
„Ruszaj się palancie!” – wrzeszczę waląc w klak-
son, bo gość przede mną marudzi już dwie se-
kundy na zielonym świetle. Do 9:00 zostało mi 
czternaście minut a jestem dopiero przy Arka-
dii. Szef nie zna litości, ktoś zaraz zajmie mi naj-
lepsze miejsce do parkowania. Na szczęście po-
między drzewami na trawniku na tyłach stacji 
Neste przy Wilanowskiej nie każdy samochód 
się mieści. A ja właśnie kupiłam swój pierwszy, 
bardzo mały, bo do szału doprowadzały mnie 
godziny spędzane w autobusach, na zimnych 
przystankach, targanie siat z supermarketu i 
codzienne dwadzieścia trzy minuty marszu do 
szkoły po drugiej stronie osiedla. Na Jana Paw-
ła korek po horyzont. Łapczywie patrzę na sze-
rokie chodniki, zmieściłyby się z dwa dodatko-
we pasy jezdni z każdej strony. A może nawet 
parkingi. Tak, parkingów powinno być w cen-
trum wię cej i to bezpłatnych.
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Od co najmniej dziesięciu lat na 
świecie trwa gorąca debata na 
temat generalnej zmiany spo-
sobu urządzania naszych miast. 
Zwrócenie się ku modelowi mia-
sta obywatelskiego, w którym to 
mieszkańcy kształtują miejskie 
polityki, jest określane hasłem: 
„Prawo do miasta”. 

W marcu 2010 roku w Rio de Jane-
iro zakończyło się piąte Światowe 
Forum Miejskie, którego tematem 
przewodnim było właśnie Prawo do 
miasta. Manuel Castells i inni socjo-
logowie miasta mówią dziś jednym 
głosem z działaczami ruchów miej-
skich: amerykański model  urbani-
zacji zaprowadził nas w ślepą ulicz-
kę i aby uniknąć katastrofy, trzeba 
się z niego czym prędzej wycofać. 
Tymczasem w Polsce, jak zauważa 
socjolog Kacper Pobłocki, „przyję-

to wzór amerykański, m.in. promując 
transport samochodowy, budowanie 
ogromnych centrów handlowych lub 
grodzonych osiedli, jako antidotum na 
betonowe dziedzictwo PRL-u. Tymcza-
sem [...] amerykański model urbaniza-
cji nie tylko okazał się nieadekwatny 
do ludzkich potrzeb, ale i ekonomicz-
nie niewydajny”. To bardzo ważne 
stwierdzenie: o ile problemy spo-
łeczne miast są znane, o tyle ich nie-
efektywność ekonomiczną trzeba 
dopiero nagłaśniać. 

Jakie konkretne treści kryją się pod 
hasłem „Prawo do miasta”? Nie 
chodzi tylko o upowszechnienie 
dostępu do mieszkań, zadbanie o 
środowisko czy przeorganizowa-
nie dojazdów, nie chodzi w ogóle 
o naprawę modelu amerykańskie-
go. „Chodzi o to – pisze Pobłocki 
–  aby przebudową miasta pokierować 
mądrze, tworząc miasto nie tylko dla 
zysku, ale i dla mieszkańców”.  A więc 
jednak – miejska rewolucja!

Dwa ważne zjawiska wspierają 
dziś tę miejską rewolucję. Pierwsze 
z nich to światowa fala miejskich 
ruchów obywatelskich: socjalnych, 
ekologicznych, artystycznych, fe-
ministycznych, kulturowych. Te 
ruchy wymuszają na władzach 
miast dialog. To nie są już bezwol-
ne tłumy zwoływane na tak zwane 
„konsultacje społeczne” – tę pseu-
do-partycypacyjną farsę. To już są 
grupy mieszkańców świadome 
swoich interesów, jasno formułu-
jące stanowiska i zdeterminowane, 
by konsekwentnie pilnować ich re-
spektowania. 

Drugim zjawiskiem wychodzącym 
na przeciw oddolnej miejskiej re-
wolucji jest fundamentalna zmiana 
koncepcyjna zarządzania miastami 
(i w ogóle – zarządzania publiczne-
go). Do końca lat 70-tych XX wieku 
weberowska biurokracja wydawa-
ła się nowoczesnym i sprawnym 
sposobem zarządzania miastami. 

Kiedy okazało się, że miasta za-
rządzanie przez coraz liczniejsze 
armie urzędników funkcjonują 
coraz gorzej, zaczęto gorączkowo 
szukać lekarstwa. Zmianą na lep-
sze wydawała się wprowadzona 
w latach 80-tych, najpierw w USA, 
a potem także w Europie – koncep-
cja New Public Management – „biz-
nesowego” zarządzania miastami 
na wzór fi rm, z nastawieniem na 
opłacalność i wydajność. Ale mia-
sto to nie fi rma. Nie chodzi w nim 
o wydajność i zysk, ale o szanse in-
dywidualnego rozwoju ludzi. Po 
dwudziestu latach koncepcja  New 
Public Magnagement upadła. Ostat-
nie lata przynoszą nową koncepcję 
zarządzania publicznego, nazywa-
ną Good Governance. To zarządzanie 
nastawione na uczestnictwo miesz-
kańców w decyzjach, respektowa-
nie praw każdego, równość szans, 
przejrzystość procedur decyzyj-
nych, debatę obywatelską nad waż-
nymi sprawami i oddolne kształto-
wanie istotnych polityk miejskich. 
Właśnie takiego zarządzania mia-
stami domagają się nowe ruchy 
miejskie: mamy wszak PRAWO 
DO MIASTA!

Prawo do miasta

listopad 2010

Po czyjej stronie są urzędnicy?

Z programu miejskiego 
Zielonych:

Miasto 
dla ludzi
Nowoczesność miast nie 
mierzy się już liczbą inwesty-
cji, lecz ich jakością i wpły-
wem na życie mieszkanek 
i mieszkańców. Atrakcyjne 
miasto, przyjazne do życia, 
budowane i rozwijane jest 
w sposób zrównoważony. 
Liczy się nie tylko dobrobyt 
gospodarczy, liczba miejsc 
pracy, ale także równowaga 
społeczna, aspekty środowi-
skowe, wymagania kultural-
ne i zdrowotne oraz skutecz-
ność instytucji.

Ludzie mają prawo do wpły-
wania na otaczającą ich rze-
czywistość częściej niż raz 
na cztery lata. Demokracja 
nie ogranicza się do oddania 
głosu w wyborach – to nie-
ustanny proces kontroli nad 
tym, co się dzieje w naszym 
otoczeniu.

Ruszaj się 
palancie!

Hanna Gill-Piątek

ciąg dalszy na str. 2 ciąg dalszy na str. 3

Joanna Mazgajska

Obserwując decyzje urzęd-
ników w wielkich miastach 
Polski, można odnieść wra-
żenie, iż rozwój mierzą je-
dynie liczbą inwestycji i za-
angażowanym kapitałem. 

Skuteczność włodarza mia-
sta ocenia się wielkością kwo-
ty pieniędzy „przerobionych” 
przez jego administrację. Mniej 
ważne, na co zostały one prze-
znaczone. To trochę dziwne, 
zważywszy, iż  głównym za-
daniem samorządu jest zaspo-
kajanie potrzeb społecznych.

W wielkich miastach brak 
planów miejscowych, które 
zapobiegłyby chaotycznemu 
wyszarpywaniu najcenniej-
szych terenów rekreacyjnych 
z tkanki miasta. Wyszarpy-
waniu, gdyż inwestor za-
wsze dąży do maksymaliza-
cji zysków z przedsięwzięcia 
budowlanego. Deweloperzy 
najchętniej budowaliby kosz-
tem obszarów cennych przy-
rodniczo (przewrotnie pod-
kreślając „ekologiczność” 
inwestycji) i w lokalizacjach 
położonych możliwie blisko 
centrum. Większość ludzi 
chciałaby bowiem mieszkać 
w miejscu cichym, bezpiecz-
nym, otoczonym zielenią, po-
zbawionym spalin i niezbyt 
daleko od centrum miasta. 
Pytanie tylko, czy setki ty-
sięcy obecnych mieszkańców 
powinny się poświęcić na 
rzecz grupy najbogatszych, 

oddając parki miejskie, otuli-
ny rezerwatów i użytki eko-
logiczne pod zabudowę?

W takich miastach jak War-
szawa czy Kraków prak-
tycznie brak długotermino-
wego planu rozwoju, który 
uwzględniałby potrzeby ży-
ciowe mieszkańców. Lekce-
waży się kwestie takie jak 
jakość powietrza i wody pit-
nej, ochrona przed hałasem, 
dostęp do zielonych tere-
nów rekreacyjnych, szybki 
transport w możliwie naj-
mniejszym stopniu obciąża-
jący środowisko... Standardy 
obiektywizmu polskich urzę-
dów tak różnią się od euro-
pejskich, iż można mówić o 
patologii. Organy samorzą-
dowe wspierają inwestorów 
– właścicieli gruntów na tere-
nach miejskich. 
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Bożena Keff  

Miałam kiedyś potrzebę wycią-
gnięcia pewnych papierów z sekre-
tariatu Filozofi i UW, więc zawita-
łam tam po latach nieobecności. W 
sekretariacie na ścianie wisi Matka 
Boska. Bywałam w sekretariatach 
różnych wydziałów na UW, ale 
raczej nie widziałam tam jednak 
symboli religĳ nych. Matka Boska 
w sekretariacie Filozofi i nieco mnie 
poruszyła, bo to jednak Filozofi a; 
myślenie, wątpienie, dociekanie, 
badanie; teiści, deiści, ateiści; kry-
tycy religii, ale i tomiści, no święty 
obrazek na pewno nie jest dla nich 
wspólnym mianownikiem. Symbol 
religĳ ny jakoś tu szczególnie nie pa-

suje. Kiedy byłam tam po raz, dru-
gi odważyłam się spytać grzecznie 
pani sekretarki: – Kto powiesił Mat-
kę? A – powiedziała – zanim ja tu 
przyszłam już wisiała, ale z kole-
żanką zostawiłyśmy ją na ścianie, 
bo w sumie obie jesteśmy zdeklaro-
wane katoliczki, a obrazek nikomu 
tu nie przeszkadza. – Hm – mówię, 
czując się niewygodnie – w zasa-
dzie przeszkadza (bo przeszkadza) 
tylko ci, którzy tu pracują, nie po-
wiedzą tego paniom, ale ja tu nie 
pracuję, więc mogę powiedzieć.

Byłam naprawdę grzeczna, ale 
pomyślałam, że kiedy wróciła 
druga pani, ta jej może powie-
działa że była tu jakaś bezczelna 
baba, i zrobiła awanturę o obra-
zek. A może pomyślała, że to jed-
nak nie wszystkim się podoba? I 
że wystarczy mieć w domu? Nie 
wiem, zależy od wrażliwości.

No i nie powiedziałam, bo głu-
pio jakoś tak wypaść, jakby się 
człowiek mądrzył, choć jakby się 
głupił – to zawsze wypada, więc 
nie dodałam, że obrazek może 
przeszkadzać duchom Schopen-
hauera, Nietzschego, Feuerbacha, 

Kotarbińskiego, Tatarkiewicza, 
Hume’a, Diderota, Sartre’a i wie-
lu innym, nie dosłownie ich du-
chom, ale duchom ich myśli. 

