praktycznie przestało istnieć.

Nowe polskie mieszczaństwo, które
zaczęło się wyłaniać wraz z procesem ożywienia w miastach od początków XXI wieku, wciąż nie wypracowało swojej tożsamości. Nie
potrafiło dotąd siebie opisać, między innymi dlatego, że w namacalnej przeszłości nie znajduje niemal żadnego punktu odniesienia
czy oparcia. Musi samo się wymyślić, od podstaw, kreując rozmaite
innowacje kulturowe. Nie będzie
to czysta fikcja, będzie to wynajdywanie – proces twórczego poszukiwania, którego substratami są różne elementy, nie tylko rodzime, bo
w miastach na ziemiach Zachodnich wymagało to zaadoptowania
niemieckiego (tradycyjnie obcego)
dziedzictwa miast.
Jakie są rokowania co do skuteczności działań w zakresie wynajdywania miejskości w obecnej sytuacji?
Rola ruchów miejskich jest kluczowa jako nośnika zmiany. Z jednej strony w obszarze kreowania
rozwiązań i utrwalania standardów demokracji miejskiej. Z drugiej – w obszarze odzyskiwania
podmiotowości przez miasta oraz
odzyskiwania pamięci. Białe plamy w pamięci miast są ogromne.
To pamięć o żydowskiej przeszłości
miast, w Polsce było niemało takich,
w których Żydzi byli żywiołem
bardzo licznym, a nawet większościowym. Oraz pamięć o przeszłości niemieckiej we wszystkich miastach na tzw. Ziemiach zachodnich
i północnych.
Wcześniej mieliśmy do czynienia z aktywizmem miejskim
w postaci organizacji hobbystycznych lub zrzeszeń miłośników miasta lub dzielnicy.
Natomiast od mniej więcej przystąpienia Polski do UE, a jeszcze
bardziej po dekadzie obecności
w niej, pojawiła się w szeregu
miast społeczna reakcja na problemy wynikające ze złego zarządzania. Nowe miejskie ruchy
społeczne artykułują publicznie
niezadowolenie z zarządzania
miastami. Wynika to z rozczarowania – były wielkie nadzieje związane z ponownym włączeniem się Polski do miejskiej
ciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5
Europy, jednak w istotnym zakresie nie zostały one spełnione. Polityka miejska uległa komercjalizacji. Środki publiczne
płynące z UE sfinansowały infrastrukturę bardziej funkcjonalną wobec potrzeb biznesu niż mieszkańców. Rozwój
miast w nowej unijnej rzeczywistości dononywał się z perspektywy przedmieść, mieliśmy
taką „post-szlachecką” politykę
miejską. I powstałe w ten sposób powszechnie odczuwane
dysfunkcje wygenerowały aktywność ruchów miejskich, które europeizowały się szybciej,
niż elity tkwiące w postszlacheckich kliszach.
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Agenda Miejska Unii Europejskiej

Co powinny ruchy miejskie robić dalej? Czy na przykład powinny one, w imię tej skuteczności działania, starać się wchodzić
do władz miejskich?
Ewidentnym i istotnym osiągnięciem ruchów miejskich jest wprowadzenie nowego języka do dyskursu miejskiego, który dzisiaj jest
właściwie powszechnie obowiązujący. Politycy zarządzający miastami mówią tym językiem. Ale
eksploatują go instrumentalnie,
spełnia on dla nich funkcje marketingowe, PR-owe, „opakowuje”
w atrakcyjne i powszechnie akceptowane słowa politykę, którą prowadzą realnie. A ta polityka się generalnie nie zmieniła, na poziomie
konkretnych rozwiązań i działań
jest taka sama jak była.
Dlatego ruchy miejskie powinny
starać włączać się w procesy decyzyjne. Do tego konieczna jest legitymizacja, bo obecnie występując
w swoim przekonaniu w imieniu mieszkańców taką legitymizacją nie dysponują – ani formalną, ani polityczną. Czyli raczej
realizują zadania partycypacji niż
współdecydowania. Z kolei liczne
tzw. NGO-sy, pozyskujące i przerabiające granty, są tak zależne
od władz, że nie są w stanie wiarygodnie reprezentować interesów
mieszkańców.
Stąd
uzyskanie
legitymizacji
od mieszkańców, co da tytuł do realnego współdecydowania o mieście, jest konieczne – poprzez skuteczny udział w wyborach do rad
osiedli, dzielnic i rad miejskich.
Tu nie chodzi o wejście do polityki dla władzy czy karier, tylko dla
działania na rzecz dobra wspólnego, w imię współodpowiedzialności za nasze miasta. Ruchy miejskie
powinny tę walkę podjąć, bo nikt
inny ich nie wyręczy.
Paweł Kubicki
Wynajdywanie miejskości. Polska
kwestia miejska z perspektywy
długiego trwania
Data wydania: Kraków 2016, stron:
375, oprawa miękka, format: A5,
cena: 48.00 zł.
ISBN: 978-83-7688-404-2
Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje
się w badaniu miast, pracował
w międzynarodowych zespołach
badawczych, między innymi
„Ethnological Understanding of
Cultural Diversity in Central European Urban Spaces", „La place d’un patrimoine européen”,
„The Square: a European Heritage", „RECON Reconstituting Democracy in Europe". Autor wielu
publikacji poświęconych problematyce miejskiej, między innymi książki: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości
(2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).

Aleksandra Kluczka
Pakt Amsterdamski z 30 maja 2016 roku
ustanowił wspólną agendę miejską w Unii
Europejskiej. Podczas nieformalnego spotkania Rady Unii Europejskiej w ramach
holenderskiej prezydencji w UE, państwa
członkowskie uzgodniły kierunki rozwoju
miast na najbliższe lata.
Celem Paktu ma być “uwolnienie potencjału
miast” i większe zaangażowanie władz miejskich w osiąganiu “lepszych regulacji, lepszego finansowania i lepszej wiedzy oraz wymiany doświadczeń”. Innymi słowy, strategia
ta ma za zadanie wzmocnienie współpracy
i zwiększenia aspektu miejskiego w unijnym
prawodawstwie i procesie podejmowania decyzji. Współpraca ta ma się odbywać pomiędzy różnymi szczeblami władz w Unii Europejskiej, a także przy udziale partnerów
biznesowych i organizacji społecznych.

Priorytety tematyczne
Pakt przewiduje rozwój miejski w ramach
12 partnerstw tematycznych, takich jak: włączenie społeczne migrantów i uchodźców,
jakość powietrza, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, gospodarka okrężna, miejsca
pracy i umiejętności w gospodarce lokalnej,
adaptacja klimatyczna (z uwzględnieniem
zielonych rozwiązań infrastrukturalnych),
transformacja energetyczna, zrównoważone
planowanie przestrzenne i rozwiązania wzorowane na naturze, mobilność miejska, transformacja cyfrowa oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne. Cztery
spośród tych partnerstw zostały rozpoczęte
najwcześniej: na rzecz czystego powietrza,
rozwoju mieszkalnictwa, zwalczania ubó-

stwa w obszarach miejskich i włączenia społecznego migrantów i uchodźców.

dejścia do tworzenia polityki publicznej i dyschtrybucji funduszy z uwzględnieniem miast.

Jest to krok w zdecydowanie dobrym kierunku i logiczne następstwo zasady subsydiarności w Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że to władze miejskie lub regionalne często
najlepiej odpowiadają na potrzeby obywateli
i to na nich faktycznie spoczywa wdrażanie
prawodawstwa oraz unijnych i krajowych
programów. To na poziomie lokalnym partycypacja społeczna jest największa, a obywatele w większym stopniu mogą zobaczyć
efekty własnego zaangażowania i ich wpływ
na rzeczywistość poprzez różne mechanizmy
konsultacyjne, budżety obywatelskie itp. Niedawno zmarły prof. Benjamin Barber (autor
m.in. “Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta”) twierdził, że przyszłość należy do miast
i że powinny i będą one w coraz większym
stopniu wpływać na politykę światową. Postulował wręcz stworzenie światowego parlamentu złożonego z burmistrzów. Niezależnie od tego, czy popieramy ten pomysł, nie
ulega wątpliwości, że rola miast oraz ilość
ich mieszkańców wzrasta, i dobrze, że Unia
Europejska również dostrzegła konieczność
działania w tym zakresie..

Jeśli chodzi o Polskę, to dwa miasta już uczestniczą w nowo utworzonych partnerstwach:
Łódź (ubóstwo miejskie) i Poznań (w zakresie
mieszkalnictwa). Warto, aby więcej miast skorzystało z możliwości współpracy i wybrało
priorytetowe dla siebie obszary tematyczne.
Rezultatem partnerstwa ma być zaplanowanie i wprowadzenie planu działania na danym obszarze w ciągu 2-3 lat od momentu
jego zapoczątkowania. Ministerstwo Rozwoju zbierało wstępne zgłoszenia do partnerstw
do sierpnia zeszłego roku, a wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wspomniał o Agendzie
Miejskiej podczas konferencji „Wzmacnianie
wymiaru miejskiego – perspektywa europejska i krajowa”, która miała miejsce 13 lipca
2016 r. w Warszawie. Stwierdził on, że “priorytety Agendy Miejskiej znajdują odzwierciedlenie w najważniejszych kierunkach działań
ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz
w działaniach kierowanych do miast w ramach przygotowywanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Przedstawiciel d.s. miejskich
Jednakże uchwalenie dokumentu jest dopiero początkiem zmian, rezultaty będą zależeć
od jego implementacji przez państwa członkowskie i właśnie obszary miejskie. Eurocities, organizacja zrzeszająca większe europejskie miasta, twierdzi, iż sukces tej inicjatywy
zależy od silnego przywództwa Komisji Europejskiej w tym zakresie. Argumentują oni,
że utworzenie stanowiska przedstawiciela
ds. miejskich pozwoliłoby na lepsze kierowanie i wdrożenie Agendy. W dłuższej perspektywie chcieliby oni, aby Agenda Miejska
doprowadziła do bardziej efektywnego po-

Kongres Ruchów Miejskich
Kongres Ruchów Miejskich jest dobrą platformą wymiany doświadczeń, aby to ocenić.
Mamy nadzieję, że polski rząd i władze miejskie zaangażują się w większym stopniu w promocję Agendy, a także włączą organizacje społeczne do współpracy przy jej wdrażaniu, gdyż
to one często posiadają niezbędną ekspertyzę
i znają potrzeby współobywateli. Zachęcamy
do udziału w debacie poświęconej Agendzie
Miejskiej w UE i zapraszamy do wspólnej wymiany pomysłów i doświadczeń!
Aleksandra Kluczka – Działaczka społeczna,
członkini Partii Zieloni, członkini zarządu
European Movement International

12 TEMATÓW PRIORYTETOWYCH, 12 PARTNERSTW
ROZPOCZĘTE PARTNERSTWA

jakość powietrza
włączenie społeczne
migrantów i uchodźców

transformacja
energetyczna

mobilność miejska

mieszkalnictwo

transformacja
cyfrowa

ubóstwo miejskie

gospodarka o obiegu
zamkniętym

innowacyjne
i odpowiedzialne
zamówienia publiczne

adaptacja do zmian
klimatu

miejsca pracy
zrównoważone
i umiejętności
użytkowanie gruntów
w lokalnej
i rozwiązania oparte
gospodarce na środowisku naturalnym
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WOLNE MIASTO KRAKÓW

Piotra Ciompa

i wschodniej miasto stanowiło enklawę dla haskali, żydowskiego
oświecenia.

Nie ma wspólnoty bez tradycji.
Nawet lewica, ostrożna wobec
ograniczania wolności, jakie
każda wspólnota by przetrwać
narzuca swoim członkom, też
jej potrzebuje.

Pierwotny kształt Konstytucji Rzeczpospolitej Krakowskiej zredagował
książę Adam Czartoryski, przyjaciel
cara, członek rosyjskiej Rady Państwa, przez dwa lata minister spraw
zagranicznych Rosji, a po Powstaniu
Listopadowym jeden z przywódców Wielkiej Emigracji. Miastem
rządził jednoizbowy parlament – 41
osobowe Zgromadzenie Reprezentantów, zbierające się raz w roku
celem uchwalenia budżetu i rozliczenia władzy wykonawczej za rok
poprzedni. Jego członków wybierały
gminy (z wyjątkiem gmin żydowskich, które wybierały swoje własne
samorządy), na które administracyjnie podzielone było państwo. Czynne prawo wyborcze mieli obywatele spełniający cenzus wykształcenia
lub majątkowy (nie było ich więcej
niż 1% mieszkańców Rzeczpospolitej, ale na tle absolutyzmów europejskich była to oaza demokracji). Część
członków Zgromadzenia powoływał Uniwersytet Jagielloński, kapituła katedralna oraz Senat Rządzący. Ten ostatni spełniał rolę organu
wykonawczego. Liczył 12 członków,
z których 8 wybierało Zgromadzenie, a po dwóch Uniwersytet i kapituła (niektórych dożywotnio, niektórych czasowo). Jego pracami
kierował prezydent. Przez większość
okresu istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej funkcję tę pełnił hrabia Stanisław Wodzicki, prekursor konserwatystów krakowskich, który
w sporach wewnętrznych z liberalną opozycją nie wahał się odwoływać do zaborców. W okresach, gdy
przewagę nad konserwatywnym,
okolicznym ziemiaństwem zdobywali liberalni mieszczanie i przedstawiciele Uniwersytetu (w pierwszych latach Rzeczpospolitej liderem
liberalnej opozycji był rektor Jagiellonki Walentyn Litwiński), funkcja
ta była pełniona rotacyjnie przez kolejnych senatorów. O szczególnej pozycji Uniwersytetu w Rzeczpospolitej świadczy podporządkowanie
mu edukacji. To przy Uniwersytecie,
a nie organach władzy, powołano
Komisję Włościańską, która nowocześnie uregulowała status osobisty
i majątkowy chłopów. Wobec swoich profesorów i studentów kompetencje sądownicze sprawował sam
Uniwersytet, a nie sądy krakowskie.

Ruchy miejskie też muszą szukać
swojej tradycji. Jest w historii Polski epizod znany tylko historykom
i hobbystom, który po „odgrzebaniu” może stać się ważnym elementem polskiej tradycji miejskiej. To istniejące w latach 1815-1846 państwo
Wolne Miasto Kraków, w języku potocznym - Rzeczpospolita Krakowska.
Poza heroicznym upadkiem w czasie powstania krakowskiego w 1846
roku, w tej historii nie ma martyrologii, za to jest dużo żmudnej i niewdzięcznej, pozbawionej spektakularnych wydarzeń pracy u podstaw.
Jedyne miasto, które w burzliwej
historii Polski miało tak szeroką suwerenność, zdało egzamin z odpowiedzialnego zarządzania swoimi
sprawami.
Nie powinien być przeszkodą
w przejęciu tej tradycji przez ruchy
miejskie „nieprawy” akt założycielski. Rzeczpospolita Krakowska powstała w wyniku decyzji Kongresu
Wiedeńskiego w 1815 roku z inicjatywy cara Aleksandra I (w przypadku przyznania podobnego statusu
Toruniowi nie przełamał on sprzeciwu Prus). Pozbawiona prawa
do prowadzenia własnej polityki
zagranicznej, Rzeczpospolita Krakowska na tle odrestaurowanych
po Rewolucji Francuskiej i Napoleonie monarchii absolutnych była
jednym z najbardziej liberalnych
państw europejskich. Konstytucja
gwarantowała równość wobec prawa, niezależność sądów i jawność
procedur sądowych. Chłopom zagwarantowano wolność, a pańszczyzna została zniesiona. Żydzi
stanowiący 15% mieszkańców cieszyli się swobodami nieosiągalnymi w tej części Europy. Ich pozycja
społeczna mierzona zakresem wolności była niższa niż mieszczan czy
okolicznych ziemian, ale wyższa niż
polskiego chłopstwa. Na 28 gmin,
na które administracyjnie podzielono państwo, dwie gminy oficjalnie
miały status żydowskich o odmiennym niż polskie gminy ustroju. Tak
jak dla kultury polskiej Kraków był
wolną enklawą, tak dla społeczności żydowskiej Europy środkowej

Rzeczpospolita Krakowska posiadała wiele atrybutów państwa
świadczących o jej suwerenności.
Utworzyła ważną w tamtych czasach oznakę suwerenności, jaką była
własna poczta. Kurier do Warszawy jechał 22 godziny, co było naj-

szybszym połączeniem pocztowym
w ówczesnej Europie. Kraków nie
był uprawniony do posiadania sił
zbrojnych, ale w ramach 500-osobowej milicji („straży miejskiej”)
sformował dwie kompanie fizylierów w barwach armii Księstwa Warszawskiego, dowodzone przez byłych oficerów kościuszkowskich lub
napoleońskich.
Kraków pozostawał w unii walutowej z Królestwem Kongresowym,
ale gdy po Powstaniu Listopadowym Rosjanie wycofali z obiegu
monety z polskim orłem, Kraków
zaczął bić własną monetę. Złoty krakowski dzielił się na 30 groszy. Kraków korzystał z położenia
na styku Rosji, Prus i Austrii, rozwijając wolny handel napędzający rozwój gospodarczy całego państwa.
Do Rzeczpospolitej Krakowskiej
ciągnęły tłumy z trzech zaborów.
W ciągu 30 lat liczba mieszkańców
wzrosła z 90 do 150 tysięcy.
Pomoc społeczna nie wychodziła
poza działalność Towarzystwa Dobroczynnego. Zgodnie z ówczesną
myślą postępową na wzgórzu wawelskim założono obóz resocjalizacyjny dla osób z marginesu społecznego. W trakcie całego okresu
Rzeczpospolitej zapadł i został wykonany na Błoniach tylko jeden wyrok śmierci na pewnym mordercy. Kraków pod tym względem był
jednym z najbardziej postępowych
państw w ówczesnej Europie.
Codzienne życie Krakowa wyglądało prozaicznie, ale przecież dziś
ruchy miejskie potrzebują dobrych
wzorców takiego funkcjonowania miasta. O tym, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy świadczy zasługujący na przypomnienie spór, jaki
rozgorzał w pierwszych latach istnienia państwa, którego błogosławione rezultaty odczuwamy do dziś.
Po ostatnim zaborze Austriacy zarządzili rozbiórkę murów miejskich.
Nie miały już one militarnego znaczenia, a ponieważ popadły w ruinę
i stały się schronieniem dla osób bezdomnych, włóczęgów i rzezimieszków miejskich, decyzja zaborcy spotkała się z przychylnym przyjęciem
przez mieszczan, kontynuujących
rozbiórkę w czasach przynależności do Księstwa Warszawskiego oraz
w pierwszych latach Rzeczpospolitej
Krakowskiej. Dopiero w 1817 roku,
gdy na posiedzeniu Senatu padł
wniosek o dokończenie rozbiórki
murów przez rozebranie Barbakanu, Bramy Floriańskiej i pozostałych
baszt oraz łączącego ich muru, profesor Uniwersytetu Feliks Radwański zmobilizował swoimi żarliwymi wystąpieniami opinię publiczną

Tłok pieczętny z napisem w otoku: SENAT RZĄDZĄCY WOLNEGO
NIEPODLEGŁEGO I ŚCIŚLE NEUTRALNEGO MIASTA KRAKOWA
I JEGO OKRĘGU
przeciw takim pomysłom. Bo co, jak
nie stare mury świadczyły o dawnej
świetności Polski? W dobrej wierze
trochę manipulował, gdy w swoim
memoriale do władz miasta przekonywał, iż „wiatry północny, północno-wschodni i północno-zachodni a z tych pierwszy i ostatni niosą
nam zwyczajnie śniegi zadymne,
takowe miotałyby ie gwałtownie
ze samego Kleparza wsrzód Rynku i gdyby te panowały, ciężkoby się komu przyszło na nogach
utrzymać tembardziey, że plac targowy kleparski potężny poziomem
i po wielkiey części otoczony domami od ulicy Warszawskiey niczem nie zasłoniony przesyłałby
wichry prostą ulicą wsrzód miasta.
Przez wzgląd na zdrowie, pieszczenie wychowane kobiety i dzieci byłyby wystawione na częste fluxye,
reumatyzmy a może i paraliże.”
Senat powołał Komitet Upiększania Miasta pełniący rolę konserwatora zabytków i przyrody miejskiej.
W pierwszej kolejności przystąpiono do założenia na miejscu dawnych murów parku, czyli Plant krakowskich. Nie obyło się bez krzywd
ludzkich, gdy wysiedlano z tych terenów spontanicznie pozakładane
na miejscu wyburzonych murów
slumsy. Niewyburzone mury miejskie odrestaurowano i wkomponowano w najbliższe otoczenie. KUM
zakazał budowy drewnianych domów i wyburzył starą, drewnianą zabudowę. Modernizacyjny
zapał nie zawsze jest dziś pochwalany – zburzono średniowieczny
ratusz i trzy kościoły gotyckie. Był
to pierwszy przypadek rewitalizacji
przestrzeni miejskiej w polskim mieście na taką skalę.
O roli Rzeczpospolitej Krakowskiej dla wszystkich ziem polskich
symbolicznie świadczą pierwsze
po utracie niepodległości pogrzeby bohaterów narodowych, jakim
w 1817 i 1818 roku było pochowanie
na Wawelu - z udziałem delegacji

wszystkich ziem polskich pod zaborami - księcia Józefa Poniatowskiego
i Tadeusza Kościuszki (wtedy właśnie wzniesiono w części czynem
społecznym mieszkańców Krakowa i przy wsparciu materialnym
wszystkich ziem polskich Kopiec
Kościuszki). Wolne Miasto Kraków
nie było stolicą Polski, ale było stolicą Polaków.
Likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej nastąpiła po kolejnym, romantycznym zrywie powstańczym
w 1846 roku zorganizowanym przez
lewicę „sarmacką”. Zaborcy zażądali od Senatu dobrowolnego wezwania wojsk austriackich, ale inaczej niż król Stanisław Poniatowski,
przeciwne powstaniu władze Krakowa odmówiły stworzenia pozorów legalności zbrojnej interwencji.
Rzeczpospolita kupców, kamieniczników i profesorów z domieszką
ziemian potrafiła odejść z godnością.
Kraków wyróżnia się jednak na tle
innych państw epoki niewielką ilością spraw wstydliwych. Tradycję tę inaczej niż historię państw,
które przetrwały, należy oceniać
z uwzględnieniem historii „alternatywnej” – do czego Krakowianie by
doszli, gdyby im pozwolono. Wiele wskazuje na to, że Kraków byłby
oazą nie tylko zamożności, ale i coraz szerszej wolności. „Spłaszczona”
struktura społeczna (nawet wśród
ziemian przeważała bogata szlachta,
nie latyfundyści) dobrze rokowała
emancypacji słabszych grup społecznych. Ze względu na niewielkość
państwa krakowskiego wpływ Uniwersytetu na odchodzenie od starego ładu byłby nieporównywalnie
większy niż w innych organizmach
państwowych. Dlatego może być
uzasadnione poszukiwanie przez
ruchy miejskie w Polsce na początku
XXI wieku tradycji rządzenia miastem w Krakowie z pierwszej połowy XIX wieku.
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ARCHITEKTURA
jest NIEZBĘDNA
Z Krzysztofem
Nawratkiem rozmawia
Paweł Krzaczkowski
Paweł Krzaczkowski: W swojej
książce Dziury w całym: wstęp
do miejskich rewolucji piszesz, że jej
celem jest zmiana języka, którym
się posługujemy, mówiąc o mieście.
A zatem jaki język dominuje obecnie zarówno w skali globalnej, jak
i lokalnej?
Krzysztof Nawratek: Nie można powiedzieć, że w skali globalnej obowiązuje tylko jeden język, bo są jednak pewne wariacje, jak Kurytyba,
Seul, Bogota, czy wcześniej Porto
Alegre, gdzie dokonują się niekapitalistyczne reformy. To o czym mówię, to przede wszystkim Europa,
gdzie język neoliberalnego kapitalizmu stał się monopolistą.
Czym charakteryzuje się ten język?
Niezwykle prymitywną, jednowymiarową logiką kapitału, gdzie
wszystko jest oceniane pod kątem
bezpośredniego zysku finansowego.
Nic więcej nie ma znaczenia. Cała
książka Dziury w całym to wezwanie do rozbicia tej homogenicznej
narracji i przywrócenia pluralizmu,
do eksperymentowania i pluralistycznej gospodarki. Jest taka książka The end of capitalism (as we knew it),
w której autorki dokonały wieloaspektowego zmapowania różnych,
niekapitalistycznych porządków gospodarczych. Niestety nie są w stanie
pokazać, jak można by w ten sposób
zawalczyć o uniwersalizm. A to z kolei jest ambicją Dziur w całym.
Kto w tym przypadku stoi za tą neoliberalną gramatyką?
Biznes, deweloperzy, politycy. Bardzo trudno usłyszeć w Polsce czy
Europie polityka, który posługuje się
inną logiką. Na szczęście poza Europą wygląda to nieco lepiej. Jaime
Lerner dowiódł, że można myśleć
inaczej, stawiając na jakość życia
mieszkańców, a nie zysk. Podobnie
burmistrz Seulu Park Won-soon wydaje się myśleć w innych kategoriach
niż bezpośredni zysk. To jest działacz społeczny, który przez wiele lat
angażował się w rozwijanie ekonomii recyklingu. Stworzył sieć punktów, w których ludzie na przykład
wymieniają się ubraniami, zamiast
je kupować. Tak że te alternatywne
narracje gdzieś powoli kiełkują.
Czy miasta odgrywają dzisiaj istotną rolę polityczną?
Mam zdecydowanie odmienne zdanie niż Benjamin Barber, który mówi
o parlamencie miast i politycznej
sile miasta. Według mnie współczesne miasta znalazły się w głębokim
kryzysie. Ich znaczenie jest niewielkie i zapożyczone z zewnątrz. Kiedy w swoich rozważaniach wracam
do miasta przemysłowego, to dlatego, że mechanizm wzrostu był w ich
przypadku wewnętrzny. To była lokalna, sterytorializowana gospodarka o globalnej skali rażenia. Współczesne miasta są tylko zasobem dla
globalnego kapitału. W konsekwen-

cji wszystkie budynki, które miały określone funkcje – produkcyjne
czy mieszkalne – stały się w istocie
jedynie przedmiotem operacji finansowych. Ich racją bytu jest zysk
posiadaczy kapitału. W tym sensie
architektura przestała służyć mieszkańcom miast. Dlatego moim zdaniem współczesne miasta są bardzo
słabe. Jedyna ich siła to mieszkańcy
– oni są „zasobem”, który może się
zbuntować.
Czy takie słabe miasto może być
podmiotem rewolucji?
Odpowiem tak. Współczesny kapitalizm finansowy jest niematerialny,
a miasto jest materialne. Ma budynki, ciało, infrastrukturę. W związku
z tym miasto istnieje w konflikcie
z obecną formą kapitalizmu. I tutaj
wóz albo przewóz. Albo miasto się
podda i zostanie tym, czym jest w tej
chwili, czyli polem wyzysku, albo
spróbuje odbudować znaczenie terytorialności, lokalności, materialności.
Właściwie dlaczego istnieją miasta?
Może to tylko obszary zurbanizowane, a nie miasta?
Miasto istnieje tylko dlatego, że istniało. Jedyny sens miasta polega dzisiaj na byciu przestrzenią, w której
globalny, niematerialny i nieterytorialny kapitalizm styka się z tym, co
materialne. Żeby się mógł przetworzyć i wzmocnić, kapitał musi dotknąć tego, co materialne.
Jeżeli myślimy o programie emancypacji, czy możemy znaleźć dla
niego jakąś inspirację w historii
miast?
Bardziej w micie niż historii. Mówię
o micie, bo wyobrażenie demokracji ateńskiej nie ma nic wspólnego
z tym, co było naprawdę w Atenach,
ale jako mit i demokracja ateńska,
i polis są inspirujące, podobnie włoskie miasta handlowe.
Zmierzam do pytania, czy można
postawić tezę, że w pewnych okresach historycznych miasto było bardziej upodmiotowione niż dzisiaj?
Na pewno tak, choćby dlatego,
że centra finansowo – decyzyjne
znajdowały się w miastach. Tak było
w przypadku miast przemysłowych
dziewiętnastego wieku.
Uważasz, że miasta mogą dzisiaj
same się upodmiotowić?
Podmiotem rewolucji może być
tylko władza. Taki podmiot, który posiada już nad czymś władzę.
Zauważ, że miasta europejskie dostawały nadania królewskie, a zatem
władza zewnętrzna, państwowa budowała podmiotowość miasta. W innym przypadku to się nie udawało.
Miasto samo nie potrafiło zbudować
swojej podmiotowości.
A zatem, żeby miasto się upodmiotowiło, potrzebuje silnego impulsu
ze strony silnego państwa?
Dzisiaj państwa nie wiedzą, co zrobić z miastami, a najlepszym rozwiązaniem jest według mnie użycie ich jako dźwigni rozwoju całego
państwa, jako trampoliny do skoku
w nowoczesność. Tak zrobiły Chi-

ny, kiedy wprowadzano tam kapitalizm. Państwo zainwestowało
w miasta, pozwoliło sobie na eksperymenty na obszarach specjalnych
stref ekonomicznych i dzięki temu
samo się wzmocniło. To jednak państwo nadało miastom podmiotowość. Swoją drogą, Chiny wydają
mi się bardzo ciekawe, bo z jednej
strony mamy tam silny wątek neokapitalistyczny, a z drugiej, gdy obserwuję chińskie miasta, wydaje się,
że logika jest tam nieco inna, bardziej pluralistyczna, że obok języka
kapitalistycznego wzrostu obecny
jest język spoistości społecznej, nawet jeśli te dwa języki są w oczywistym konflikcie.
Przyjmijmy na moment, że tendencje neoliberalne będą się nasilać
przez kolejne dziesięciolecia. Jak
to może zmienić miasta? Czy możemy traktować Dubaj jako wzorzec
miasta przyszłości?

Architektura
jest
niezbędna,
bo tworzy
ramy dla
aktywności
społecznej,
ekonomicznej,
politycznej.
Tak, ale pod warunkiem że weźmiesz Dubaj w całości, to znaczy
z milionami wyzyskiwanych robotników. Myślę, że to może być wizja
przyszłości, tylko nie mówmy tego
głośno, bo w Polsce wszyscy się tym
zachwycą.
Czy taka tendencja rozwojowa pociąga za sobą także unifikację architektoniczną? Czy morfologia
Dubaju jest tutaj czymś paradygmatycznym?
Myślę, że tak. Przecież następuje okropna unifikacja architektury.
Różni się tym, że jest wygięta w lewo
czy prawo. W zasadzie nie powstają
nowe typologie i nowa architektura
jako taka.
Rem Koolhaas napisał kiedyś
o wieżowcu jako ostatecznym modelu typologicznym.
W S, M, L, XL Koolhaas w pewnym momencie przekracza architekturę. Rzeczywiście wieżowiec
to koniec architektury, ale istnieje
coś dalej, czyli architektura, która
staje się urbanistyką. I tutaj można
się spodziewać czegoś nowego.
Ta skala chyba bardziej cię interesuje niż same budynki.