Cóż, może ja tam studiowałam, 
kiedy przeważała myśl marksi-
stowska, ale nie wisiał wtedy ani 
sierp i młot ani nawet portrety 
Marksa. Teraz Kościół obok, pełen 
obrazków i na Filozofi i też obra-
zek. I w barze mlecznym na No-
wym Świecie, w szpitalach wielu, 
i w bibliotekach, i w aptece na Sta-
rym Żoliborzu, na posterunku po-
licji na Bielanach (dużo większy od 
orła!), i w przychodni lekarskiej.

Co więc dziwnego, że krzyż całe 
lato stał pod pałacem prezydenc-
kim? To nie była nagły atak, to 
raczej logiczna eskalacja, i jeśli 
oburzała, to też dlatego, że miała 
wymowę polityczną.

Ale czy symbole religĳ ne w miej-
scach publicznych mogą jej nie 
mieć? Czy Matka Boska w sekre-
tariacie na Filozofi i jej nie ma? W 
barze mlecznym – czy nie ma?

Wszystkie te symbole religĳ ne w 
miejscach publicznych są wypo-
wiedziami, intencjonalnie lub nie 
– za państwem wyznaniowym, 
przeciwko państwu neutralne-

mu światopoglądowo, przeciw-
ko państwu świeckiemu. Znacz-
na część ludzi, którzy wieszają te 
symbole, niekoniecznie to rozu-
mie. Wieszają czasem tak, jakby 
krzyż był neutralny, przezroczy-
sty. Najpowszechniejsze jest zało-
żenie, że dla wszystkich znaczy to 
samo; opiekę, protekcję, identyfi -
kację, symbol wspólnoty obejmu-
jący każdego. I nikomu nie prze-
szkadzający.

Część tych ludzi zdziwiłaby się, 
słysząc, że wieszając krzyż w prze-
strzeni, która nie jest ich prywatną 
przestrzenią, opowiadają się tym 
samym za tym, co się im często 
w Polsce nie podoba. Za Kościo-
łem, który ingeruje w tworzenie 
prawa, który jest niekontrolowa-
ną potęgą ekonomiczną do której 
jednak dopłacają wszyscy oby-
watele. Za ingerencją Kościoła w 
życie polityczne. Za dyskrymina-
cją części swoich współobywateli, 
np. kobiet, gejów, lesbĳ ek, nie-ka-
tolików, ateistów. Za wieloma in-
nymi rzeczami, które się im wcale 
nie podobają.

Nie chcesz wspierać polskiego 
państwa wyznaniowego?

Poproś, żeby zdjęli krzyż. Zwłasz-
cza jeśli tam nie pracujesz.

Poproś, niech zdejmą 

Z programu miejskiego 
Zielonych:

Miasto 
dla ludzi
*Uważamy, że przyjęta 
przez Polskę w 2007 roku 
Karta Lipska na rzecz zrów-
noważonego rozwoju miast 
europejskich powinna być 
podstawą strategii rozwoju 
miejskiego. Popieramy po-
stulaty społecznych ruchów 
ekologicznych i organizacji 
statutowo zajmujących się 
ochroną przyrody. 

Zieloni stawiają na zapobie-
ganie wytwarzaniu odpadów, 
ich odzysk i recykling, tak by 
surowce – docelowo – krą-
żyły w obiegu zamkniętym, a 
do ich składowania/ spalania 
przeznaczano niewielkie ilo-
ści, których w innych sposób 
nie można zagospodarować. 
Aby to było możliwe, ko-
nieczna jest przede wszyst-
kim zmiana prawa przeka-
zująca odpady na własność 
gminie, która będzie mogła 
wówczas stworzyć właściwy 
system. Tak jest niemal w ca-
łej Europie, z wyjątkiem Pol-
ski i Węgier. 

Myślenie o mieście zrów-
noważonym to również 
myślenie o zdrowiu jego 
mieszkanek i mieszkań-
ców. Zanieczyszczone 
miasto generuje koszty ze-
wnętrzne we wszystkich 
sferach jego oddziaływa-
nia: transportu, energetyki, 
zakładów produkcyjnych, 
usług komunalnych. Miesz-
kańcy źle zaplanowanych 
i zarządzanych miast czę-
ściej chorują, zwiększa się 
liczba alergików i chorób o 
podłożu genetycznym, co z 
kolei zwiększa nakłady na 
miejską służbę zdrowia i 
opiekę społeczną.

Zieloni będą prowadzić taką 
politykę przestrzenną, aby 
uciążliwe dojazdy do pracy 
przestały być codzienną ko-
niecznością. Chcemy skoń-
czyć z bezładnym i nad-
miernym lokowaniem miejsc 
pracy w śródmieściu i ich 
koncentracją w centrach biz-
nesowych, do których rano 
nie sposób dojechać. Wiele 
rozwiniętych miast już dawno 
wycofało się z takiego mode-
lu, stawiając na równomier-
ne rozłożenie przestrzenne 
miejsc pracy, mieszkania, 
handlu i wypoczynku. Wspie-
ra się również przedsiębior-
stwa, w których pracownicy 
pracują w domu przez inter-
net. Dzięki temu codzienne 
potoki ruchu ulegają zmniej-
szeniu, nie koncentrują się w 
jednym kierunku i nie tworzą 
kilometrowych korków. Ła-
twiej także znaleźć pracę nie-
daleko miejsca zamieszkania 
lub wykonywać ją w domu, 
zrobić zakupy czy odebrać 
dzieci z przedszkola. 

D Y L E M A T Y  P R Z E S T R Z E N I  P U B L I C Z N E J

Joanna Mazgajska

(ciąg dalszy ze str. 1) 

Nierzadko można odnieść wra-
żenie, iż zadanie urzędów (także 
odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska) sprowadza się do 
asekurowania inwestora w pro-
cesie możliwie szybkiego uzy-
skania koniecznych zezwoleń. 
Wybierają więc takie  procedu-
ry, które nie wiążą się z dodat-
kowymi „komplikacjami”, wy-
nikającymi np. z uwzględnienia 
głosu społeczeństwa.

Takie podejście kłóci się z ocze-
kiwaniami obywateli, którzy 
uważają, że mają prawo do de-
cydowania o przestrzeni pu-
blicznej, w której żyją. Gdy 
dojdzie do konfliktu, czują się 

oszukani i rozgoryczeni. Stron-
niczość na rzecz inwestora po-
woduje, iż opłacani przez oby-
wateli urzędnicy postrzegani 
są jako wróg, przed którym 
społeczność lokalna stara się 
rozpaczliwie bronić. Prowa-
dzi to do licznych konfliktów. 
Jednostki, które odważą się we 
własnym bądź publicznym inte-
resie przeciwstawić miastu i in-
westorowi, są często piętnowa-
ne przez media. Niestety wiele 
osób bezkrytycznie przyjmuje 
punkt widzenia przedstawiony 
w reportażu czy artykule, zapo-
minając, iż same mogą w przy-
szłości znaleźć się w podobnej 
sytuacji. Zdeterminowane gru-
py obywateli domagających się 
prawa do udziału w decyzjach, 
których skutki będą miały 
wpływ na ich życie, oskarża się 
o egoizm i działanie na szkodę 
interesu publicznego. Tym „in-
teresem” może być np. sortow-
nia śmieci „wzbogacona” ma-
teriałami toksycznymi, kolejny 
wieżowiec zagranicznego in-
westora w centrum miasta czy 
inwestycja mieszkaniowa  na 
terenie zalewowym...

Otoczeni wianuszkiem prawni-
ków inwestorzy czasami nie mają 
skrupułów. Przykład? Mieszkań-
cy miasta X protestują przeciw 
zabudowie jednego z najcenniej-
szych terenów w mieście. Zbierają 
na osiedlu podpisy. Lista z petycją 
wyłożona jest w pobliskim sklepie. 
Ostatecznie nie zostaje złożona w 
ratuszu, ponieważ osoba, która za-
inspirowała tę akcję, orientuje się, 
iż istnieją dwie równoległe inicja-
tywy. Niedoszła petycja zosta-
je zniszczona. Po pewnym czasie 
wielu mieszkańców zostaje we-
zwanych na przesłuchania na po-
licję. Okazuje się, iż deweloper za-
trudnił detektywa, który rzekomo 
nagrał w sklepie kamerą, jak ktoś 
dwukrotnie podpisuje się na tej 
samej liście. Nikomu nie zostaną 
w tej sprawie postawione zarzuty, 
jednak gorliwe działania policji po-
wodują zastraszenie wielu osób.

Inny przykład: chodzi o budowę 
wieżowca w centrum miasta W. 
Siedmioro mieszkańców wynaję-
ło prawniczkę i z powodzeniem 
zaskarżyli inwestycję do sądu ad-
ministracyjnego. Powodem było 
znaczne ograniczenie oświetlenia 

mieszkań na skutek budowy. Teo-
retycznie obywatele mają prawo 
do rekompensaty za pogorszenie 
warunków życiowych ze wzglę-
du na realizowaną w ich miejscy 
zamieszkania inwestycję. Jednak 
wymienioną w ramach negocja-
cji kwotę inwestor uznał za „pró-
bę szantażu” i skierował sprawę 
do prokuratury. I znów, na zdro-
wy rozsądek zarzuty są bezpod-
stawne, a wszczęcie jakiegokol-
wiek postępowania wątpliwe. Za 
to efekt zastraszenia stron postę-
powania – bezcenny. Bogaty in-
westor może liczyć na wsparcie 
ze strony wysokich urzędników 
miasta, którzy nie tylko spotkają 
się z przedstawicielami fi rmy, ale 
nawet w sądzie uproszą przyspie-
szenie terminu rozprawy.

Skąd tyle konfl iktów? Myślę, iż 
wynika to ze słabego zrozumienia 
przez samorządowców, czym jest 
demokracja. Większość decyzji w 
sprawach ważnych dla mieszkań-
ców jest obywatelom po prostu na-
rzucana z góry. Nieuwzględnienie 
mieszkańców na wczesnym etapie 
podejmowania decyzji z góry na-
stawia ich negatywnie do przed-
sięwzięcia, czują się pominięci. 
Mało tego, wiele postępowań jest 
tak prowadzonych, aby uniknąć 
jakiegokolwiek wpływu obywate-
li na dane postępowanie. Docho-
dzi do sytuacji, kiedy obywatele, 
będący początkowo stroną w po-
stępowaniu administracyjnym, są 
z niego „wymazywani”, gdy tylko 
urzędnicy orientują się, iż napraw-
dę interesują się sprawą.

Prawo unĳ ne, a w szczególności 
konwencja z Aarhus, nakłada na 
Polskę obowiązek przestrzega-
nia pewnych standardów, które 
jednak wdraża się u nas bardzo 
opornie. Kiedy ostatnio poinfor-
mowałam jednego z radnych o 
potrzebie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych poprzedza-
jących inwestycje, spytał zdumio-
ny: „Jak to? Za każdym razem?”. 

Musimy zdać sobie sprawę, że 
mamy prawo do decydowania o 
środowisku w którym żyjemy. 
Jeśli nie będziemy czynnie do-
magać się udziału w podejmo-
waniu decyzji w ważnych dla 
nas sprawach, trudno liczyć, że 
nastawienie radnych i urzędni-
ków się zmieni. 

Po czyjej stronie są urzędnicy?

Przejście na... trawnik. Administracja fachowo 
ustala, którędy mają chodzić mieszkańcy
Fot. W. Kłosowski
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Hanna Gil-Piątek

(ciąg dalszy ze strony 1) 

Przecież samochód to jest cywiliza-
cja, zachód, postęp i w ogóle to do 
czego dążymy. To miasto jest total-
ną wiochą, bo nigdzie nie można 
dojechać. Jest 9.02. A ja dopiero do-
taczam się do Ronda ONZ.

Tak było 8 lat temu. To dość dużo 
czasu, żeby przemyśleć pewne rze-
czy. Zresztą stojąc w korku przy-
chodzi do głowy wiele refl eksji. 
Na przykład o tym, kto tak inteli-
gentnie planuje miasto, że miejsca 
pracy skoncentrowane są w dziel-
nicy biurowej a miejsca zamiesz-
kania na osiedlach coraz bardziej 
oddalonych od centrum. A rano i 
po południu tworzą się pomiędzy 
nimi gigantyczne zatory komuni-
kacyjne. Kto decyduje o tym, że po 
zakupy musimy jechać do super-
marketu, ponieważ mali sklepika-
rze przegrywają z bankami walkę 
o lokale w mieście. Dlaczego do 
szkoły nie dojeżdża żaden auto-
bus, a do przedszkola trzeba wo-
zić dzieci na drugi koniec Warsza-
wy. Kto mi zabiera te trzy godziny 
dziennie, które spędzam na dojaz-
dach, kiedy mogłabym w tym cza-
sie po prostu odpocząć. 

Nowoczesne miasta planują prze-
strzeń w taki sposób, żeby mini-
malizować potrzeby komunika-
cyjne. Stawiają na równomierne 
rozłożenie miejsc pracy, mieszka-
nia, handlu i wypoczynku. Pro-
mują e-pracę, którą każdy może 
wykonywać u siebie w domu. Nie 
pozwalają rozlewać się osiedlom 
poza swoje granice prowadząc 
odpowiednią politykę lokalową. 
Wspierają mały bliski handel. A 
jeśli musisz już gdzieś dalej poje-
chać, to z pewnością wybierzesz 
metro lub czysty autobus, bo tak 
jest szybciej, wygodniej i taniej. 
W Wiedniu, Berlinie, Paryżu i in-
nych metropoliach Europy więk-

szość ludzi wybiera komunikację 
miejską. Zarówno w centrum jak 
i w dzielnicach jest przyjemnie, 
da się oddychać i przejść chod-
nikiem. Wiele spraw można zała-
twić korzystając z roweru. Mądre 
miasta prowadzą taką politykę 
transportową, że samochód po 
prostu staje się zbędny.

Oczywiście można iść także w 
drugą stronę. Można próbo-

wać “sprostać rosnącym wyma-
ganiom motoryzacyjnym” – to 
akurat cytat ze studium zago-
spodarowania przestrzennego 
dla Łodzi. Na przykład w Los 
Angeles na każde 100 m2 prze-
strzeni mieszkalnej, biurowej, 
handlowej czy pieszej przypada 
120 m2 tej przeznaczonej dla sa-
mochodów: dróg, ekspresówek 
i parkingów. Czyli większość po-
wierzchni miasta stanowi infra-
struktura transportowa. I nadal 
są korki. Hm, a może po prostu 
potrzebne są tam jakieś nowe au-
tostrady? Roberta Gratz, nieza-
leżna amerykańska dziennikarka 
zajmująca się zagadnieniami do-
tyczącymi rozwoju miast mówi 
o tym w wywiadzie dla Obywa-
tela: „Żadna nowa droga i żaden 

nowy parking nigdy nie uczyniły 
ruchu bardziej płynnym. Każda 
nowa lub poszerzona droga, każ-
dy nowy parking generują nowy 
ruch, a nie tylko zmieniają istnie-
jący.”* Dlaczego? Jeśli budujemy 
sieć dróg ekspresowych w mie-
ście to ok. 20% więcej osób zde-
cyduje się na jazdę samochodem. 
No i mamy niemały problem z 
tymi, którym te trasy przejdą pod 
oknami. Gdy budujemy metro i 
wzmacniamy transport publicz-
ny – odkorkowujemy miasto, zy-
skujemy czas, czyste powietrze i 
radość sąsiadów, którym spaliny 

i hałas nie zatruwają życia. Moim 
zdaniem bezcenne.

Skoro mowa o fi nansach: tzw. 
ekspresowa obwodnica Warsza-
wy, która rozjedzie warszaw-
skie osiedla tranzytem, będzie 
kosztowała ok. 17 mln zł**. Za 
te pieniądze mogłyby powstać 
co najmniej dwie nowe linie me-
tra. Albo kilkanaście długich linii 
szybkich tramwajów łączących 
Tarchomin i inne dzielnice ze 
śródmieściem skracające obecny 
czas dojazdu co najmniej o po-
łowę. A może moglibyśmy za-
fundować sobie kolej miejską z 
prawdziwego zdarzenia. I za-
miast slalomu między tirami z 
Ursynowa na Wawer, mogliby-
śmy szybko dojechać spod domu 
wszędzie. Proszę nie krzyczeć. Ja 

wiem, że to są pieniądze z innego 
źródła. Tak sobie tylko marzę na 
papierze.

Przyznaję, wiele się w Warszawie 
przez ostatnie lata poprawiło. 
Buspasy, Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem i nie w każ-
dym tramwaju śmierdzi. Nadal 
jednak tracimy czas w korkach, 
ścieżki rowerowe malujemy jak-
by dla ozdoby, a pieszy jest najgo-
rzej traktowanym uczestnikiem 
ruchu. Narażony na bombardo-
wanie soplami musi biedak prze-
mykać po wąskim paseczku, jaki 

pozostał z chodnika po zaparko-
waniu aut. Na skrzyżowaniach 
to on musi pokonywać schody w 
przejściu podziemnym, bo nie jest 
godny przejść górą. Na zwykłych 
pasach grozi mu opryskanie bło-
tem przez pędzących zmotoryzo-
wanych. W metrze przewożącym 
codziennie 500 tys. pasażerów 
na peronie stacji Centrum ma do 
dyspozycji 16 miejsc, na których 
może – a właściwie nie może – 
usiąść. Stamtąd biegnie 800 m 
do peronu WKD, choć od dawna 
oprócz słabo dostępnego tram-
waju te dwa miejsca mógłby łą-
czyć np. kryty ruchomy chodnik, 
taki jak na lotniskach. Mówię tu 
o zdrowym pieszym, bo mama z 
wózkiem lub niepełnosprawny 
po prostu nie mają szans normal-
nie poruszać się po Warszawie.

Wiem to wszystko nie tylko dzię-
ki przemyśleniom w korkach. 
Zdecydowałam się na samobój-
czy program zostawiania samo-
chodu pod domem i poruszania 
się po centrum transportem pu-
blicznym. Ale niewielu znam ta-
kich kamikadze. Głównym po-
wodem jest to, że nadal tramwaj 
czy autobus nie stanowi dosta-
tecznej konkurencji wobec samo-
chodu. Zarówno pod względem 
komfortu, jak i czasu dojazdu. 
To powinno się zmienić, żeby-
śmy także my wszyscy zmienili 
nawyki. Czasem mam taką fan-
tazję, że spotykam w autobusie 
kogoś z władz miasta. Może być 
Pani Prezydent. I że jest to zu-
pełnie normalna sprawa, bo ona 
nie wstydzi się jeździć zbiorową 
komunikacją. Jeśli to kiedyś zo-
baczę, uwierzę, że Warszawa nie 
jest już miastem transportowego 
obciachu. 

*  Raport „Miasto za miastem” Insty-
tut na Rzecz Ekorozwoju, 2002

**  Przeliczenie na podstawie esty-
macji GDDKiA: 20 km POW i S79 – 
4 mld zł, szacunkowa długość całej 
środkownicy: 85 km.

Ruszaj się palancie! Z programu miejskiego 
Zielonych:

Miasto 
dla ludzi
W społeczeństwie informa-
cyjnym nauka przez całe 
życie staje się konieczno-
ścią. Dzieciom od najmłod-
szych lat należy tworzyć jak 
najlepsze warunki kształ-
cenia i rozwoju. Jednym 
z najważniejszych priory-
tetów polityki edukacyjnej 
powinno być upowszech-
nienie i podniesienie pozio-
mu opieki przedszkolnej, 
a także upowszechnienie 
edukacji wolnej od ideolo-
gii i uprzedzeń.

Ludzie mają prawo do wpły-
wania na otaczającą ich rze-
czywistość częściej niż raz 
na cztery lata. Demokracja 
nie ogranicza się do oddania 
głosu w wyborach – to nie-
ustanny proces kontroli nad 
tym, co się dzieje w naszym 
otoczeniu.

Zieloni wspierają transport 
rowerowy. Oznacza to nie 
tylko budowę nowych ście-
żek i bezpłatnych strzeżo-
nych parkingów rowero-
wych, ale także wspieranie 
indywidualnych inicjatyw, np. 
stojaków przy fi rmach, targo-
wiskach, szkołach i centrach 
handlowych. System nowo-
czesnych dróg rowerowych 
(obejmujących zintegrowa-
ny system ścieżek rowero-
wych, wydzielonych pasów 
na jezdni, śluz zabezpiecza-
jących bezpieczeństwo ru-
chu drogowego), kontrapa-
sów i infrastruktury powinien 
stać się realną alternatywą 
dla codziennych dojazdów. 
Gwarantem realizacji tych 
rozwiązań będzie przywró-
cenie funkcji pełnomocnika 
ds. transportu rowerowego.

Dzisiejsze miasta rozrastają 
się, wchłaniając coraz więcej 
okolicznych, dotychczas nie-
zurbanizowanych obszarów. 
Tereny będące miejscem re-
kreacji, wyjazdów na krótki 
odpoczynek stają się coraz 
częściej własnością dewe-
loperów budujących kolejne 
osiedla z ogrodzoną, niedo-
stępną dla dotychczasowych 
użytkowników strefą zieloną. 
Bliskie sąsiedztwo osiedli 
mieszkalnych z całą ich zło-
żoną infrastruktura sprawia, 
że tereny chronione upodab-
niają się do zwykłych miej-
skich terenów zielonych i 
tak też często są traktowane 
przez władze miasta.

T R A N S P O R T  w  M I E Ś C I E
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Wojciech Kłosowski

Wiemy, gdzie są fi zycz-
ne granice miasta: łatwo 
odczytać je z mapy i roz-
poznać w terenie po tabli-
cach przy drogach wjaz-
dowych. Ale gdzie jest 
granica obszaru, za któ-
ry miasto powinno wziąć 
odpowiedzialność? Jak 
daleko sięga oddziaływa-
nie miasta, które trzeba 
brać pod uwagę, tworząc 
lokalną politykę? To już 
nie jest proste.

Oddziaływanie miasta 
na zewnątrz rzuca nowe 
światło na to, jak rozu-
miemy „lokalność”. Wiele 
decyzji podejmowanych 
na poziomie miasta bę-
dzie przecież oddziaływać 
na otoczenie: na region, 
czasami na kraj, a w wy-
padku wielkich metropo-
lii – nawet na całą plane-
tę. Oddziaływanie to ma 
charakter świadomy lub 
nieświadomy. Świado-
mie organizuje się usługi 
dla rozległego terenu ota-
czającego miasto. Ale na 
rozległe otoczenie miasto 
wywiera też wpływ niepla-
nowany, powstający na 
skutek procesów sponta-
nicznych.