Uczę architektury, więc jako taka
musi mnie interesować, ale wolę zajmować się miastem, a jeśli budynkiem, to jako elementem większej
całości, czyli co on robi dla swojego
otoczenia, dla miasta, społeczeństwa.
To co robią budynki dla otoczenia?
Logika, którą według mnie można
przeciwstawić logice zysku, to logika rozwiązywania problemu. Jeśli przeniesiemy ją na obszar architektury, nie będziemy mówić
o budynku, który ma jakoś wyglądać, przyciągać uwagę, że ma być
oryginalny i ładny, że ma być tani,
ale drogo się sprzedać, tylko o tym,
jak zaczyna odpowiadać na określone problemy, o tym, czy je rozwiązuje, czy nie, czy jest na przykład samowystarczalny energetycznie, czy
przetwarza odpady, czy otwiera się
na inne budynki, czy staje się hybrydą placu i budynku.
Czy architektura i skala architektoniczna mogą odegrać jakąkolwiek
rolę emancypacyjną, nadać dynamikę ruchowi społecznemu?
Zauważ, że budynek nie powstaje sam z siebie, ale w sieci zależności. Ktoś go buduje, skądś pochodzą
materiały budowlane, wykorzystuje się określone umiejętności,
i ktoś go potem użytkuje. W związku z tym coś tak nieważnego jak
pojedynczy budynek ma wpływ
na szerszy kontekst. Często powołuję się na przykład kościołów
budowanych w latach osiemdziesiątych w Polsce. Z cząstkowych
badań wynika, że około 40 procent
produkcji cegielni, które były małymi, niepaństwowymi zakładami,
szło wówczas na kościoły. W tym
czasie powstało jakieś cztery tysiące kościołów. To był ogromny
ruch społeczny, który materializował się w budynkach, łącząc szereg
różnych praktyk i instytucji. Myślę
więc, że architektura może mieć polityczną moc sprawczą.
A dzisiaj? Czy widzisz gdzieś takie
cegielnie i kościoły?
Te ruchy są dużo słabsze. Kościół był
jednak potężną instytucją. Dzisiaj
to takie działania lokalne, spółdzielnie społeczne, squaty. Tutaj można
szukać aktorów oporu. Można też
wspomnieć o Rural Studio, które jest
zinstytucjonalizowaną próbą wypracowania niekapitalistycznej teorii
i praktyki architektonicznej. Grupa
ta stworzyła jakiś czas temu program
budowy tanich domów po 20 tysięcy
dolarów. Pojawił się jednak problem,
bo domy zaczęły trafiać na rynek
wtórny i kosztowały już znacznie
więcej. W związku z tym Rural Studio zaczęło wypracowywać mechanizmy, które zabezpieczą te budynki przed spekulacją. I to jest dla
mnie ciekawe, że coś, co się zaczyna
od czysto architektonicznego zadania: jak zbudować tani budynek, nie
jest w stanie się obronić bez wejścia
w dialog i współpracę z pewnymi
aktorami społecznymi, politycznymi
czy ekonomicznymi.
Czy ten model Rural Studio mógłby się upowszechnić?

On się nie może rozpowszechnić tak łatwo, ponieważ funkcjonuje w określonym kontekście,
też prawnym. W stanie Alabama,
gdzie działa Rural Studio, prawo
budowlane jest bardzo liberalne,
w związku z tym łatwo było rozpocząć tego typu działalność, budować budynki z odpadów, bez
specjalnego troszczenia się o pozwolenie na budowę. Więc takie
proste przełożenie ich doświadczeń na warunki na przykład polskie nie może się udać. Z drugiej
strony oni działają już dwadzieścia
lat i ten ogrom doświadczeń, który zebrali, na pewno jest do wykorzystania. To zresztą nie musi
być trudne. Łatwo sobie wyobrazić
konkurs na tanie budynki mieszkalne ogłoszony przez miasto, budynki, które są zarazem projektem
socjoekonomicznym, mieszkańcy
partycypują w jego budowie, uczą
się fachu i tak dalej. Do tego miasto
udostępnia bezpłatnie swoje tereny. Jeśli Rural Studio może budować domy po 20 tysięcy dolarów
każdy, to nie sądzę, by mieszkania w Polsce po 40 czy 50 tysięcy
złotych były czymś niemożliwym.
A budynki komunalne w takiej cenie robiłyby różnice. To nie jest coś,
czego nie da się zrealizować, brakuje jednak woli politycznej, żeby
przeciwstawić się wielkiemu kapitałowi i deweloperom.
Czym są dzisiaj architekci i architektki?
W zasadzie 2008 rok zrobił bardzo
dobrze architektom, bo zmusił nas
do refleksji, co tak naprawdę robimy. W wielu miejscach na świecie,
także w Polsce, architekci i architektki szukają swojej drogi z większym
zaangażowaniem w sprawy społeczne. Razem z Tatjaną Schneider
z Uniwersytetu w Sheffield próbujemy tworzyć organizację skupiającą
postępowych architektów i wykładowców, zobaczymy, co z tej inicjatywy wyjdzie. Ale tego typu grup
pojawia się coraz więcej. W niedawno wydanej książce Future practice
Rory Hyde usiłuje tę dokonującą się
w tej chwili zmianę w zawodzie architekta opisać.
Czy architektura w kategoriach politycznych może odegrać jeszcze jakąkolwiek pozytywną rolę?
Architektura jest niezbędna, bo
współtworzy ramy dla aktywności społecznej, ekonomicznej, politycznej. W związku z tym mam
nadzieję, że architektura będzie
istotna. Ale niekoniecznie architekturę będą robić architekci. To od architektów zależy, czy będą chcieli
się włączyć do rewolucji, czy raczej
będą się starali zachować uprzywilejowane pozycje.
Pier Vittorio Aureli zadał niedawno pytanie o rolę papierowej architektury w praktykach architektonicznych i krytyce. Odwoływał się
oczywiście do Archizoomu i Superstudia. Uważam, że ich doświadczenia powinny stanowić ważny
punkt odniesienia w szukaniu strategii oporu w obszarze architektury.
Czy sądzisz, że można dziś wskazać

K U L T U R A
na jakieś krytyczne praktyki architektoniczne, coś w rodzaju architektury krytycznej?
Najciekawsze dzisiaj, choć jestem
do tego sceptycznie nastawiony, są
wszystkie rozwiązania open source.
Choćby wikihouse. To jest bardzo interesujące, bo kwestionuje pozycję
architekta, choć nie brutalnie, bo ktoś
tę początkową wiedzę wypracowuje. Nie chodzi tutaj o odrzucenie
wiedzy fachowej, a demokratyzację
wiedzy. To ma rdzeń anarchistyczny i towarzyszy temu wizja samoorganizującego się społeczeństwa.
Wydaje mi się, że to za mało. Nie odrzucam tego, ale uważam, że wrogowie są za silni, żeby coś takiego było
dostateczną formą oporu. Zgadzam
się, że lata sześćdziesiąte są ważnym
punktem odniesienia i wciąż można i należy z nich korzystać. Architektura bez architektów to właśnie
lata sześćdziesiąte. Teraz się to powtarza, tylko ze względu na internet i inną technologię ma trochę inny
wymiar. Jeśli chodzi o architekturę papierową, to jej w zasadzie nie
ma. Wielokrotnie rozmawiałem ze
swoimi studentami o tym, jak komunikować się ze społeczeństwem,
bo nie mamy obecnie ani wizualnego, ani konceptualnego języka, który
byłby do przyjęcia, i który mógłby
przedstawić wizję innej architektury
i świata.
Co z kolei ważnego dzieje się
w skali urbanistycznej? W osiemnastym czy dziewiętnastym wieku
istotnym czynnikiem przekształceń morfologii miast było to, by
znalazły się w nich parki publiczne. Czy dostrzegasz dzisiaj coś analogicznego?
Jeszcze tego nie widzę, ale to może
być moja ślepota, bo do pewnego
stopnia urban farming, czyli uprawa żywności w miastach, może
być zapowiedzią czegoś takiego.
I to jest przełożenie tamtych parków, o których mówiłeś, i nie tylko
w Hawanie, Detroit, ale też w Seulu. Z wielką nadzieją patrzę przede
wszystkim na przewartościowanie pojęcia własności. Statuty miejskie, które uchwalono w Brazylii
na początku dwudziestego pierwszego wieku, pozwalają przejmować
nieruchomości, które są nieużytkowane albo źle użytkowane przez
wspólnotę lub miasto. Ponadto odrzucenie mocnego podziału na to,
co prywatne i publiczne. Wydaje mi
się, że to też jest optymistyczne. Miasto kompaktowe, czy tego chcemy,
czy nie, będzie rozwiązaniem, które
jest konieczne, i ze względu na koszty funkcjonowania miast, i kwestie
społeczne. Wydaje mi się, że miasta
będą musiały się radykalnie zwijać
i zagęszczać, i to oczywiście stworzy
zupełnie nową urbanistykę i nową
architekturę. Czekają nas bardzo ciekawe czasy.
Tekst pierwotnie ukazał się w piśmie
ukazał „Recykling Idei”
http://recyklingidei.pl
Krzysztof Nawratek – teoretyk
miasta, wykładowca architektury i dyrektor studiów magisterskich na Plymouth University
(Wielka Brytania). Opublikował
trzy książki: Ideologie w przestrzeni (2005), Miasto jako idea
polityczna (2008) oraz Dziury
w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (2012). Przedstawiciel
transhumanizującej lewicy postchadeckiej. Strona prywatna i blog:
www.plugincitizen.com.
Paweł Krzaczkowski – publicysta, literat, animator kultury, czasami librecista i kurator. Redaktor
działu kultury „Recyklingu Idei”.
Publikuje teksty poświęcone
współczesnej audiokulturze, architekturze, zjawiskom z obszaru
sztuk wizualnych i literaturze.
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WYZWANIA PLANOWANIA
w poszukiwaniu synergii działań
planistów i mieszkańców
Anna Domaradzka,
Krzysztof Domaradzki,

Planowanie urbanistyczne powinno się opierać na uczciwej dyskusji, w której brane są pod
uwagę wszystkie interesy, a decyzje podejmowane są z pełną świadomością, w oparciu o różne
warianty rozwiązań przestrzennych. Z punktu
widzenia fachowca-projektanta, obecna praktyka jest od tego ideału bardzo daleka. Ze względu na skomplikowanie procedur planistycznych
coraz częściej decyzje dotyczące rozwoju miasta
podejmowane są cząstkowo i na podstawie doraźnego interesu. Proces ich narastania kończy
się kompromisem, który daje efekt przypadkowy, podczas gdy artykułowanie interesu publicznego pozostaje w sferze haseł i emocji. Efekty nie
są satysfakcjonujące – ani funkcjonalnie, ani przestrzennie, ani estetycznie. A przede wszystkim
często pozostają niekonsekwentne względem
szerszych koncepcji rozwoju miasta.
Zarządzanie przestrzenią ma charakter dwutorowy: składa się na nie planowanie miasta z jednej,
a decyzje realizacyjne z drugiej strony. Jednym
z podstawowych wyzwań związanych z planowaniem urbanistycznym jest to, że warstwy
te słabo ze sobą współgrają, a realizacja często wyprzedza planowanie. Taki stan rzeczy to duże wyzwanie nie tylko dla planistów, ale i mieszkańców
chcących wpływać na przyszły kształt miasta.
Demokratyzacja procesu planowania jest okazją
do lepszego uwzględnienia głosu mieszkańców,
ale i czynnikiem, który prowadzi do skomplikowania procedur. Planowanie staje się coraz bardziej powolne, a przez to mało skuteczne, gdyż
równolegle podejmuje się decyzje realizacyjne.
Wiele z nich ma charakter branżowy, opiera się
na projektach przygotowanym przez specjalistów z danej dziedziny, w oparciu o spec-ustawy
i w ramach podziału kompetencji w urzędach.
Efektem są na przykład projekty techniczne ulic
nieskoordynowane z projektami planów miejscowych dotyczących danego obszaru.
Długotrwałość procedur prowadzi do sytuacji,
w której plany w momencie uchwalania są już
częściowo nieaktualne. Dążąc do uchwalania jak
największej liczby planów, warto zastanowić się
jak pozostawić samorządom możliwość ich modyfikacji. Zamiast upraszczać procedury, prawodawstwo idzie obecnie w przeciwnym kierunku
– do procesu planowania wprowadzanych jest
coraz więcej komplikacji. A przecież możliwość
dokonywania zmian w planie mogłaby mieć charakter nakładek – mini planów – obejmujących
newralgiczny obszar, bez konieczności ponownego stosowania pełnych procedur. Obowiązująca ustawa została jednak sformułowana tak, by
utrudnić manipulowanie przy planie (a tym samym uniemożliwić związaną z tym korupcję),
lecz jej zapisy równocześnie bardzo utrudniają
jakiekolwiek modyfikacje i korekty. W efekcie,
obecne plany stanowią bardzo niedoskonałe narzędzie rozwoju przestrzennego. Plan często staje
się raczej opisem tego, co już się wydarzyło, niż
zapisem nowej koncepcji.
W Warszawie dopiero niedawno przyjęto zasadę,
że podejmowane decyzje realizacyjne powinny
być zgodne z planami miejscowymi, nawet jeżeli
są to tylko projekty, które jeszcze nie obowiązują prawnie. Dzięki temu inwestorzy bardziej starają się dopasować swoje propozycje do opracowywanej przez planistów wizji. Często jednak
decyzje realizacyjne podejmowane są bez koordynacji z powstającymi projektami planów, a projektanci dostają je w formie faktów dokonanych,
do uwzględnienia w planie.
Fakt, że uchwalenie planu miejscowego jest trudne, coraz częściej prowadzi do podejmowanych
„na dziko” interwencji i prób oddolnego rozwiązywania problemów przestrzennych. Często
to sami mieszkańcy nie mogący się doczekać jakiejś regulacji biorą sprawy w swoje ręce.
Ruchy miejskie mają ogromny potencjał jako siła
wspierająca urbanistów w tworzeniu rozwiązań

przyjaznych, nowoczesnych i otwartych na potrzeby mieszkańców. Zainteresowanie społeczne
procesem planowania już we wczesnym stadium
dałoby projektantom znacznie większe możliwości tworzenia zapisów zgodnych z interesami lokalnych społeczności. Autorzy planów, gdy nie
czują wsparcia społecznego dla proponowania
rozwiązań na rzecz mieszkańców, pozostawieni
sami sobie podlegają przede wszystkim naciskom
urzędników i inwestorów.
Zwykle jest jednak tak, że na etapie rozpoczęcia prac nad planem proces ten nie cieszy
się zainteresowaniem społecznym. Mieszkańcy na ogół zaczynają zgłaszać swoje obiekcje
i protestować dopiero wówczas, gdy po długiej i skomplikowanej procedurze projekt planu jest ukończony i przygotowany do uchwalenia, a w przypadku braku planu – gdy
wydano już decyzję lub pozwolenie na budowę. Tak późny moment zaangażowania się
w proces planistyczny nie daje szans na zainicjowanie współpracy – z jednej strony mieszkańcy przyjmują postawę sprzeciwu, z drugiej
projektanci często nie mają już możliwości formalnych uwzględnienia ich postulatów, gdyż
zmuszałoby to ich do powtarzania procedur.
Dlatego tak ważne jest aby organizacje i grupy mieszkańców uczestniczyły w tworzeniu
planu już na wczesnym etapie, a potem starały
się kontrolować czy przyjęte założenia nie są
łamane przez inwestorów lub urzędników, zanim plan wejdzie w życie. Ruchy miejskie mają
też potencjał, by nie dopuścić do utraty przez
miasto budynków i przestrzeni publicznych,
biorąc aktywny udział w dyskusji o przyszłości danego obszaru.
Uchwały podejmowane przez samorządy
uwzględniają przede wszystkim postulaty
inwestorów. A autorom planów trudno jest
je modyfikować bez społecznego wsparcia.
Z punktu widzenia projektanta podstawowym
wyzwaniem jest brak wspólnego języka i możliwości partnerskiej współpracy z mieszkańcami. Często pomysły uczestników procesów
partycypacyjnych są spóźnione albo są oni słabo poinformowani o uwarunkowaniach prawnych, przyrodniczych czy ekonomicznych.
Rzadko się też zdarza, że organizacje społeczne
w pełni rozumieją system prawny, w którym
powstają plany. Do owocnej dyskusji z projektantem potrzebny jest partner decyzyjny (włodarz miasta) i partner społeczny, rozumiejący
uwarunkowania oraz cel tworzenia planu.
Warto też rozwijać umiejętność myślenia
o przestrzeni miejskiej w większej skali, bo
duży plan jest trudniejszy dla mieszkańców
do ogarnięcia, a przez to działania mieszkańców mają zwykle charakter mikro interwencji.

Tym samym jednak ruchy miejskie skazują
się na działania szczątkowe i często podporządkowane pewnym modom i trendom.
Jak więc wdrażać procesy planistyczne, żeby
nadać im sens i w miarę możliwości wszystkich
zadowolić? Obecnie w procesie planowania
obowiązują zasady wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie cena jest kryterium decydującym o wyborze zespołu projektowego. To nie sprzyja jakości wykonanych
opracowań i zniechęca projektantów do rozszerzenia współpracy z mieszkańcami. Warto też
dążyć do tego, żeby plany obejmowały mniejsze obszary, bo wówczas łatwiej jest o nich
dyskutować z mieszkańcami, a także wprowadzać ewentualne korekty. Należy również inwestować w warsztaty z mieszkańcami. Obecnie koordynacja podobnych spotkań jest słaba,
zleca się je tanio, rzadko inwestując w dobre
wizualizacje i obsługę dostatecznej liczby osób.
Niedofinansowane pracownie miejskie nie są
w stanie konkurować z jakością wizualizacji
zamawianych przez deweloperów, a te mają
realny wpływ na decyzje podejmowane przez
mieszkańców czy urzędników. Istotne jest także to, by dialog był oparty na realnych podstawach, gdyż dyskutowanie niemożliwych
do spełnienia postulatów zniechęca wszystkie
strony do zaangażowania się w proces.
Wiele konfliktów wynika z tego, że ludzie nie
mają świadomości, że pewne decyzje wynikają
z ogólnych potrzeb i są konieczne. Jako mieszkańcy nie jesteśmy przyzwyczajeni myśleć
w szerszej skali. Organizacje społeczne powinny jednak starać się równoważyć te mechanizmy i budować wizję miasta jako wspólnego dobra, którym zarządza się drogą pragmatycznej
dyskusji. Władze miejskie powinny być aktywniejsze, pełnić rolę arbitra – tego, który patrzy
z szerszej perspektywy, tłumaczy racje wyższego rzędu, edukuje mieszkańców i koordynuje
działania urzędowe. Wszystkie strony powinny
zaś dążyć do obniżenia temperatury konfliktów
poprzez świadomą współpracę.
Źródło ilustracji: DAWOS Sp. z o.o., rysował
Klaudiusz Przedmojski
Anna Domaradzka, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego, autorka badań i opracowań o ruchach miejskich, aktywności obywatelskiej i sąsiedzkiej.
Krzysztof Domaradzki, architekt urbanista, profesor Politechniki Warszawskiej, autor wielu planów miejscowych i projektów
urbanistycznych dla Warszawy.

10

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

CZAS NA SPOŁECZNOŚĆ

Społeczna i solidarna Katalonia
Ewa Sufin-Jacquemart
Ekonomia społeczna i solidarna
ma się dobrze w Katalonii, a najbardziej w aglomeracji Barcelony.
Szczególnie odkąd w ostatnich
wyborach samorządowych w 2015
roku władzę w Barcelonie przejęła
lewicowo-ekologiczna koalicja ruchów obywatelskich, organizacji,
kooperatyw i partii – wśród których ważną rolę odegrali Zieloni
– Barcelona en comú (Barcelona
wspólnie), w istotny sposób zmieniając politykę miasta.
„Ekonomia społeczna i solidarna
stała się po raz pierwszy w historii miasta jednym z oficjalnych filarów polityki gospodarczej samorządu” – mówił do nas Xavier
Rubio, bezpośrednio podlegający
członkowi władz Barcelony odpowiedzialnemu za ten sektor.
„Ponieważ tradycyjna gospodarka utrzymuje i tworzy niesprawiedliwości społeczne i ekologiczne,
konieczne było opracowanie nowego modelu. Nasz nowy model
nosi nazwę "gospodarki mnogiej"
i składa się z trzech kręgów działalności gospodarczej: klasyczna
działalność biznesowa, działalność samorządu jako podmiotu
gospodarczego – to 20% gospodarki Barcelony, wreszcie gospodarka społeczna i solidarna”. Dowiedzieliśmy się też, że promocja
nowych inicjatyw społecznych
i solidarnych i wzmocnienie istniejących nie jest pomysłem, który wziął się znikąd. Te działania
już były, tylko poprzednie ekipy
ich nie wspierały. Celem nowych
władz Barcelony jest "poruszenie"
tych sił, które działają w sposób
niestandardowy lub stawiają sobie za cel rozwiązanie problemów
stworzonych przez system. Tylko
w ten sposób, czyli poprzez praktykę, da się zmienić dominujący
system i załagodzić jego niesprawiedliwości i patologie.
Lepiej zrozumieliśmy źródła nobilitacji obywatelskich form działalności społecznej i gospodarczej
– służących interesom lokalnej
społeczności i przyszłych pokoleń
– gdy nasz przewodnik, Sergi Alegre Calero, Zielony wiceburmistrz
podbarcelońskiego miasta El Prat
Llobregat (w skrócie El Prat) zaprowadził nas do budynku przy
ulicy Casp 43 w Barcelonie. Jest
to siedziba siedemnastu struktur (stowarzyszeń, kooperatyw,
spółek, bank etyczny…), a także czasowa siedziba wielu rodzących się prospołecznych „start-upów”. Wszystkie te struktury,
bez względu na ich formę prawną, łączy to samo pragnienie: aby
ich działalność miała sens i służyła
wspólnemu dobru i społeczności.
Te same wartości – co robimy, dla
kogo działamy i jak to robimy –
stanowią wystarczające „lepidło”,
aby możliwe było kolektywne
współzarządzanie wynajmowanym za 5,5 tysiąca euro miesięcznie dwupiętrowym budynkiem
w centrum miasta. Tylko kilka
pomieszczeń jest wydzielonych,
i to szklanymi, całkowicie przejrzystymi ścianami. Poza zamkniętymi ze względu na przepisy bezpieczeństwa
pomieszczeniami
banku etycznego FIARE oraz kil-

koma salkami na zebrania, pozostałe przestrzenie są otwartymi
skupiskami biurek, regałów i krzeseł, gdzie o dziwo, mimo dużej
ilości pracujących osób, poziom
hałasu jest ograniczony, a liczne
wspólnie użytkowane przestrzenie – w tym wspólna kuchnia i jadalnia z pełnym zieleni tarasem –
sprzyjają współpracy i wymianie
informacji. W jednym z pomieszczeń pokazano nam miejsce, gdzie
przez lata pracowała (czy działała)
aktualna burmistrzyni Barcelony
Ada Colau, była rzeczniczka ruchu ofiar kredytów hipotecznych
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, powstałego w wyniku
masowych eksmisji po kryzysie
z 2008 roku.
Jedną ze struktur mieszczących się
w zwiedzanym przez nas budynku jest ECOS – grupa spółdzielni,
kooperatyw i innych struktur gospodarki społecznej i solidarnej,
działających w różnych sektorach.
ECOS skupia 14 organizacji partnerskich zatrudniających około
stu osób, prowadzących bardzo
różnorodną działalność: wspieranie inicjatyw edukacyjnych,
doradztwo prawne, usługi architektoniczne, ubezpieczenia, doradztwo organizacyjne i inkubator
dla struktur ekonomii solidarnej,
sprawiedliwy handel, spółdzielnia
mieszkań socjalnych, usługi i doradztwo w zakresie zrównoważonego marketingu i komunikacji,
usługi sprzątania, kurierskie, opiekuńcze, językowe, zdrowotne,
dziennikarskie i inne. Jako grupa
ECOS ma ok. 7200 stałych partnerów korzystających z usług struktur członkowskich.
Celem ECOS jest przede wszystkim wzmocnienie i rozwój struktur członkowskich działających
na rzecz dobrobytu i dobrostanu ludzi, promujących modele działania oparte na zaufaniu,
przejrzystości, demokracji, równości, samoorganizacji i solidarności, starających się umieszczać
ludzi w centrum swoich działań
i przyczyniać się do transformacji
społecznej. Aby osiągnąć te cele,
ECOS tworzy systemy wzajemnego wsparcia i wspólnego inwestowania, promuje produkty i usługi,
a wraz z nimi odpowiedzialność
społeczną i ekologiczną, dzielenie
się doświadczeniami, wzajemną
pomoc i uczenie się.
Jedną ze struktur członkowskich
ECOS jest IACTA, Cooperativa
d’assessorament juridic i transformacio social (spółdzielnia doradztwa prawnego i transformacji
społecznej, http://iacta.coop), skupiająca szóstkę prawników-działaczy, z których pięć to kobiety.
„ Prowadzimy miedzy 300
a 400 spraw rocznie, doradzając
ludziom o bardzo różnych profilach, którzy mają jedną wspólną
cechę: są niewidoczni dla społeczeństwa. Osoby te zwykle nie rozumieją istoty swoich problemów
i nie radzą sobie z nimi. Mogą
to być na przykład imigranci albo
kobiety zatrudnione jako pomoce domowe. Ponieważ w naszej
pracy dostrzegamy luki i blokady prawne, których inni nie widzą, staramy się również lobbować na rzecz zmiany prawa, nie

tylko rozwiązywać sytuacje pojedynczych osób” opowiada jedna
z prawniczek z IACTA.
ECOS zarządza dwiema wyposażonymi przestrzeniami biurowymi w Barcelonie, które udostępnia strukturom ekonomii
społecznej i solidarnej. W jednym
z tych budynków ma swoją siedzibę XESC (Xarxa d'Economia
Solidaria de Catalunya , http://
www.xes.cat) czyli katalońska
sieć ekonomii solidarnej, skupiająca około 200 struktur (spółdzielni, kooperatyw, stowarzyszeń,
małych firm, itp.). Podobnie jak
ECOS, XESC udowadnia, że inny
model gospodarki jest nie tylko
konieczny i możliwy, ale już istnieje. Sieć XESC powstała w 2002
roku jako efekt wieloletniego
procesu refleksji i debaty między kooperatywami katalońskimi i brazylijskimi, zapoczątkowanego w połowie lat 90. XX w.
Aby być członkiem XESC, firma
czy organizacja musi spełniać co
najmniej 9 z 15 kryteriów, ocenianych corocznie, na skali od 1 do 5,
przez niezależny zespół. Ocenie
podlega nie to, jaka jest forma
prawna struktury, tylko to, co firma czy organizacja robi dla zmiany społecznej (a nie tylko dla zarabiania pieniędzy), oraz jak to robi
(jaką ma politykę płci, niedyskryminacji, jak organizuje handel,
czy uwzględnia skutki ekologiczne, jaki ma proces podejmowania
decyzji, przejrzystość etc.). XESC
jest także organizatorem corocz-

nych katalońskich targów gospodarki społecznej i solidarnej.
W zarządzanym przez Zieloną koalicję – od prawie czterdziestu lat
i bez ani jednej „afery” (!) – mieście El Prat odwiedziliśmy duże
schronisko młodzieżowe z siedzibą fundacji Fundació Catalana de
l'Esplai, największej katalońskiej
organizacji organizującej czas wolny dla młodzieży w ubogich regionach. W siedzibie fundacji w El
Prat pracuje ok. 200 osób, ale fundacja zatrudnia w sumie ponad
1000 pracowników. FCE pracuje
aktualnie nad projektami, które
mają na celu pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu w Hiszpanii , poprzez sieć pomocy i współpracy
dla tysięcy młodych ludzi w Hiszpanii i Ameryce Południowej.
W San Boi, 5km od El Prat, odwiedziliśmy siedzibę fundacji Fundació Cassià Just, znaną z marki
„cuina justa” czyli „sprawiedliwa
kuchnia” (http://www.fundaciocassiajust.org). Fundacja dostarcza
codziennie ok. 6 tysięcy posiłków
dla szkół, instytucji i firm. Specyfiką fundacji jest to, że prawie wszyscy pracownicy (ok. 180 osób),
to osoby upośledzone umysłowo
i wykluczone społecznie. Sukces
fundacji, beż żadnej pomocy publicznej, opiera się na tym, że jej
pracownicy nie czują się upośledzeni i nie mają poczucia, że są ciężarem dla społeczeństwa. Odpowiednio przygotowani i otoczeni

cierpliwą opieką, są w stanie sprostać takim samym wymogom jak
inni pracownicy i działać na rzecz
najważniejszego dla organizacji
celu, jakim jest dostarczanie konsumentom wysokiej jakości żywności po konkurencyjnej cenie. Organizacja pracy, oparta na długim
procesie przygotowania każdego
nowego pracownika i powierzeniu mu rutynowych, dostosowanych do jego możliwości zadań,
zapewnia fundacji stabilność, a jej
pracownikom niezależność finansową i poczucie własnej godności.
Ostatnim etapem naszej wizyty
śladami katalońskiej gospodarki
społecznej i solidarnej był odbywający się w tym czasie w El Prat
alternatywny Festival Esperanzah,
gdzie obok stoisk z wyrobami kooperatyw katalońskich i z krajów
Ameryki Południowej odbywały
się koncerty i debaty na temat ekonomii dobra wspólnego i jej doświadczeń.
Katalonia, z ponad czterema tysiącami organizacji, kooperatyw,
spółdzielni i firm działających
na rzecz dobra wspólnego według zasad gospodarki społecznej i solidarnej, jest niewątpliwie
wzorem, nad którym warto się pochylić. Również, a może szczególnie, w postkomunistycznej Polsce,
mocno promującej przedsiębiorczość dla indywidualnego zysku
– bez względu na jej konsekwencje
społeczne, ekologiczne i dla przyszłych pokoleń.
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Staruszka, Bentley
i miejskie polityki społeczne

Hanna Gill-Piątek

Poprzeczka coraz wyżej

W samorządach z ust do ust podawana jest pewna historyjka. Otóż
staruszka / beneficjentka 500+/
niepełnosprawny / bezrobotny (wybierz aktualnie pasujące
do sytuacji) przychodzi po zasiłek
do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, po czym porzucając kule /
wózek / dowolny inny sprzęt
wsiada do nowego Mercedesa /
BMW /Audi / Bentleya (wybierz
według granic swojej wyobraźni)
i odjeżdża z piskiem opon. Ten dowód anegdotyczny ma posłużyć
we wzajemnym utwierdzaniu się,
że system pomocy społecznej w Polsce jest nadużywany na każdym
kroku, a mieszkańcy to generalnie
sprytni wyłudzacze. Kiedy zapytasz, jakiego koloru był samochód,
otrzymujesz zwykle odpowiedź,
że właściwie widział to kolega, żona
lub daleki wujek.

Nie wpadajcie jednak w pesymizm.
Oczywiście urzędnicy mający jakiś
kontakt z rzeczywistością są raczej
odporni na dowody anegdotyczne, a to oni są solą samorządu i wypracowują większość racjonalnych
decyzji, dzięki którym to wszystko
jeszcze jakoś się kręci. Również wiele polityk samorządowych w Polsce
opartych jest na rzetelnej wiedzy
popartej badaniami, choć giną one
w morzu strategii typu co-mi-się-zamarzy i jeszcze częstszych programów typu kopiuj – wklej. Zwykle
miasta nie przywiązują szczególnej wagi do dokumentów strategicznych i traktują je jako PR-owe
świecidełka z logiem drogiej firmy
konsultingowej (jak np. Masterplan
Nowego Centrum Łodzi) lub nudne
i powtarzalne spełnienie ustawowego obowiązku, czego smutnym dowodem jest większość programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podobno istnieje mechanizm, który sprawia, że ludzie stojący niżej
w jakiejś hierarchii mają tendencję
do racjonalizowania decyzji władz
lub swoich przełożonych. Potrzebne jest nam poczucie, że osoby, które rozstrzygają w ważnych
sprawach, robią to rozważnie
na podstawie pogłębionej wiedzy.
Tymczasem badanie przeprowadzone w 2007 r. przez Phila Daviesa
udowadnia, że dla decydentów dowody naukowe są najmniej ważne
i jako źródła zajmują ostatnie miejsce po opiniach otoczenia, konsultantów, lobbystów, przekonaniach
politycznych, źródłach medialnych
czy internetowych, miejskich mitach, a nawet po osądach taksówkarzy, którzy zwykle są dla nich
jedynymi dostępnymi przedstawicielami tzw. ludu.
Zaczynając trzy lata temu pracę
w samorządzie, byłam klasycznym
przykładem pierwszego opisanego mechanizmu. Wydawało mi się,
jeśli niektóre decyzje władz lokalnych są złe, to być może nie do końca znam dane i okoliczności, na jakich były oparte. Lub też po prostu
muszę dostarczyć nowych obiektywnych badań i analiz, żeby decyzje te były lepsze. Podczas podróży
przez struktury administracji lokalnej przekonałam się jednak nie raz
boleśnie o prawdziwości badań Daviesa. A także o tym, że staruszka
uciekająca z zasiłkiem w Bentleyu
jest często o wiele ważniejszym dowodem niż dwustustronicowy raport badawczy.

Jednak rzeczywistość nie stoi
w miejscu i to, co było jeszcze wystarczające dziesięć lat temu, dziś
nie spełnia swojego zadania. Nie
tylko dlatego, że pojawiają się nowe
wyzwania w różnych dziedzinach,
jak choćby coraz powszechniejsze
uzależnienia krzyżowe czy rozlewanie się miast. Poprzeczkę podnoszą też sami mieszkańcy, oczekując,
że szczytne strofy zapisane w strategiach przełożą się na codzienną
jakość ich życia, a nie na kolejne
stadiony czy estakady. Stąd rośnie
rola obszaru zarządzania miastami,
który nazywamy potocznie polityką społeczną. Małą i jak najbardziej
pozytywną rewolucję w jej zakresie
zrobiła wprowadzona ponad rok
temu ustawa o rewitalizacji. I warto
przyjrzeć się, jaką.

W Okopach Świętej Trójcy
Strategie i programy dzielą się
na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Tych pierwszych wymagają
ustawy, drugie gminy tworzą wedle ambicji czy potrzeby. Do pierwszych należy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
którą obowiązkowo każdy musi
mieć. Ustawa o pomocy społecznej,
która tego wymaga, prócz ram formalnych (diagnoza, cele, finanse,
wskaźniki) nie określa ani ich zakresu, ani też nie wymaga żadnej
innowacji w podejściu do nowych
wyzwań. Dlatego większość tego
typu dokumentów jest biernym spisem obowiązkowych działań, jakie miasto X podejmuje w zakresie

ubóstwa, bezdomności, bezrobocia,
przemocy czy pieczy zastępczej.

Już sama nazwa tej strategii kieruje na rozwiązywanie problemów,
a nie jakiekolwiek zapobieganie im.
Sprawy społeczne są ograniczone
do katalogu działań pomocy społecznej, co wzmacnia jeszcze gettoizację tematu. Takie podejście karmi
też upiora polskiej administracji –
silosowość, która sprawia, że według słów klasyka nie tylko państwo, ale i miasta w Polsce istnieją
tylko teoretycznie, bo działają tylko fragmentami broniącymi niepodległości jak Okopy Świętej
Trójcy. Inwestycje sobie, mieszkaniówka sobie, lokalny ośrodek pomocy społecznej sobie – byle mieć
spokój w ramach własnych zadań
i budżetu, a każda współpraca to ryzyko naruszenia status quo.
Że problem ma długą historię,
świadczy „Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych”
z 2008 r.: „powyższe dane uprawniają także do zadania pytania, czy
są to dokumenty, które można nazwać strategiami, czy są tylko próbą
doraźnego reagowania na dokuczliwe, obecne w danej chwili problemy danej społeczności.” (Lipke, Hryniewska, Instytut Rozwoju
Służb Społecznych). A o ich skuteczności zazwyczaj można się przekonać wychodząc sto metrów poza
budynek ratusza, gdzie oko wprawnego obserwatora odnajdzie w mig
typowy zestaw butelek, torebek
po białym proszku i zużytych prezerwatyw.
I być może wszystko byłoby po staremu, gdyby nie ta „cholerna rewitalizacja”. Otóż parę lat temu ministerialni specjaliści od urbanistyki
i rozwoju zauważyli, że pomimo
intensywnych nakładów na sferę
socjalną, w miastach uporczywie
utrzymują się skoncentrowane ogniska problemów społecznych powiązanych z innymi oznakami kryzysu: zrujnowaną zabudową, brakiem
potrzebnych funkcji, zanieczyszczeniem czy fatalnym stanem gospodarki. I choć ich ministerialnym kolegom od pracy i polityki społecznej
wszystko zgadzało się w tabelkach
sprawozdań, to właśnie w resorcie
rozwoju (potem połączonym z infrastrukturą) powstała brzemienna
w skutki idea, że rewitalizacja rozumiana dotąd jako remont połączony
z czystką socjalną tylko przemieszcza i pogłębia problemy społeczne
miast. Niemały wkład w tę zmianę
miały ruchy miejskie i naukowcy,
których postulaty znalazły odzwier-

ciedlenie w Krajowej Polityce Miejskiej, wytycznych do funduszy czy
ustawie o rewitalizacji.

Rewitalizacja, głupcze!
Co zmieni właściwie pojęta rewitalizacja w podejściu miast do polityki
społecznej? Długoterminowo wiele. Każda gmina, która chce w tej
perspektywie wzmocnić się funduszami unijnymi na ten cel, musi
obecnie zrobić specjalny program,
a w nim rzetelną diagnozę z mapami poszczególnych problemów
społecznych. Obszar rewitalizacji
wyznacza się bowiem tam, gdzie
są one szczególnie skoncentrowane
i występują razem z innymi negatywnymi czynnikami, jak np. zniszczona zabudowa. Dotąd w strategiach rozwiązywania problemów
społecznych dane te badano zbiorczo dla całego miasta i czasem dobierano je dowolnie tak, żeby ukryć
kryzys. Sprawdzała się również taktyka „jeśli czegoś nie zbadaliśmy –
problem nie istnieje”. Oczywiście to,
co wyniknie z programów rewitalizacji nie jest złotym panaceum, ale
przynajmniej nieco zmienia myślenie i daje jakąś szansę faktom.
Po drugie rewitalizacja siłą rzeczy
łamie w samorządach silosowość.
Przy opracowaniu programów rewitalizacji trzeba usiąść przy wspólnym stole i nie ograniczać się zadań
własnej jednostki. Często wtedy
okazuje się, że np. za stanowczą
politykę eksmisyjną miasto drugą
ręką płaci krocie na zadania związane z bezdomnością i reintegracją ludzi wyrzuconych na bruk.
Lub też że wzrost zadłużeń czynszowych ma duży związek z wstawieniem centralnego ogrzewania
do kamienic o wysokich stropach
bez uprzedniej wymiany okien, bo
lokatorzy nie są w stanie udźwignąć zbyt wysokich opłat. Znów
remonty ulic wymagają wsparcia
lokalnych przedsiębiorców, którzy
prowadzą przy nich biznes. Takich
wcześniej nie zauważonych powiązań może pojawić się wiele, a z nimi
nowe pojęcia, jak „biedni pracujący”
czy ubóstwo energetyczne.
Ponadto ustawa o rewitalizacji wymaga spójności miejskich polityk,
w tym zgodności programu rewitalizacji ze strategią rozwiązywania problemów społecznych. W tworzeniu
dokumentu spełniającego te kryteria brałam udział dwa razy – w Łodzi i w Gorzowie Wielkopolskim.
Autorem obydwu był Wojciech Kłosowski, ekspert rozwoju lokalnego.
Nazwaliśmy je Politykami Społecz-

nymi, żeby już w nazwie zaznaczyć
ich znacznie szerszy zakres, niż zwyczajowo przyjęty. Nad obydwoma
pracowały interdyscyplinarne zespoły urzędników wzbogacone potem o organizacje pozarządowe, lokalnych naukowców i praktyków.
W Łodzi udało się „poszerzyć pole
walki” o mieszkalnictwo, tożsamość,
edukację, zdrowie, kulturę, sport,
a nawet odpowiedzialne społecznie
zamówienia publiczne. Sprawy społeczne wreszcie przestały ograniczać
się do doraźnej pomocy. W diagnozie pojawiły się mapy problemów
i porównanie do grupy podobnych
miast. Udało się też wpisać kilka
programów dedykowanych rewitalizacji, która w gorzowskiej Polityce
Społecznej stała się już oddzielnym
celem strategicznym z działaniami
przypisanymi poszczególnym obszarom. Jak działają te dwie polityki?
Jeszcze za wcześnie na ocenę, ich horyzonty umieszczone są odpowiednio w 2020 i 2023 roku. Niemniej
sama próba powiązania ich z rewitalizacją spowodowała znaczną modyfikację ich tradycyjnej zawartości.

Laboratorium miejskich
innowacji
Im dłużej przyglądam się miastom,
tym bliższa jestem tezie, że rewitalizacja to sprzątanie po deficytach systemu polityki społecznej. I po innych
zresztą też, bo słowo „społecznej”
można tu zamienić na „przestrzennej” czy „mieszkaniowej”. Ale to ona
obecnie stanowi laboratorium miejskich innowacji. Dowodem na to jest
wytwarzanie nowych form i narzędzi opartych na wynikach rzetelnych
i aktualnych badań, które powstają
m.in. dzięki ministerialnym pilotażom. W Łodzi już dziś pracują świeżo zatrudnieni gospodarze obszarów
i latarnicy społeczni odpowiedzialni za wsparcie mieszkańców. Okazało się, że właśnie na tym poziomie
ani pracownicy socjalni, ani asystenci rodzin, ani tym bardziej obłożeni
biurokracją administratorzy nieruchomości nie stanowią skutecznego
systemu. Trzeba więc było wytworzyć nowy. I w tym cała nadzieja.
Hanna Gill-Piątek – ekspertka
w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Od 3 lat
pracuje w samorządach Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego, współpracuje stale z Ministerstwem Rozwoju. Od 2005 działa w ruchach
miejskich i Krytyce Politycznej,
członkini Partii Zielonych i Kongresu Ruchów Miejskich.
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LEPIEJ REDUKOWAĆ

NIŻ WSADZAĆ
Poza prewencją, czyli w warunkach
polskich praktycznie wyłącznie ściganiem użytkowników substancji
psychoaktywnych, powinny istnieć
programy profilaktyczne (środowiskowe oraz szkolne), socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, resocjalizacyjne, reintegracyjne, readaptacyjne
oraz psychoterapeutyczne. W świetle zaleceń agencji państwowych
powinny one bazować na ewaluacji
i teoriach naukowych.

Piotr Tubelewicz
Używanie substancji psychoaktywnych szkodzi. To fakt. Co byście jednak czuli, gdybym wam
powiedział, że polska polityka
narkotykowa, zarówno na poziomie lokalnym, jak i rządowym, wywołuje więcej szkód
niż narkotyki same w sobie?
Że polityka „twardej ręki” powoduje korupcję wśród polityków, łamanie praw człowieka,
masowe wsadzanie do więzień
użytkowników oraz doprowadza każdego roku do tysięcy
ludzkich tragedii?
Jednolita konwencja ONZ o środkach odurzających z 1961 roku
(wraz z poprawką z 1972 roku)
oraz konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku tworzą
podwaliny pod międzynarodowy
układ kontroli substancji psychoaktywnych. Konwencje te, podpisane przez właściwie wszystkie kraje
świata, zawierają wykaz substancji psychoaktywnych, których użycie pozamedyczne lub poza celami
naukowymi powinno być kryminalizowane. W wykazach znalazły
się tzw. tradycyjne narkotyki, takie
jak marihuana, kokaina, heroina.
Konwencja 1961 roku miała jasno
postawiony ostateczny cel, którym
była poprawa „zdrowia i dobrobytu ludzkości” . Delegaci na obu spotkaniach wyobrażali sobie, że przy
pomocy wielkiego planu, jakim
jest „świat wolny od narkotyków”,
stworzą szczęśliwe, zdrowe, solidarne, sprawiedliwe społeczeństwo
wolne od „patologii i dewiacji”.
Jednym z przykładów ilustrujących
jawny cel takiego prawa międzynarodowego jest dokument powstały po Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o narkotykach
w 1998 roku. Sekretarzem generalnym ONZ był wówczas Kofi Annan
– pod jego przewodnictwem delegaci krajów członkowskich podpisali polityczną deklarację zaczynającą się od słów: „Narkotyki niszczą
życie ludzi i społeczeństw, osłabiają
zrównoważony rozwój społeczny
i generują przestępczość. Narkotyki mają wpływ na wszystkie części
społeczeństwa we wszystkich krajach; w szczególności nadużywanie
narkotyków wpływa negatywnie
na wolność i rozwój młodych ludzi,
najcenniejszy kapitał na świecie.
Narkotyki są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i dobrobytu całej
ludzkości, niepodległości państw,

demokracji, stabilności narodów,
struktury wszystkich społeczeństwach, godności i nadziei milionów ludzi i ich rodzin”. Hasłem
przewodnim UNGASS w 1998 było:
“A drug-free world – we can do it!”
(„Świat bez narkotyków – możemy
tego dokonać!”). Duża część państw
zadeklarowała zmniejszenie rozpowszechnienia używania narkotyków w swoich krajach praktycznie do zera w przeciągu dekady, co
w praktyce oznaczać miało oznaczać niemalże całkowitą eliminację
rekreacyjnego używania tradycyjnych narkotyków na świecie.
Pod wpływem trendów międzynarodowych również w Polsce
w tym samym czasie postanowiono zaostrzyć kurs. Do ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii
wprowadzono paragraf 62, zakazujący posiadania substancji psychoaktywnych pod groźbą do trzech lat
więzienia. Zaostrzenie prawa narkotykowego w Polsce, przy protestach prawicowej opozycji, popierał
aktywnie urzędujący wtedy prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Od tamtego czasu spożycie substancji psychoaktywnych, zarówno
w Polsce, jak i na świecie, systematycznie wzrasta. Zarówno laureat
pokojowej nagrody Nobla, były sekretarz ONZ Kofi Annan, jak Aleksander Kwaśniewski, głośno popierają dzisiaj liberalizację prawa
dotyczącego substancji psychoaktywnych oraz wprowadzenie w leczeniu uzależnień metod opartych
badaniach naukowych.
W 2011 Światowa Komisja do spraw
Polityki Narkotykowej wydała raport pt.: „Wojna z narkotykami”,
w którym wyraźnie podkreśla klęskę dotychczasowej polityki narkotykowej. Opisuje tam jej nieefektywność i wysokie koszty, zwraca
uwagę na epidemię HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C (spowodowane w dużej mierze przez
używanie nielegalnych narkotyków do wstrzykiwania), więzienia
przepełnione ludźmi przyłapanymi
z jednym skrętem (np. w USA i Polsce) czy stygmatyzację użytkowników. Dokument zwraca też uwagę,
że restrykcje o wiele częściej dotykają osoby, które są biedniejsze lub
z różnych powodów wykluczone.
Komisja, której członkiem jest również Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ z czasów UNGASS 1998,
podkreśla przy tym, że zniknięcie
narkotyków nie jest możliwe, nawet jeśli walka z nimi będzie ulegała intensyfikacji. W społeczeństwie
zawsze będą ludzie używający substancji psychoaktywnych – dlatego problem używania narkotyków
oraz uzależnienia od nich należy
traktować w kategoriach zdrowia

publicznego. Polityka narkotykowa powinna być kreowana zarówno w zgodzie z prawami człowieka, jak i na podstawie solidnych
dowodów naukowych. Podejście
wynikające z założenia, że dane zjawisko o negatywnych konsekwencjach społecznych nie zniknie, wymaga więc minimalizowania szkód
związanych z jego występowaniem,
nazywane jest redukcją szkód.
Niestety pomimo wprowadzenia
do Polski po roku 1989 pilotażowych programów redukcji szkód,
do tej pory nie udało się zwiększyć
ich zasięgu. Profilaktyka oraz leczenie są oparte na doktrynie abstynencji, a działania prowadzone nieefektywnymi metodami nie tylko
nie przyczyniają się do rozwiązania
problemu, ale wręcz go pogłębiają.
W 2014 Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej opublikowała
kolejny raport pt. „Przejmowanie
kontroli: sposoby prowadzenia polityki narkotykowej, które działają”.
Podsumowała w nim zarówno doświadczenia krajów prowadzących
najbardziej udaną politykę narkotykową, jak i tych, których działania
w tej dziedzinie nie są poprawne.
Komisja definiuje przy tym cechy
udanej polityki narkotykowej oraz
skutki, które powinna ona przynosić. Po pierwsze, polityka narkotykowa powinna przedkładać zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa
ponad inne cele. Oznacza to, że pożądana jest taka sytuacja, w której
problematyczne używanie narkotyków jest maksymalnie ograniczone,
a szkody przez nie wyrządzone jak
najmniejsze. Po drugie, zapewniony powinien być dostęp do leków,
np. medycznej marihuany czy medykamentów związanych z leczeniem bólu. I wreszcie, ograniczana
powinna być działalność organizacji przestępczych i ich kontrola
nad rynkiem substancji psychoaktywnych. Nieudana polityka narkotykowa jest odwrotnością udanej;
zmniejsza poziom zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, intensyfikuje
szkody związane z problematycznym używaniem narkotyków oraz
utrudnia dostęp do leków. Dodatkowo błędy polityki narkotykowej
ułatwiają przejmowanie kontroli
nad rynkiem substancji psychoaktywnych przez organizacje przestępcze. Tę tendencję do racjonalizowania polityki narkotykowej
wzmocniono na UNGASS 2016,
które odbyło się pod hasłem przerzucenia nacisku działań polityki
narkotykowej z prewencji na działania związane ze społeczeństwem
obywatelskim, działaniem lokalnym oraz prawami człowieka.
Co właściwie oznacza to, że polityka narkotykowa powinna bazować na skutecznych metodach?

W połowie lat 90. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) rozpoczęła tworzenie systemu profilaktyki
masowej w oparciu o wcześniejsze
kaskadowe programy profilaktyczne, czyli takie, w których jedni przeszkoleni mają prawo uczyć następnych. Powstały też wtedy pierwsze
podręczniki oraz zaczęto wprowadzać systemy ewaluacji. Zmiany
zdawały się więc zmierzać w dobrym kierunku.
Polska na arenie międzynarodowej wpisuje się w nurt wspierający
redukcję szkód oraz metod o potwierdzonej skuteczności. Świadczy o tym wprowadzenie w 2012
roku tzw. „paragrafu 62a”, czyli
możliwości odstąpienia od ścigania
przez prokuratora czy podpisanie
przez obecną ekipę rządzącą Deklaracji Warszawskiej, która stanowi
zbiór rekomendacji z tej dziedziny
do wdrażania w samorządach europejskich miast. Jednak od 2003 roku
realizację przeciwdziałania uzależnieniom oddelegowano do gmin.
Pozornie jest to działanie wpisujące się w nurt ogólnoeuropejski,
ponieważ w tym czasie duża część
miast w Europie wprowadzała właśnie programy reedukacji szkód
– tu najbardziej znanymi przykładami są Frankfurt, Zurych, Amsterdam, ostatnio też np. Barcelona, które razem zawiązały koalicję
miast za racjonalną polityką narkotykową. Jednak gdy przerzucano
odpowiedzialność za przeciwdziałanie uzależnieniom na jednostki
samorządu terytorialnego, nie istniała jeszcze żadna baza programów o potwierdzonej skuteczności. Gminy nie przyczyniły się też
do jej powstania, bo ich brak doświadczenia sprawił, że nie opierały
profilaktyki na naukowych podstawach ani nie sprawdzały efektywności zlecanych przez siebie programów. Stan ten zresztą trwa do dziś.
Na początku lat 2000 środowisko
naukowców i praktyków zaczęło
sygnalizować „kryzys profilaktyki”. Rezultat? Obecnie realizowane
programy profilaktyczne są zazwyczaj autorskie – układają je na podstawie swojej wiedzy najczęściej
nieprzeszkoleni trenerzy, a ich skuteczność jest nieudokumentowana.
Równocześnie istniej baza programów rekomendowanych, z której
rzadko która gmina korzysta. I nie
jest to tylko wina samorządów, bo
również w środowisku naukowym
profilaktyka nie jest odpowiednio
szanowana ani badana. Ale to tylko
szczyt góry lodowej.
Pieniądze na profilaktykę w gminach pochodzą z tzw. „korkowego”, nazywanego też „kapslowym”.
Są to pieniądze pochodzące ze specjalnych opłat od sprzedaży detalicznej alkoholu (gminy) i hurtowej (województwa). Każda gmina

na podstawie ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i wychowaniu
w trzeźwości musi projektować
swoją własną politykę narkotykową
i alkoholową. Niestety mimo wyraźnych zapisów w ustawach, na co
pieniądze pochodzące z funduszu
korkowego powinny być wydawane, kapslowe traktowane jest jako
zapchajdziura budżetu gminy. Według danych pochodzących z PARPA, 6 razy więcej pieniędzy wydawanych jest na dofinansowywanie
zajęć sportowych, niż na faktyczną
profilaktykę. Pieniądze pochodzące z funduszu kapslowego potrafią
być wydawane też np. na naprawę
murku, pod którym mieszkańcy
spożywają alkohol. Ostatnią próbą
opanowania sytuacji jest Narodowy
Program Zdrowia, który reguluje
wydawanie przez gminy pieniędzy
na działania profilaktyczne. Niestety większość gmin w Polsce nawet
nie zauważyła ani rozporządzenia
o Narodowym Programie Zdrowia,
ani ustawy o zdrowiu publicznym,
tak jak do tej pory pozostawała ślepa na rekomendacje PARPA dotyczące wydawania pieniędzy z funduszy korkowych.
Dlaczego wydawanie pieniędzy
na skuteczne działania z zakresu
profilaktyki i leczenia uzależnień
są ważne? Z bardzo wielu powodów. Jeśli do kogoś nie trafiają
humanitarne argumenty na temat tego, czemu należy pomagać
ludziom uzależnionym, to mam
argument ekonomiczny. Wg danych, które przytaczał dr Jacek
Anand, obecnie profesor Zakładu
Toksykologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
człowiek uzależniony od narkotyków, który się nie leczy, kosztuje
polskie państwo statystycznie 50
tys. euro rocznie – są to koszty hospitalizacji, pomocy społecznej itp.
Tymczasem człowiek utrzymywany na terapii stacjonarnej, czyli takiej, jaką prowadzi np. Monar,
kosztuje 20 tys. Warto wspomnieć,
że skuteczność takiej terapii stacjonarnej to 2-3%. Tymczasem terapia metadonowa kosztuje tylko 3
tys. i według wszystkich statystyk
jest najbardziej skuteczna. Tyle
że nikt nie daje na nią praktycznie
żadnych pieniędzy, bo w Polsce
większość środków idzie na terapie stacjonarne ze względu na to,
że tak się utarło.
Mimo że większość pieniędzy
na profilaktykę jest wyrzucana
przez gminy w błoto, widać pewne światełko w tunelu. Coraz więcej gmin, zarówno dużych, jak
i małych, rozpoczyna tworzenie
programów o sprawdzonej skuteczności; dobrym przykładem jest
Gdańsk i Płock. Ciekawym przykładem jest też Wrocław utrzymujący
na wysokim poziomie placówkę redukcji szkód od wielu lat.
Jaką skuteczność mają miasta nie
prowadzące polityki narkotykowej
opartej na naukowych dowodach?
Świetnym przykładem jest Łódź,
w której jest najwięcej zatruć dopalaczami, a jednocześnie nie jest
w niej finansowana żadna placówka
redukcji szkód, a połowa pieniędzy
przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom idzie na zajęcia sportowe. Zamykane sklepy
z dopalaczami zmieniają tam jedynie miejsce i sprzedają, ze względu
na napiętą sytuację, towar coraz bardziej trujący.
Piotr Tubelewicz – studiował historię i socjologię, warszawski
radny osiedla Wierzbno. Prowadził badania oraz działał aktywnie
w zakresie profilaktyki uzależnień
oraz redukcji szkód. Do niedawna referent ds. profilaktyki uzależnień w Gorzowie Wlkp. Członek
stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
od wyborów samorządowych.
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AFERA REPRYWATYZACYJNA
patologia systemu czy patologiczny system
Piotr Ciszewski
Reprywatyzacja to proceder
przejmowania nieruchomości
odebranych prywatnym właścicielom w okresie Polski Ludowej. W Warszawie objęte
były nim do niedawna niemal
wszystkie budynki w przedwojennych granicach miasta.
Stanowiło to znaczący łup dla ludzi, którzy postanowili się szybko
wzbogacić. Powstały kancelarie adwokackie specjalizujące się w „restytucji mienia”. Miejscy urzędnicy
nie tylko nie sprawdzali napływających roszczeń, ale wręcz popierali proces, ponieważ prowadził on
do pozbywania się „kłopotliwych”
budynków mieszkalnych wymagających od samorządu ciągłych nakładów na remonty. O skali patologii, jaka ma miejsce w Warszawie
przy okazji oddawania nieruchomości „prawowitym właścicielom”,
organizacje lokatorskie pisały już
w roku 2010. Powstał wówczas, siłami Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Komitetu Obrony
Lokatorów i kilku innych stowarzyszeń, „Raport w sprawie reprywatyzacji warszawskiej”. Sami lokatorzy oddawanych budynków
opisali przykłady reprywatyzacji
dokonanej pomimo tego, że dawni
właściciele uzyskali już wcześniej
odszkodowania z tytułu posiadania
obywatelstwa innych państw, z którymi Polska podpisała umowy o rekompensatach za przejęte mienie.
Zwrócili uwagę na odzyskiwanie
kamienic między innymi na podstawie wątpliwych testamentów
czy wręcz przez ludzi zmarłych
na długo przed reprywatyzacją. Raport trafił do kosza, a zignorowanie
go doprowadziło do wielu tragedii.
Najbardziej znaną jest zabójstwo
w marcu 2011 roku Jolanty Brzeskiej, działaczki WSL.

Nie dało się nie oddawać
Od początku w sprawie reprywatyzacji pojawiały się te same nazwiska, między innymi czyściciela
kamienic Marka Mossakowskiego,
członka zarządu Związku Szlachty Polskiej, księcia, jak się określał, Huberta Massalskiego i grupy
znanych prawników. Wśród tych
ostatnich znalazł się Robert N. Dla
grupy klientów, których reprezentował, odzyskał w roku 2012 działkę przy ulicy Chmielnej 70. Sprawdzające wnioski zwrotowe Biuro
Gospodarki
Nieruchomościami
nie dopatrzyło się nieprawidłowości. Decyzję o reprywatyzacji
podpisał Jakub R., wicedyrektor
BGN. Jedną z osób odzyskujących była z kolei Marzena K., siostra mecenasa N. oraz urzędniczka
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wszyscy bohaterowie tej sprawy
żyliby spokojnie do dziś, gdyby
na jaw nie wyszły niewygodne dla
nich fakty. Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” poinformowało, iż
działka przy Chmielnej 70 została
odebrana po wojnie człowiekowi,
który miał duńskie obywatelstwo,
więc posiadał prawo do rekompensaty, co powinno anulować
wszelkie roszczenia. Na nic zdały
się zapewnienia ratusza, że „nie
dało się nie oddawać”. Światło
dzienne ujrzał też fakt, iż plan zagospodarowania
przestrzennego ratusz zmienił w taki sposób,
aby na działce przy Chmielnej 70
można było zbudować wieżowiec.
Sprawiło to, że jej wartość wzrosła
do 160-190 mln zł.
Wkrótce potem w tarapaty wpadł
Jakub R. Wicedyrektorowi BGN
udowodniono, że robił interesy z mecenasem N., z którym jest
współwłaścicielem górskiego pensjonatu. W kluczowym dla sprawy roku 2012 zabrakło jego sprawozdania majątkowego. Jakby
tego było mało, Jakub R. w pół
roku po odejściu ze stanowiska
wicedyrektora sam został kamienicznikiem. Od swoich rodziców

nabył zreprywatyzowaną kamienice położoną w atrakcyjnym
punkcie miasta. Rodzice odzyskali ją wcześniej, gdy R. był jeszcze
wicedyrektorem. Jak się później
tłumaczył, nie rozpatrywał tego
wniosku, więc nie było konfliktu
interesów.

Problemy "niezatapialnych"
30 stycznia 2017 roku miało miejsce wydarzenie istotne dla historii warszawskiej reprywatyzacji.
Jakub R., wraz z rodzicami oraz
mecenasem Robertem N., czyli
ludzie uznawani dotąd za „niezatapialnych”, trafili za kratki.
CBA prowadzi obecnie postępowanie w sprawie wręczenia łapówek za zwrot nieruchomości przy
Chmielnej. Ich szacowana wartość to około 2,5 mln zł.
Kłopoty ma również siostra mecenasa N. Okazało się, że uzyskała od miasta ponad 35 mln zł
odszkodowań za nieruchomości,
których miała być „prawowitą
właścicielką”. Prokuratura przygląda się temu, czy pieniądze
te nie zostały wyłudzone.
6 lutego zatrzymany został kolejny były wicedyrektor BGN – Jerzy M. Gdy w zeszłym roku spotkał się z aktywistami Kolektywu
Syrena, którzy wraz z organizacjami lokatorskimi zwracali uwagę na koszt odbudowy Warszawy
poniesiony przez społeczeństwo,
twierdził, iż jest on nieistotny,
gdyż miasto nie może domagać
się od nowych właścicieli zwrotu tak dużych nakładów. Podczas rozmowy wyśmiał sugestie,
że może procederem reprywatyzacji zajmie się prokuratura.
Na wolności pozostaje jak dotąd
Marcin Bajko, który do niedawna
pełnił obowiązki dyrektora BGN,
co nie przeszkadzało mu jednocześnie prowadzić działalności
gospodarczej polegającej między
innymi na doradzaniu zarządcom
nieruchomości.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, aby ratować swój wizerunek, zapowiedziała audyt warszawskiej reprywatyzacji. Miałby on być zlecony
i opłacony przez ratusz, czyli kontrolowany sam by się kontrolował.
W związku z tym nie wpłynęła
żadna poważna oferta przeprowadzenia audytu. Warto też pamiętać, iż lokatorzy mieszkający
w zreprywatyzowanych budynkach nie usłyszeli od polityków
rządzącej miastem PO przeprosin.
Pani prezydent udaje, że o niczym
nie wiedziała. Hanna Gronkiewicz-Waltz padła, jak wynika z jej
słów, ofiarą niecnego spisku uknutego przez podległych jej urzędników. Na sesjach poświęconych
polityce mieszkaniowej po prostu
się nie pojawiała, gdyż były mniej
pasjonujące od przecinania wstęg.

Patologiczny system
Afera reprywatyzacyjna stała się
orężem politycznej wojny. Odbywają się nadzwyczajne sesje
Rady Miasta. PiS domaga się głowy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, a jego radni spekulują nawet, czy aby nie ucieknie ona
za granicę. Okręgowa Rada Adwokacka, do której należał mecenas
N., odcina się od niego i stara się
zmienić swój wizerunek. Brakuje
jednak bardzo ważnego stwierdzenia. W Warszawie setki milionów
złotych trafiały z budżetu miasta
w ręce prywatne nie ze względu
na aferę, czy jednostkowe przypadki patologii. Cały system, w którym uznano, że własność prywatna jest świętością, bez względu
na społeczne koszty i ludzkie tragedie, to patologia. Miasto nie
dbało o mieszkańców reprywatyzowanych budynków, ponieważ
lokatorzy komunalni to w ogromnej większości ludzie niezamożni,
niezauważani przez system. Póki
występowali w jednostkowych
sprawach, byli ignorowani. Kiedy
protestowali na sesjach Rady Warszawy, broniący obecnie „demo-

kracji” radni PO nasyłali na nich
straż miejską i policję. Wspomagającym ich aktywistom przyczepiono z kolei łatkę „niebezpiecznych
anarchistów”. To, że układ ten zaczyna się sypać, jest po części zasługą zorganizowania się lokatorów,
a także współpracy z „niebezpiecznymi anarchistami”, przeciwko
której reprywatyzowani nie mieli
żadnych oporów.
O tym, że postępuje upartyjnianie sprawy, świadczyło lansowanie się polityków w dniu 6 lutego
2017 roku na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Publiczność
była nimi wypełniona do tego
stopnia, że znaczna część przybyłych lokatorów nie została
na salę wpuszczona. Odbył się
więc spontaniczny protest lokatorski w kuluarach. Broniący „demokracji” poseł Szczerba z PO,
który pojawił się, aby wspierać warszawski ratusz, usłyszał
od członków grup lokatorskich
kilka nieprzyjemnych słów.
1 marca w Warszawie oficjalnie otwarto skwer imienia Jolanty Brzeskiej. Warszawscy Radni
jednogłośnie poparli nadanie mu
imienia zamordowanej lokatorki. W uroczystości wzięły udział
Kolektyw Syrena oraz grupy lokatorskie. Obecnie toczy się walka również o odszkodowania dla
osób, które ucierpiały w wyniku reprywatyzacji. Nie wiadomo
jeszcze, jak skończą się postępowania prokuratorskie – dojdzie
do skazania osób pociągających
za sznurki, czy jedynie pionków?
Należy jednak jasno powiedzieć:
nie ma „dzikiej”, „patologicznej”
reprywatyzacji i „normalnej”,
„uczciwej”. We wszystkich przypadkach jest ona grabieżą mienia
przez dziesięciolecia służącego
mieszkańcom miasta.
Piotr Ciszewski jest działaczem
lokatorskim, publicystą, członkiem Lewicowej Alternatywy.
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ORDYNACJA STV:
TRZECIA DROGA?
Maciej Słobodzian
„Potrzebna jest też zmiana ordynacji wyborczej – i to na dwóch poziomach. Zarówno dotycząca spraw podstawowych,
czyli metody wybierania, metody JOW, ale
i kwestii technicznych.” Te słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane w czasie
debaty nad expose premier Beaty Szydło
pokazały, że zmiana ordynacji wyborczej
będzie jednym z najczęściej powracających
tematów w czasie rządów PiS. Temat ten
wraca w plotkach oraz czarnych wizjach,
lecz jedno jest niezmienne – Jarosław Kaczyński ma rację, gdyż trzeba zmian w ordynacji wyborczej.