Dlatego strategie lokalne 
miast nie mogą zamykać 
się w lokalnej skali ich fi -
zycznych granic. Na przy-
kład Łódź i Warszawa we 
wspólnym interesie muszą 
dogadywać się na temat łą-
czącej je szybkiej kolei, choć 
nie leży ona przecież na te-
renie żadnego z tych miast. 
Szczecin powinien zaś za-
biegać o szybkie połączenie 
kolejowe z Berlinem, a więc 
sięgnąć lokalną wyobraźnią 
poza granice kraju. Decyzja 
Wrocławia o budowie wiel-
kiego Narodowego Forum 
Muzyki jest ukierunkowana 
na melomanów z obszaru 
rozciągającego się od Wied-
nia i Pragi po Monachium i 
Berlin. Strategia Barcelony 
uwzględnia zaplanowane 
oddziaływanie na ponad 30 
miast okolicznych i obejmu-
je społeczność trzykrotnie 
większą od społeczności 
samego miasta. Restruktu-
ryzująca się lokalna gospo-
darka Lwowa wymaga my-
ślenia w skali osi wysokich 
technologii Lwów – Kraków 
– Silesia – Wrocław – Mo-
nachium (konkurencyjnej 
w stosunku do osi Moskwa 
– Mińsk – Warszawa – Po-
znań – Berlin). Katego-
ria „lokalności” w wypadku 
wielkiego miasta staje się 
czysto umowna.

c.d. na stronie obok

Andreas Billert

Warszawa to miasto Trzeciego 
Świata – tak zdiagnozował stoli-
cę wybitny socjolog miasta, prof. 
Bohdan Jałowiecki. W Poznaniu 
doprowadzono – mimo coraz gło-
śniejszych protestów obywateli 
– do galopującej degradacji śród-
mieścia. W ekspertyzie unĳ nej 
organizacji URBACT stwierdzo-
no, że peryferia miasta puchną, 
śródmieście upada, a struktury 
administracji miejskiej nie są do-
stosowane do nowoczesnego za-
rządzania rozwojem Poznania. 
Nie inaczej sytuacja wygląda w in-
nych dużych i średnich miastach 
w Polsce. Ich śródmieścia 
doświadczają degradacji 
przestrzennej i społecz-
no-gospodarczej. W la-
tach 60. i 70. ub. wieku 
polskie miasta rozlewały 
się na zewnątrz wielkimi 
osiedlami wielkopłytowy-
mi, dzisiaj pączkuje na ich 
peryferiach deweloper-
skie mieszkalnictwo. Kie-
dyś było to uzasadnione 
uprzemysłowieniem, wzrostem 
demografi cznym i koniecznością 
zaspokojenia gigantycznego gło-
du mieszkań. Dzisiaj stanowi to 
zaprzeczenie europejskiej polityki 
zrównoważonego rozwoju miast.

Karta Lipska: nowe 
myślenie o mieście
W roku 2007 ogłoszono „Kartę 
Lipską na rzecz zrównoważone-
go rozwoju miast europejskich”. 
Ten dokument, podpisany rów-
nież przez Polskę, wyrasta z no-
wego myślenia o polityce rozwoju 
miejskiego. Większy nacisk kła-
dzie się na ochronę środowiska, 
zrównoważony rozwoju, ochronę 
gleb przed zabudową. Jest to do-
stosowane do ogólnoeuropejskiej 
sytuacji demografi cznej. W kra-
jach Europy Zachodniej, a jeszcze 
bardziej w Europie Środkowej i 
Wschodniej gwałtownie spada 
liczba ludności miast. W najlep-
szym wypadku miasta europej-
skie liczyć mogą na stabilizację 
lub niewielki tylko wzrost liczby 
mieszkańców. Konieczne jest kon-
centrowanie działań na obszarach 
już zurbanizowanych. Ich odno-
wa i konsolidacja oraz działanie 
na rzecz uspokojenia transportu, 
np. przez wspieranie transportu 
publicznego, pieszych i rowerzy-
stów. Równocześnie trzeba prze-
ciwdziałać negatywnym zjawi-
skom społeczno-gospodarczym, 
w szczególności zagrożeniom 
ubóstwem i bezrobociem oraz 
segregacją i marginalizacją spo-
łeczną. Innymi słowy, chodzi o 
realizację jakościowego rozwoju 
miejskiego.

Za podstawowe cechy europej-
skiego miasta uznaje się wielowar-
stwowość historycznych struktur 
miejskich, ich zwartość, istnienie 
klarownych granic między mia-
stem a krajobrazem przyrodni-
czym, jasny podział na śródmie-
ście i peryferie oraz współudział 
społeczności lokalnej w planowa-
niu rozwoju miejskiego. Rozwój 
takiego miasta wymaga urucho-
mienia procesów reurbanizacji 
opartych o zasadę recyklingu za-
sobów przestrzennych i budowla-
nych. Realizacji tych celów służyć 
ma system zintegrowanego uspo-
łecznionego planowania rozwoju 
miejskiego, łączącego planowa-
nie przestrzenne z budowaniem 
polityk rozwoju społeczno-go-
spodarczgo i strategii ich fi nan-
sowania. Ten system planowa-
nia ma charakter pozaustawowy 
i wyprzedzający ustawowe akty 
prawno-planistyczne (plany miej-
scowe). Realizowany jest procesu-
alnie i krocząco oraz umocowany 
społecznie i zabezpieczany poli-
tycznie. Akty prawa miejscowego 
(plany miejscowe) rozumiane są 
jako prawne zabezpieczenie usta-
leń zintegrowanego planowania 
rozwoju miejskiego. Zabezpie-
czają one z reguły wyprowadzo-
ne z tego planowania konkretne 
projekty przestrzenne, realizujące 
sformułowane w tym planie cele i 
zadania służące interesom rozwo-
ju przestrzennego i społeczno-go-
spodarczemu miasta. Takie proce-
sy planistyczne wymagają ścisłej, 
negocjacyjnej współpracy takich 

aktorów rozwoju miasta jak admi-
nistracja, podmioty gospodarcze i 
społeczność lokalna.

Polska nie tylko zignorowała po-
stulaty Karty Lipskiej, ale syste-
matycznie przekształcała swój 
system planowania miast tak, że 
służy on obecnie w pierwszym 
rzędzie zabudowywaniu nowych 
terenów w interesie dewelope-
rów. Dzięki wparciu polityków 
udało im się zmonopolizować 
polski rynek mieszkaniowy i lu-
kratywne inwestycje handlowo-
usługowe (biura i centra handlo-
we). Rzuca się w oczy służebność 
polityki polskich rządów po roku 
1989 wobec grup interesów eko-
nomicznych, a także brak dosta-
tecznej wiedzy o funkcjonowaniu 
kapitału i inwestycji w przestrze-
ni miasta w warunkach gospodar-
ki rynkowej. Ma to dramatyczne 
konsekwencje dla życia w pol-
skich miastach. 

Bałagan w interesie 
deweloperów
Ustawa o planowaniu przestrzen-
nym z jednej strony tworzy moż-
liwości nieograniczonej, nad-
miernej zabudowy gruntów w 
interesie prywatnym. Z drugiej 
strony przyczyniła się do wzro-
stu chaosu przestrzennego w pol-
skich miastach, a także do galo-
pującej degradacji przestrzennej 
i społeczno-ekonomicznej obsza-
rów śródmiejskich i starych zaso-
bów budownictwa. Związek mię-
dzy rozwojem nowych obszarów 
budownictwa mieszkaniowego 

i handlowo-usługowego na pe-
ryferiach i degradacją obszarów 
śródmiejskich jest od dawna zna-
ny. Wywołuje go proces „trans-
feru” kapitałów prywatnych i 
publicznych (infrastruktura) na 
obszary peryferyjne. Przenoszą 
się tam zarówno „śródmiejskie” 
funkcje, jak i mieszkańcy. Proce-
sy te są szczególnie dramatyczne, 
jeśli nowe zasoby peryferyjnego 
mieszkalnictwa adresowane są 
do grup zamożniejszych. W śród-
mieściach dochodzi do powsta-
nia pustostanów i koncentracji 
ludność o niskich dochodach. 
W efekcie powstają gwałtownie 
spada wartość nieruchomości. 
Nie są one zdolne do wygene-
rowania kapitału (kredytów) na 
odnowę, a mieszkańcy nie są w 
stanie ponieść jej kosztów. Jeżeli 
deweloperzy dostrzegają na nie-
których takich obszarach szanse 
ich gentryfi kacji, następuje pro-
ces wypierania z nich biednych 
lokatorów. Ostatecznym efektem 
– i wynikiem braku zarządzania 
publicznego rozwojem przestrze-
ni miasta – staje się przestrzenna, 
funkcjonalna i społeczno-ekono-
miczna dezintegracja miasta, w 
którym sąsiadują ze sobą obszary 
dobrze prosperujące i zdegrado-
wane. Miasta takie coraz bardziej 
oddalają się od europejskiego 
modelu.

Te negatywne zjawiska nie inte-
resują w Polsce polityków odpo-
wiedzialnych za rozwój miast. 
Ich przaśno-archaiczne wyobra-

żenia o mechanizmach 
gospodarki rynkowej 
oraz ignorowanie zapi-
su polskiej Konstytucji 
o społecznej gospodar-
ce rynkowej wiążą się z 
przekonaniem, że pro-
blemy rozwoju miejskie-
go oddać należy „niewi-
dzialnej ręce rynku”. Nie 
dostrzegają więc potrze-
by publicznej polityki 

mieszkaniowej czy zarządzania 
ruchem kapitału i lokalizacjami 
inwestycji w przestrzeni miejskiej. 
Dlatego właśnie Polska ma dziś 
najgorsze, najbardziej antyekolo-
giczne i antyspołeczne regulacje 
prawno-planistyczne w Europie.

Miasto to uczestnictwo 
obywateli w decyzjach
Jednym z podstawowych skład-
ników europejskich standardów 
społeczno-politycznych jest zasa-
da partycypacji społecznej, a więc 
czynnego i skutecznego udzia-
łu społeczeństwa obywatelskie-
go w planowaniu i realizacji po-
lityki rozwoju miejskiego. Jest 
to możliwe tylko wówczas, gdy 
kształtowanie kierunków polity-
ki miejskiej odbywa się w sposób 
oddolny, a ponadto wyprzedza 
proces uchwalania planów miej-
scowych. W ramach tych ostat-
nich decydującą rolę odgrywają 
bowiem interesy prawne obywa-

teli, a nie ich interesy rzeczywiste. 
Ponieważ w Polsce nie ma wy-
przedzającego planowania spo-
łeczno-politycznego, w którym 
społeczeństwo miałoby realny 
wpływ na politykę miejską, a re-
alizowane są jedynie procedury 
prawno-planistyczne, rzeczywi-
sta partycypacja społeczna pozo-
staje dla mieszkańców polskich 
miast jedynie marzeniem.

Przestrzeń polskich miast nie jest 
kształtowana w oparciu o zintegro-
wane planowanie podporządko-
wane regułom zrównoważonego 
rozwoju. Podporządkowana jest 
potrzebom inwestorów – dewe-
loperów, Uchwalane plany miej-
scowe powstają z reguły w opar-
ciu o nieformalne porozumienia 
między inwestorami a lokalną ad-
ministracją. W ten sposób plano-
wanie rozwoju miast zostało fak-
tycznie wyjęte z obszaru realnego 
wpływu społecznego i kontroli 
społeczności obywatelskiej.