Takie zasady tworzą jedną z najbardziej blokujących ordynacji wyborczych, zwłaszcza
dla nowych inicjatyw i niezależnych kandydatów. Ukazał to przypadek komitetu
My-Poznaniacy w 2010 r. oraz Krakowa
Przeciwko Igrzyskom i Gdańska Obywatelskiego z 2014 r., w które wystawiając
niemal pełne listy wyborcze i przekraczając próg wyborczy, nawet mimo zdobycia
10% głosów nie uzyskiwały mandatów.
Według wielu osób lekarstwem na poważne wady obecnej ordynacji proporcjonalnej
mają być JOW-y. Kurację JOW-ami da się
niestety porównać tylko do leczenia dżumy cholerą.
JOW-y w teorii i częściowo w praktyce
rozwiązują część wad obecnej ordynacji.
Umożliwiają start samodzielnym kandydatom, zmieniają dynamikę kampanii z medialnej i ogólnokrajowej, na bezpośrednią
i lokalną, zbliżają wybieranych do wyborców. Jest to system prosty w działaniu: wygrywa kandydat z największą liczbą głosów. System ten mógłby być remedium
na bolączki obecnej ordynacji, lecz likwidując obecne wady, niesie ze sobą szereg
nowych, fundamentalnych wręcz ułomności dla całego systemu politycznego państwa i lokalnych społeczności.
Paradoksalnie system JOW-ów, który
przywraca pełne bierne prawo wyborcze
wszystkim obywatelom, prowadzi do całkowitego zabetonowania sceny politycznej
przez dwa bloki, spoza których inni kandydaci mają niewielkie szanse na dostanie się
do parlamentu. Po drugie, system JOW-ów
w przeciwieństwie do obecnego systemu
wyborczego, jest w praktyce niemożliwy

Oczywiście system STV nie jest idealny.
Można wskazać jeszcze dwie jego wady,
oprócz skomplikowanego sposobu przeliczania głosów. Po pierwsze, STV ze względu na swój charakter i cechy najlepiej
sprawdza się w małych okręgach wyborczych, mających od 3 do 7 mandatów. Kwota w tych okręgach waha się od 25% (okręgi 3-mandatowe) do 12,5% (7-mandatowe).
Są to progi równie wysokie jak w obecnej
ordynacji. STV zapewnia przez to stabilność sceny politycznej lecz nie prowadzi
do jej zabetonowania tej sceny, bo daje szansę na sukces kandydatom samodzielnym
i mniejszym partiom i organizacjom.
Drugą wadą STV jest kwestia niskiej reprezentacji kobiet i ich dyskryminacji
w czasie selekcji kandydatów. Dopiero w ostatnich wyborach do irlandzkiego
parlamentu po raz pierwszy wprowadzono mechanizm 30% kwoty płci, analogicznej do występującej w obecnym systemie
w Polsce, z tą jednak różnicą, że brak spełnienia tej kwoty nie skutkuje odebraniem
biernego prawa wyborczego i nie uniemożliwienia startu. Irlandczycy w bardzo
pomysłowy sposób uzależnili finasowanie
dla partii politycznych z publicznych pieniędzy od dotrzymania przez nie parytetu.
Tym samym nie wykluczono ze startu także kandydatów indywidualnych. System
ten mógłby zostać wdrożony u nas dokładnie w ten sam sposób na poziomie kraju,
a na poziomie lokalnym spełnienie kwoty dawałoby możliwość zgłoszenia przez
daną grupę kandydatów, partie lub organizacje kandydata na wójta, burmistrza,
prezydenta.

Potwierdza to „Raport Misji Oceny Wyborów OBWE/ODIHR” z wyborów parlamentarnych z 2015 roku zawierający wiele
uwag, które powinny zostać wprowadzone
w ramach technicznej nowelizacji kodeksu wyborczego, ale zwraca również uwagę na kwestię fundamentalną – faktyczne
ograniczenia biernego prawa wyborczego
do sejmu oraz organów samorządowych.
Kandydat nie może samodzielnie startować w wyborach, musi dzielić listę wraz
z innymi. Kształt list wyborczych, wynika
z zasady proporcjonalności - małe okręgi
wyborcze oraz metoda D'Hondta, są przyczyną, która winduje rzeczywiste progi
wyborcze bardzo mocno powyżej kodeksowych 5%, faktycznie może to być 17%
czy nawet 25%! Przy tak wysokich progach w okręgach, które mają poniżej 10
mandatów, z listy małego komitetu szansę na wybór ma tylko jeden kandydat, zazwyczaj z pierwszego miejsca, zwany czasem „strzelcem”. Na jego mandat pracują
tzw. „naganiacze”, nadmiarowi kandydaci
z dalszych miejsc, którzy mają zdobyć jak
najwięcej głosów na całą listę (dlatego listy
wypełnia się do maksimum), lecz sami nie
maja szans na mandat.

nie są mniej brudne, gdyż nawet dalekie
preferencje oddane na przeciwników mogą
mieć kluczowe znaczenie. STV zmusza
do dobrego poznania swoich wyborców,
modeli zachowań wyborczych oraz geografii wyborczej. Wymaga dużej dyscypliny we współpracy i prowadzeniu wspólnej
kampanii przez kandydatów jednej partii,
a nawet dzielenia okręgów - na potrzeby
kampanii - na sektory dla każdego z kandydatów, żeby zwiększyć ich szanse. STV
byłby w Polsce gigantyczną zmianą jakościową - wyzwaniem dla partii oraz kandydatów, bo wymuszałaby kampanię bliższą
i bardziej przyjazną dla wyborców.

Ilustracja z broszury inicjatywy Obywatele Decydują, dostępna na licencji Creative
Commons by-nc-nd 3.0./www.inspro.org.pl
do zmiany, gdyż żadnemu z dwóch głównych ugrupowań, zmiana nie jest na rękę.
System ten często jest wyrokiem śmierci
dla lokalnej demokracji, co potwierdziły
wyniki wyborów do rad gmin, w których
funkcjonują JOW-y. Na przykład w Kutnie,
komitet zwycięskiego wójta zdobył 39%
głosów skali całego miasta, a mandatów
w radzie gminy uzyskał 100%. Podobnie
było w Lubinie, gdzie komitet wieloletniego burmistrza zdobył wszystkie mandaty w radzie gminy poza jednym. W wielu
gminach JOW-y utrwaliły rządy układów
skupionych wokół urzędującego włodarza.
Na szczęście istnieje alternatywa dla obecnej ordynacji proporcjonalnej oraz dla
JOW-ów. Jest nią system Pojedynczego
Głosu Przechodniego (ang. skrót – STV).
Łączy on to, co najlepsze w ordynacji proporcjonalnej (proporcjonalność wyborów
i reprezentacji jak najszerszej grupy wyborców) z tym, co najlepsze w większościowej
(lokalność kampanii oraz pełnia biernego prawa wyborczego dla samodzielnych
kandydatów), a przy tym minimalizuje ich
wady (brak „naganiaczy”, niedopuszczenie do zabetonowania demokracji).
STV jest ordynacją preferencyjną, w której
zamiast stawiania krzyżyka przy jednym nazwisku, szereguje się kandydatów na liście
wyborczej za pomocą liczb od najlepszego
do najgorszego naszym zdaniem. Aby głos
był ważny, wyborca musi postawić co najmniej „1” przy nazwisku jednego z kandydatów. Rewolucyjnym elementem STV jest
sposób obliczania wyników. Ustalanie wyników polega na eliminacji w kolejnych turach
kandydatów z najmniejszą liczbą głosów
i transferowania tych głosów do kandydatów będących następnymi preferencjami.

Aby zdobyć mandat, kandydat musi przekroczyć odpowiednią „kwotę”, czyli próg
głosów, a po jego przekroczeniu nadwyżka
głosów danego kandydata jest transferowana do pozostałych kandydatów z jego dalszych preferencji. Proces ten trwa aż do obsadzenia wszystkich mandatów.
Skomplikowany sposób liczenia głosów
jest największą wadą STV, ale stanowi zarazem o transparentności całego procesu.
Wypełnione urny z komisji obwodowych
zwozi się do jednego na cały okręg centrum liczenia głosów, gdzie czekają odpowiednio przeszkolone osoby. Liczenie
głosów jest publiczne, każdy obywatel,
kandydaci i ich wolontariusze oraz media
mogą obserwować cały proces. Ogłaszanie
wyników zawsze odbywa się na miejscu
w obecności kandydatów, którzy, w przypadku małych różnic, mają prawo żądać
ponownego przeliczenia głosów w danej
turze. Buduje to atmosferę święta demokracji, a transparentność skutkuje wysokim
zaufaniem do procesu wyborczego.
Kiedy w 2007 r. w Szkocji po raz pierwszy
odbywały się wybory lokalne przy pomocy STV Electoral Reform Society, wydała
specjalny poradnik dla partii, kandydatów
i szefów ich sztabów o prowadzeniu kampanii w nowym systemie. Ten poradnik był
dla nich bezcenny, gdyż zmiana systemu
wyborczego na STV wiąże się z rewolucją,
jeśli chodzi o cały proces kampanii wyborczej dla wszystkich jej uczestników. Zmienia się model selekcji kandydatów, a jedną z najważniejszych decyzji staje się ich
liczba wystawiana w danym okręgu, która
może mieć decydujące znaczenie dla końcowych wyników. STV wymusza stosowanie nowych strategii, powoduje, że kampa-

Czy w Polsce jest możliwe wprowadzenie STV w wyborach na wszystkich poziomach? Z technicznego i legislacyjnego punktu widzenia jest. Wymagałoby
to obszernej nowelizacji kodeksu wyborczego, a może nawet napisania go
od nowa. Ustalenie okręgów wyborczych
do STV również nie byłoby większym
problemem. Na poziomie kraju można
by, zgodnie z propozycją Ruchu Kontroli
Wyborów, wprowadzić zasadę, że okręg
do Senatu jest również pojedynczym
okręgiem do Sejmu. 100 takich okręgów
wyborczych, mających od 3 do 7 mandatów, byłoby idealne dla systemu STV.
Jednocześnie w wyborach do Senatu,
a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach, i prezydenta Polski
oraz w wyborach w niektórych okręgach
do rad gmin, można by wprowadzić system głosu alternatywnego (AV), który
jest odmianą ordynacji preferencyjnej, ale
w systemie JOW-ów zwycięzca zawsze
musi zdobyć 50% głosów, żeby uzyskać
mandat. System ten likwidowałby też
drugie tury wyborów.
Reforma ordynacji wyborczej w kierunku
ordynacji proporcjonalnej byłaby długim
procesem, ze względu na ogrom pracy legislacyjnej i czasu potrzebnego na wdrożenie się w zmiany PKW. Do zmian potrzeba
jednak woli politycznej. Dotychczas STV
otwarcie promowała tylko „koalicja 6 września”, zawiązana przez Partię Razem i Partię
Zieloni oraz ruchy miejskie Miasto jest Nasze i Kraków Przeciwko Igrzyskom do prowadzenia wspólnej kampanii referendalnej
w 2015 r. przeciw JOW-om. Prawdopodobne zmiany w ordynacji wyborczej w tej kadencji dają pole tym i innym organizacjom
do wprowadzenia do głównego nurtu dyskusji alternatywy, jaką jest STV.
Maciej Słobodzian – aktywista wrocławskich ruchów miejskich i Partii Zieloni,
praktyk i teoretyk polskich i czeskich
kampanii wyborczych.
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podstawowe fakty
Jakub Rok
Temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce przetoczył się przez
media jak burza – jednak w obiegu funkcjonują głównie wycinkowe informacje, nie pozwalające
na bardziej całościową ocenę tego
problemu.
Dodatkowo, alarmistyczny ton organizacji społecznych i aktywistów/
ek zwracających uwagę na wysokie stężenia zanieczyszczeń często
spotyka się z uspokajającą reakcją
przedstawicieli władz publicznych,
wskazujących, że następuje poprawa jakości powietrza, że smog
jest problemem teoretycznym, lub
że dane prezentowane przez stronę społeczną są niewiarygodne.
W tym tekście przyjrzymy się dokładniej problematyce zanieczyszczenia powietrza w Polsce, koncentrując się przede wszystkim
na wynikach pomiarów – na tle europejskim i w odniesieniu do norm
dla poszczególnych zanieczyszczeń.
Przyjrzymy się także źródłom zanieczyszczeń, by lepiej zrozumieć
charakter problemu i (nie)możliwości jego rozwiązania. Zaczniemy
jednak od systemu pomiarowego,
czyli odpowiedzi na pytanie co i jak
jest mierzone.

Jak w Polsce mierzy
się zanieczyszczenie
powietrza?
Pomiar zanieczyszczenia powietrza
w Polsce jest realizowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, która dysponuje siecią około 250 stacji
monitorujących jakość powietrza.
Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia bierze pod
uwagę 12 rodzajów zanieczyszczeń, m.in. dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2), ozon (O3),
pyły zawieszone PM2.5 i PM10.
Wszystkie wyniki pomiarów są
dostępne w Banku Danych Pomiarowych na Portalu Jakości Powietrza, skąd czerpią też informacje
mobilne aplikacje pokazujące poziom zanieczyszczeń. Z prawnego
punktu widzenia kluczowy jest doroczny raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ),
który sprawdza, czy w poszczególnych częściach (tzw. strefach) Polski
zostały przekroczone limity zanieczyszczeń. Jeśli tak się stało, władze
danego województwa są zobowiązane do przygotowania Programu
Ochrony Powietrza, w którym zaproponują rozwiązanie problemu.
Przyjrzyjmy się teraz limitom stężeń, o których wspomnieliśmy
w poprzednim akapicie. Kto je zdefiniował i na jakiej podstawie? Normy obowiązujące w polskim prawie
są przeniesione z regulacji unijnych,
zawartych w dwóch dyrektywach,
tj. (1) CAFE: w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy z 2008 roku oraz (2) w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu
i WWA w otaczającym powietrzu
z 2004 roku. Swoje wytyczne dot.
dopuszczalnego – z punktu widzenia zdrowia publicznego – poziomu stężeń publikuje także Światowa Organizacja Zdrowia. Normy

WHO są bardziej restrykcyjne, co
oznacza, że limity zanieczyszczeń
obowiązujące w polskim prawie
nie stanowią dostatecznej ochrony
zdrowia ludności. Oprócz dopuszczalnych stężeń, polskie prawo definiuje też poziom informowania
i poziom alarmowy dla wybranych
zanieczyszczeń – na zdecydowanie
wyższym poziomie niż w innych
państwach UE.

w połowie stref (w poprzednich
5 latach wynik był podobny). W
roku tym około 40% stacji zanotowało średnie roczne stężenie
przekraczające normę unijną, ale
normę WHO przekroczyło 100%
stacji. To właśnie ten wskaźnik stał
u podłoża kolejnego popularnego
rankingu, wskazującego, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE aż 33 są w Polsce.

Jaki jest stan powietrza
w Polsce?

Czy I kwartał 2017 roku, kiedy
w mediach dominował temat smogu, był wyjątkowo zły? GIOŚ nie
udostępnia jeszcze pełnych baz
danych dla lat 2016-2017, możemy więc odpowiedzieć tylko przez
pryzmat wybranego punktu pomiarowego. Skupmy się na często
przywoływanej w mediach stacji
komunikacyjnej przy al. Niepodległości w Warszawie. We wspomnianym okresie dobowy limit
stężenia PM10 został przekroczony
56 razy (na 90 dni!). Rok wcześniej,
w I kwartale, było 29 dni z przekroczeniami. W przypadku PM2.5
średnia z wykonywanych co godzinę pomiarów wyniosła 47.6 μg/m3
w I kwartale 2017 roku i 34.3 μg/m3
w analogicznym okresie 2016 roku.
Przynajmniej w Warszawie smog
ostatniej zimy był zatem wyjątkowo dotkliwy.

Opisanie wyników dla wszystkich zanieczyszczeń zajęłoby zbyt
wiele miejsca, dlatego skupimy
się na PM10, PM2.5 oraz B[a]P.
Po pierwsze, to w przypadku tych
substancji najczęściej przekraczane są limity zdefiniowane w polskim prawie. Po drugie, to związki, które w największym stopniu
przyczyniają się do negatywnych
konsekwencji zdrowotnych (wraz
z NO2 i O3).
W tym momencie powinniśmy
wprowadzić ważne rozróżnienie.
Zanieczyszczenie powietrza można
analizować z dwóch różnych perspektyw: (1) emisji, tj. ilości danej
substancji uwalnianej do atmosfery
na wybranym obszarze z określonych źródeł, np. środków transportu albo elektrowni, oraz (2) stężenia, czyli ładunku danej substancji
w powietrzu w danym punkcie.
Emisja wyrażana jest zwykle w tonach. Z kolei stężenie jest podawane najczęściej w mikrogramach (μg)
na metr sześcienny i jest wypadkową emisji oraz przemieszczania się
zanieczyszczeń.

PM10 i PM2.5
Za tym skrótem kryje się pył zawieszony o średnicy ziaren, odpowiednio, poniżej 10 mikrometrów i poniżej 2,5 mikrometra (czyli
PM2.5 zawiera się w PM10). Na ich
powierzchni wiązane są toksyczne
zanieczyszczenia, np. benzo(a)piren, metale ciężkie i silnie trujące
dioksyny. Drobny pył wnika do organizmu przez drogi oddechowe
(PM2.5 jest tak mały, że przenika
także do krwiobiegu), podnosząc
ryzyko wystąpienia chorób układu
oddechowego, a także zawału serca, udaru mózgu i raka płuc.
Odsetek stref, w których przekroczono normy dla PM10 wyniósł
w 2015 roku 85% (średnia dla poprzednich 5 lat wyniosła mniej
więcej tyle samo). Problem dotyczy
zwłaszcza dotrzymania normy dobowej, tj. 50 μg/m3 – dopuszczalne jest 35 dni z przekroczeniami
w roku. W 2015 roku ten limit został przekroczony na około ¾ stacji pomiarowych w kraju. W kilkunastu przypadkach liczba dni
z przekroczonym pułapem 50 μg/
m3 wyniosła ponad 100. Na tym
wskaźniku oparty był popularny
w mediach ranking najbardziej zanieczyszczonych miejsc Europy,
zdominowany przez polskie i bułgarskie miasta. Przyjmując kryteria
WHO, okazuje się, że zaledwie ok.
5% stacji w Polsce mieści się w granicach bezpiecznego stężenia średniorocznego (20 μg/m3).
W przypadku PM2.5 norma została przekroczona w 2015 roku

Benzo[a]piren
B[a]P należy do najbardziej toksycznych zanieczyszczeń powietrza, ma
charakter rakotwórczy i mutagenny. Jest jednym ze składników pyłu
zawieszonego, powstającym przede
wszystkim podczas spalania paliw
kopalnych i biomasy.
W 2015 roku 96% stref w Polsce
miało przekroczoną normę dla B[a]
P (mniej więcej tyle samo co w poprzednich 5 latach). W 2015 roku
tylko 3 stacje – na ponad 100 – zanotowały średnie roczne stężenie
w ramach dopuszczanego prawem
limitu. WHO stwierdza, że nie ma
bezpiecznego dla zdrowia poziomu
B[a]P, dlatego zamiast normy przyjmuje wartość odpowiadającą dodatkowemu prawdopodobieństwu
zachorowania na raka na poziomie
0,00001 – 0,12 ng/m3. W 2015 roku
100% stacji w Polsce przekroczyło tę
wartość, średnio 40-krotnie (prawie
5-krotnie w odniesieniu do normy
unijnej). Polska zdecydowanie wyróżnia się wysokimi stężeniami B[a]
P na tle UE, co dobrze pokazuje poniższa mapa z raportu Europejskiej
Agencji Środowiska (EEA 2015).

Stan powietrza w Polsce –
podsumowanie i dynamika
zmian
Najpoważniejszym problemem dla
jakości powietrza w Polsce są bardzo wysokie (zagrażające zdrowiu mieszkańców) stężenia pyłów
PM10 i PM2.5 oraz B[a]P. Wskazują na to zarówno zestawienia wyników pomiarów z obowiązującymi
lub zalecanymi (WHO) normami,
jak i relatywna pozycja Polski wśród
innych państw UE.
Jak wygląda dynamika zmian, i czy
w ostatnich latach obserwujemy poprawę sytuacji? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo
sieć stacji pomiarowych PM2.5 oraz
B[a]P rozwinęła się stosunkowo niedawno. W przypadku B[a]P trudno mówić o jakimkolwiek trendzie.
PM10 pozostaje na podobnym poziomie jak 10 lat temu, choć w ostatnich latach istnieje wyraźny trend
spadkowy. W przypadku PM2.5
także widoczny jest trend spadkowy, choć – biorąc pod uwagę wysoką korelację między stężeniami
dwóch rodzajów pyłu – można zakładać, że w dłuższej perspektywie
czasowej zmiana nie jest tak jednoznaczna. Co więcej, za obserwowaną tendencję spadkową mogą odpowiadać raczej łagodniejsze zimy, niż
świadome działania naprawcze.
Dane o łącznej wielkości emisji
PM10, PM2.5 i B[a]P są zbierane już
od 20 lat – przedstawia je poniższy
wykres. W tym okresie emisja pyłów spadła o około 1/3, a B[a]P o kilkanaście procent. Najwyraźniejsze
spadki były jednak notowane jeszcze w latach 90., kiedy transformacji podlegał polski przemysł ciężki
i energetyka (zamykanie zakładów,
inwestycje w filtry zanieczyszczeń).
W ostatnich latach emisje pyłów
znowu zaczęły spadać, a B[a]P – nieznacznie rosnąć.

Źródła zanieczyszczeń
Wiemy już jakie zanieczyszczenia stanowią najistotniejszy problem. Żeby lepiej zrozumieć jego
charakter, musimy sprawdzić, jakie są źródła pyłów zawieszonych
i B[a]P w polskim powietrzu. Możemy do tego celu wykorzystać dwa

rodzaje danych. Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) oblicza łączne emisje w rozbiciu na kilkadziesiąt rodzajów źródeł, głównie w oparciu
o ilości paliw będących w obrocie.
Inspekcja Ochrony Środowiska podaje z kolei główne przyczyny przekroczenia limitów stężenia – dla danego stanowiska i substancji.
Źródła emisji i przyczyny przekroczeń dopuszczalnych stężeń B[a]P,
PM 10 i PM2.5
Zanieczyszczenie

Główne
źródła
emisji

Główne
przyczyny
przekroczeń

B[a]P

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 76%,
Koksownie – 17%

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 100%

PM10

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 38%,
Transport
drogowy –
9%, Energetyka zawodowa
i ciepłownictwo 9%

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 85%,
Intensywny ruch
pojazdów
– 9%

PM2.5

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 40%,
Transport
drogowy
– 13%,
Energetyka zawodowa
i ciepłownictwo 10%

Indywidualne
ogrzewanie
budynków
– 89%,
Intensywny ruch
pojazdów
– 8%

Źródło: opracowanie własne, na podst.
KOBIZE 2016, GIOŚ 2015
Główną przyczyną niskiej jakości powietrza w Polsce jest indywidualne ogrzewanie budynków.
To dlatego najwyższe stężenia zanieczyszczeń notowane są w zimie
i – w odróżnieniu od większości
państw europejskich – także w małych miejscowościach, pozbawionych przemysłu, czy intensywnego ruchu drogowego. Dotyczy
to zwłaszcza Polski południowej,
gdzie splata się kilka czynników:
duża gęstość zabudowy jednorodzinnej, powszechne stosowanie
węgla w domowych kotłowniach,
obecność „brudnego” przemysłu,
ukształtowanie terenu sprzyjające
kumulacji zanieczyszczeń. Skoro
przyczyna problemu jest tak łatwa
do zidentyfikowania, czemu wciąż
go nie rozwiązano?
ciąg dalszy str.16
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Zanieczyszczenie powietrza a polska polityka
ochrony powietrza
Wiemy już, że spośród trzech głównych źródeł zanieczyszczeń
powietrza – przemysłu, transportu i sektora komunalno-bytowego – to ten ostatni odgrywa w Polsce dominującą rolę (choć lokalnie to transport bywa najpoważniejszym problemem), a konkretnie palenie węglem i/lub biomasą w domowych lub osiedlowych
kotłowniach. Mamy więc kilka elementów tej układanki, którym
warto przyjrzeć się dokładniej: potrzeby cieplne domów jednorodzinnych, jakość paliwa oraz jakość pieca.
Średnie zużycie energii w domach w Polsce to 170 kWh/m2/rok,
czyli około 10-krotnie więcej niż w domach pasywnych. Wysoka
energochłonność wynika z niedostatecznego ocieplenia – wg badań Instytutu Ekonomii Środowiska ponad 70% domów jednorodzinnych w Polsce to obiekty o niskim lub bardzo niskim standardzie izolacji cieplnej. Mimo dużych nakładów publicznych
na termomodernizację, domy jednorodzinne pozostają poza systemem wsparcia. Także obowiązujące standardy energetyczne
dla nowo powstających budynków nie sprzyjają wykorzystaniu
potencjału istniejących technologii – za niskoenergetyczne domy
jednorodzinne uznaje się budynki o zużyciu < 70 kWh/m2/rok.
Jak zaspokajane jest tak duże zapotrzebowanie na energię cieplną
w polskich domach? Ponad 2/3 domów jednorodzinnych posiada kocioł węglowy, w którym zwykle – oprócz węgla – spalane
jest także drewno. Zdecydowana większość to tzw. kopciuchy,
czyli piece oparte na przestarzałej technologii i emitujące nawet dziesięciokrotnie więcej pyłów i B[a]P niż dostępne na rynku kotły 5 klasy. W polskim prawie nie ma dotychczas standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy, ale
to wkrótce powinno ulec zmianie. Według Unijnej Dyrektywy
Ekoprojektu od 2020 roku w państwach UE dopuszczone do obrotu będą tylko kotły najwyższej, 5 klasy. Ministerstwo Rozwoju
zapowiada, że przyspieszy wdrożenie tych regulacji o dwa lata.
Problemem pozostaną piece kupione wcześniej i wciąż mocno
dymiące. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie obowiązku
wymiany kotłów przekraczających określone standardy emisyjności, tak jak zrobili to np. Czesi.
Sama wymiana kotłów nie wystarczy, ponieważ ich parametry emisyjne zależą także od jakości paliwa. Kwestią standardów dla paliw stałych NIK i polski parlament zajęły się już
w 2000 roku: Najwyższa Izba Kontroli wykazała brak norm paliw
stałych, ważnych w zakresie ograniczania niskiej emisji. [..] Jeżeli
w ciągu 4-5 lat, w zakresie energetyki zawodowej zrobiliśmy w Polsce duży postęp, to w zakresie niskiej emisji […] zrobiono niewiele. Jedną z przyczyn jest to, że kopalnie mogą sprzedać odbiorcom
indywidualnym węgiel dowolnej jakości, czego nie praktykuje się
w żadnym z krajów Unii Europejskiej. Tam są wyraźnie określone
parametry węgla przeznaczonego do odbioru indywidualnego. […]
z tego wynika, jest w Polsce potrzeba, aby jakości paliw stałych były
określone, bowiem nawet tzw. floty, czyli odrzut po flotacji, zawierające bardzo dużo siarki i popiołu, są sprzedawane przez kopalnie
odbiorcom indywidualnym, co powoduje olbrzymią niską emisję,
z którą do tej pory nie daliśmy sobie rady.
Jak wygląda sytuacja prawna po siedemnastu latach? W jaki
sposób polscy decydenci „dali sobie radę” z tym problemem?
W omawianym okresie nie zostały wprowadzone żadne standardy dla paliw stałych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie
z 2015 roku utknął ze względu na opór spółek węglowych, obawiających się utraty dochodowego sektora rynku. Obecnie Ministerstwo Energii wróciło do tematu, przedstawiając propozycję, która według organizacji społecznych nie zmienia status quo.
Gospodarstwa domowe w Polsce wciąż palą więc węglem o nienormowanej zawartości siarki i popiołu, w tym także stanowiącym odpad z produkcji węgla mułem węglowym. Jego spalanie
w domowych kotłowniach przekłada się na 2-3 krotny wzrost
emisji pyłów i B[a]P w porównaniu do „normalnego” węgla –
i około 100 milionów zł dodatkowych przychodów rocznie dla
polskich kopalń.
Niemoc polskiej polityki/polityków w zakresie ochrony powietrza kilkukrotnie spotykała się z krytyką instytucji unijnych.
W 2008 roku KE udzieliła Polsce ostrzeżenia i zażądała wyjaśnień w sprawie przekroczeń dopuszczalnych stężeń PM10.
W 2012 roku KE skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, zarzucając Polsce niewprowadzenie przepisów wymaganych przez Dyrektywę CAFE. Rok później skarga została wycofana, po tym jak Polska dokonała koniecznych zmian w prawie.
Wreszcie, w grudniu 2015 roku Komisja wniosła kolejną sprawę
do Trybunału Sprawiedliwości, w związku z utrzymującymi się
przekroczeniami dopuszczalnych stężeń PM10 – obecnie trwają
wyjaśnienia między KE i Ministerstwem Środowiska.
Zanieczyszczenie powietrza okazuje się podwójnie brudnym problemem. Po pierwsze, polskie społeczeństwo skazane
jest na oddychanie powietrzem gorszej jakości (czyli: bardziej
szkodliwym) niż w innych państwach UE. Po drugie, władze
(zwłaszcza centralne) z opóźnieniem reagują na problem zanieczyszczenia powietrza, lawirując między wymogami unijnymi
i narastającą presją społeczną z jednej strony, a oporem lobby węglowego z drugiej. Miejmy nadzieję, że wraz z rosnącą świadomością problemu coraz trudniej będzie bronić interesów sektora
wydobywczego.
Powyższy tekst jest zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersją wpisu na blogu:wiedzadlapolityki.wordpress.com
Jakub Rok – absolwent ochrony środowiska i geografii na UW
oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW)