Polscy specjaliści od planowania 
przestrzennego i urbanistyki nie-
ustannie ubolewają nad wszech-
władnie królującym chaosem prze-
strzennym. Narastają też protesty 
społeczne. Społeczeństwo, posia-
dające naturalne prawo do prze-
strzeni swych miast, w których 
żyje, mieszka i pracuje, domaga 
się również realnego wpływu na 
jej kształt. Wszystko to odbĳ a się 
spływa po kolejnych rządzących 
Polską ekipach jak woda po kacz-
ce. Skutkiem tego, polskie miasta 
dawno już utraciły swą konkuren-
cyjność wobec miast europejskich. 
Ich jakość mierzyć się nie może, 
w najmniejszym nawet stopniu, 
z jakością miast wschodnionie-
mieckich, posiadających przed 
20 laty, u początków transforma-
cji, taką samą pozycję wyjściową 
jak miasta polskie. Trzeba przy 
tym podkreślić, że obecna jakość  
szczególnie dużych miast wschod-
nioniemieckich, którym to udało 
się ustabilizować liczbę mieszkań-
ców, a nawet uzyskać ich wzrost, 
jak i pozyskać wysokiej jakości no-
woczesne inwestycje, jest przede 
wszystkim wynikiem sprawnego, 
nowoczesnego planowania i za-
rządzania. Właśnie te czynniki de-
cydują dzisiaj o tym, czy do miast 
płyną nowoczesne inwestycje – a 
więc pieniądze – i dobrze wy-
kształceni ludzie. O nowym życiu i 
nowoczesnym rozwoju tych miast 
zadecydował kapitał prywatny, ale 
poddawany – w odróżnieniu od 
Polski – nowoczesnemu zarządza-
niu publicznemu i kierowany tam, 
gdzie mógł w najlepszy sposób re-
alizować prócz zysku również in-
teres i dobro mieszkańców miast.

Dr Andreas Billert – wybitny spe-
cjalista w dziedzinie rewitaliza-
cji obszarów miejskich, kierował 
licznymi rewitalizacjami w Niem-
czech i Polsce; wykładowca Uni-
wersytetu Viadrina

Dokąd 
sięga 
miasto? 

Polskie miasta – poza Europą... 

Polska zignorowała postulaty 
Karty Lipskiej i systematycznie 

przekształcała swój system 
planowania miast tak, że służy 

on obecnie w pierwszym rzędzie 
zabudowywaniu nowych terenów 

w interesie deweloperów

P R Z E S T R Z E Ń  M I E J S K A
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Ale oprócz działań plano-
wanych przez władzę pu-
bliczną, w lokalnej strategii 
trzeba też widzieć procesy 
rynkowe, dotyczące skon-
centrowanej w mieście go-
spodarki prywatnej. Tu też 
lokalność nie zamyka się 
w granicach administra-
cyjnych miasta. Do fi rm w 
metropolii pracownicy do-
jeżdżają nieraz po kilka-
set kilometrów, a specjali-
ści – przybywają z całego 
świata. Firm ściśle lokal-
nych jest dziś coraz mniej. 
Przybywa natomiast fi rm 
globalnych i wirtualnych. 
O ile można dyskutować, 
czy kapitał nie ma narodo-
wości, o tyle na pewno nie 
jest on z tego czy innego 
miasta.

Oddziaływanie miast warto 
też prześledzić z perspek-
tywy ich śladu ekologicz-
nego. Ślad ekologiczny 
to zapotrzebowanie danej 
społeczności (miasta, re-
gionu, kraju, kontynentu) 
na obszary produktywnego 
lądu i morza, niezbędne do 
wytworzenia zasobów, z 
których dana społeczność 
korzysta, oraz do przyjęcia 
odpadów przez nią wytwa-
rzanych. Ślad ekologiczny 
możemy wyrazić albo w 
jednostkach powierzchni 
(pokazując, jak rozległy te-
ren pracuje na zaspokoje-
nie w czasie rzeczywistym 
bieżących potrzeb danej 
lokalnej społeczności) albo 
w jednostkach czasu (po-
kazując z kolei, ile czasu 
trwałoby wyprodukowanie 
na powierzchni naszego 
miasta takiej ilości zaso-
bów przyrodniczych, które 
zużywamy w ciągu roku). 
Ślad ekologiczny wielkie-
go miasta może wykra-
czać daleko poza jego fi -
zyczny teren. Na przykład 
już dziś ślad ekologiczny 
Warszawy zajmuje po-
wierzchnię równą sumie 
województw: mazowiec-
kiego i podlaskiego, a ślad 
ekologiczny Londynu po-
krywa powierzchnię całych 
Wysp Brytyjskich.

Różne rodzaje oddziały-
wań miasta na zewnątrz 
rozlewają się w odmiennie 
zarysowanych granicach i 
nie da się wyznaczyć jed-
nego obszaru oddziaływa-
nia. Ale jedno jest pewne: 
miasto musi brać odpo-
wiedzialność za rozległy 
obszar wykraczający da-
leko poza jego granice. 
Czasami fałszywie pojęta 
skromność podsuwa wła-
dzom miast pomysł, aby 
polityka miejska kończyła 
się na rogatkach: nie chce-
my wtrącać się w sprawy 
innych gmin – twierdzą. 
Ja jednak widzę w takim 
podejściu nie tyle skrom-
ność, co egoizm. Miasto 
czerpie przecież zasoby z 
rozległego terenu i podob-
nie szeroko musi widzieć 
granice swojej odpowie-
dzialności.

Tomek Kitliński, 
Paweł Leszkowicz

Sztuka publiczna należy do naj-
ważniejszych trendów współcze-
snej kultury. Czy projekty arty-
stycznych w otwartej przestrzeni 
miasta, czyli w warunkach na 
pozór zaprzeczających wszelkiej 
prywatności, mogą mieć intymny 
charakter? Udany przykład takiej 
intymnej sztuki publicznej pocho-
dzi właśnie z Polski. To projekcja 
artysty o międzynarodowej reno-
mie Krzysztofa Wodiczki „Słowa i 
gesty wieży ratuszowej” na Rynku 
Starego Miasta w Krakowie.

Wodiczko stosuje technikę pro-
jekcji publicznych: na ściany bu-
dynków związanych z władzą 
rzutuje obrazy wykluczenia, nie-
sprawiedliwości lub przemocy, 
prowadzi również poprzez swą 
sztukę studia nad innością i wy-
obcowaniem. Artysta projektował 
na wieżę Ratusza wideo gesty-
kulujących dłoni, trzymających 
różne symboliczne przedmioty 
– atrybuty ludzkiego losu. Roz-
brzmiewały głosy kobiety-ofi ary 
przemocy domowej, samotnego 
starszego niewidomego oraz geja, 
który opowiadał o odrzuceniu 
przez bliskich.

Krzysztof Wodiczko jest także 
autorem projektów dla bezdom-
nych. Proponowany przez niego 
rodzaj leczącej, humanistycznej 
sztuki szybko się rozpowszechnił. 
Takie myślenie o sztuce bliskiej 
ludzkim sprawom i problemom 
to alternatywa wobec stawiania 
w przestrzeni miasta kolejnych 
pomników.

Akcentowanie praw człowieka 
pozwala znaleźć połączenie mię-
dzy publiczną sztuką a życiem 
prywatnym. W ten sposób sztuka 
wprowadza do przestrzeni pu-
blicznej intymność, co jest jednym 
ze sposobów jej demokratyzacji. 
Intymność przeciwstawia się ko-
mercyjnej prywatyzacji i podzia-
łom. Wydobywając na pierwszy 
plan jednostkę i jej pluralistycz-
ne życie wewnętrzne, taka sztuka 
buduje również otwarte na inność 
społeczeństwo. Sztuka intym-
nej demokracji próbuje budować 
przestrzeń porozumienia. Spoty-
kają się tu estetyka, erotyka i ety-
ka. Celem jest samo-rządność, w 
której aktualna okazuje się idea 
feminizmu: „to, co prywatne jest 
polityczne!”.

Do projektów, które mają w sobie 
emocjonalną odmienność, inną 
drogę życia należy również ak-
cja „Niech nas zobaczą”. Karolina 

Breguła z Kampanią Przeciw Ho-
mofobii przygotowała artystycz-
ną akcję społeczną na rzecz praw 
mniejszości seksualnych/uczucio-
wych. Trzydzieści prawdziwych 
par tej samej płci, kobiet i męż-
czyzn, pozowało jej do fotografi i. 

Uśmiechnięte, trzymające się za 
ręce pary pojawiły się w ten spo-
sób na polskich ulicach, zostały 
umieszczone na billboardach w 
dużych miastach. Wisiały przez 
miesiąc, zanim zostały zniszczo-
ne. Sztuka przekroczyła zastaną 
rzeczywistość, ukazując wizję al-
ternatywnego życia prywatne-
go, gdzie upominamy się o rów-
ne traktowanie. Polscy Zieloni 

stworzyli plakaty „Miłość to mi-
łość”, a Kampania Przeciw Ho-
mofobii prezentuje obecnie pro-
jekt sztuki publicznej o prawach 
lesbĳ ek i gejów „Równi w Euro-
pie”. Dzieła Wodiczki, projekty 
mniejszości, czy inne przykłady 
sztuki intymnej sztuki publicz-
nej, takie jak Dotleniacz Joanny 
Rajkowskiej czy działania Pawła 
Althamera z mieszkańcami Bród-
na, to bezpośredni udział w na-
szej demokracji miejskiej.

Źle się dzieje w miastach polskich: 
dyskryminacja, podziały społecz-
ne, bezdomność. Potrzebujemy 
sprawiedliwości społecznej. Rów-
ności i różnorodności. Zmieńmy 
miasto w przestrzeń otwartą, za-
zielenioną, zdrową. Popierajmy 
oddolne inicjatywy zachowania i 
pielęgnacji zieleni w mieście oraz 
tworzenia przyjaznej człowiekowi 
i przyrodzie sztuki publicznej. Ma 
ona do odegrania dla społeczności 
miejskiej wielką rolę.

Tomasz Kitliński i Paweł Lesz-
kowicz są autorami książki Mi-
łość i demokracja. Kitliński prowa-
dził akcje społeczne w Lublinie 
w obronie praw pracowniczych 
i przeciwko marszowi ONR. 
Leszkowicz był kuratorem wy-
staw „Ars Homo Erotica”, „Vo-
gue” oraz „Imperium zmysłów”. 
Wspólnie wzięli udział w akcji 
„Niech nas zobaczą” i „Równi w 
Europie”; należą do koła lubel-
skiego Zielonych.