UBÓSTWO
ENERGETYCZNE
A (RE)PRYWATYZACJA
WARSZAWY
Najtańszy
sposób
ogrzewania
mieszkań zapewnia dostęp do sieci ciepłowniczej. W Warszawie płynące z niej ciepło kosztuje trzy razy
mniej niż grzanie przy użyciu energii elektrycznej, dwa razy mniej niż
olej opałowy i 35 proc. mniej niż gaz.
Stąd najskuteczniejszym sposobem
na walkę z ubóstwem energetycznym wydaje się upowszechnienie
możliwości korzystania z miejskiej
sieci ciepła, która do niedawna pozostawała w rękach publicznych. Jednak w stolicy to właśnie najbiedniejsi, pozbawieni dostępu do CO, płacą
za ogrzewanie najwięcej lub zmuszeni są oszczędzać na nim, spędzając
zimę w chłodnych mieszkaniach, niekiedy w warunkach kompletnie niezdatnych do życia.
Władze Warszawy oferują mieszkania z regulowanym czynszem
osobom o najniższych zarobkach:
listonoszom, sprzątaczkom, pracownicom hipermarketów, emerytom,
bezrobotnym, itd. Większość – aż
osiem na dziesięć – budynków należących w 100 procentach do miasta powstało formalnie jeszcze przed
drugą wojną światową, a de facto tuż
po, to jest w wyniku społecznej odbudowy miasta zniszczonego w ponad 80 procentach. Oryginalnie budynki te ogrzewano głównie węglem
lub drewnem. Jeszcze w 1950 roku
jedynie 16 procent z nich miało dostęp do centralnego ogrzewania.
Pod presją mieszkańców w ciągu
dekady 1950-1960 potężną część
publicznego budżetu przeznaczono
na upowszechnienie dostępu do CO
w Warszawie, powstało wówczas
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). Liczba budynków podłączonych w tym okresie
do sieci ciepłowniczej niemal się potroiła, do 44 procent ogółu zasobu.
W ostatnich dekadach mogliśmy
doświadczyć lub zaobserwować
odwrotną tendencję. (Re)prywatyzacji mieszkań komunalnych towarzyszyło bowiem strukturalne niedofinansowanie zasobów miejskich
w najsłabszej kondycji. W budynkach
należących całkowicie do miasta,
w 2008 roku opcję grzania w piecach
i kozach władze stolicy oferowały najemcom częściej niż centralne ogrzewanie (19 proc. mogło korzystać
z sieci centralnej, względem 23 proc.
grzejących pokoje węglem, drewnem itp. Za resztę odpowiada prąd,
gaz; istnieją też budynki formalnie

pozbawione czegokolwiek – 4 proc.
ogółu). W centrum stolicy w 2011
roku większość, to jest 80 na 148 budynków miasta, nie posiadało centralnego ogrzewania. W dzielnicy
z największą liczbą mieszkań komunalnych i socjalnych, tj. na Pradze
Południe, w tym samym roku odciętych od centralnej sieci grzewczej
było 417 na 489 miejskich budynków mieszkalnych – inaczej mówiąc,
85 procent lokatorów zdanych było
na własne, kosztowne sposoby przeżycia chłodnych miesięcy. Ogółem,
w skali całego miasta i po uwzględnieniu mieszanej własności budynków (wspólnoty mieszkaniowe itp.),
niemal 60 proc. lokatorów miejskich
lokali dzieli los opisany powyżej.
Tym samym warunki życia w budynkach należących w pełni do władz
są porównywalne do tych z połowy
zeszłego wieku, przy czym lokatorzy
z budynków całkowicie miejskich,
szczególnie na Pradze, funkcjonują poniżej poziomu z roku 1950 (kiedy 16 proc. używało CO), a reszta
szczęśliwców korzysta ze zdobyczy lat 1950-60. Należy tu nadmienić, że koszty ogrzewania energią
elektryczną były w owych latach nieporównanie niższe niż dziś, czego
wspomnieniem są m.in. zainstalowane w starych piecach kaflowych
grzałki elektryczne. Dziś, w XXI wieku, zbyt kosztowne grzałki są w stolicy wymontowywane przez lokatorów, na rzecz powrotu do tańszego
sposobu ogrzewania w piecu węglem, drewnem i czym popadnie –
jesteśmy tu zatem świadkami regresu nie o 60-70 lat, a wręcz do epoki
kamienia łupanego.
Jak władze stolicy zaplanowały swoje zmagania w zakresie ubóstwa
energetycznego? Zgodnie z „Wieloletnim planem gospodarowania
mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017” ratusz
uznał formalną możliwość podłączenia do sieci 61 proc. miejskich budynków pozbawionych centralnego
ogrzewania – resztę władze planowo
odpuszczają powołując się na trudności techniczne i związane z nimi
zbyt wysokie koszty. W tytułowym
okresie działań ratusz zobowiązał
się do podłączenia centralnego ciepła dla 3622 lokali, co stanowi odpowiednio 4,4 proc. ogółu publicznego
zasobu mieszkaniowego i 12,8 proc.
mieszkań w budynkach należących
do miasta w całości. Kolejne 4 pro-

cent miejskich budynków (1,4 proc.
ogółu) przejdzie termomodernizację.
Znamiennie, narzędziem używanym
dla poprawy statystyk częściej niż
upowszechnianie dostępu do CO
jest uwzględniona w Planie (re)prywatyzacja mieszkań: w omawianym
okresie 2013-2017 władze oszacowały, iż wyzbędą się co najmniej
4800 lokali (3300 w ramach 'zwrotów', reszta to wynik uwłaszczania
się lokatorów). Warunki życia po reprywatyzacji, inaczej niż w neoliberalnych teoriach, zwykły się znacznie pogarszać dla osób wpędzonych
w ubóstwo energetyczne. „- Jak wyłączyli nam gaz, to kupiliśmy termy
i kuchenki elektryczne” - opowiada
lokatorka przejętej kamienicy przy
Kępnej 15. Wkrótce potem nowy
właściciel odciął także wodę. Na pisemną prośbę o ponowne podłączenie, lokatorzy otrzymali odpowiedź:
„Problem polega na tym, że w budynku jest za dużo gówna, zarówno ludzkiego, jak i psiego. Jak tylko
gówno opuści budynek, wszystkie
problemy przestaną istnieć.”.... Powyższą retorykę elit można rozciągnąć na szerszą skalę: „jak tylko
biedni opuszczą miasto, problemy
przestaną istnieć” (bogaci rzadko
rozważają, kto wówczas roznosiłby
im listy, niańczył ich dzieci, kto by im
sprzątał, sprzedawał itp. itd.).
Walka z ubóstwem energetycznym
w ramach neoliberalnego modelu
sprowadza się do... walki z ubogimi.
W takim sensie, neoliberalna retoryka grup anty-smogowych jest częścią problemu, a nie rozwiązania.
Włączanie problematyki miejskiego
smogu do anty-społecznego programu politycznych i biznesowych
elit jedynie zamiata pod dywan tworzony przez nie brud i umacnia przepaści społeczne. Czystych, ciepłych
warunków życia nie da się stworzyć
dla wąskiego grona uprzywilejowanych w mieście bez rozwoju przestrzennego i ekonomicznego apartheidu. Dlatego skuteczna walka
z brudnym powietrzem jest nierozerwalnie związana ze zniesieniem
ubóstwa energetycznego. Ta walka o powszechny dostęp do ciepła
i społeczną kontrolę nad jego dystrybucją powinna się stać częścią
wspólnej strategii grup lokatorskich/
anarchistycznych i ekologicznych.
Antek Wiesztort, Maria Burza
Anarchistyczny kolektyw Syrena

Fot. Facebook.com/Jeleniogórski Alarm Smogowy
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Jakub Rok
Medialna panika wywołana zimowym smogiem miała swoje
dobre strony, miała też wyraźne przemilczenia.
Wzmocniła się społeczna presja na władze, przyspieszyły zamrożone od lat projekty legislacyjne, wzrosła świadomość
istnienia problemu. Ale upublicznienie danej kwestii to jednocześnie moment, w którym zostaje
zdefiniowany sposób mówienia
o niej, powstają ramy myślenia
o jej źródłach i związanych z nimi
potencjalnych
rozwiązaniach.
Na mainstreamowy konsensus
w sprawie zanieczyszczenia powietrza składa się kilka figur,
w tym jedna z najpopularniejszych – biedni i/lub głupi ludzie
palą odpadami w domowych piecach, trując nas wszystkich. Warto się przyjrzeć bliżej temu obrazkowi, bo to chyba jedyne miejsce,
gdzie w dyskusję o smogu wkrada się (przedstawione w skrajnie uproszczony sposób) zjawisko ubóstwa. A w zasadzie jego
szczególnej odmiany – ubóstwa
energetycznego.
Czym jest ubóstwo energetyczne? W skrócie, to trudność zaspokojenia podstawowych ludzkich
potrzeb związanych z energią
cieplną i elektryczną w miejscu zamieszkania. Te potrzeby
to możliwość utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, przygotowania ciepłego posiłku oraz
posiadanie dostępu do elektryczności zasilającej oświetlenie
i kilka prostych sprzętów domowych. W praktyce – w naszej części świata – główną część kosztów
stanowi ogrzewanie. Za zjawiskiem ubóstwa energetycznego
stoją trzy grupy przyczyn, występujące razem lub oddzielnie.
Po pierwsze są to kwestie techniczne związane z efektywnością
energetyczną budynku i charakterem wykorzystywanej instalacji. Kolejną przyczyną jest bieda,
czyli brak środków na uregulowanie rachunków lub oszczędzanie na ogrzewaniu czy elektrycz-
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SMOG,
UBÓSTWO ENERGETYCZNE
I RAMY DYSKUSJI
ności, tak, by starczyło na inne
podstawowe potrzeby. Trzecim
czynnikiem są zachowania związane z użytkowaniem energii, np.
wietrzenie mieszkania przy włączonych kaloryferach.
Ubóstwo energetyczne ma negatywne konsekwencje na dwóch
poziomach – indywidualnym
i społecznym. Mieszkanie w niedogrzanych i zagrzybionych pomieszczeniach
źle
wpływa
na zdrowie powodując choroby
układu oddechowego i układu
krążenia, przyczynia się także
do zwiększonego stresu i zaburzeń psychicznych. Nie wspominając o tym, że zimne mieszkanie
ogranicza możliwość realizacji
codziennych potrzeb, takich jak
uczenie się, czy zaproszenie znajomych. Jedną ze strategii zaradczych jest szukanie możliwie
najtańszego opału – i tu pojawia
się społeczny wymiar problemu,
czyli smog.
Polskie prawo nie definiuje ubóstwa energetycznego, co w praktyce oznacza, że go nie dostrzega.
A skala problemu w polskim społeczeństwie jest ogromna. Żeby
to zrozumieć, warto na chwilę
przenieść się do Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 90. rozpoczęły
się badania nad ubóstwem energetycznym. Powstał wówczas
pierwszy oficjalny wskaźnik tego
zjawiska, wg którego gospodarstwo domowe doświadcza ubóstwa energetycznego, jeśli ponad
10% jego wydatków jest przeznaczanych na energię (bez paliwa
do samochodów). Tyle, że w Polsce średnie wydatki na ten cel
wynoszą …ponad 11%, czyli tak
rozumiane ubóstwo energetyczne dotyczyłoby ponad połowy
mieszkańców. Obecnie w Anglii
wykorzystywany jest inny wskaźnik, nazywany Low Income-High
Costs (LIHC, niskie dochody –
wysokie koszty). W odróżnieniu
od poprzedniego miernika, LIHC
pokazuje obraz relatywny, czyli
odniesiony do średnich warunków panujących w danym kraju. W tym ujęciu gospodarstwo
ubogie energetycznie musi jednocześnie spełniać dwa warunki.
Po pierwsze koszt sfinansowania
usług energetycznych na zadowalającym poziomie powinien

być wyższy niż przeciętnie, np.
ze względu na duży dom lub słabe ocieplenie. Po drugie dochód
takiego gospodarstwa (po odliczeniu wydatków na energię) nie
może przekraczać relatywnej granicy ubóstwa, czyli 60% mediany*
dochodu. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że tak
rozumiane ubóstwo energetyczne
dotyczy kilkunastu procent Polek
i Polaków, czyli między 4,5 a 6,5
miliona osób. Jeszcze innym sposobem zobrazowania skali ubóstwa energetycznego jest spytanie
bezpośrednio zainteresowanych.
I tak, wg danych opublikowanych przez Instytut Badań Strukturalnych, ponad 4 miliony osób
w Polsce mieszka w niedogrzanych pomieszczeniach.
Jaka jest reakcja władz na ten problem? Pomimo tego, że w prawie
pojęcie ubóstwa energetycznego
jest nieobecne, pojawia się jednak
wymagane przez unijną Dyrektywę Elektroenergetyczną pojęcie
odbiorcy wrażliwego. Są to osoby
otrzymujące dodatek mieszkaniowy z pomocy społecznej, którym
– w ramach wsparcia w pokryciu kosztów energii – przysługuje
dodatek energetyczny, wynoszący niecałe 16 złotych miesięcznie
na 4-osobową rodzinę. To kwota
tak mała, że trudno nawet narzekać, że państwo skupia się na walce z objawami, a nie przyczynami.
Wróćmy więc do przyczyn. Działania ukierunkowane na trwałą
poprawę sytuacji powinny polegać na (1) rozwiązaniach technicznych ograniczających koszt
i zużycie energii; (2) rozwiązaniach ekonomicznych pozwalających uniknąć spirali zadłużenia
i obarczania uboższych mieszkanek i mieszkańców kosztami
nieefektywnego systemu energetycznego; (3) edukacji w zakresie
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie trzeba szukać rozwiązań,
które ograniczą zarówno ubóstwo energetyczne, jak i negatywne konsekwencje dla środowiska
(i żyjących w nim ludzi).
Dobrym przykładem jest termomodernizacja, czyli minimalizowanie strat energii cieplnej w budynkach. Dobrze ocieplony dom
to nie tylko niższy koszt ogrze-

wania i mniej spalonego paliwa,
ale także – prawdziwa rzadkość
w polskiej przestrzeni. Badania
Instytutu Ekonomii Środowiska
wskazują, że w powszechnych
w Polsce nieocieplonych domach
mieszkają głównie ludzie ubożsi,
narażając się na wysokie koszty
ogrzewania. Wydaje się, że to dobre pole do interwencji dla władz
publicznych. Jednak istniejące instrumenty poprawy efektywności
energetycznej są: (a) skoncentrowane głównie na budynkach użyteczności publicznej; te nieliczne
(b) skierowane do osób prywatnych i wspólnot opierają się na pożyczkach lub dopłatach do kredytu, a i tak (c) główny program
finansowania termomodernizacji
domów jednorodzinnych – uruchomiony w 2015 roku „Ryś” – został zarzucony, zanim na dobre się
rozpoczął, lecz nawet gdyby został wdrożony to (d) przeznaczone kwoty w przeliczeniu na mieszkańca były 16-krotnie mniejsze niż
w Czechach i 34-krotnie mniejsze
niż na Słowacji.
Nieobecność problemu ubóstwa energetycznego w publicznej dyskusji o smogu powoduje,
że rozwiązania wysuwane przez
poddane społecznej presji władze mogą obrócić się przeciwko najsłabszym. Prosty przykład
to kwestia parkowania w mieście.
Spór ogniskuje się wokół możliwości podniesienia stawki opłat
za parkowanie, tak by ograniczyć wjazd samochodów do centrum (a de facto ograniczyć możliwość wjazdu mniej zamożnym
osobom). W dyskusji znika fakt,
że sprawiedliwszym, skuteczniejszym i łatwiejszym z prawnego punktu widzenia rozwiązaniem byłoby zmniejszenie liczby
miejsc parkingowych i wsparcie
transportu publicznego. Kolejny
przykład to programy wymiany
pieców, mające ograniczyć niską emisję. Priorytetowe kierunki inwestycji dofinansowanych ze
środków publicznych są zwykle
wyznaczane na podstawie kosztu instalacji i efektu ekologicznego, pomija się natomiast koszt
eksploatacji. W efekcie, nowoczesne kotły węglowe i gazowe
wygrywają ze znacznie tańszymi
z punktu widzenia użytkownika
siecią ciepłowniczą i OZE.

Istnieją także pozytywne przykłady, pokazujące, że silna mobilizacja
może
doprowadzić
do wdrożenia bardziej wrażliwych społecznie rozwiązań.
W Krakowie funkcjonuje Lokalny Program Osłonowy, oferujący dopłaty do rachunków
za energię osobom, które wymieniły stare piece na mniej emisyjne źródła. Przykładowo – dwuosobowe gospodarstwo domowe,
żyjące na 45m2, którego dochód
wynosi łącznie 3000 zł miesięcznie, i które zmieniło piec opalany
węglem na ogrzewanie gazowe,
może liczyć na dofinansowanie
do rachunku w wysokości ponad 850 złotych rocznie. Kolejne
rozwiązania pochodzą z innych
państw europejskich, i dotyczą
termomodernizacji i ‘zazielenienia’ budownictwa socjalnego.
Na przykład Atelier Mommaerts w Brukseli został docieplony, wyposażony w panele słoneczne i nowy system wentylacji.
W rezultacie zużycie energii spadło o 50% (a z nim także rachunki), natomiast czynsze płacone
przez lokatorów zostały utrzymane na tym samym poziomie, by
zapobiec gentryfikacji.
Problem smogu wymaga pilnych
działań, ale jeśli jedynym odniesieniem do problemu ubóstwa
energetycznego w publicznej dyskusji będzie obrazek wrzucanych
do paleniska odpadów, to rozwiązania wrażliwe społecznie będą
niemożliwe do wyartykułowania,
a zatem i do zrealizowania. Zamiast wsparcia dla potrzebujących dostaniemy wzmożone kontrole palenisk i zaostrzone kary.
Zamiast inwestowania w rozbudowę sieci ciepłowniczych –
dopłaty do kredytów na nowoczesne piece. Zamiast zamiany
parkingów w tereny zielone –
wjazd do miasta jako przywilej
dla zamożnych.
Przypis
* Mediana (pojęcie matematyczne)
- wartość środkowa; wartość cechy
w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.
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ZIELONA INFRASTRUKTURA MIASTA
Krzysztof Herman
Sprawne zarządzanie miejską zielenią jest niezwykle trudne, kiedy
za tworzenie, kształtowanie i projektowanie przestrzeni publicznej
oraz krajobrazu miasta odpowiada
wiele podmiotów.
W Warszawie od niedawna funkcjonuje nowe miejskie biuro – Zarząd Zieleni. To dobry krok, bo
do tej pory dużym problemem
w stolicy była niespójność „systemu
decyzyjnego” i rozproszenie kompetencji. Trudnością była też rozbieżność między zasobem zieleni
identyfikowanej, zieleni stanowiącej
przedmiot aktywnego planowania
oraz zieleni pozostającej w zarządzie miasta, na której jakość i funkcje miasto ma rzeczywisty wpływ.
Dorota Rudawa w artykule „Projektowanie ponad barierami” opisuje
projekt Skweru Wodiczki. Wska-

1.

Na podstawie istniejących zapisów
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego), powinny być tworzone wła-

śnie takie koncepcje krajobrazu.
Uwzględniałyby one oczywiście
zieleń, jako jeden z ważnych komponentów budowania krajobrazu miasta. Nie można gospodarować zielenią miasta w oderwaniu od spójnej
wizji jego przestrzeni i wydzielać
zieleni, jako oddzielnego składnika. Jeżeli będziemy oddzielnie zarządzać drogami, oddzielnie chodnikami, miejskimi budynkami,
infrastrukturą podziemną, naziemną, oddzielnie zielenią i małą architekturą, to będą się pojawiać, tak jak
to ma miejsce dotąd problem z koordynacją branż, a krajobraz miasta będzie niespójnym konglomeratem dróg, budynków i terenów
zielonych. Do budowy przyjaznej
mieszkańcom przestrzeni miejskiej
nie wystarczają miejscowe plany zagospodarowania i przetargi
na wyrywkowo realizowane projekty. Brakuje kroku pośredniego,
którym mógłby właśnie stać koncepcja krajobrazu, tworzona dla
szerokich jednostek architektoniczno-krajobrazowych.

Być może koncepcje krajobrazu
mogłyby być tworzone równolegle
do wprowadzanych przez materializującą się tzw. „Ustawę krajobrazową” audytów krajobrazowych.
W ten sposób identyfikacja, waloryzacja krajobrazu przekładana
by była na koncepcję krajobrazu
– projekt wyłoniony w konkursie.
Oczywiście te koncepcje w pierwszym rzędzie powinny dotyczyć
„krajobrazów priorytetowych” podobnie jak w przypadku przeprowadzania audytów. Takie działanie
wpisywałoby się w postepowanie
zgodne z metodą JARK-WAK Bogdanowskiego, w której wymagane
jest przejście przez kolejne etapy:
identyfikacja zasobów związanych
z danym obszarem, waloryzacja
tych zasobów, sporządzenie wytycznych, sporządzenie planu dotyczącego koncepcji krajobrazu.

astry i dziesiątki gatunków ozdobnych traw. Na skwerach przy ulicach i na osiedlach powinno się
odchodzić od popularnych w latach dziewięćdziesiątych jednorodnych, monokulturowych nasadzeń
„nudnych” roślin okrywowych
i krzewów m.in. nadmiernie rozpowszechnionych irg, tawuł, berberysów i pięciorników. Nie dlatego,
że są to rośliny niewartościowe, ale
ze względu na ich nadreprezentację
na ulicach, skwerach i w parkach.

skich zapis ten skutkował tworzeniem realnie czynnej biologicznie
powierzchni, m.in. ekstensywnych
zielonych dachów, szczególnie ponad planowanymi parkingami podziemnymi.

Potrzebne jest nawiązanie do wartościowych historycznych koncepcji rozwoju warszawskich terenów
zieleni w kontekście planu urbanistycznego całego miasta. Koniecz-

na jest restytucja znaczenia zielonych klinów nawietrzających,
a także połączeń i korytarzy ekologicznych między terenami zieleni. Zieleń osiedlowa powinna być
połączona z parkami osiedlowymi
a te poprzez m.in. zieleń przyuliczną z większymi, dzielnicowymi terenami zieleni i głównymi pasami
zieleni. Te pasy natomiast (w Warszawie tę rolę spełniają „kliny”) pozostają w łączności z podmiejskimi
lasami, terenami otwartymi i wodami powierzchniowymi.
Popularyzowane w Polsce przez
prof. Szulczewską określenie „zielona infrastruktura miasta” powinno zostać wdrażane w praktyce,
a zieleń powinna się stawać równie
ważnym elementem miejskiej infrastruktury jak jezdnie, latarnie i kanalizacja. Dziś nikt nie kwestionuje
potrzeby infrastruktury elektrycznej czy ciepłowniczej, podobny status powinna mieć zieleń. Takie rozwiązanie staje się koniecznością
we współczesnych miastach.

Dekalog przyrody miejskiej

Po pierwsze nie szkodzić –
wycinanie zdrowych drzew
w mieście powinno być ostatecznością, stare drzewa mają wielokrotnie większą wartość przyrodniczą,
potencjał oczyszczania powietrza.
Dysponujemy dziś bardzo zaawansowanymi metodami oceny statyki
i stopnia zagrożenia, jakie stwarzają drzewa. Powinny być one stosowane w mieście – nowe nasadzania
drzew przyulicznych nie przyjmują
się, nie wykazując takiego „przyzwyczajenia” do miejskich warunków jak te starsze. Czynnikiem
w największym stopniu ograniczającym wzrost drzew przyulicznych
jest zasolenie. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków wzrostu drzew
przyulicznych i skuteczna walka
z nadmiernym soleniem zimowym
ulic i całkowite zaprzestanie używania soli na chodnikach.

2.

zuje, że ta realizacja, które według
mnie jedna z najlepszych nowych
przestrzeni publicznych w Warszawie jest jedynie fragmentarycznym
wynikiem „koncepcji krajobrazu”
opracowanej, na zlecenie Wydziału Estetki Miasta Warszawy, dla
znacznie szerszego i poszatkowanego administracyjnie obszaru. Dzięki
opracowaniu koncepcji krajobrazu
można było podjąć próbę uzyskania wysokiej, jakości, spójnej pod
względem kompozycji i materiałów
przestrzeni publicznej. Ta koncepcja
krajobrazu powinna być wykorzystywana przez zarządców pozostałych ujętych w niej terenów do tworzenia kolejnych, spójnych z tymi
już zrealizowanymi, szczegółowych
projektów wykonawczych fragmentów przestrzeni publicznej.

Niezwykle ważne duże drzewa przyuliczne – w doborze drzew przyulicznych priorytetem powinny być gatunki
rodzime sprawdzające się w warunkach miejskich. W najtrudniejszych warunkach środowiskowych,
w wąskich pasach dużych ulic należy także stosować sprawdzone gatunki obce, wytrzymujące zasolenie i suszę. Należy także nastawić
się na stosowanie zróżnicowanych
pokrojów i odchodzić od drzew
o mocno formowanych koronach,
chyba, że jest to wyjątkowo uzasadnione ze względu na charakter
architektoniczny ulicy lub obiektu.
Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości gatunkowej w alejach
oraz na odpowiedni dobór wielkości drzewa do skali ulicy. Drzewa
w donicach powinny pojawiać się
jedynie wzdłuż najwęższych, kameralnych i reprezentacyjnych ulic.
Duże drzewa w centrum miasta są
jedyną realną odpowiedzią na powstawanie tzw. wyspy ciepła, zapy-

lenie i zanieczyszczenie powietrza.

3.

Wprowadzanie stref rzadszego koszenia oraz łąk w parkach, pasach przyulicznych i między jezdniami. Rzadsze koszenie
fragmentów trawników, które nie
są intensywnie użytkowane rekreacyjnie wprowadza większą bioróżnorodność do miejskich parków,
stając się korzystnym środowiskiem życia dla zwierząt. Powoduje to także oszczędności związane z rzadszą potrzebą pielęgnacji
i zmniejsza „wydatki energetyczne” (efektywność energetyczna,
ekologia!). Wprowadzanie stref
rzadszego koszenia postuluje Abraham A. Mabelis w swoim raporcie
„Zarządzanie Zielenią Warszawy
2006-2007). W pasach zieleni można zasiewać gatunki jednoroczne
i dwuletnie, gatunki łąkowe i synantropijne, a także byliny łąkowe.
Przykładem, do którego warto się
tu odnieść jest artystyczny projekt
„Malwy idą do Domu” Teresy Murak i zasiewy kosmosów, chabrów,
maków oraz malw przy przystankach i wzdłuż linii tramwajowej
na Al. Niepodległości w Warszawie.
Bardzo korzystnym i niezwykle estetycznym rozwiązaniem są „zielone torowiska”, na których także
trzeba zadbać o prawdziwą biologiczną różnorodność. Przykład zieleni miejskiej w Gdyni pokazuje jak
można dobrze odrobić lekcję z natury – w wąskich pasach przyulicznych wykorzystywane są tam m.in.
trawy rosnące na wydmach i w środowisku nadmorskim, które mają
dużą tolerancję na aerozol solny.

4.

Więcej zróżnicowanych gatunkowo nasadzeń krzewów
i bylin. Rabaty na Placu Grzybowskim w Warszawie są przykładem
tego jak można komponować naturalne i różnorodne rabaty o charakterze bylinowej łąki, fantastycznie poprzerastanej przez dzielżany,

5.

Przypomnijmy sobie o pnączach. Pnącza, niezwykle estetyczne, uniwersalne rośliny są coraz rzadziej widywane. W związku
z modą na zielone ściany, które nie
najlepiej się sprawdzają w polskim
klimacie, nieco zapomnieliśmy
o pnączach. Mało atrakcyjne wizualnie ekrany akustyczne, które pojawiają się kilometrami w Warszawie,
powinny być porastane przez pnącza. Podobnie ozdobione mogłyby
być tzw. ślepe ściany, które dziś są
nośnikami billboardów, a powinny
być raczej wertykalnymi ogrodami.
W wielu przypadkach pnącza mogą
stanowić skuteczną metodę zapobiegania tagom i napisom na ścianach (nie mylić z wartościowym
graffiti i muralami).

6.

Powierzchnia (teren) prawdziwie biologicznie czynna.
Wiele realizowanych dziś inwestycji, które muszą zachowywać odpowiedni stopień terenu biologicznie
czynnego, tak naprawdę z prawdziwą czynnością biologiczną, bioróżnorodnością i realną wartością
przyrodniczą ma niewiele wspólnego. Przepis nakazujący tworzenie
takich powierzchni uznawany jest
raczej, jako zło konieczne. Sam problem legislacyjny i nieprecyzyjność
definicji niemożliwy jest do zrewidowania na poziomie lokalnym.
Należy jednak dążyć do tego, aby
szczególnie w inwestycjach miej-

7.

Zieleń
bardzo
blisko,
w przestrzeni codziennej. Wielu mieszkańców miasta na warsztatach, debatach i spotkaniach skarży
się przede wszystkim na małą ilość
zieleni w ich najbliższym otoczeniu. Zieleń osiedlowa to niezwykle
ważny składnik miejskiego systemu zieleni. Jest wiele przykładów
znajdowania przestrzeni na zieleń
wśród nawet najbardziej gęstej miejskiej zabudowy. Nowojorskie parki kieszonkowe, system parkletów
w San Francisco (publiczne trwałe
mini-parki na dawnych miejscach
parkingowych) czy w końcu zielone przystanki w Sheffield (wiaty
z zielonymi dachami). Z czysto estetycznego punktu widzenia zieleń w mieście to także ogródki gastronomiczne, stragany kwiatowe
czy przedświąteczne stoiska z choinkami – należy realizować działania prowadzące to zazielenienia
i nadania spójności tym sezonowym
obiektom (np. wzorem Market Street w San Francisco).

8.

Dbanie o nawierzchnie przepuszczalne, ogrody deszczowe. Zieleń miejska ma niezwykle
istotne znaczenie w gospodarce
wodnej miasta. Poza dużymi parkami w retencji wody opadowej i jej
filtracji znaczącą rolę mogą spełniać
ogrody deszczowe, a także ogrody na dachach. Rewitalizacja King
Street w Kitchener/Waterloo (Kanada) pokazuje jak wykorzystywać
przyuliczne rabaty, drzewa oraz
meble miejskie włączając je w system wstępnej filtracji, oczyszczania
i częściowej retencji wody burzowej.
Warto by się pokusić o podobne testowe rozwiązania, przy kolejnych

inwestycjach drogowych.

9.

Dbanie o uniwersalny program parków, zieleńców
i skwerów. Lepsze i bardziej naturalne place zabaw. Bezwzględną
koniecznością dziś jest uniwersalne
projektowanie terenów zieleni, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, starszych, niedowidzących,
niewidomych o innych dysfunkcjach. Parki muszą być dostępne dla
jak najszerszych grup społecznych.
Powinny oferować im zróżnicowane atrakcje. Byłoby dobrze, aby żaden z parków nie był „parkiem bez
właściwości”. Należy śmielej wykorzystywać współczesne tendencje
w zagospodarowywaniu terenów
zieleni, wprowadzając m.in. bardziej naturalne, ale także bardziej
zróżnicowane, mniej ustandaryzowane place zabaw (casus naturalnego ogrodowego placu zabaw przy
Służewskim Domu Kultury w Warszawie).

10.