Departament 
Propozycji 
czyli – 
mieszkańcy planują miasto

W czwartek, 7 października 2010 roku 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbył 
się pierwszy „Departament Propozy-
cji” w obecnej edycji festiwalu „War-
szawa w budowie”. Jest to otwarta sesja 
projektów dla Warszawy prezentowanych 
przez zawodowców i amatorów, organizacje 
i jednostki, fantastów i realistów – mówi 
Magdalena Mosiewicz, pomysłodaw-
czyni Departamentu. W odróżnieniu od 
branżowych konferencji tutaj spotykają się 
różne światy, mentalności z dość odległych 
galaktyk.
Każda sesja Departamentu jest zognisko-
wana wokół jakiegoś hasła przewodnie-
go. Np. temat „droga” doprowadził do 
spotkania fi rmy budowlanej dowodzącej, 
jak szkodliwe są protesty mieszkańców 
i protestujących dowodzących, że organi-
zujące się grupy sąsiedzkie budują w Pol-
sce prawdziwą demokrację. Ale okazało 
się, że obie grupy opowiadają się za tym 
samym. Inżynierowie prezentowali eko-

nomiczne zalety linii tramwajowych (są 
10-20 razy tańsze od metra), a mieszkan-
ki Warszawy mówiły, że tramwaje są po 
prostu przyjemniejsze  (kategoria „przy-
jemności” wywołała u drugiej strony nie-
skrywane zdziwienie).
Prowadzę te sesje już drugi rok – mówi Mo-
siewicz – i najbardziej podoba mi się to, że 
wszyscy mogą się spotkać ze wszystkimi. Na 
równych prawach. Budująca jest też bezin-
teresowność uczestników, którzy dzielą się 
swoją wiedzą.
Konkluzje bywają niestety przygnębia-
jące. Mamy złe prawo, chaos decyzyjny 
i bezkarnie grasujących w tym chaosie 
deweloperów. Najważniejsza propo-
zycja padła z publiczności: trzeba wy-
móc na Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zarządzenie nakładają-
ce na dewelopera obowiązek przedsta-
wienia planów budowy dróg każdemu 
kto chce kupić mieszkanie w budynku 
przez niego budowanym. A marginesie 
warto dodać, że najbardziej zaintereso-
wani często nie wiedzą jak dotrzeć do ta-
kich planów, co dużo mówi o dostępno-
ści informacji publicznej. 
Czternastego października w ramach 
Departamentu odbyła się sesja zatytuło-

wana: „Europejska? Stolica? Kultury?”. 
Warszawa przeszła do II etapu konkursu 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
Jak wykorzystać tę szansę? Jakiej polityki 
kulturalnej oczekujemy od miasta? Jakie 
chcielibyśmy mieć wydarzenia, miejsca, 
instytucje bez względu na to, czy Warsza-
wa będzie nominalnie stolicą kultury czy 
nie? O wszystkim tym rozmawialiśmy. 
Kolejne tematy to: 

Bazar.  Co chcemy jeść? Czy eko-ry-
nek stanie się luksusem dla bogatych? 
Czy mamy inne niż bazary miejsca in-
tegracji imigrantów? Najbardziej inte-
resują nas propozycje dla Bazaru Ró-
życkiego – ważnego, historycznego 
miejsce, które upada. Ale wszystkie 
warszawskie bazary wchodzą w grę, 
szczególnie bazar przy Hali Banacha, 
zagrożony likwidacją.
Trawa.  Wszelkie skojarzenia dobrze 
widziane. Interesują nas pytania o 
granice wolności, np. dlaczego nie 
możemy pić piwa na trawie? Ale naj-
ważniejsza pozostaje obrona istnieją-
cych terenów zielonych i plany na ich 
przyjazne wykorzystanie. Możemy 
już legalnie chodzić po trawie w par-
ku, wykorzystajmy to! 

K U L T U R A

Sztuka intymnej demokracji
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Magda Mosiewicz: Jak wyobra-
żamy sobie miasto-ideał? I ja-
kie można zrobić kroki w stronę 
ideału?

Wojciech Kłosowski: Historia 
projektowania miast idealnych to 
historia ludzkich porażek. Mia-
sto jest dużo bardziej skompli-
kowane, niż utopĳ ne wizje ide-
alistów, a zrealizowane „ideały” 
okazywały się zbyt często prze-
kleństwami dla mieszkańców.  
Bezpieczniej jest chyba mówić 
o „sensownie urządzonym mie-
ście”.  Wystarczy kilka mądrych 
kroków i miasto może być cał-
kiem przyjemnym miejscem do 
życia, dobrze oddziałującym też 
na swoje otoczenie. Jeśli mamy 
mówić o „mieście idealnym”, to 
tylko w takim sensie. Chodzi o 
miasto stopniowo i konsekwent-
nie zmieniające się na lepsze, ze 
stałą refl eksją nad kierunkiem 
tych zmian.

Krzysztof Nawratek: Rozumiem 
tę niechęć Wojtka do słowa „uto-
pia”, ale wydaje mi się, że my go 
potrzebujemy. Potrzebujemy od-
ważnych, dalekosiężnych, „ideal-
nych” miast jako programu, jako 
wyzwania, jako krytyki tego, co 
nas otacza. Z takiego punktu wi-
dzenia – utopii, która jest przede 
wszystkim krytyką, a więc nie 
jest modelem do zrealizowania 
– myślę, że możemy, a nawet po-
winniśmy o miastach idealnych 
rozmawiać.  

MM: No więc jakie kroki pro-
wadzą w kierunku miasta, któ-
re będzie taką krytyczną utopią, 
czy choćby lepszym miejscem do 
mieszkania?

WK:  Wiele prostych odpowie-
dzi prowadzi nas na manowce. 
Na przykład przez lata wydawa-
ło się, że w dobrze funkcjonują-
cym mieście powinna powstawać 
silna wspólnota mieszkańców. 
Socjologowie mówili o „kapita-
le społecznym”. Im więcej po-
wiązań między poszczególnymi 
ludźmi, tym mocniejszy ten ka-
pitał, a wspólnota o mocniejszym 
kapitale społecznym to niby lepiej 

funkcjonujące miasto. Ale w świe-
tle nowych badań nad rozwojem 
miast – myślę tu np. o badaniach 
Richarda Floridy – okazało się, że 
przemysły nowych technologii  
lepiej rozwĳ ają się w miastach o 
słabszym kapitale społecznym i 
tam wolą inwestować.

KN: Ja jestem niezwykle sceptycz-
ny wobec pomysłów Floridy. Jego 
metodologia jest, delikatnie mó-
wiąc nieprzekonująca, w związku 
z tym byłbym bardzo ostrożny w 
powoływaniu się akurat na tego 
badacza. To jest ładna i pociągająca 
teoria dla kulturowych lewicow-
ców, ponieważ promuje miejsca 
tolerancyjne i wyemancypowane, 
ale jak w takim razie wytłuma-
czyć fenomen konserwatywnego 
Monachium czy autorytarnego 
Singapuru? Nie znaczy to jednak, 
że powinniśmy się naszych prze-
konań i ideałów wstydzić. Dobre 
miasto to takie, w którym więk-
szość mieszkańców może dobrze 
żyć. Ma gdzie mieszkać i stać ich 
na to mieszkanie, ma gdzie robić 
zakupy, ma gdzie pracować i ma 
gdzie spędzać wolny czas. 

WK:  Zgoda, Florida jest rzeczy-
wiście jednostronny w swoim 
podejściu. Ale teza, że silna lo-
kalna wspólnota tłumi kapitał 
kreatywny, wydaje się jednak 
ciekawa i warta dyskusji. 

MM: Czyli – wspólnota stabili-
zuje, ale to również oznacza, że 
hamuje?

WK: Tak, wydaje się, że im 
wspólnota jest silniejsza, tym 
bardziej tłumi indywidualno-
ści. Myśląc o mieście idealnym, 
trzeba więc zastanowić się, jak 
budować wspólnotę, która nie 

jest opresyjna. Florida twier-
dzi, że klasa kreatywna, czyli 
ta, która nadaje ton miastu, to 
przede wszystkim indywidu-
aliści. Jeśli społeczność ich nie 
ogranicza, mają większe szan-
se na osobisty rozwój. Są mia-
sta, które mają zbliżony kapitał 
ludzki (czyli potencjał wiedzy: 
dobre szkoły, kompetentnych 
profesjonalistów), ale różny 
kapitał kreatywny (czyli różną 
gotowość lokalnych gospoda-
rek do płacenia za kreatywność, 
a nie tylko za wiedzę). Kapitał 
kreatywny to te działania kre-
atywne, na których się zarabia.

KN: Podawałem przykład miast 
konserwatywnych, o silnych 
wspólnotach, które świetnie 
sobie radzą. Miasta chińskie 
byłyby następnym przykła-
dem tego, jak teorie Floridy są 
niesprawne intelektualnie. Na 
Wielką Boginię, naprawdę mu-
simy przyjmować z kilkuletnim 
opóźnieniem wszystkie świato-
we nowinki?

WK: Ja w teorii kapitału kre-
atywnego widzę nie tyle gotową 
odpowiedź, jak chciałby Flori-
da, ile trafne i ciekawe pytania. 
Twoje przykłady Monachium 
czy miast azjatyckich pokazu-
ją tylko, że odpowiedź nie jest 
taka prosta, jak chciałby Flori-
da. Ale pytanie: „ile wspólnoty 
– ile emancypacji ze wspólno-
ty?” jest nadal niezwykle cieka-
we w kontekście optymalnych 
warunków do rozwoju. 

MM: Nikt nie badał pod tym ką-
tem polskich miast, ale intuicyj-
nie wydaje się, że miastem, który 
ma kapitał kreatywny jest Wro-
cław. W ogóle zachodnia część 
Polski – tereny z ludnością prze-
siedloną, wymieszaną, odciętą 
od korzeni – rozwĳ ają się nieźle. 
To by potwierdzało tezę, że sil-
na, tradycyjna wspólnota nieko-
niecznie jest dobra.

KN: Tylko że to nie tyle Wrocław 
się rozwĳ a, co raczej daje „mar-
kę”, z której korzystają sąsiednie 
gminy... Zachodnia część Polski 
rozwĳ a się dobrze, ponieważ ko-
rzysta ekonomicznie z sąsiedz-
twa Niemiec. To ma moim zda-
niem niewiele wspólnego z ową 
mityczną „klasą kreatywną”.

WK: Też mam tu wątpliwości. 
Popatrzmy na sytuację Szczeci-
na, który ma ludność wymienio-
ną po wojnie w całości i – pomi-
mo sąsiedztwa Berlina – nie jest 
wcale wybitnym ośrodkiem kre-
atywności. Bardziej kreatywny 
jest Poznań ze swoją „poznańską 
solidnością”  i tradycyjną wspól-
notą. Czyli nie ma co upraszczać. 
Ale osobiście nie mam zaufania 
do kapitału społecznego jako je-
dynej wartości. Mafi a włoska to 
silna, tradycyjna wspólnota, w re-
gionach opanowanych przez ma-
fi ę każdy jest z każdym powią-
zany, i mamy tam bardzo mocny 
kapitał społeczny. Ale chyba nie 
tego chcielibyśmy.

KN: Ale oczywiście słyszeliście 
o dwu rodzajach kapitału spo-
łecznego, o takim co łączy i takim 
co krępuje? Ja nie chciałbym sa-
mego pojęcia kapitału społecz-
nego bronić, uważam je za dość 
niebezpieczne, ale powoływanie 
się na włoską mafi ę w kontekście 
pojęcia wspólnotowości jest czy-
stą demagogią. 

MM: Na wsi też jest bardzo silna 
sieć powiązań, a jednak wieś nie 
jest naszym ideałem miasta :) Czyli 
jakiej chcemy wspólnoty? Na czym 
ją oprzeć, jeśli nie na tradycji?