Nie grabmy wszystkich
liści! Stałym widokiem
w miejskich parkach są plastykowe
torby pełne zgrabionych liści, zalegające pod drzewami nawet przez
kilka miesięcy. Analogicznie jak
przy strefach rzadszego koszenia
można wprowadzać obszary niegrabienia liści – usuwając je pozbawiamy parki naturalnego nawozu,
który wzbogaca glebę w składniki
odżywcze. Nie na całej powierzchni parku najniższe piętro roślinności
musi być trawnikiem czy murawą.
Zadbajmy o miejsca z runem i podszytem, gdzie dobrze będą się czuły leśne geofity, cieniolubne byliny
oraz rośliny okrywowe.
Krzysztof Herman – dr inż. Krzysztof Herman, adiunkt w Katedrze
Sztuki Krajobrazu SGGW, prezes
Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów
Krajobrazu.
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#ZATRZYMAĆ LEX–SZYSZKO
Aleksandra Zienkiewicz opowiada o kampanii w sprawie
nowelizacji ustawy dotyczącej
wycinki drzew powszechnie nazywanej lex-Szyszko.
Redakcja: W grudniu 2016 roku
w Sali Kolumnowej uchwalono
zmiany w Ustawie o ochronie
przyrody, która w znaczący sposób liberalizowała zasady wycinki drzew. Jakie były najważniejsze zmiany?
Aleksandra Zienkiewicz: Do tej
pory przepisy dotyczące wycinania drzew były w każdym miejscu Polski takie same. Deweloperzy i inne podmioty gospodarcze
musiały kalkulować, czy opłaca
im się wyciąć drzewa, czy może
lepiej jakieś zostawić. Tę sytuację
mocno zmieniła grudniowa nowelizacja. Dla inwestorów wprowadzono ułatwienia:
– zwiększono obwody drzew,
które można usuwać bez zezwolenia (z 35 cm na 100 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego i z 25
na 50 cm dla pozostałych gatunków; dodatkowo zmieniono wysokość mierzenia tych obwodów
– z 5 cm nad gruntem do 130 cm,
gdzie drzewo zawsze ma mniejszy obwód);
– obniżono maksymalną stawkę
za wycinkę o ponad 200 zł;
– podwyższono obwody drzew,
za których wycięcie należy zapłacić (z 50 i 75 cm w zależności od
gatunku do 80 i 120 cm).
– dano gminom możliwość dowolnego dalszego liberalizowania zasad gospodarowania drzewami – aż do zupełnej rezygnacji
z opłat lub wręcz do zupełnej rezygnacji z konieczności uzyskiwania zezwoleń.
W takim maksymalnym zakresie z ustawy skorzystała gmina
Chełmiec w województwie małopolskim. Tam należy uzyskać
zezwolenie jedynie dla drzew o
wymiarach największych pomników przyrody (ponad 10 m w obwodzie). Prawdopodobnie żadne
takie duże drzewo na obszarze tej
gminy nie rośnie. Te przepisy dawały inwestorom możliwość nacisku na gminy.
To jednak nie wszystko. Nowelizacja dała rolnikom możliwość
przywracania gruntów do użyt-

kowania rolniczego bez konieczności uzyskania zezwolenia z
urzędu gminy, a także zniosła
konieczność uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zamiaru wycięcia
drzew alejowych. De facto pozwalała więc na ich niekontrolowane wycinki, podobnie jak to
miało miejsce w połowie pierwszej dekady XXI w., gdy przepisy
zmienił SLD (wycięto wtedy setki
kilometrów cennych zadrzewień
pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa drogowego).
Sztandarową zaś zmianą, podkreślaną przez projektodawców,
było zniesienie konieczności uzyskiwania zezwoleń na wycięcie
drzew przez osoby fizyczne na
cele niezwiązane z działalnością
gospodarczą. Miało to dać ludziom wolność i uwolnić ich od
przymusu „płaszczenia się przed
urzędnikiem”, by mogli wyciąć
drzewo na swojej działce. Głównym argumentem za zniesieniem
zezwoleń dla osób fizycznych
było to, że większość decyzji w
tych sprawach była pozytywna. Partia rządząca posługiwała
się nim w sposób wyjątkowo cyniczny, w ogóle nie odnosząc się
do faktu, że sama konieczność
wystąpienia o zezwolenie powodowała, że wiele osób z tego rezygnowało i po prostu drzew nie
wycinało. Skutki usunięcia tej
bariery można było zobaczyć po
1 stycznia w całej Polsce – osoby fizyczne zaczęły wycinać nawet bardzo duże drzewa, wiele
o wymiarach pomnikowych lub
zbliżonych, przepis ten posłużył
również jako wytrych dla deweloperów – osoby fizyczne bez opłat
usuwały drzewa, a inwestor na
tym korzystał.
Jaki, w Twojej ocenie, zmiany te
miały wpływ na środowisko naturalne?
Organizacje pozarządowe, w
tym stowarzyszenie „miastoDrzew”, które reprezentuję, już
w grudniu alarmowały, że skutki
zmian przepisów dla środowiska
mogą być opłakane. Niestety, nie
pomyliliśmy się w tej ocenie. Negatywne skutki ustawy zmusiły
Prawo i Sprawiedliwość do jej
poprawienia.
Oczywiście skalę strat środowiskowych i krajobrazowych trudno oszacować, skoro nagle tak
wiele drzew można usunąć bez
zezwolenia, czyli bez wiedzy
gminy. Nawet Ministerstwo Środowisko nie umiało przedstawić

skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, przyjętej w grudniu. Można
jednak wysnuć hipotezę, że wycina się teraz więcej niż to miało
miejsce przy starych przepisach,
właśnie ze względu na usunięcie barier proceduralnych. Każda
wycinka ma przede wszystkim
wymiar lokalny, zmniejsza się bowiem zasięg oddziaływania usług
ekosystemowych dostarczanych
przez drzewa (pochłanianie zanieczyszczeń, pochłanianie nadmiaru wody opadowej, regulowanie temperatury powietrza,
zmniejszanie siły erozji, szczególnie na terenach rolniczych).
Kiedy podjęliście pierwsze działania na rzecz zmiany ustawy?
Co was do tego skłoniło?
W lutym, gdy coraz więcej doniesień medialnych potwierdzało, że Polacy ochoczo chwycili za piły, jako przedstawicielka
Stowarzyszenia Ochrony Drzew
„miastoDrzew” przystąpiliśmy
z Maćkiem Słobodzianem z wrocławskich Zielonych oraz ekspertami z Instytutu Drzewa do opracowania pożądanych zmian w
ustawie. Początkowo chcieliśmy
przedstawić je w formie petycji,
którą najpierw rozpatrzyłaby sejmowa Komisja ds. Petycji. Jednak
niedługo potem prezes Kaczyński zapowiedział zmianę ustawy,
więc nasze pomysły dopasowaliśmy do pierwotnego projektu
nowej nowelizacji PiS. By zwiększyć szansę na pochylenie się nad
nimi, skupiliśmy się na trzech obszarach, które uznaliśmy za najważniejsze: konieczności zgłoszenia zamiaru wycinki przez osoby
fizyczne i możliwości sprzeciwu wobec wycinki przez organ
samorządowy,
przywróceniu
uzgodnienia z RDOŚ dla planów
wycięcia alei oraz zmniejszeniu
powierzchni krzewów i obwodów drzew, które można wycinać
bez zezwolenia i obniżeniu wysokości mierzenia tych obwodów ze
130 cm na 5 cm nad gruntem.
Jak udało Wam się przekonać posłów do proponowanych przez
Was zmian?
Nasze propozycje przedstawiłam
na sejmowej Komisji Ochrony
Środowiska 7. marca jako przedstawicielka Kongresu Ruchów
Miejskich, który zdecydował się
poprzeć wypracowane przez nas
zmiany. Podkreślałam, że nowe
przepisy powinny zapobiegać
nadużywaniu prawa i nadmiernym wycinkom. Moja obecność

na tamtym posiedzeniu okazała się kluczowa – już tego samego dnia dowiedzielismy się, że
kwestia sprzeciwu wobec wycinki przez organ samorządowy
zostanie do nowelizacji włączona. Wkrótce okazało się także, że
przywrócone zostanie uzgodnienie z RDOŚ dla planów usunięcia
alei. Przedstawiciele Kongresu
Ruchów Miejskich byli też obecni na kolejnych posiedzeniach
sejmowej Komisji Ochrony Środowiska – reprezentował ich Jan
Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Na jednym z posiedzeń był także obecny nasz ekspert z Instytutu Drzewa – dr inż.
Piotr Tyszko-Chmielowiec.
Trafiliśmy na odpowiedni moment – w partii rządzącej panowało przekonanie, że projekt
nowelizacji trzeba poprawić, dlatego zrezygnowano z jego czytania 7. marca. Dzięki temu zyskaliśmy czas, by posłowie mogli się
dogłębniej zapoznać z naszymi
propozycjami. Nowa wersja nowelizacji część z nich już zawierała. Trzeba podkreślić, że tamten
projekt zawierał też inne pozytywne zmiany, np. konieczność
prowadzenia przez organ jawnego rejestru zgłoszeń, czy uchylenie możliwości liberalizacji zasad
wycinki przez gminy. Niestety,
nie zdecydowano się na obniżenie obwodów drzew, które można wycinać bez konieczności uzyskania zezwolenia, a jawny rejestr
zgłoszeń po którymś czytaniu został usunięty.
Jakie problemy napotkaliście po
drodze?
Okazało się, że w toku prac nad
ustawą usunięto bądź zmieniono
wiele przepisów, co według nas
spowodowałoby, że prawo nie
byłoby efektywne. Dodatkowo,
wśród kilku przypadków, w których organ może wnieść sprzeciw
wobec wycinki, nie znalazły się
gminne formy ochrony przyrody, a
jedynie te wyższego rzędu (jak park
narodowy, rezerwat czy park krajobrazowy). Niosło to zagrożenie,
że urząd nie będzie mógł zapobiec
wycince drzew będących siedliskiem chronionych gatunków albo
rosnących na terenie użytku ekologicznego. A możliwości ukarania
sprawcy za złamanie zakazów w
stosunku do form ochrony przyrody są niewielkie – stosowana jest
głównie kara grzywny wynosząca
do 500 zł i dodatkowo angażująca
organ. Wydawało się więc, że kluczowa powinna być możliwość zapobieżenia takim wycinkom.

Dlatego też napisaliśmy list do
senatorów – najpierw z Komisji
Środowiska, a później do wszystkich – z naszymi poprawkami do
nowelizacji (poza kwestią rozszerzenia katalogu przypadków,
w których organ może wnieść
sprzeciw, o gminne formy ochrony przyrody, poruszyliśmy takie
tematy, jak: wydłużenie czasu na
przeprowadzenie oględzin z 14
do co najmniej 21 dni, przywrócenie zapisu o obowiązku prowadzenia jawnego rejestru zgłoszeń,
przywrócenie zapisów dotyczących ochrony krzewów na działkach osób fizycznych, zmianę zasady mierzenia obwodów drzew
z wysokości 130 cm na wysokość
5 cm i obowiązek uwzględnienia
informacji o obwodzie drzewa
w zgłoszeniu).
Jak uważasz, jakie będą dalsze
losy społecznej poprawki?
Senatorowie, niestety, nie pochylili się nad kwestią gminnych form
ochrony przyrody. Wprawdzie senatorka PO, Jadwiga Rotnicka,
wniosła taką poprawkę, ale senatorska większość ją odrzuciła.
Natomiast częściowo przyjęli w
zapisach ustawy wysokość mierzenia obwodu drzewa na wysokości 5 cm zamiast 130 cm, a
także wydłużenie czasu na dokonanie oględzin przez organ z
14 do 21 dni, co postulowaliśmy.
Ku naszemu zaskoczeniu senator PiS Robert Mamątow zgłosił
poprawkę dotyczącą... obniżenia
obwodów drzew, które można
usuwać bez zezwolenia (i zgłoszenia) prawie dokładnie w takim
brzmieniu, jakie proponowaliśmy
posłom w marcu. Bardzo nas ta
zmiana ucieszyła, bo dzięki niej
ocaleje przynajmniej część kilkudziesięcioletnich drzew, które za
sprawą nowelizacji grudniowej
można było bez żadnej kontroli
wycinać.
Nowa wersja ustawy o ochronie
przyrody powinna zacząć obowiązywać na początku czerwca.
Aleksandra Zienkiewicz –przewodnicząca wrocławskiego Stowarzyszenia Ochrony Drzew
„miastoDrzew”,
aktywistka
Kongresu Ruchów Miejskich
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RZEKA W MIEŚCIE.
GDZIE JEJ SZUKAĆ?
Najłatwiej podczas powodzi!
Radosław Gawlik
Artur Furdyna
Rzeka idealna w mieście już była.
Przez wieki, od osad po miasta
na terenie obecnej Polski, podobnie
jak na całym świecie tysiące i setki
lat wcześniej, zabudowa miała miejsce do granicy cyklicznych wezbrań. Fakt, były one zdecydowanie
bardziej cykliczne niż obecnie, lecz
tu już trzeba docenić ostatnie nieco ponad sto lat. Postęp w rozwoju
technologii dał naszemu gatunkowi
narzędzia, dzięki którym zaczęło się
wielkie ujarzmienie Natury.
Przez ostatnie kilkanaście dekad
człowiek, zachłyśnięty tymże postępem, utracił kontakt z rzeką i poczucie szacunku dla niej. Skrajnością było jej zamykanie w kanał lub
w rurę, na rzekomo wyższym etapie
rozwoju cywilizacji przemysłowej
i miejskiej. Zmianie tej towarzyszyła agresja semantyczna wobec potoku, strumienia. Tracił on swoją własną nazwę Struga, Biała czy Żywa
na rzecz stygmatyzującej i swojskiej
Ściek lub Smródka. To nieodległa
przeszłość. W Chorzowie Rawę zakuto w rurę z fanfarami w 2010 r.
Towarzyszyły temu tytuły: „Rawa
w Chorzowie przykryta. Nareszcie
przestanie śmierdzieć!”
Przygotowując ten tekst, natrafiliśmy na ciekawą prezentację "Rzeka w mieście" autorstwa dr hab.
inż. arch. Anny Januchty-Szostak
z TUP w Poznaniu. To bardzo solidne rozwinięcie inżyniersko-architektonieczne tematu wód w mieście
z przykładami z Polski i świata.

„Powódź jest dziełem
człowieka”
Hasło takiej treści, z inicjatywy prezesa Fundacji Oławy i Nysy Kłodzkiej, zawisło w formie tablicy na ul.
Traugutta na wysokości ok 1,5 m
na fasadzie jednej z kamienic po największej powodzi w historii Wrocławia w 1997r. To znak poziomu
wielkiej wody, która płynęła wartkim nurtem między poniemieckimi
kamienicami w lipcu pamiętnego
roku. Mówiono wówczas, że to rzeka Oława, płynąca normalnie równolegle do tej ulicy około 100 – 200
metrów dalej, ale kilka metrów niżej, podniosła się te 1,5 m nad kostkę ulicy i popłynęła wartko jak górska rzeka. Hasło, niestety, niedługo
wisiało – zbyt drażniło pewność siebie lobby hydrotechnicznego, które
wydawało właśnie, na nasz koszt,
pierwszą wielomilionową pożyczkę
z Banku Światowego(BŚ) na ochronę
przeciwpowodziową Odry. Kolejnymi programami BŚ była ochrona
miasta Wrocławia wraz z budową
zbiornika Racibórz oraz trzecia pożyczka przeciwpowodziowa z BŚ,
w 2015 r. Tego programu rządów
PO-PSL obecny, tak alergicznie odnoszący się do większości dokonań
poprzedników, rząd PIS nie odrzuca, nie krytykuje. Wręcz odwrotnie,

chce większe rzeki zamienić w „autostrady wodne”. Grupa organizacje
pozarządowe, naukowcy i samorządowcy sprzeciwia się tym planom
od lata ubiegłego roku*. Krytycy,
z tego rosnącego kręgu, mówią, że
działania lobby hydrotechnicznego,
również pod patronatem i na konto Banku Światowego, zwiększą
zagrożenie powodziowe w kraju,
szczególnie w miastach i miasteczkach, gdzie ludzie nadmiernie zbliżyli się do rzeki, min. ulegając iluzji
bezpieczeństwa wywoływanej wałami przeciwpowodziowymi.
Prostowanie i regulowanie rzek
i strumieni prowadzi do zwiększenie ryzyka powodzi szczególnie
w miastach, bo tam tereny są najcenniejsze i już dawno – zgodnie
z planami zagospodarowania przestrzennego albo bez nich – zabudowuje się tereny zalewowe. Hasło
„powódź jest dziełem człowieka”
jest więc prawdziwe aż do bólu bólu tysięcy ludzi dotkniętych tragedią powodzi.
Koalicja Ratujmy Rzeki powstała
jako wyraz sprzeciwu wobec kolejnej próby odkurzenia pomysłu rodem z epoki Gierka, zamiany rzek
w kaskady zbiorników i kanały. Koalicja Ratujmy Rzeki za cel stawia
sobie uświadomić opinii publicznej,
do czego kontynuacja źle rozumianego zarządzania wodami doprowadzi nieuchronnie. Politykom zaś
– wyperswadować szkodliwy kierunek i pomóc przekierować plany
rozwojowe: z prostowania i regulowania rzek i strumieni na konieczne
działania na rzecz naprawy stanu
ekologicznego rzek i ich dorzeczy.

Terapia kosztowna i…
szkodliwa
Pani architekt Januchta-Szostak
na kilku prostych rysunkach
i schematach wyjaśnia, dlaczego
sztuczne, inżynierskie zawężanie
i wcinanie w kształt trapezu koryt rzek oraz odcinanie zalewowych części dolin przez budowę
obwałowań zwiększa zagrożenie powodziowe. Ekolodzy nie
są sami. Nie są od dawna. Istnieją odważni dysydenci, śledzący
to, co się dzieje w świecie, i krytykujący od lat branżę zwartego
hydrobetonu. Doświadczony hydrotechnik, dr Janusz Żelaziński
od lat alarmuje, że realizowane
u nas programy BŚ, to nic innego
jak wyciąganie naszych pieniędzy
i działania nie przynoszące żadnego efektu, poza… zwiększeniem
zagrożenia powodziowego. Wielu naukowców i przyrodników,
twierdzi, że nie ma dziś żadnych
argumentów za tak wielkimi ingerencjami w rzeki – ani ekologicznych, ani przeciwpowodziowych,
społecznych czy gospodarczych.
Eksperci owi podpisali i skierowali w ubiegłym roku do szefa Banku
Światowego i Komisji Europejskiej
apel w tej sprawie pt. „Kosztowna
iluzja żeglugi śródlądowej na polskich wodach”**. Na razie bez re-

zultatu, choć sprawa toczy się niemrawo w obu instytucjach.

Rola i miejsce rzek
i potoków w mieście
Nie jest w kanałach i betonowych
opaskach. Rzeki, naczynia krwionośne krajobrazu, obok odwiecznych
funkcji ekologicznych, powinny
mieszkańcom miast i miasteczek dawać miejsce na wypoczynek, szansę
na kontakt z naturą. By część z nich,
a może większość, nie musiała stać
w korkach, aby wyjechać „do przyrody”, a inna część nie chciała się
wyprowadzać z miast, nasilając problemy deaglomeracyjne. Doliny
tych rzek powinny stanowić, m. in.
na wzór Hamburga, łączące się elementy zielonej sieci miejskiej służącej do przemieszczania się pieszych
i rowerzystów – miejsce stałego
styku Natury z mieszkańcami obszarów zurbanizowanych. Miejsce,
gdzie po pracy można wejść w upalny dzień do wody i się wykąpać,
a w dzień wolny odbyć wycieczkę
łódką bądź kajakiem... Te funkcje
wód płynących są znacznie bardziej
realne w niedalekiej przyszłości
i to bez wielkich kosztów. W przeciwieństwie do iluzji kosztownych
dróg wodnych, które…oddalają ludzi od rzeki.
Koalicja Ratujmy Rzeki i niżej podpisani nie są przeciw wykorzystywaniu rzek, szczególnie w miastach,
do transportu ludzi i towarów. Taka
jej rola od wieków. Jednak ta usługa
naszych rzek ma swój naturalnie oferowany rozmiar i to statki powinno
się do niego – tj. do stanu wód i głębokości rzeki – dostosować, absolutnie nie na odwrót…

Wrocław bezpieczną
Zieloną Stolicą Europy?
Co się dzieje w naszym Wrocławiu,
ostatnio aspirującym do miana Zielonej Stolicy Europy? Złośliwie powinniśmy napisać: niech władze
uporają się ze smogiem! To dużo
prostsze, niż „ujarzmienie Odry”.
Spoglądając na blisko 30 lat gospodarki wodnej po upadku PRL, moglibyśmy powiedzieć: mamy dużo
czystsze rzeki, też Odrę. Można
łowić ryby, które nie śmierdzą fenolem, pojawiają się gigantyczne
sumy, szczupaki, nawet pojedyncze egzemplarze łososi i jesiotrów.
Żegluga turystyczna kwitnie. Udało się odbudować wały i ścieżki rowerowe po powodzi 1997. Mamy
na tych terenach wciąż dużo starych
dębów, cenny spadek po Niemcach.
Z daleka pewnie tak to wygląda.
Z bliska jednak co rusz ludzie wskazują na spuszczanie ścieków bytowych do kanalizacji ogólnospławnej, na zabijanie życia w małych
rzeczkach i strumieniach, dziś coraz
bardziej przypominających kanały,
na terenie miasta oraz poza nim.
Jednak Wrocławski Węzeł Wodny
(WWW), to przykład mało „zielony” – dominuje w nim kosztowne

zabetonowanie nabrzeży i kanałów
Miasta. Konieczna jest niezależna
kontrolą i oceną sensowności programów Banku Światowego, które miały poprawić bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe… Objąć ona
winna m.in. przeceniane znaczenie,
jak twierdzą eksperci, Zbiornika
Racibórz…

Kanały ulgi w miastach
mają sens?
Część inwestycji w ramach WWW
może jednak mieć sens. Chodzi
o dość odważne uczynienie z rzeki
Widawy w mieście – kanału ulgi…
Ludzie i media alarmowali o masowej wycince starych dębów przy tej
okazji. Poruszeni działacze lokalnej
partii Zieloni i EKO-UNII doprowadzili do kontroli na miejscu inwestycji, także dokumentacji. Interwencja
potwierdziła konieczność usunięcia
części drzew w ciasnych i trudnych
miejscach koniecznej budowy - obwałowań, gdzie zabudowa zbliżyła
się do rzeki. Jednak inwestor czynił starania ochrony zieleni, gdzie
to tylko możliwe. Zostały się stare
dęby na międzywalu i zawalu, nawet w skarpach wałów, gdzie tylko
dało się to pogodzić z technologią
budowy uszczelnień. Stoczyliśmy
symboliczny bój o jeden stary dąb,
który nam wskazał nasz ekspert
i który udało się ocalić.
Przeciwpowodziowe kanały ulgi
dla miast, zaproponowane w ramach wałów, jako meandrująca rzeka to też może być wzór dla innych
miast sensownie łączących sztukę inżynierską z wymogami przyrodniczymi. Jednak to nie zastąpi
koniecznych działań zwiększania
naturalnej retencji w górze zlewni
chronionego obszaru.

Oddać rzekom ich
przestrzeń, a retencji
szansę na powstrzymanie
wody
W Zachodnim świecie, nawiedzanym powodziami, już od dawna
wiadomo, że trzeba łączyć oddawanie przestrzeni rzekom, korzystne przyrodniczo, z odtwarzaniem
terenów zalewowych – stąd coraz
liczniejsze w Europie i USA programy renaturyzacji rzek (a nie ich
prostowania, regulacji oraz zabudowy dolin).
Tereny zurbanizowane skutecznie
chronić da się przede wszystkim
w górze zlewni rzek, nad którymi
leżą, wracając do równowagi i odtwarzając naturalne możliwości retencji całych zlewni. Część działań
musi mieć charakter techniczny, jak
zbiorniki suche, poldery zalewowe,
kanały ulgi. Budowle takie winny
jednak w maksymalnym stopniu
uwzględniać wszystkie niesione
zagrożenia. Szkoda, że w Polsce
wciąż inwestycje te nie są dość dobrze rozpoznane w zakresie oddziaływania na środowisko. Tak
jest w Europie już od lat…

W miastach obszary takie aranżowane są jako miejsce rekreacji, spotkania człowieka z Przyrodą, bez
zabudowy podatnej na szkody przy
zalaniu. Poza miastami rzekom
oddawane powinny być znacznie
większe części dolin, dla ochrony
miast właśnie. Prosty rachunek dowodzi, że taniej zapłacić rolnikowi
za zalane uprawy, niż naprawić zalane miasto…Chodzi tu o filozofię
retencjonowania i powstrzymywania spływu wody w każdym miejscu zlewni – również, a być może
szczególnie w mieście, które dziś jest
zabetonowywane i w którym mogą
występować lokalne powodzie taką
gospodarką spowodowane.
Wrocław tu ma wiele do zrobienia i odrobienia. Patrząc na tereny
nowo powstałych, ciekawych architektonicznie budynków np. w dawnym miejscu dworca PKS przy ul.
Piłsudskiego, dominację deweloperów, niefrasobliwą wycinkę (grubo
przed lex Szyszko) dziesiątków tysięcy starych drzew przy budowie
WWW oraz mieszkań i biur, tysiące hektarów parkingów przy galeriach handlowych, dręczy nas pytanie, dlaczego tyle tu betonu i asfaltu,
a tak mało zieleni? Kto podejmuje
tak głupie decyzje? Przecież chyba
niewiele droższy jest parking ażurowy, który żyje i zbiera wodę. Tańszy
i piękniejszy jest teren zielony obejmujący na przykład 80 % publicznej nieruchomości przed Dworcem
Głównym, a 20 % terenu utwardzonego, a nie odwrotnie. Zielona Stolica Europy – winna zatrudnić zielonych architektów i urzędników…
Zwracamy się do rzeki, ale nowa wizja tej rzeki w mieście nie dopuszcza
lub dopuszcza zbyt rzadko jej naturalny, dziki charakter, odtworzenie lasu łęgowego, łąki zalewowej,
gdzie tylko jest na to dość miejsca.
Czy zatem na pewno renaturyzować rzeki i potoki w mieście ? A dlaczego nie? To jest dziś możliwe i inż.
architekt Januchta-Szostak podaje
takie przykłady! To jest już robione
u nas i sąsiadów! Np. rewitalizacja
rzeki Ślepiotki ( jaka piękna nazwa!)
w Katowicach czy potoku Młyński
w Chrudim w Czechach.,
Jakość życia w mieście to nie beton, a tereny zielone, rzeki i potoki,
tam, gdzie można – zbliżone do naturalnych. Kontrolowany i mądry
powrót człowieka nad rzekę i w jej
dolinę.
Radosław Gawlik – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,
Partia Zieloni
Artur Furdyna – Towarzystwo Miłośników Iny i Gownienicy, Koalicja Ratujmy Rzeki
* Apel „Kosztowna iluzja żeglugi śródlądowej na polskich wodach”
http://eko-unia.org.pl/2016/08/09/
kosztowana-iluzja-zeglugi-srodladowejna-polskich-wodach/
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Łodzianie decydują:

NIE dla likwidacji tramwajów!
Rafał Górski
31 marca br. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wysłała do samorządów Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego list,
w którym złożyła im propozycję
likwidacji komunikacji tramwajowej. Zdaniem pani prezydent
podmiejskie linie tramwajowe
winny zostać zastąpione autobusami elektrycznymi, dzięki którym Łódź miałaby zostać połączona z sąsiednimi miastami
„ekonomicznym i przyjaznym
środowisku systemem transportu
publicznego”. Do realizacji tego
zadania niezbędne miałoby zaś
być „zapewnienie pasów ruchu
przeznaczonych dla transportu
publicznego”. Propozycja, której
później prezydent Zdanowska
broniła na Facebooku w emocjonalnym tonie, pisząc, iż „łodzianie nie będą płacić za remont
torowisk w Zgierzu” i innych
miastach, które „zostały doprowadzone do katastrofalnego stanu technicznego”, brzmi z pozoru
rozsądnie. Jej realizacja przyczyniłaby się jednak do pogorszenia
życia mieszkańców aglomeracji
łódzkiej, a na dodatek rozwiązanie to jest praktycznie niemożliwe
do wcielenia w życie. Dlaczego?

Tramwaj to nie przeżytek,
a tramwaj podmiejski to nie
dziwoląg
Wbrew temu, co może się wydawać władzom aglomeracji łódzkiej,
tramwaje nie tylko nie są przeżytkiem, ale triumfalnie wracają do kolejnych miast w Europie i na świecie.
W ostatnich dekadach ten środek
transportu powrócił m. in. do Edynburga, Barcelony, Londynu, Paryża
czy Sztokholmu.
Podmiejskie linie tramwajowe nie
są w Europie ewenementem. Odcinki bardzo podobne do łódzkich
tramwajów podmiejskich można
odnaleźć wokół wielu miast Europy. Nie jest też niczym niezwykłym istnienie sieci tramwajowych
łączących ze sobą różne miasta. Sieci tramwajów podmiejskich analogiczne do łódzkiej istnieją w wielu
miastach niemieckich (aglomeracja
Rhein-Neckar, niektóre linie tramwajowe w Lipsku, Zagłębiu Ruhry), Austrii (np. linia podmiejska
z Wiednia do Baden), w Czechach
(linie Most-Livinov, Liberec-Jablonec) oraz w Szwajcarii (Zurych czy
Bazylea). Niektóre zaś z dawnych
linii podmiejskich w Europie zostały przekształcone w lekką kolej, nikt
jednak dziś nie planuje, ani nawet
nie myśli o ich likwidacji. Dotyczy
to również krajów na zbliżonym
do Polski poziomie zamożności kilka lat temu uratowano przed zamknięciem liczącą sobie 12 km linię
tramwajową łączącą Liberec i Jablonec nad Nisou, która łudząco przypomina łódzką podmiejską sieć
tramwajową.
Tramwaj jest również środkiem
transportu bardzo szybkim (prędkość komunikacyjna
zbliżona
do osiąganej przez pociągi Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej – ok. 40
km/h), zwłaszcza gdy porusza się
po wydzielonych torowiskach.

Tramwaj podmiejski
to wygodny dojazd
do ścisłego centrum Łodzi
Jedną z największych zalet tramwajów podmiejskich jest to, że dowożą
one mieszkańców Ozorkowa, Zgierza, Lutomierska, Konstantynowa
i Pabianic bezpośrednio do centrum Łodzi. Komfort ten jest nie
do zrealizowania w przypadku zastąpienia tramwajów autobusami,
te utykałyby bowiem w korkach
zarówno w Zgierzu czy Ksawerowie, jak i w samej Łodzi. A łodzianie o korkach wiedzą sporo bo wg
rankingu „TomTom Traffic Index”
Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem do 800 tysięcy mieszkańców w Europie.
Co gorsza, przekroje dróg, przy których przebiegają tramwajowe linie
podmiejskie oraz charakter infrastruktury tramwajowej, zdominowanej przez odcinki jednotorowe,
praktycznie wykluczają budowę
buspasów na miejscu zlikwidowanych linii tramwajowych. Jedyne, co
może powstać w miejscu po zlikwidowanej jednotorowej linii tramwajowej, to ścieżka rowerowa, , ale
to raczej słabe pocieszenie dla pasażerów autobusów, którzy będą stali
w korku na rogatkach Łodzi.
Wizja zastąpienia tramwajów podmiejskich autobusami grozi nie tylko zwiększeniem niedogodności
dla mieszkańców, ale również szybkim wygaszaniem popytu z uwagi na niepunktualność autobusów,
utykających w korkach na drogach
wylotowych z Łodzi.

To nie Łódź płaci
za tramwaje podmiejskie
Do początku lat 90. tramwaje podmiejskie kursowały jako element
działalności
przedsiębiorstwa
państwowego MPK Łódź, które
działało niezależnie od lokalnych
samorządów. Przekazanie samorządom zadań związanych z transportem publicznym zaowocowało
koniecznością wypracowania nowych rozwiązań, i w rezultacie
powołano dwie spółki – Międzygminną Komunikację Tramwajową
i Tramwaje Podmiejskie, później
linie podmiejskie ponownie sta-

ły się częścią MPK Łódź. Nigdy
nie było jednak takiej sytuacji,
że to gmina Łódź dokonywała inwestycji na terenie miast aglomeracji, bieżące utrzymanie torowisk
i zakup wozokilometrów u przewoźnika było i jest nadal bowiem
uregulowane na zasadzie, że każdy płaci za siebie.
Gdyby gminy, przez które przebiegają tramwaje podmiejskie,
prowadziły od lat konsekwentną
politykę remontową, zapewne torowiska tramwajów podmiejskich
nigdy nie znalazłyby się w tak
złym stanie. Należy jednak pamiętać, że niektóre z nich, np. Konstantynów Łódzki, mimo wszystko dokonywały kompleksowych
napraw, zaś najmniejsze z gmin,
przez które przebiegają linie tramwajowe, mają charakter wiejski
i odłożenie środków na remont
torów i trakcji stanowi dla nich
niebagatelną inwestycję, przekraczającą o wiele ich wieloletnie nawet budżety. Sytuację tramwajów
na obszarach wiejskich może uratować jedynie pomoc z zewnątrz,
polegająca nie tylko na uzyskaniu środków z funduszy UE, ale
i sfinansowaniu wkładu własnego w całości lub części przez samorząd województwa. Wynika
to wprost z ustawy o transporcie
publicznym z 2010 r., która obowiązek organizacji i finansowania
infrastruktury szynowej w ramach
transportu regionalnego, do którego zaliczają się m.in. tramwaje regionalne, nakłada na gminy.

Modernizacja tramwajów
podmiejskich nie musi
kosztować tak wiele
Szansy na modernizację sieci
tramwajów podmiejskich upatrywano dotąd przede wszystkim
w Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych, narzędziu, które
UE stworzyła w celu zachęcania
gmin do występowania o środki
na realizację wspólnych projektów. Projekt obejmujący tramwaje podmiejskie nazwano mianem
Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego i podjęto prace nad
stworzeniem studium jego wykonalności . Niestety na początku ubiegłego roku liderujący tym

pracom Urząd Miasta Łodzi poinformował, iż koszt tej inwestycji wyniósłby horrendalną kwotę
1 mld złotych, przez co odstąpiono od jego realizacji. Polecenie
przygotowania koreferatu, który
rozstrzygałby kwestię sposobów
obniżenia kosztów inwestycji, zlecono łódzkiemu Zarządowi Dróg
i Transportu. Dokument ten, jak
do tej pory, jednak nie powstał.
Należy podkreślić, że koszt 1 mld
złotych w ponad 60% nie dotyczy infrastruktury tramwajowej,
co wynika z chęci realizacji przy
okazji inwestycji tramwajowej
jak największej ilości prac drogowych, wymiany nawierzchni, poszerzania ulic, budowania kosztownych systemów sterowania
ruchem. Modernizacja torowisk
to koszt rzędu 350-400 mln zł.
Tymczasem do uratowania sieci
tramwajów podmiejskich nie jest
potrzebna wielka modernizacja
– wystarczy tańszy o połowę remont odtworzeniowy, nie ingerujący w istniejącą lokalizację torowiska. Dopiero po realizacji tego
zadania, oddalającego widmo likwidacji linii podmiejskich o wiele lat, zasadne będzie rozważanie
dalszych prac inwestycyjnych.
Za środki, które początkowo miały trafić na modernizację tramwajów podmiejskich, realizowany
będzie projekt modernizacji torowisk w południowej części Łodzi
i zakupu tramwajów niskopodłogowych, zatytułowany „Tramwaj
dla Łodzi”. Decyzję o realizacji
projektu łódzkiego zamiast ŁTM
miała zapewne na myśli pani
prezydent Zdanowska, gdy pisała, że „Łodzianie nie będą płacić
za remont torowisk z Zgierzu”.
Antagonizowanie Łodzi i jej miast
satelickich jest bez sensu, zaś zarówno kompleksowa modernizacja linii podmiejskich, jak i łódzkiej sieci tramwajowej, są równie
potrzebne i służą ogółowi mieszkańców miasta i aglomeracji.