WK: Na nieustającej debacie. Nie 
ma stałego zestawu „niepodwa-
żalnych wartości”, za to stała jest 
wspólna zgoda na ustalone zasa-
dy dyskusji, na nieustanne nego-
cjacje, na ciągła zmianę.

KN: To najprostsza droga, by za-
dyskutować się na śmierć!

MM: Czy to nie jest heroiczne 
wyzwanie? Ludzie chcą spokoju, 
a nie ciągłej zmiany.

KN: Właśnie!

WK: Ale miasta i tak się zmienia-
ją, tylko bez debaty. Ni z tego ni z 
owego znika kawałek  parku i po-
jawia się tam apartamentowiec.

MM: Przelotowa droga rozcina 
serce dzielnicy… Likwiduje się 
tramwaje… 

WK: … a mieszkańcy mają po-
czucie kompletnej bezsilności. 
Teoretycznie prowadzone są na-
wet konsultacje, ale ich wpływ na 
decyzje jest … hmm… powiedz-
my, że nieoczywisty. Potrzebna 

jest demokracja uczestnicząca z 
prawdziwym udziałem miesz-
kańców w podejmowaniu decy-
zji. Nie tylko konsultacje, ale wła-
śnie współdecydowanie. Dlatego 
miasto idealne to miasto debatu-
jące. Mówi się nawet o modelu 
demokracji deliberatywnej, gdzie 
debata publiczna jest głównym 
narzędziem podejmowania pu-
blicznych decyzji. 

KN: W Singapurze czy Szan-
ghaju nikt nie debatuje, a nie ma 
polskiego miasta, które mogłoby 
się równać z tamtymi miastami 
pod względem rozwoju gospo-
darczego.

WK: Singapur to znakomity przy-
kład. Tam rzeczywiście nie ma w 
ogóle debaty i zamiast demokracji 
mamy swoisty autorytaryzm, ale 
– życie jest wygodne, bezpieczne, 
nawet luksusowe. Mnie by tam 
szlag trafi ł z nudów w ciągu pię-
ciu dni, ale muszę przecież uznać 
fakt, że są tysiące ludzi, dla któ-
rych to jest ideał miasta.

KN: Właśnie. Nie zgodzę się, że 
miasto idealne to miasto debatu-
jące. Powtórzę: chcę dobrze żyć, 
ale niekoniecznie muszę chcieć 
(i potrafi ć!) podejmować decyzję 
dotyczące tego, na czym się nie 
znam. Moim zdaniem podstawo-
wym problemem polskich miast 
jest nie tyle brak demokracji, co 
po prostu brak podmiotowości. 
Miasto oddaje władzę nad sobą 
innym podmiotom: państwu, or-
ganizacjom międzynarodowym, 
korporacjom. To jest problem. 
Ta utrata miasta jako wspólno-
ty, jako czegoś wspólnego, jest 
tragedią. Deliberatywność jest w 
tym kontekście fanaberią.

WK: No, czekaj, czekaj… Jak mia-
sto ma stać się podmiotem, jeśli 
nie przez wypracowywanie swe-
go podmiotowego zdania wła-
śnie w debacie obywatelskiej? 
Zgoda: nie każdy lubi i umie 
gadać publicznie, więc niewie-
lu weźmie udział w debacie ro-

Silna wspólnota, 
barwni dziwacy 
i morze...

O tym, co sprawia, że miasto jest fajne jako miejsce 
do życia, rozmawiają: Magdalena Mosiewicz, 
Krzysztof Nawratek i Wojciech Kłosowski

Mosiewicz Nawratek Kłosowski

Berlin – przestrzeń publiczna: 
trawniki są dla mieszkańców
Fot. M. Mosiewicz

Warszawa: rolę przestrzeni publicznej 
spełnia... placyk przed Złotymi Tarasami

Fot. W. Kłosowski

Singapur to 
miasto bez 
demokracji, 
bezpieczne, 

luksusowe. Mnie by tam 
szlag trafi ł z nudów...

Dobre miasto, 
to takie, 
w którym 
można 

dobrze żyć: mieć gdzie 
mieszkać, pracować, 
spędzać wolny czas.
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zumianej tradycyjnie. Ale debata 
o mieście, to także najróżniejsze 
wyraziste zachowania obywateli 
w przestrzeni publicznej. Nie tyl-
ko słowa, ale i wydeptanie ścieżki 
na ukos przez źle zaprojektowa-
ny trawnik. 

MM: Czyli Masa Krytyczna to 
głos w debacie.

KN: ...który jest niezbędny, ponie-
waż mamy niezwykle nierozgar-
niętych włodarzy miast. 

WK:  Dokładnie! To jest właśnie 
debata obywatelska! Ale i jed-
na osoba jadąca rowerem zimą. 
Lub choćby oryginalnie ubra-
na. Dam taki przykład: w Szcze-
cinie, w jednym parków, młoda 
artystka postawiła niedawno gi-
gantyczna rzeźbę-bramę z plasti-
kowych butelek. Nie minęło pięć 
dni, jak brama została spalona 
przez „nieznanych sprawców”. 
Bywalców parku wkurzyło pa-
noszenie się w ich przestrzeni. To 
był mały, dzielnicowy park, ar-
tystka była intruzem, wywołała 
wrażenie, że bez pytania przesta-
wia ludziom coś w  ich własnym 
pokoju. Gdyby najpierw pogada-
ła z nimi, zrobiła warsztaty dla 
dzieciaków z dzielnicy, żeby same 
mogły porobić coś z tych butelek, 
pewnie by do tego nie doszło. Jak 
artysta wchodzi ze swoim dzie-
łem w przestrzeń publiczną, to 
właśnie zabiera głos w debacie. 
I w odpowiedzi mają prawo paść 
inne głosy. Artysta ma obowiązek 
to rozumieć.

MM: Hola, hola. Obowiązek 
to ma artysta w systemach to-
talitarnych. W mieście ideal-
nym może wchodzić w debatę, 
a może w nic nie wchodzić, jak 
nie chce. Może wkurzać, robić 
na złość, prowokować.

WK:  Ok, ma prawo prowokować, 
ale niech też  uzna spalenie swojej 
pracy za głos równoprawny.  

MM: Na warszawskiej Pradze 
powstają nowe kluby, kawiarnie. 
Zdarza się, że starzy mieszkańcy 
obrzucają stoliki butelkami. To 
jest głos w debacie czy po prostu 
agresja? Oni też uważają, że ktoś 
przestawia im meble w ich wła-
snym pokoju.

WK:  To też jest debata: kogoś 
nie wysłuchano, więc się wku-
rzył i krzyczy, robi dym. Trud-
ne dzielnice są jak trudne dzieci. 
Niegrzecznym dzieciom trzeba 
poświęcić dużo więcej czasu niż 
tym grzecznym. Trudne dzielni-
ce wymagają cierpliwości. Re-
witalizacja Pragi będzie trwała 
długo, ale już wiadomo, że to 
fajna dzielnica.

MM: Czy „fajna” oznacza, że nie 
jest nudna? Dla nas miasto idealne 
nie jest nudne. Ale może dla więk-

szości ludzi ważna jest przede 
wszystkim wygoda i bezpieczeń-
stwo, w tym także dobra praca. 

WK:  Miasto idealne jest zróżni-
cowane. Ma dzielnice wygodne 
i dzielnice ciekawe. Społeczeń-
stwo ma różne potrzeby, jednost-
ka ma różne potrzeby. Różne miej-
sca zaspokajają te różne potrzeby. 
Skoro są ludzie, którzy chcą nud-
nych ulic z kamerami, powinny 
być też takie nudne ulice. Singa-
pur jest właśnie taki. Bezpieczny, 
znakomicie zorganizowany, luk-
susowy i – nic poza tym.

KN: Ciekawi mnie Twoja Wojtku 
akceptacja takiego postmoder-
nistycznego zróżnicowania… 
Oczywiście to prawda, że miasto 
jest i raczej powinno być zróżni-
cowane, nie zawężałbym jednak 
owego zróżnicowania jedynie 
do atrakcyjności poszczegól-
nych dzielnic. Owo zróżnicowa-
nie przecież po prostu łączy się z 
wyzyskiem. Mamy młodych pro-
fesjonalistów czy menedżerów, 
zarabiających olbrzymie pienią-
dze, którzy zatrudniają nielegal-
nych imigrantów do opieki na 
dziećmi czy prowadzenia domu. 
Chińskie miasto tak właśnie wy-
gląda: bogactwo obok biedy, naj-
lepszy na świecie system segre-
gowania odpadów, oparty na 
milionach bardzo biednych lu-
dzi żyjących ze zbierania butelek 
i pudełek po drogich butach... 
Może więc lepiej by miasto było 
trochę bardziej wspólne? Podob-
ne? Homogeniczne? Równość 
nie jest taka zła, jak ją antykomu-
niści malują…

WK:  Masz ci los! Zostałem zde-
maskowany jako zwolennik wy-
zysku… Dobra, tłumaczę się: 
oczywiście zgoda, że więcej rów-
ności to lepsze miasto. Tylko 
– jaka równość? Dla mnie waż-
na jest równość szans na starcie. 
Ale nie spodziewam się – i nawet 
nie chciałbym – aby z tego miała 
wyniknąć równość stylu życia, 
czy nawet – równość osiągnięte-
go sukcesu. Ludzie mają prawo 
wykorzystywać szanse różnie i 
odnosić zróżnicowane sukcesy. 
W dobrze funkcjonującym mie-
ście oprócz mainstreamu są bocz-
ne nurty, w których zmieszczą się 
zbuntowani indywidualiści. Dla 
mnie równość szans nie przeczy 
wielobarwności miasta.

MM: Wracając do paradoksu war-
szawskiej Pragi: z jednej strony 
mamy tzw. tradycyjną wspólno-
tę, która teoretycznie ogranicza, 
z drugiej tzw. twórczą  atmosfe-
rę. Może to dlatego, że ta trady-
cyjna wspólnota jest już spoza 
mainstreamu miasta. Mainstre-
am siedzi w biurowcach. W tym 
kontekście cała Praga to właśnie 
ci indywidualiści.

WK: Ale przede wszystkim 
mieszkańcy muszą się czuć go-
spodarzami. 

MM: To ciągle jeszcze za mało, 
by zbudować ideał. Mieszkań-
cy slumsów mogą się czuć go-
spodarzami, zwłaszcza, że z ta-
kich miejsc wycofują się wszelkie 
władze, nie ma żadnego inne-
go gospodarza. Porozmawiajmy 
o podstawowym standardzie ma-
terialnym idealnego miasta.

KN: Bardzo dziękuję Magdo 
za uwagę o slumsach. Ja kiedyś 
żartem powiedziałem, że slums 
to idealne siedlisko – nic się nie 
marnuje. Jakiś czas temu prze-
czytałem poważny raport sta-
wiający i udowadniający dokład-
nie taką tezę.

Ta cała nasza dyskusja wydaje się 
tracić z oczu podstawowe potrze-
by ludzi. Zanim zaczną wycho-
dzić wieczorem do klubów, po-
winni mieć gdzie mieszkać i gdzie 
zarobić na drogie drinki…

WK:  Wróćmy więc o do równo-
ści szans. Nie chodzi przecież o 
debatę na temat nocnych klubów, 
tylko na temat kursowania tram-
wajów i rozmieszczenia przed-
szkoli. Infrastruktura publiczna 
ma wyrównywać szanse. Słabsza 
dzielnica musi mieć lepszy trans-
port publiczny, internet, więcej 
placów zabaw i boisk.