Deja vu
Pamiętam jak w drugiej połowie
lat 90. organizowaliśmy akcje
obywatelskie przeciwko planom
likwidacji linii tramwajowych.

Przykładowo 8 czerwca 1998 r.
świętowaliśmy Dzień Bez Samochodu pod hasłem „Tramwaj –
tak, spaliny – nie!”. Stanęliśmy
w obronie planowanej do likwidacji linii tramwajowej „41”, łączącej Łódź z Pabianicami. Po 19
latach, 7 kwietnia 2017 r. odbyła
się pikieta w Zgierzu w obronie
linii tramwajowej „46”. Pojechałem na nią z transparentami „Nie
chcemy skończyć na onkologii!”,
„Uczmy się na błędach zachodu!”, których używałem organizując akcje w w latach 90…
Na stronie www.obywateledecydują.pl uruchomiliśmy petycję internetową dla osób chcących poprzeć naszą inicjatywę
„Łodzianie decydują: NIE dla likwidacji tramwajów!”. Proszę
o wsparcie. Liczy się każdy podpis, mieszkańców Łodzi i mieszkańców innych polskich miast,
solidaryzujących się z naszą walką w obronie tramwajów.
Warto zaznaczyć, że inicjatywa
prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej stała się katalizatorem do powstania szerokiego sojuszu środowisk przeciwnych likwidacji
tramwajów podmiejskich. Mimo
różnic programowych, wspólnie
protestują organizacje społeczne, ruchy miejskie i partie, m.in.
Instytut Spraw Obywatelskich,
Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji
Tramwajowej w Regionie Łódzkim, Fundacja Pro Kolej, Centrum
Zrównoważonego
Transportu,
Ruch Społeczny „Szacunek dla
Łodzi”, Stowarzyszenie Nowa
Łódź, Partia Razem – okręg łódzki, Inicjatywa Polska, Nowoczesna – region łódzki, Partia Zieloni, Kukiz’15.
Rafał Górski – Zespół Studiów
i Analiz, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
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„MIASTO RÓWNYCH SZANS”
– korzyści dla samorządów
Lidia Makowska
Od czasów „dobrej zmiany” obserwujemy wybuch nowych ruchów społecznych. Jeszcze rok temu aktywiści i aktywistki organizowali się jako odrębne
grupy wokół „swojego tematu”, by
stopniowo łączyć siły i wspólnie podejmować działania w obronie niezawisłości sądów, praw kobiet, przeciwko wycince drzew (#LexSzyszko) czy reformie
edukacji. Ostatnio, przy okazji zbliżających się Marszów Równości w Polsce,
do wspólnego działania włączyły się
środowiska LGBT+

Miasto Równych Szans
Jak ten odrodzony aktywizm społeczny wykorzystać w samorządach? Czy
mamy narzędzia, by zaangażowanie
obywatelskie włączyć do ruchów miejskich? Czy miasta mają szczególną rolę
do odegrania wobec „centralnej” polityki ograniczania praw człowieka i wolności obywatelskich?
Te tematy są punktem wyjścia do prezentacji, dyskusji i pracy warsztatowej
podczas V Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku w Zagłębiu (19-21 maja
2017). W ramach panelu tematycznego
„Miasto Równych Szans” uczestniczki i uczestnicy zajmą się diagnozą potrzeb i rozwiązań co do tego, jak w naszych miastach praktykujemy zasadę
równych szans. Jakie są z tego korzyści
dla mieszkanek i mieszkańców? Jakich

narzędzi i dobrych praktyk możemy się
od siebie wzajemnie nauczyć? Efektem
będą rekomendacje do strategii równościowych w samorządach, przedstawione na 9. Kongresie Kobiet w Poznaniu
(9-10 września 2017).
Wiele dobrego już się dzieje w naszych
miastach, jest coraz więcej pełnomocniczek i rad ds. równości, wdrażane
są programy antydyskryminacyjne
w szkołach, na uczelniach, w urzędach
i w placówkach gmin. Modernizuje
się przestrzeń miejską pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek oraz dostępności seniorów i osób
z ograniczoną mobilnością.

Europejska Karta Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu
Lokalnym
Wiele miast w Polsce przymierza się
do opracowania strategii równościowych, zintegrowanych z nowo tworzonymi strategiami gminnymi. Brakuje
jednak jeszcze wiedzy i praktyki, jakimi
sprawdzonymi metodami i narzędziami się posługiwać. Stąd też V Kongres
Ruchów Miejskich rekomenduje dwa
modele, sprawdzone w kilku tysiącach zagranicznych miast: 1) Europejską Karta Równości Kobiet i Mężczyzn
w Życiu Lokalnym, przyjętą przez Radę
Gmin i Regionów Europy w 2006 r. oraz
2) Kartę Różnorodności, zainicjowaną
w 2012 r. i koordynowaną przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

Europejską Kartę Równości Kobiet
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisało już 1653 miast, w tym z Polski tylko dwa: Nysa i Aleksandrów Kujawski.
W latach 2010-11 o wdrożenie Karty
w Gdańsku zabiegało Stowarzyszenie
WAGA, jednak prezydent i radni miasta
nie zdecydowali się na podpisanie dokumentu. Na potrzeby szeroko zakrojonej kampanii społecznościowej „Karta
do Równości” członkinie WAGI przetłumaczyły Kartę na język polski, dostosowały też do krajowych warunków poradnik Rady Gmin i Regionów Europy,
jak krok po kroku wdrażać plan równościowy w mieście.
Czytamy w nim: „Podpisanie przez radę
miasta Europejskiej Karty Równości jest
formalnym wyrazem zaangażowania
władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także
deklaracją wdrażania we własnym mieście zobowiązań, wynikających z Karty”. Dokument obejmuje 30 obszarów
tematycznych i są to tzw. “zadania gminy”, wynikające z ustawy o samorządzie
gminnym , m.in. edukacja, profilaktyka
zdrowia, zapobieganie wykluczeniom
społecznym, aktywizacja mieszkanek
i mieszkańców, mieszkalnictwo, zagospodarowanie przestrzenne, ekologia
i inne. Sygnatariusz Karty może skupić
się na jednym bądź kilku wybranych
przez siebie zadaniach i dążyć do wdrożenia Równościowego Planu Działania
w wybranych obszarach.

Dla przykładu: w omawianym na Śląsku obszarze „Rola Pracodawcy” (artykuł 11 Karty) badane jest „zaangażowanie samorządu jako pracodawcy
w uznanie i stosowanie prawa do równości kobiet i mężczyzn we wszystkich
aspektach zatrudnienia”. Przeanalizowaliśmy 6 kluczowych wskaźników,
m.in. średnie wynagrodzenie zatrudnionych mężczyzn i kobiet , według
szczebli w hierarchii służbowej, lukę
płacową, czyli różnice pomiędzy wynagrodzeniami urzędniczymi kobiet
i mężczyzn na równym szczeblu hierarchii służbowej czy też procedury przeciwdziałające molestowaniu seksualnemu w pracy.
Po przeanalizowaniu wskaźników
określa się w mieście mocne i słabe strony, bada potrzeby i opracowuje Równościowy Plan Działania. W wielu miastach, które wdrożyły ten artykuł Karty
okazało się, że nawet w sfeminizowanych zawodach (nauczycielki, pracownice administracji) kobiety zarabiają
o ok. 10-20% mniej na tym samym stanowisku co mężczyźni. Analiza pokazała też tzw. mechanizm „szklanego sufitu”, czyli ograniczone awanse dla kobiet
i niski odsetek zatrudnienia menadżerek w ścisłym kierownictwie i w zarządach spółek miejskich.
Każdy z 30 obszarów badany jest
na podstawie własnych wskaźników
i do każdego z obszarów tworzy się odrębny plan działania. Ta metoda „po-

dzielenia słonia na kawałki” jest stosowana już w ponad 1500 miastach
europejskich od kilku lat i przynosi wymierne rezultaty w postaci praktykowania zasady równych szans w konkretnych obszarach.

Karta Różnorodności
Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją pracodawcy (firmy, przedsiębiorstwa czy też samorządu) , który „zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu
dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia
i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych
w te działania”.
Karta Różnorodności wspierana jest
przez Komisję Europejską i realizowana
w większości krajów EU. W Polsce Kartę zainicjowało i koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie Kartę podpisało 168 sygnatariuszy, w tym
dwa samorządy: Słupsk i Poznań. Ważnym elementem wdrażania zasad Karty są akcje i kampanie społecznościowe,
m.in. Tydzień Różnorodności, obchodzony w tym roku po raz piąty w maju.
Kongres Ruchów Miejskich będzie
pracował nad stanowiskiem i rekomendacjami w sprawie strategii równościowych miast. Przedstawi je na 9.
Kongresie Kobiet w Poznaniu. Celem
długofalowym jest upowszechnienie
idei „Miasta Równych Szans” i włączenie strategii równościowych. do programów komitetów wyborczych w 2018.
Lidka Makowska, KRM, Lepszy
Gdańsk, Trójmiejska Akcja Kobieca

PRACUJEMY

ale zarabiamy mniej
Barbara Kijewska

Traktat Rzymski z 1957 roku ustanowił, że: Każde Państwo Członkowskie w pierwszym etapie gwarantuje wdrożenie, zaś w późniejszym
czasie stosowanie zasady równości
wynagrodzeń obejmujących pracowników płci męskiej oraz żeńskiej, którzy wykonują taką samą pracę.

rekomendowana była przez Międzynarodową Organizację Pracy. Po pierwszej wojnie światowej lobbing organizacji kobiecych sprawił, że postulat
równych płac znalazł się w agendzie
komisji odpowiedzialnej za przygotowanie zapisów traktatu wersalskiego
dotyczących pracy. Międzynarodowe
związki zawodowe poparły go z obawy, że pracodawcy będą woleli zatrzymać w pracy kobiety (otrzymujące
niższe wynagrodzenie), które zastąpiły mężczyzn wysłanych na front podczas wojny. W ten sposób zasada tej samej płacy za tę samą pracę znalazła się
w konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1919 roku. Tak więc artykuł 119 powstał w wyniku prób uregulowania kwestii gospodarczej, nie
zaś kwestii z zakresu sprawiedliwości
społecznej.

Różnice płacowe między kobietami
a mężczyznami jeszcze pół wieku temu
były rzeczywiście ogromne. Przykładowo, luka płacowa w Holandii wynosiła
około 40%, a wiele branż holenderskiej
gospodarki mogło funkcjonować dzięki nisko opłacanej pracy kobiet, dzisiaj
należy zaznaczyć niskopłatnej pracy
cudzoziemek. W 1955 roku w Niemczech kobiety zarabiały 63% tego, co zarabiali mężczyźni. Powstanie artykułu
119 Traktatu Rzymskiego w 1957 roku
wprowadzający zasadę jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
za jednakową pracę, można zrozumieć
w kontekście dwóch faktów. Po pierwsze, równość płac od dłuższego czasu

W Polsce luka płacowa, rozumiana
jako różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami, widoczna jest
prawie we wszystkich rodzajach aktywności zawodowej. Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. W 2014 r.
różnica pomiędzy płacami wynosiła ponad 760 zł. W województwach
różnica ta wahała się od ok. 165 zł
w podlaskim do ok. 1187 zł w śląskim.
W skali kraju przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 20,6% (o 764,18 zł)
wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Pomorskie na tle kraju nie
wyróżnia się, kobiety średnio zarabiają mniej od mężczyzn o 15,5% (693,74)
a w sektorze prywatnym o 17,5%

Problematyka równych szans kobiet i mężczyzn w sferze działalności ekonomicznej, zabezpieczeń
społecznych a szczególnie równych płac1 jest obecna w polityce
unijnej od chwili powstania Wspólnoty Europejskiej.

(769,94 zł). Różnica w zarobkach kobiet
i mężczyzn wiąże się z możliwościami
zatrudnienia w województwie. Tam
gdzie rozwinięty jest przemysł i usługi
różnice w zarobkach wzrastają.
Analizując wynagrodzenie należy zauważyć, że dwie trzecie (66%) wszystkich pracujących otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto mniejsze lub
równe przeciętnemu wynagrodzeniu
miesięcznemu dla gospodarki narodowej (tzn. ≤ 4107,72 zł). W grupie tej
nieco przeważają kobiety (52,2%). Największe dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn występują na kierowniczych (menadżerskich) stanowiskach
w najbardziej prestiżowych instytucjach rynkowych. Od lat stanowią je
branże z sektora informatycznego (IT),
telekomunikacyjnego, energetycznego
i finansowego. Przykładowo: kobiety ze
stażem pracy od 6 do 8 lat, które zajmowały stanowiska dyrektorskie, otrzymywały przeciętnie 6 450 PLN co stanowi jedynie 68% mediany wynagrodzeń
mężczyzn dyrektorów z identycznym
stażem pracy. Z kolei w przypadku pracowników szeregowych kobiety ze stażem pracy poniżej roku zarabiały przeciętnie 2 200 PLN brutto miesięcznie,
a więc 92% tego, co mężczyźni na stanowiskach szeregowych z tym samym
doświadczeniem zawodowym. Z danych GUS (październik 2014 r.) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD 2007) kobiety otrzymują wyższe
wynagrodzenie od mężczyzn jedynie
w sekcji: Transport i gospodarka maga-

zynowa i Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca. Różnica w zarobkach w skali
miesiąca odpowiednio wynosi 78,28 zł
i 33,57 zł w skali miesiąca (!). Zatem im
wyższe dochody tym mniej kobiet. Zawody, w których osiąga się najwyższe
wynagrodzenie są zmaskulinizowane.
Należy odnotować, że różnice płacowe mają charakter uniwersalny, utrzymują się we wszystkich państwach
i regionach Unii Europejskiej. Różnice
w wynagrodzeniu utrzymują się nawet
w zawodach, w których kobiety stanowią zdecydowaną większość. Najwyższy odsetek kobiet wśród ogółu zatrudnionych jest w edukacji (z wyłączeniem
szkolnictwa wyższego) i opiece zdrowotnej (80%). Na następnych miejscach
plasuje się sektor bankowy i ubezpieczeniowy (68,7%), administracja państwowa z wymiarem sądownictwa
(66,3%), rynek obsługi nieruchomości
(64,6%) oraz sektor usług (61,9%).
W Polsce dodatkowo na kulturowe
uwarunkowania wedle których mężczyzna jest żywicielem rodziny nakłada się brak zgody co do ujawniania
wysokości wynagrodzenia. Badacze
wskazują, że przyczyną utrzymywania się różnic płacowych jest również większa akceptacja wśród kobiet
na warunki płacowe, które proponuje
pracodawca. Innymi słowy kobiety są
mniej skłonne do podejmowania ryzyka (odmowy zatrudnienia) w negocjowaniu wynagrodzenia.

Śmiałym rozwiązaniem w tym zakresie
jest niemiecki rządowy projekt ustawy
pt. Prawo dotyczące przejrzystości wynagrodzenia. Projekt ustawy zakłada,
że pracodawca zatrudniający powyżej 200 pracowników ma obowiązek,
na życzenia pracownika, udzielić informacji co do wysokości wynagrodzenia
pracowników na podobnych stanowiskach i o podobnych kompetencjach.
Ponadto, przedsiębiorstwa z ponad 500
pracownikami miałyby publikować regularne aktualizacje struktury wynagrodzeń. Minister spraw rodzinnych,
kobiet i młodzieży Manuela Schwesig
zapowiedziała, że do 18 maca 2018 r. tj.
Dnia równego wynagrodzenia prawo
zacznie obowiązywać.
Barbara Kijewska - doktor nauk
o polityce, pracuje w Instytucie Politologii na Uniwersytecie
Gdańskim. Badawczo zajmuje się
zagadnieniem aktywności politycznej i publicznej kobiet. Członkini Stowarzyszenia WAGA.
Przypis:
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (Gender Pay
Gap – GPG) określany jest mianem
luki płacowej. Wskaźnik wyliczany jest zgodnie z metodologią Eurostatu na podstawie przeciętnych
stawek godzinowych wynagrodzeń
ogółem brutto.
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MIESZKANIOWE WYZWANIA
Kongresu Ruchów Miejskich
Joanna Erbel
W 2017 roku, kiedy odbywa się V
KRM, mieszkaniówka jest jednym
z kluczowych obszarów zainteresowania nie tylko ruchów miejskich,
ale też i wielu samorządów.
Celem Kongresu Ruchów Miejskich powinno być wspieranie
dobrych praktyk, uwrażliwianie na wielowymiarowość polityki mieszkaniowej. Przed nami
mnóstwo pracy, bo mieszkaniówka przez lata była tematem
spychanym na polityczny margines. Zarówno przez polityczki i polityków, jak i początkowo
przez nas samych.
Kiedy w 2011 roku odbywał się
I Kongres Ruchów Miejskich polityka mieszkaniowa nie znalazła
się wśród 9 Tez Miejskich, które
miały wyznaczać obszary wspólne dla zebranych w Poznaniu organizacji. Polityka mieszkaniowa
jako polityka społeczna okazała
się wówczas dla części uczestników i uczestniczek zbyt kontrowersyjna. Nie było konsensusu
odnośnie tego, czy jest to temat,
którym jako ruchy miejskie chcemy się zajmować. To, co dziś
jest oczywiste, jeszcze 6 lat temu
oczywiste nie było. Nawet dla
grupy osób, która rościła sobie
prawo do wyznaczaenia trendów
miejskich.
Mieszkaniówka została zepchnięta na dalszy plan. Mogły nią się zajmować organizacje w ramach własnych działań, ale już na wspólne
stanowiska nie było zgody.

niowej nastąpił dopiero w 2015
wraz z pojawieniem się Funduszu Mieszkań na Wynajem.
Celem nowego programu było
w teorii udostępnienie oferty najmu osobom, które nie są w stanie opłacać miesięcznej stawki
za wynajem po cenach rynkowych oraz pomoc dla osób, które
nie mposiadają wymaganej zdolności kredytowej. Sam program
można oceniać bardzo krytycznie: czynsze w tych mieszkaniach
są niewiele niższe od rynkowych,
a rządowe wsparcie de facto najbardziej pomogło firmom deweloperskim, który nie były w stanie
sprzedać wybudowanych przez
siebie mieszkań. Znacznie lepiej
na ceny rynku najmu zadziałoby
wprowadzenie wzorem Francji
podatku od pustostanów.
Kolejnym krokiem było przyjęcie przez rząd jesienią 2016 roku
Narodowego Programu Mieszkaniowego, który nie tylko wskazał na kluczowe znaczenie, jakie
powinna mieć polityka mieszkaniowa, ale też odnosił się potrzeb
mieszkaniowych w całej różnorodności. Wyszliśmy w ten sposób
z błędnego koła, w którymgdzie
wyzwania polityki mieszkaniowej utożsamiano z problemami
(i możliwościami) wąskiej grupy osób: młodych rodzin z klasy
średniej ze zdolnością kredytową.
Dodatkowo dyskusję wokół polityki mieszkaniowej w Warszawie
podgrzewała kwestia reprywatyzacji i związanej z nią przemocy wobec lokatorów i lokatorów,
czego najboleśniejszym symbo-

na obniżanie kosztów mieszkania może być inwestycja w przestrzenie użytkowe współdzielone z kilka osobami – wspólna
pralnia to oszczędność miejsca
na prywatną pralkę w mieszkaniu, współdzielona biblioteka
czy dom sąsiedzki może być wygodną alternatywą dla salonu.

lem jest śmierć tragicznie zmarłej
działaczki lokatorskiej, Jolanty
Brzeskiej. Mimo starań samorządu, żeby zapewniać mieszkania
zamienne dla osób z budynków
przejętych w ramach zwrotów
z tytułu dekretu Bieruta, wciąż
temat reprywatyzacji jest jednym z punktów zapalnych.
Dobra polityka mieszkaniowa
powinna widzieć społeczeństwo w całej jego różnorodności: zarówno starych, jak i młodych, biednych, jak i bogatych.
Tych, co cenią sobie samotność,
jak i tych, którzy chcą mieszkać
wspólnie i dzielić się tym, co posiadają. Patrzeć nie tylko na tu
i teraz, ale również na wieloletnie konsekwencje, w tym skutki
środowiskowe. Polityka mieszkaniowa to nie tylko dostępność
mieszkań, ale też i kwestie wpływu na klimat. Poza Narodowym
Programem
Mieszkaniowym

widzimy znacznie przyśpieszenie w pracach nad programami
mieszkaniowymi na poziomie
samorządów.
Zmieniają się obecnie style życia, modele rodziny czy warunki
pracy. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej powinniśmy móc być
aktywni, zwiększa się ilość osób,
które pracują zdalnie. Pokolenie
Millenialsów chętniej wybiera
do życia centra miast niż domkiu
z ogródkiem na przedmieściach,
co daje nadzieję ndla stopniowego zatrzymaniea procesów
suburbanizacji. Konieczność dostarczania dostępnych cenowo
mieszkań na wynajem rzuca inne
światło na parkingi podziemne, które znacznie podwyższają
kosztya budowy. Auto traktowane jako symbol luksusu z czasem
może stać kosztowną fanaberią,
z której warto zrezygnować, żeby
móc mieszkać taniej. Sposobem

Jako KRM musimy się również domagać progresywnych
rozwiązań, obiecanych w Narodowym Programie Mieszkaniowym, takich jak: zmiany
w Ustawie o ochronie praw lokatorów, które pozwalałyby
na weryfikację dochodów osób
zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych. Powinna
zostać zachowana ciągłość najmu, ale zamożniejsze osoby powinny płacić wyższe czynsz niż
osoby ubogie. Konieczne jest postawienie na budownictwo senioralne i międzypokoleniowe
oraz na podnoszenie efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych. Musimy dbać
o to, żeby polityka mieszkaniowa odpowiadała na potrzeby
wszystkich grup społecznych –
a nie tylko jednej wybranej, niezależnie od tego, która z nich
to będzie. Jedynie spójny system
pomocy mieszkaniowy, wrażliwy na różnorodne potrzeby, pozwoli w pełni zapewnić bezpieczeństwo mieszkaniowe.
Joanna Erbel - Fundacja Blisko,
Warszawa

Neoliberalna narracja, którą naznaczony był I KRM, zniknęła już
rok później. Na drugim zjeździe
ruchów miejskich w Łodzi mieszkaniówka była już w pełni obecna. Jako KRM domagaliśmy się
wówczas uwzględnienia kwestii
mieszkaniowej jako oddzielnego
obszaru omawianego w ramach
Krajowej Polityki Miejskiej. Niestety, pomimo naszych starań nie
znajdziecie jej w spisie treści przyjętego w październiku 2015 roku
dokumentu.
Polityka mieszkaniowa przez
wiele lat była wielkim nieobecnym w dyskusji o mieście. Z jednej strony mieszkanie jest jednym
warunkiem egzystencji, zaś artykuł 75 Konstytucji RP nakłada
na samorządy konieczność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
w tym ułatwianie dochodzenia
do własności, z drugiej zaś posttransformacyjny zdrowy rozsądek podpowiadał, że jedynie posiadanie mieszkania na własność
bez gwarantem bezpieczeństwa.
Zachęcały do tego również takie
programy państwowe jak Rodzina Na Swoim czy Mieszkanie
Dla Młodych. Jednocześnie trwała masowa prywatyzacja zasobu
komunalnego. Rzeczą oczywistą była możliwość wykupienia
gminnego mieszkania z bonifikatą odpowiednią do stażu zamieszkiwania, która sięgała do 90%.
Realny przełom w myśleniu o relacji własności i polityki mieszka-

Osiedle komunalne na Golędzinowie, Warszawa.
Fot. Joanna Erbel
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Polskie miasta według GUS
• 1 miasto milionowe: Warszawa
• 4 miasta od 500 000 do 999 999: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań
• 11 miast od 200 000 do 499 999: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom,
Sosnowiec, Toruń
• 23 miasta od 100 000 do 199 999: Kielce, Rzeszów, Gliwice, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zabrze, Rybnik, Ruda Śląska,
Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Płock, Elbląg, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów,
Koszalin, Kalisz, Legnica
• 72 miasta od 40 000 do 99 999
• 111 miast od 20 000 do 39 999
• 187 miast od 10 000 do 19 999
• 178 miast od 5000 do 9999
• 219 miast od 2500 do 4999

W miastach żyje 60,27% mieszkańców
Polski
• największy odsetek w woj. śląskim - 77,13

• 117 miast poniżej 2500.

RAZEM: 923

Zdobywamy

Aktywista

małe i średnie miasta w miejskiej dżungli
inaczej. Wiem też, że wyzwania,
które stoją przed nami, są ważne. Powiem więcej, są ważniejsze niż to, co może się wydarzyć
w kilku wielkich miastach, bo
to małomiasteczkowy obywatel,
konsument, wyborca, decyduje
o tym, jaka jest Polska.

Witold Gawda
Łomianki
Są średnie, niewielkie albo całkiem małe. Mieszkamy w nich
i jest nas wiele, ba, stanowimy
większość mieszkanek i mieszkańców tego kraju. A jednocześnie specyficzne problemy
naszych społeczności rzadko
trafiają na agendę dyskusji o
miastach.
Co do tego, że te problemy mają
swoją specyfikę, nie mam wątpliwości.
Płock nie jest Warszawą w miniaturze, a Kalety nie są mniejszymi Katowicami.
Każdy z nas, kto próbuje w te
miasta tchnąć nowego ducha,
ruszyć do aktywności uśpione
masy mieszkańców, staje przed
problemami, mającymi swoje
źródło w małomiasteczkowym
klimacie, specyficznych relacjach między ludźmi, w poglądach, przesądach i stereotypach,
które przecież nie zawsze są takie, jak w wielkomiejskich zbiorowiskach.
Nie wiem, czy mamy łatwiej,
czy trudniej, wiem, że mamy

Ekspertami od aktywności małych i średnich miast nie są autorytety naukowe, burmistrzowie
i prezydenci, ani uznani publicyści, są nimi setki zwykłych
mieszkańców, którzy poważnie potraktowali swoje obywatelskie powinności. Zwykłych i
niezwykłych zarazem. V Kongres Ruchów Miejskich zgromadzi takie grono ekspertów. Będziemy zadawali sobie trudne
pytania, dzielili się doświadczeniami i obserwacjami małomiasteczkowych problemów. Jak
wynika z dyskusji, która już rozpoczęła się w facebookowej grupie “Nasze miasteczka”, część
z tych wyzwań nie omija także
większych miast.
Jeśli aktywizowanie mieszkańców jest Twoją pasją, zapraszamy
20 maja na sesję “Małe miasta”.
Witold Gawda – "Dialog" – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich

Witold Gawda

Ruch miejski to coś więcej niż organizacja pozarządowa. Nasz dekalog – 15 Tez Miejskich wyraźnie pokazuje, że chodzi o takie stowarzyszenia i
fundacje, które chcą zmieniać świat wokół siebie.
Narzędzia, jakie stoją do dyspozycji tych niespokojnych duchów, wydają się śmiesznie skromne,
bo cóż takie NGO może? Samo rzeczywiście niewiele. Ale gdy wokół organizacji jest prawdziwe poruszenie mieszkańców, prawdziwy ruch,
to rzecz wygląda zgoła inaczej. I właśnie różnica między organizacją zawieszoną w próżni, a
ruchem silnym aktywnością mieszkańców, jest
wyzwaniem, przed którym stoimy. Nie mamy
wszak innych atutów, ani władzy, ani pieniędzy,
ani wiedzy większej niż profesjonaliści. Mamy
tylko lepszy niż inni kontakt z mieszkańcami.
Aktywność mieszkańców to alfa i omega skuteczności ruchów miejskich.
Jak to robimy? Każdy na swój sposób. Skoro jesteśmy rzecznikami zmiany, to w naturalny sposób
mamy krytyczny stosunek do władzy. Jedni są z

lokalnym samorządem w otwartej wojnie, inni
uprawiają cichą kohabitację, jeszcze inni współpracują, by od środka zmieniać postępowanie organów rządzących.
Jakie mamy strategie? Dla jednych narzędziem
są akcje protestacyjne, manifestacje i happeningi,
inni zabiegają o granty, by móc finansować pożyteczne działania, a jeszcze inni startują w wyborach, aby zdobyć władzę, i w ten sposób kształtować rzeczywistość.
Jakikolwiek sposób działania byśmy przyjęli, kluczem pozostaje poparcie świadomych mieszkańców.
Dlaczego świadomych? No właśnie. Partiom politycznym wystarczy poparcie bez aktywności,
wystarczy, by człowiek wrzucił kartkę do urny.
My musimy mieć coś więcej. Nasze poparcie powstaje w działaniu, w interakcji z mieszkańcami.
Nie ma zmiłuj. Albo wyciągniemy ich z domów,
sprowokujemy do działania, albo pozostanie po
nas tylko gadanina.
Bez aktywności mieszkańców nie ma ruchu miejskiego – jest tylko ruch pozorny.
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Z bliska gorzej widać Paternalistyczne miasto
stał świetnym nauczycielem fizyki. Jeżeli umawialiśmy się z ulicą Moniuszki na
bijatyki, to trudno potem zrobić wspólny
projekt społeczny.
Dlatego warto pokazać budowanie na celach i dobru wspólnym, na tym co łączy,
bez historii. Szczególnie przydatna może
być metoda Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dotycząca animacji dobra
wspólnego. Zwłaszcza że jest przeznaczona właśnie dla małych społeczności. Metoda zakotwiczona na tu i teraz, skupiona na
dobru wspólnotowym.

Waja Jabłonowska
Pisane z samotnej wyprawy rowerowej do Grecji
Będąc wewnątrz społeczności, mamy
mało punktów odniesienia, kręcimy się
wokół tego samego, odnosimy swoje oceny ciągle do tych samych faktów i zdarzeń. To jest sytuacja trochę podobna do
sytuacji osób, które doświadczają przemocy. Wchodzi się w kokon. Póki nie ma impulsu z zewnątrz, nie wyjdzie się z niego.
Warto pomyśleć o takim impulsie. Mądrze
nazywa się to: patrzeć na problemy z metapoziomu. Zobaczyć, że lokalne problemy mają naprawdę charakter uniwersalny, bo są mocno powtarzalne. Każdy z nas
jest specjalistą od swoich środowisk, ale
zdarza się, że pewne rzeczy są tak oczywiste, że aż niewidoczne.

Pamięć ludzi i miejsc
To, że się gdzieś wyrosło, wśród tych
samych ludzi, jest wartością, ale ma też
swoje bariery. Jeżeli Krzysio dłubał w
nosie w przedszkolu, to wszyscy mu to
bardziej pamiętają niż to, że potem zo-

Jeżeli coś jest problemem,
to zawsze nim zostanie
Jeżeli definiujemy to, co trudne, jako wyzwanie, otwieramy sobie furtkę do rozwiązań. Zamiast pytać, dlaczego to się
dzieje, spytajmy, po co to się dzieje? I takie przeformułowanie prowadzi nas do
rozwiązania, a nie grzebania się w przyczynach.

Liderzy lokalni są bardzo samotni
Wyrastają ponad swoją społeczność, chcą
więcej, czasami frustrują otoczenie, bo pokazują, że inni nie widzą całego kontekstu
zdarzeń. Zwyczajnie potrzebują umiejętności budowania sojuszy. Wiecie równie
dobrze jak ja, że im mniejsza miejscowość,
tym więcej uwikłanych w różne „interesy” zależnych od władzy. Często liderzy
szukają wsparcia na zewnątrz, bo wielokrotnie się zawiedli. I tutaj ważna zasada:
„daleki kapitał społeczny jest dużo skuteczniejszy, niż bliski” . Warto nauczyć się
sięgać do grup, ludzi, z którymi nas prawie nic nie łączy, poza miejscem zamieszkania. Trochę to kontrintuicyjne, bo dlaczego szukać daleko? Ale to dalekie może
w ten sposób wkrótce stać się bliskie.

Służalcza opinia

publiczna
Rozmowa z Piotrem
Jasińskim z Ciechanowa

Wszystkim naszym rozmówcom
zadajemy pytanie o przyczyny
tego, że aktywność mieszkańców
jest ciągle poniżej naszych
oczekiwań.
Gdyby zastanowić się nad praprzyczyną bylejakości funkcjonowania miasta,
to w oczy rzuca się obawa ludzi przed
przeciwstawieniem się władzy, czy chociażby przed zabraniem publicznie głosu.
Ludzie nie tylko nie czują się gospodarzami, ale można odnieść wrażenie, że nie czują się wolni. Takiego paraliżu chyba jednak
nie widać w dużych miastach.

Skąd się to bierze?
Ludzie w niemałym, bo 40-tysięcznym
mieście jednak dobrze się znają. Miesz-

Moje doświadczenia to działanie w 30 tys.
mieście powiatowym. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie działa w Pruszczu
Gdańskim od 2014 roku. Działamy na terenie miasta, ale też powiatu. Miasto to ok. 30
tys. mieszkańców, powiat około 110 tys. Nasze członkinie zostały wybrane w otwartych
wyborach wśród powiatowych organizacji
pozarządowych i działają w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego
oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego. Obie rady działają
na poziomie powiatu, na poziomie miasta nie
pojawiła się dotychczas taka propozycja.
Największym plusem i minusem Pruszcza jest jego dobra sytuacja finansowa (jedno z bogatszych miast w Polsce) i bliskość
Gdańska (10 km). To sprawia, że w mieście
jest dużo inwestycji, a brakujące usługi są
łatwo dostępne w Gdańsku. Obecny Burmistrz Miasta sprawuje swój urząd nieprzerwanie od 2002 roku.
Problem w relacjach władz i mieszkańców
jest takie paternalistyczne podejście władz
do mieszkańców. Przykładem może być powiatowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie zapisy i kwota
od kilku lat pozostają zbliżone, mimo protestów przedstawicieli organizacji pozarządowych. Czy ustalanie terminów spotkań
- przekonanie, że jako przedstawiciele organizacji bez problemu możemy dostosować
się do godzin pracy urzędu.
Kwestią do dyskusji jest aktywność mieszkańców. Zainteresowanie mieszkańców
życiem publicznym raczej niewielkie, koncentruje się raczej na kwestiach kulturalnych. Stosunkowo niewiele osób uczestniczy
w konsultacjach społecznych. Pytanie tylko
co jest skutkiem, a co przyczyną tego stanu
rzeczy. Wydaje się, że nie wynika to z braku chęci działania, co z braku wiedzy. Dwa
lata temu prowadziliśmy projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
i okazało się, że zainteresowanie mieszkańców jest duże: prowadząc szkolenia z zakresu partycypacji publicznej oraz trzy procesy konsultacji społecznych we współpracy
z Urzędem Miasta, za każdym razem rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma osobami. Wychodziliśmy do ludzi, robiliśmy konsultacje
w terenie, w weekendy i po godzinach pracy. Skutkiem przeprowadzonych konsultacji
jest to, że kilka osób nadal z nami współpra-

cuje, bo zobaczyło, że warto. Standardowe
konsultacje prowadzone przez UM to konsultacje pisemne, ew. dyskusja nad projektem dokumentów planistycznych o godzinie 14:00 w siedzibie urzędu. Kolejna sprawa
to informowanie o konsultacjach: rozproszone w różnych miejscach na stronie internetowej czy w BIP. Sama także przegapiłam
konsultacje GPR, w których chciałam uczestniczyć (żadna informacja o konsultacjach nie
pojawiła się np. na miejskim FB, na stronie
miasta zakładkę pn. rewitalizacja dość trudno odnaleźć).
Podsumowując, największe problemy i wyzwania małych miast to dla mnie:
1.

wyrwanie mieszkańców z konformizmu i samozadowolenia wynikającego z dobrobytu tego miasta - w mieście dużo się inwestuje, ale nie zawsze
z sensem i współczesnymi standardami. Trzeba mieszkańców pobudzić
do działania i wskazać odpowiednie
narzędzia partycypacji publicznej,

2.

start w wyborach samorządowych
przedstawicieli organizacji pozarządowych - mimo krytyki okręgów jednomandatowych, na poziomie mniejszych miast i gmin wiejskich pozwoliły
one na obecność w radach gmin większej liczby przedstawicieli komitetów
społecznych (też w oparciu o organizacje pozarządowe),

3.

lepsze wykorzystanie budżetu obywatelskiego na cele społeczne,

4.

większa kontrola obywatelska nad władzami i wydatkowaniem budżetu,

5.

współpraca mieszkańców z radnymi,

6.

sposób organizacji konsultacji społecznych i informowania o konsultacjach
społecznych.

Front Wyzwolenia
Małych Miast

W Ciechanowie macie ciekawego
prezydenta?
Nasz prezydent jest medialną sensacją, bo
ma 29 lat. Ale niewiele z tego wynika. My
w portalu 06-400.pl , który skupia młodych
społeczników, nie widzimy, by coś nas łączyło z prezydentem z powodu podobieństwa wiekowego. Miastem nadal rządzą
niejasne powiązania, a dostęp do informacji trzeba sobie wyrąbywać metr po metrze.

Marta Jaskulska,
Pruszcz Gdański

Jan Miejski
kają tu od pokoleń, dużo o sobie wiedzą.
Na anonimowość nie ma co liczyć. Działa
więc silna kontrola społeczna. Wydawałoby się, że to pozytywne zjawisko, ale w połączeniu z władzą prezydenta, to społeczna kontrola jest tylko narzędziem kontroli
sprawowanej przez urząd. Opinia publiczna jest niewolnikiem, instrumentem, za pomocą którego staje się ona coraz mniej publiczna, a coraz bardziej służalcza. Trudno
w takiej sytuacji być przesadnym optymistą.
Mimo to, robimy swoje. Przede wszystkim
zajmujemy się informacją, staramy się jak
najwięcej wydobywać z urzędu i publikować. Spotkania są nagrywane i udostępniane w sieci. Jawność jest zabójcza dla koterii,
układów i paraliżującego strachu. Strach
przecież dotyczy tego, że inni się dowiedzą,
co powiedziałem. Jeśli normą jest, że wszystko jest jawne, to strach przed ujawnieniem
czegokolwiek przestaje mieć rację bytu.

Nikogo specjalnie nie interesujemy, mało kto
chce przyglądać się naszym problemom. Ani
one atrakcyjne, ani nowoczesne. Awangarda
postępu cywilizacyjnego podąża przez wielkomiejskie aglomeracje, tam są centra wszystkiego. My jesteśmy najwyżej rezerwuarem ludzkich zasobów „dobrej” albo „jeszcze lepszej”
zmiany.
Ale możecie się, drodzy metropolitanie, nieźle
zdziwić. Małe i średnie miasta to drzemiący olbrzym. To siła, która, jeśli ją uruchomimy, naprawdę zmieni oblicze kraju.
Niejedna partia polityczna próbowała z tego
potencjału zrobić użytek. Na polityczny nawóz
przerabiane były zarówno pokłady oportunizmu i bogobojnej, odświętnej pobożności, jak i
i partykularne interesy małych czy większych
biznesów. Każde z tych przedsięwzięć wykorzystywało wyłącznie to, co było użyteczne,
lub hodowało, w najlepszym wypadku, nowe

zasoby poparcia. Dlatego nie tędy droga.
Szanse na wybicie się tych miast na niepodległość daje tylko to, co wyrasta z ich wnętrza,
od dołu i bez instrumentalnych celów.
Oto jesteśmy, ruchy miejskie małych miast.
Śmiertelne zagrożenie dla bylejakości standardów demokratycznych, nonszalancji władz
wszystkich szczebli i tych, którzy czerpią korzyści z konserwowania cywilizacyjnych skansenów.
Ani dziś, ani jutro rewolucji nie będzie, ale widmo już krąży nad naszymi głowami. Wystarczy trochę się przyłożyć.
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Na czym polega generalny problem

Z POLITYKĄ KULTURALNĄ?

Artur Celiński

Zbyt często rozmowa o kulturze
z ludźmi kultury przypomina
rozmowę z górnikami o górnictwie: za dużo mówi się o pieniądzach, a za mało o rozwiązaniach.
Polityka kulturalna nie ma zbyt wielu sympatyków. Zazwyczaj kojarzy
się nam źle – nie tylko jako przestrzeń niejasnych powiązań. Politycy odgrywają w niej rolę mało pożytecznych idiotów. Artyści uważają
się za tłamszonych przez system,
czego jedynym owocem jest frustracja. Nic dziwnego. Żyjemy w kraju, w którym kultura jest tematem
niszowym. Znamy to – mamy słaby system edukacji, który oznacza
w konsekwencji małe zainteresowanie światem kultury. W końcu ta się
„nie klika”. Polityka poza tą wypełniającą nasze telewizory i rozgrzewającą do czerwoności Facebooka
też jest mało popularna, jeśli mówimy o polityce jako o planie działania – z celem, priorytetami, narzędziami i podziałem zasobów. Nie
oszukujmy się: to połączenie dwóch
niszowych kwestii sprawia, że polityka kulturalna nie jest tematem
atrakcyjnym. Pozostaje niszą nisz,
o której przypominamy sobie tylko
wtedy, gdy ktoś komuś zdejmuje
obraz ze ściany galerii.
Świetnie ilustruje to artykuł Witolda
Mrozka opublikowany 18 lipca 2016
r. w „Gazecie Wyborczej”. Mrozek,
komentując kwestię źle zorganizowanych konkursów na dyrektora
Teatru Polskiego we Wrocławiu,
zarzucił samorządowcom, że psują
kulturę. Pomijając fakt, że redaktor
„Gazety Wyborczej” w swoich ocenach jest zdecydowanie zbyt jednostronny i nie zauważa, że jakość
polityki kulturalnej zależy nie tylko
od polityków i urzędników, ale również m. in. od dyrektorów teatrów,
jego tekst jasno pokazuje, że czołowe media włączają się w dyskusję o polityce kulturalnej wówczas,
gdy na dyskusję jest już za późno,
oraz że pojawia się ona wtedy, kiedy dotyczy tych, którzy są przez
daną redakcję cenieni. Problem jest
jednak zdecydowanie szerszy –
niewiele osób debatuje o systemowych aspektach wspierania kultury
w Polsce i ich konsekwencjach. Nie
ma dobrych systemów ewaluacji,
bo – jak określił to Maciej Nowak –
żeby nimi operować, „trzeba jednak
umieć obsługiwać bardziej skomplikowane narzędzia niż liczydła”.
a jego zdaniem umiejętność tę posiadają – przynajmniej w kulturze
– tylko ludzie sztuki, którzy bardzo
niechętnie dążą do określenia merytorycznych podstaw, według których mieliby być oceniani.
Oczywiście politycy często mylą
kulturę z rozrywką, a jeśli już
coś ma być artystyczne, to najlepiej żeby nie sprawiało problemów i było tanie. Wcale się więc
nie dziwię, że w sprawie wyników niedawnych konkursów
na stanowiska kierownicze pada
wiele ostrych słów. Jestem jednak zaskoczony, że cały czas
mamy ochotę funkcjonować
albo w atmosferze świętowania

wielkich festiwali kultury, albo
we frustracji spowodowanej gaszeniem pożarów, z których nikt
nie wychodzi zwycięsko. Warto
więc zastanowić się, czy mamy
siłę i ochotę, aby zacząć świadomie myśleć o polityce kulturalnej
i przestać w niej funkcjonować jak
pacynka poruszana coraz to nowym skandalem.

O czym w ogóle
mówimy?
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ustalenie, co w ogóle mamy na myśli, gdy mówimy
o polityce kulturalnej.
W 2015 r. w ramach badań DNA
Miasta zapytaliśmy ponad 1,3 tys.
osób w Polsce o opinię na temat
stanu miejskich polityk kulturalnych. I okazało się, że mamy
w Polsce nie jeden, a co najmniej
cztery sposoby rozumienia istoty polityki kulturalnej. Pisaliśmy
o tym zjawisku obszernie w raporcie DNA Miasta, więc przypomnę te definicje w dużym
skrócie. Pierwsze, najbardziej
powszechne rozumienie traktuje
kulturę w sposób „administracyjny”: mamy zasoby, którymi trzeba zarządzać. Drugi sposób rozumienia koncentruje się na usłudze
i jej odbiorcach – władze muszą dbać o potrzeby kulturalne
mieszkańców. Trzecia definicja
pozycjonuje kulturę jako element
budowania więzi społecznych
i kształtowania postaw. Czwarta
zaś odmiana myślenia o polityce
kulturalnej w centralnym punkcie
stawia twórców kultury.
Sprawa jest o tyle poważna, że każde z tych podejść do polityki kulturalnej wyznacza inne role dla
władz, a co za tym idzie, odmiennie
określa również ich odpowiedzialność za kulturę. Burmistrzowi,
który chce przede wszystkim zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
trudniej będzie zrozumieć, że być
może warto uszczuplić budżet
przeznaczony na organizację imprezy typu „dni miasta” i ufundować stypendia dla początkujących
twórców. Dla tego, kto kładzie nacisk przede wszystkim na sprawną administrację, zupełnie nieistotna może być z kolei potrzeba
stworzenia przestrzeni dla eksperymentowania, związanego przecież z ryzykiem, które często bywa
wyzwaniem dla struktur i reguł
z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Tylko że o tym wszystkim bardzo rzadko się mówi.
W kwestii polityki kulturalnej
wciąż zdecydowanie więcej nam
się wydaje, niż rzeczywiście wiemy. Tak jak pewnemu aktorowi
ze Szczecina, który w 2010 roku
protestował przeciwko łączeniu
czegoś tak pięknego i uczciwego jak kultura z czymś tak wrednym i odpychającym jak polityka.
Zgadzam się z tym stanowiskiem.
Ale tylko wtedy, gdy ustalimy,
że myślimy tu o polityce przez
małe „p” i kulturze przez duże
„K”. I jest to typowe, błędne założenie. Uległ mu nawet Bogdan
Zdrojewski, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał, że nienawidzi tego pojęcia. Jego zdaniem

„Kultura to sfera aksjosemiotyczna znaków i wartości. Każda instrumentalna ingerencja musi
być skazana na porażkę”. Taka
deklaracja z ust człowieka, który kształtował priorytety polskiej
polityki kulturalnej przez siedem
lat, budzi nie tylko moje zdziwienie, ale wprawia mnie w nieprzemijającą konsternację. Podobnie
jak Jarosław Broda, dyrektor Wydziału Kultury we Wrocławiu,
który na moje pytania o jego rolę
w polityce kulturalnej zawsze odpowiadał, że on tylko stara się
pomóc, a jakakolwiek interwencja byłaby przecież rodzajem bolszewizmu. Nie przeszkodziło
mu to jednak tak interweniować
w sprawie przyszłości Doroty
Monkiewicz, twórczyni wrocławskiego Muzeum Współczesnego,
w taki sposób, że wywołał nie
tylko oburzenie dużej części środowiska twórców kultury z całego kraju, ale także pokazał nieprofesjonalne podejście urzędu
do kwestii zarządzania w kulturze. Na szczęście dyrektor Broda
szybko wycofał się ze swojej decyzji w sprawie Monkiewicz.
Może rację ma więc Anda Rottenberg, która wyraziła swój bardzo negatywny stosunek do jakiejkolwiek polityki kulturalnej,
apelując, by pozostawić kulturę
jej „naturalnemu rozwojowi”. Jej
opinia nie wynika jednak ze strachu przed odrażającą stroną polityki i jej manipulacjami. Mamy
tu do czynienia z przekonaniem,
że politykom brakuje kompetencji
do decydowania o tym, co w kulturze wartościowe. Ich ingerencje
zaburzają więc „naturalny rozwój
kultury”, bo decyzje o wsparciu
czy promowaniu danego artysty lub artystki podejmowane są
na podstawie arbitralnych kryteriów. Tyle że znamy również
wielu ekonomistów, którzy podobnie jak Rottenberg na kulturę,
patrzą na sferę gospodarki i sugerują, że jeśli politycy rzeczywiście
chcą pomóc, powinni trzymać się
od niej z daleka i pozwolić sprawom toczyć się swoim naturalnym torem. Pytanie tylko, czy
niewidzialna ręka rynku spełnia
pokładane w niej oczekiwania?
Przytoczone przeze mnie opinie
odnoszą się tylko do jednego wymiaru polityki kulturalnej – tego
najbardziej widocznego, którego wizytówką mogłoby być odwołanie spektaklu „Golgota Picnic”, a twarzą premier Gliński
wzywający do cenzury prewencyjnej przed premierą „Śmierci
i dziewczyny”. Koncentrowanie
się na tym wymiarze jest równie oczywiste, co niebezpieczne.
Umyka nam wtedy to, co w polityce kulturalnej decyduje o jakości warunków rozwoju działalności kulturalnej.

Inne wymiary polityki
kulturalnej
Na początku swojej kadencji
w Słupsku prezydent Biedroń
wielokrotnie powtarzał, że chce
wyraźnie postawić na kulturę nieinstytucjonalną. Zależało
mu na tym, aby małe organizacje pozarządowe dostały więk-

sze wsparcie od miasta. Cel wydaje się słuszny, nie ma tu żadnej
kontrowersji ani skandalu. Jest
za to pytanie: jak go osiągnąć?
Co może zrobić prezydent, aby
wzmocnić nieinstytucjonalną sferę działalności w kulturze?

Odpowiedź jest bardzo prosta:
pierwszym krokiem jest zbadanie, jak działa dotychczasowy
system wsparcia działalności kulturalnej dla NGO. Słupsk zrobił
to naszymi rękoma – we wrześniu
2015 roku jako zespół DNA Miasta opublikowaliśmy raport zawierający diagnozę stanu polityki
kulturalnej w tym mieście. Okazało się, że 96% finansów na kulturę Słupsk przekazuje na działalność instytucji kultury. Nie
trzeba być ekspertem, by zauważyć, że przy takich proporcjach
kultura niezależna, pozainstytucjonalna i oparta na działaniach
organizacji pozarządowych nie
będzie miała zbyt wielu możliwości pozyskania wsparcia. Następie pokazaliśmy, że lokalny
system konkursów grantowych,
a więc jedno z najważniejszych
źródeł finansowania działalności
kulturalnej NGO, preferuje nie
małe, a przede wszystkim duże
organizacje. W latach 2010-2015
pięciu największych grantobiorców otrzymało łącznie 1,52 mln zł,
a więc 77,3% wszystkich pieniędzy dostępnych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo zaskakujący
był fakt, że co najmniej trzy z tych
organizacji są w istocie alternatywą formą prawną miejskich instytucji kultury, umożliwiającą im
pozyskiwanie dodatkowych funduszy z budżetu... I tutaj zaczyna
się ta polityka kulturalna, o której
myślę, czyli rodzaj agendy, która
nie tylko definiuje cel, ale także
wskazuje sposoby, w jaki może
go osiągnąć. Do takiej polityki
potrzeba jednak partnera – same
władze nic nie zrobią. I tu pojawia
się, niestety, kolejny paradoks.
Wydawać by się mogło, że twórcy wiedzą najlepiej, jak pomóc innym twórcom. Tylko że zbyt często rozmowa o kulturze z ludźmi
kultury przypomina rozmowę z górnikami o górnictwie.
Za dużo mówi się o pieniądzach,
a za mało o rozwiązaniach systemowych, które pozwalałyby
na podział istniejących środków
w przejrzysty sposób. Dochodzą
do tego często sytuacje, w których
wspólnie rozmawia się o wartościach, ale po pieniądze chodzi
się indywidualnie. Czasami więc
odnoszę wrażenie, że skierowany do polityków komunikat ze
strony twórców kultury brzmi:
„dajcie pieniądze i odczepcie się
od tego, co robimy”. Politycy nie
pozostają dłużni i mówią: „damy
wam pieniądze, ale nie ma nic
za darmo”. I koło się zamyka. Pozostaje niesmak, a wraz z nim nieporozumienia, które stają się źródłem problemów.

Wyjść z błędnego koła
Eksperci pytani o zdanie w tej
sprawie zgodnie twierdzą, że polityka kulturalna powinna być rodzajem rozmowy. Bo przecież
nie da się arbitralnie wyrysować

granicy, która oddzieli zapędy
polityków od autonomii artystów – albo odwrotnie. Dlaczego
więc spotykamy się w większym
gronie przy jednym stole przede
wszystkim wtedy, gdy jest już
za późno: skandal się wydarzył,
decyzje zostały podjęte, środki
zmniejszono, a spokojna i konstruktywna rozmowa jest ostatnim, czego pragniemy? Powodów do narzekań jest bez liku.
Brak finansów, brak stabilizacji,
brak przejrzystości, brak strategii,
brak wizji, brak poczucia sensu,
brak zrozumienia, brak wsparcia.
Wszystko to sprawia, że nie mając wyjścia (bo naprawdę trudno
prowadzić działalność kulturalną, nie korzystając w ogóle z pieniędzy publicznych), po prostu
staramy się robić swoje i mamy
poczucie, że prędzej czy później
zderzymy się z tym, co przecież
nieuniknione. Bo ONI – politycy
– tacy właśnie są. Tylko czy jesteśmy świadomi, jacy jesteśmy MY?
Czy jesteśmy np. dobrymi partnerami do rozmowy? Albo czy
umiemy jako środowisko wyznaczyć tzw. dobry standard? Czy
w ogóle tworzymy środowisko?
Może sami jesteśmy sobie winni?
Byłem uczestnikiem rozmowy,
która pokazuje, że sposób na przełamanie tego błędnego koła jest
nam, być może, dobrze znany.
Chodziło o projekt, który podobał
się wszystkim – pomysłodawcom,
partnerom, a nawet prezydentowi
miasta. Jedynym jego krytykiem
był szef instytucji, z której budżetu
miała być finansowana realizacja.
Nie znam przyczyny jego postawy, nie wiem, czy powodem była
jakość projektu, czy fakt, że projekt ten uszczupliłby i tak mały
budżet jego instytucji. Istotne jest
jednak to, że jeden z rozmówców (swoją drogą, urzędnik wojewódzki) zasugerował, że jedynym
wyjściem jest zmuszenie owego
dyrektora do realizacji woli prezydenta. W końcu prezydent jest
organem wyższego rzędu, a – jak
zrozumiałem z jego słów – autonomia dyrektora instytucji kultury jedynie pojęciem w słowniku.
Najsmutniejsze jest to, że ta sugestia spotkała się z przyjaznym odbiorem pozostałych dyskutantów,
którzy nie zauważyli w niej żadnego zagrożenia. Być może nigdy nie
byli dyrektorami żadnej instytucji.
Albo też uważali, że nie potrzebujemy przestrzegania zasad i procedur, gdy u władzy pozostają akurat ci, którzy nam sprzyjają.
Czy chcemy, żeby było inaczej?
Żeby o tym, co będzie finansowane z pieniędzy publicznych, nie
decydowało chwilowe widzimisię polityka? To przestańmy tworzyć mgłę i siadać do rozmowy
tylko wtedy, gdy mamy już ochotę krzyczeć.
Artykuł jest zmodyfikowaną wersją
tekstu opublikowanego w dodatku
„Wolność w kulturze” dołączonego
do 14. numeru „Magazynu Miasta”.
Artur Celiński: szef zespołu DNA Miasta, wicenaczelny
Magazynu Miasta, redaktor raportu Miejskie Polityki Kulturalne 2016
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UCZYĆ SIĘ OD NOWEGO JORKU
Wojciech Makowski
Przeczytaliśmy Jane Jacobs, Jana
Gehla, Charlesa Montgomery'ego.
Widzieliśmy bardzo wiele prezentacji ze zdjęciami ulic "przed i po"
– zwężeniu, dodaniu dróg rowerowych kosztem pasów ruchu lub
parkowania, a czasem w ogóle zamknięciu i przekształceniu ulicy
w aleję parkową, plażę (Paryż) czy
strumień z wodospadem (Seul).
Cały czas jednak bardzo niewiele
jest takich wdrożeń z Polski. Janette Sadik-Khan, przez sześć lat
nowojorska komisarzyni ds. transportu, opisuje, jak przekuć idee
Gehla na rzeczywiste projekty.
Kilkaset mil tras rowerowych tworzących spójny system, kilkadziesiąt
nowych przestrzeni publicznych
kosztem pasów ruchu lub parkingów, zestaw szybkich tras autobusowych – dziedzictwo sześciu lat
rządów Janette Sadik-Khan w nowojorskim transporcie naprawdę
robi wrażenie. Pamiętajmy przy
tym, że pracowała w mieście, które przez 80 lat podporządkowywało przestrzeń samochodowi.
A także w kraju, gdzie głęboko zakorzeniony indywidualizm sprawia, że wspólnotowe i ekologiczne argumenty za zrównoważonym
transportem działają słabo. Brzmi
znajomo? Być może to najważniejsza książka, jaką powinniśmy przeczytać, aby zmienić obraz mobilności w polskich miastach. Oto rady
komisarzyni Sadik-Khan:

1. Trudne projekty
wdrażaj jako czasowe
Flagowe projekty, takie jak przerwanie tranzytu Broadwayem
na wysokości Times Square, były
wdrażane "na próbę" – poprzez
wyłączenie sygnalizacji, pomalowanie asfaltu oraz rozstawienie
mebli ogrodowych i donic z zielenią. "Odwracalność" projektu obniża napięcie dyskusji, pozwala
też zebrać wiarygodne dane – ile
osób korzysta z nowej przestrzeni, jak zmiana wpłynęła na obroty sklepów czy ruch w okolicy.
W przypadku Times Square okazało się także, że "test" przekierował dyskusję na tematy zupełnie
inne niż brak możliwości przejazdu Broadwayem samochodem –
na przykład na kolor krzeseł ogrodowych, które się tam pojawiły.

2. Mierz w poparcie
większości, ale nie
w konsensus
Tworzenie przez Sadik-Khan pasów
i dróg rowerowych kosztem przestrzeni zajmowanej przez samochody,zaowocowało podgrzewanymi
przez media protestami, których
szczyt przypadł na rok 2011. Kolejnym realizacjom towarzyszyły demonstracje obu stron i żywe dyskusje. Pas rowerowy na ulicy Prospect
Park West jedna z gazet nazwała
"najbardziej spornym skrawkiem
ziemi poza Strefą Gazy", a Sadik-Khan musiała bronić jego utworzenia przed sądem, który ostatecznie rozstrzygnął sprawę na korzyść
rowerzystów dopiero w ubiegłym
roku. Pomimo morza hejtu wylewającego się ze wszystkich stron, administracja Bloomberga nie zrezygnowała z tworzenia infrastruktury
rowerowej. Badania opinii publicz-

nej konsekwentnie wskazywały bowiem, że program rowerowy popiera 54-66 % nowojorczyków. Protesty
były więc wzniecane przez głośną
i zdeterminowaną, ale mniejszościową grupę.

3. Projektuj
inkluzywnie, ale nie daj
się sparaliżować
Zespół Sadik-Khan włożył dużo
wysiłku w kontakt ze społecznościami, dla których pracował.
W aranżacjach z użyciem składanych mebli czy roślinności
w donicach obowiązki związane
z utrzymaniem wykonywali lokalni przedsiębiorcy (codzienne
rozkładanie i składanie krzesełek,
podlewanie roślin). Odbywały się
też konsultacje – zwykle jednak nie
w formacie "20-minutowa prezentacja projektanta + dwie godziny
pytań i wystąpień z sali (co gwarantuje dużą publiczność każdemu
przeciwnikowi projektu), ale w podziale na maksymalnie 10-osobowe grupy, z których każda miała
do dyspozycji jedną osobę z urzędu
na cały czas trwania spotkania.
Przeprowadzanie konsultacji było
jednak wolne od oczekiwania
na konsensus, co często prowadzi do odwleczenia decyzji o lata.
Sadik-Khan szybko zrozumiała, że "każda społeczność ma wymówki, dla których zmiana na ich
ulicach będzie niemożliwa (...) czy
wręcz szalona". Komisarzyni wychodziła z założenia, że obecnego
stanu ulic – niebezpiecznych, bez
przestrzeni dla pieszych, rowerzystów czy autobusów – nie można
zaakceptować, a że o niektóre zmiany trzeba mocno powalczyć, to normalna część jej pracy.

4. Zbieraj i pokazuj
dane
"Wierzymy w Boga – a wszyscy inni niech przynoszą dane"
– mówił Bloomberg swoim
urzędnikom. "Jeżeli nie liczysz,
to nie zarządzasz" – dorzuca Sadik-Khan. I taka właśnie jest jej
broń przeciwko anegdotycznym
i ideologicznym argumentom
przeciw, w postaci "nie jesteśmy
Amsterdamem" itp. W książce
znajdziemy bardzo wiele danych
dotyczących poszczególnych nowojorskich interwencji, ale też
sporo z bardziej ogólnego poziomu. Na przykład że każde amerykańskie gospodarstwo domowe
dopłaca do utrzymania dróg 1100
dolarów rocznie, gdyż podatki
płacone przez kierowców pokrywają jedynie połowę.

5. Zbuduj różnorodny
zespół zorientowany
na zmianę
Jeśli zamierzamy wprowadzić rewolucję w kierunkach pracy miejskiej administracji, która jest nastawiona na trwanie, potrzebujemy
zespołu zapewniającego z jednej
strony dostęp do pamięci instytucjonalnej, z drugiej zaś – oswojonego z dobrymi praktykami miast,
na których chcemy się wzorować.
Dla samej Sadik-Khan praca na stanowisku komisarzyni była drugim
wejściem do nowojorskiego magistratu – kilkanaście lat wcześniej
zajmowała tam stanowisko dorad-

cze. W międzyczasie pracowała
w administracji Clintona. Pozwoliło jej to zrozumieć szerszy kontekst
polityki transportowej – krajowy,
a także globalny (w tym działania na rzecz klimatu). W jej zespole znalazły się osoby z organizacji
pozarządowych, które walczyły
o inny kształt nowojorskiego transportu po stronie społecznej, a także
przedstawiciele biznesu. Wszyscy
oni udali się też na obowiązkową
wycieczkę do Kopenhagi.

6. Pracuj
z burmistrzem, który
chce zmiany, a nie
tylko kolejnej kadencji
Sadik-Khan zaczęła pracować
w administracji Bloomberga
w połowie jego drugiej kadencji.

Dla osób śledzących polski samorząd być może najbardziej niesamowite będzie to, że zielone światło dla wprowadzanych przez nią
zmian w ogóle nie zgasło na czas
kampanii o kadencję trzecią...
Wspomnienia Janette Sadik-Khan
to przede wszystkim podręcznik
zarządzania zmianą w mieście.
Kiedy konfrontujemy jej historię
z osiągnięciami nawet najbardziej
"progresywnych" polskich miast,
zmiany u nas wydają się powolne i niekonsekwentne. Przykład
Nowego Jorku pokazuje, że można odważnie przekazywać przestrzeń uliczną niezmotoryzowanym bez obaw o wynik wyborczy.
I choć następca Bloomberga, Bill
de Blasio, doszedł do władzy (Bloomberg wyczerpał limit kadencji)
pod hasłami korekty kursu polityki transportowej, w praktyce go

kontynuuje. Zmiany poprawiające
jakość życia mieszkańców, nawet
jeśli wprowadzane przy protestach, okazują się bowiem nieodwracalne.
Janette Sadik-Khan, Seth Solomonow, "Streetfight. Handbook
for an urban revolution", Viking,
2016. Książka ukaże się po polsku dzięki wydawnictwu Wysoki Zamek. Planowana premiera 5
czerwca 2017 r.
Wojciech Makowski – w latach
2008-2015 łódzki aktywista rowerowy i koordynator projektów transportowych w Instytucie
Spraw Obywatelskich, audytor polityki rowerowej BYPAD,
od 2015 roku oficer rowerowy
Poznania.
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