KN: Ale dlaczego znów różnico-
wać?! Dlaczego nie powiedzieć: 
wszystkie dzielnice powinny 
mieć podobny poziom infrastruk-
tury publicznej?! 

WK: Moim zdaniem – taka „dys-
kryminacja pozytywna” słab-
szych dzielnic jest na pewnym 
etapie potrzebna, bo w zamożniej-
szych dzielnicach pojawia się in-
frastruktura komercyjna i zaspo-
kaja wiele potrzeb publicznych. 
Zwracam uwagę na tymczaso-
wość: chodzi nie tyle o docelowy 
poziom infrastruktury, co o ko-
lejność inwestowania. Najpierw 
tam, gdzie braki infrastruktural-
ne bardziej ograniczają szanse 
indywidualnego rozwoju miesz-
kańców. Oni nie zorganizują so-
bie tych usług sami. Nie zawiozą 
dzieci samochodem na płatne lek-
cje angielskiego i tenis. I wszystko 
musi być bliżej, bo w słabszych 
dzielnicach siada energia, ludzie 
nie pojadą do centrum  na trening 
czy do kina, ale może pójdą, jak 
będzie klub na rogu.

MM: To nie tylko brak energii, ale 
czasem lęk, kompleksy, myśle-
nie, że ma się gorsze buty.  Tylko 
że  budując świetlicę na każdym 
rogu można doprowadzić do 
tego, że mieszkańcy zasklepią się 
w swoim środowisku i nigdy nie 
wyjdą poza nie.

WK: To bardzo charakterystycz-
ne: każdy nasz pomysł na skie-
rowanie miasta na lepsze tory 
rodzi natychmiast nowe pytania. 
Dlatego właśnie nie ma mowy o 
jakimś „mieście idealnym” jako 
domkniętej wizji  pożądanego 
stanu docelowego. To jest ciągły 
proces zmian i po zrobieniu każ-
dego kroku trzeba od nowa zasta-
nawiać się wspólnie, jaki ma być 
krok następny. Sensownie funk-
cjonujące miasto to ciągła debata. 
Tak uważam.

KN: Sensownie funkcjonujące 
miasto, to miasto zapewniają-
ce realizacje podstawowych po-
trzeb – pracy, mieszkania, wypo-
czynku. Debata jest ważna tylko 
jako narzędzie upodmiotowie-
nia miasta i mieszkających w 
nim ludzi, oraz korzystających z 
niego przyjezdnych. Modernizm 
to niedokończony projekt…

MM: Tak czy owak, kiedy myślę 
o konkretnych miastach, w któ-
rych się najlepiej czuję, to okazuje 
się, że jest jedna reguła: wszyst-
kie one są nad morzem, które po-
zwala odetchnąć od miasta :-)

Magdalena Mosiewicz – dzienni-
karka, twórczyni fi lmów, inicjator-
ka i animatorka licznych wydarzeń 
miejskich; w ramach projektu War-
szawa w Budowie prowadzi w  Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej znany 
Departament Propozycji.  

Krzysztof Nawratek – architekt, 
urbanista, wykładowca w School 
of Architecture, Design and Envi-
ronment na Uniwersytecie w Ply-
mouth. Autor książek: Ideologie 
w przestrzeni. Próba demistyfi kacji
oraz Miasto jako idea polityczna.

Wojciech Kłosowski – specjalista 
w zakresie strategicznego plano-
wania rozwoju lokalnego, dorad-
ca samorządów miejskich w Pol-
sce i Europie, autor książki Wyspy 
szans. W Instytucie Badań Literac-
kich PAN wykłada dla animato-
rów kultury rolę kultury w strate-
giach lokalnych. 

Amsterdam: fi lharmonia bez 
zbędnego zadęcia

Fot. M. Mosiewicz

Warszawska Praga: creative millieu
Fot. M. Mosiewicz

Chaoyang, pekińska dzielnica ambasad: 
przestrzeń dla cywilizowanych obywateli...
Fot. K. Nawratek

Madryt: tak może wyglądać dworzec kolejowy
Fot. M. Mosiewicz

To paradoks 
warszawskiej 
Pragi: mamy 
tu tradycyjną 

wspólnotę i jednocześnie 
twórczą atmosferę
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Lech Mergler, 
Kacper Pobłocki 

Niedługo przed katastrofą smo-
leńską „Gazeta Wyborcza” opu-
blikowała niecodzienny tekst. 
W artykule Rewolucja z ludzką twa-
rzą Marek Beylin pokazał, jak w 
całej Europie „władza przesuwa 
się od partii, rządów i parlamen-
tów do rozmaitych grup obywa-
teli”. Rewolucje z reguły kojarzy-
ły się z terrorem oraz przelewem 
krwi. Ta, która odbywa się na na-
szych oczach, nie stano-
wi zagrożenia dla demo-
kracji. Przeciwnie, jest 
szansą na jej pogłębie-
nie. W ten sposób Beylin 
dokonał rzeczy rewolu-
cyjnej: po latach niełaski 
przywrócił do łask poję-
cie rewolucji. 

Na czym polega ta rewo-
lucja? Chodzi o „narasta-
jący napór obywateli na 
państwo i partie, gdy lu-
dzie czują się zagrożeni albo lek-
ceważeni czy pozbawieni wpły-
wu. Spontanicznie organizują się 
wtedy poza dotychczasowymi in-
stytucjami politycznymi”. Obok 
ruchów ekologicznych i kobie-
cych przejawem upominanie się 
ludzi o własną podmiotowość 
są miejskie ruchy obywatelskie. 
Reprezentują one potrzeby i in-
teresy mieszkańców wyklucza-
nych z procesów kształtowania 
otaczającej ich przestrzeni. Ruch 
ten ma już swoją ideę: prawo 
do miasta. Organizuje się wokół 
konkretnych kwestii, takich jak 
drogi rowerowe czy gospodarka 
przestrzenna, nie tylko na pozio-
mie miejskim, lecz także w skali 
krajowej, a nawet globalnej. Daje 
okazję do przemyślenia związ-
ku między demokracją a życiem 
miejskim, pozwalając lepiej zro-
zumieć obecny kryzys demokra-
cji przedstawicielskiej.

Miasto i rewolucja
To nie przypadek, iż nowa siła 
polityczna kiełkuje ze sporów o 
przestrzeń. To właśnie zmiana or-
ganizacji przestrzeni, jaką przy-
niosła rewolucja przemysłowa, 
stała się podwaliną współczesnej 
demokracji. Początkowo urbani-
zacja była tylko obocznym skut-
kiem uprzemysłowienia: ludzie 
przenosili się do miast, aby pra-

cować w fabrykach. W ten spo-
sób powstał kluczowy dla zro-
zumienia polityki ostatnich dwu 
stuleci układ przestrzenny– od-
dzielenie miejsca pracy od miej-
sca zamieszkania. Wcześniej w 
miastach mieszkano i pracowa-
no na jednej przestrzeni (np. w 
domach rzemieślniczych czy ku-
pieckich). Nowy system stworzył 
nową przestrzeń dla wolności. 
To, że pracodawcy nie intereso-
wali się tym, co robotnicy robią 
po pracy, jak i gdzie mieszkają, 
dało impuls do wytworzenia się 
autonomicznej kultury robotni-

czej oraz oddolnej organizacji. To 
właśnie tam, jak pokazuje Charles 
Tilly, narodziło się zjawisko „ru-
chów społecznych”. Przed 1750 r. 
tylko organizacje takie jak cechy 
czy wspólnoty religĳ ne, posiada-
jące określone przywileje praw-
ne (takie jak prawo regularnego 
spotykania się w jednym miej-
scu) mogły reprezentować „lud” 
w rozmowach z władzą. Ruchy 
społeczne z XIX w. walczyły o po-
szerzenie praw politycznych dla 
miejskich mas. To im zawdzięcza-
my zdobycze współczesnej demo-
kracji. Ich spuścizną jest również 
cały współczesny „repertuar” 
protestu politycznego: przemar-
sze ulicami miasta, transparenty i 
hasła, mobilizacja mediów i opi-
nii publicznej.

Pierwszym momentem, w którym 
na jaw wyszły polityczne konse-
kwencje uprzemysłowienia, była 
rewolucyjna fala, która wstrzą-
snęła Europą w 1848 r. Wymusiła 
ona na władzach zmianę sposobu 
planowania przestrzeni. Symbo-
lem tego jest przebudowa Paryża 
pod egidą barona Haussmanna. 
Wąskie i kręte uliczki zamienio-
no w szerokie aleje – na których 
o wiele trudniej stawiać barykady 
i prowadzić walki uliczne. Haus-
smann jest uważany za pioniera 
„wytwarzania” przestrzeni mia-
sta. Jako pierwszy zaczął myśleć 

o mieście jako spójnej całości, 
oraz udoskonalił podział miasta 
na jednofunkcyjne rejony (np. 
mieszkalne, handlowe, przemy-
słowe). Wcześniej biedni i boga-
ci mieszkali obok siebie, im ktoś 
był biedniejszy, tym wyższe pię-
tro zajmował w kamienicy. Haus-
smann doprowadził do zmiany 
tego systemu, tworząc w mieście 
„lepsze” i „gorsze” dzielnice.

Nowa organizacja przestrzeni nie 
sprzyjała oddolnej mobilizacji i 
budowie społecznych koalicji. Tak 
powstał system, który Ira Katznel-
son określił mianem „zasieków 

miejskich”. Polega on 
na pogłębionej separacji 
miejsca zamieszkania 
od miejsca pracy. O ile 
w pracy amerykańscy 
robotnicy identyfi kowa-
li się „klasowo”, o tyle 
w miejscu zamieszka-
nia dominowała tożsa-
mość etniczna. Dualizm 
ten umożliwił związ-
kom zawodowym, par-
tiom politycznym oraz 

wspólnotom lokalnym, kierowa-
nym przez „ustawione” już grupy 
etniczne, wygaszanie protestów 
i utrzymywanie porządku na po-
ziomie lokalnym poprzez zarzą-
dzanie zbiorową konsumpcją. 
Dopiero ruchy miejskie lat 60., wy-
wołane migracjami ludności czar-
noskórej z amerykańskiego Połu-
dnia do miast Północy, rozbiły ten 
system. Afroamerykanie byli wy-
kluczeni z systemu podziału dóbr 
w oparciu o etniczne enklawy, 
więc wytworzyli nowe struktu-
ry, oparte na budowaniu mostów 
między „zasiekami”. Identyfi ko-
wali się jako „czarni” zarówno 
w miejscu pracy. jak i zamieszka-
nia. Koalicje, którym przewodzili, 
wychodziły daleko poza etniczne 
opłotki – duży udział miała w nim 
np. ludność latynoska. Takie od-
dolne rozsadzanie miejskich en-
klaw było początkiem  pełzającej 
rewolucji społecznej.

To właśnie ferment lat 
sześćdziesiątych skło-
nił Henriego Lefebvra 
do napisania książki Re-
wolucja miejska. Stawia 
on tezę przewrotną: re-
wolucja przemysłowa 
była jedynie preludium 
do znacznie donioślej-
szej rewolucji miejskiej.  
Z jednej strony rewolu-
cja miejska to pogłębia-

jące się urbanizacja naszej plane-
ty – i rzeczywiście, dopiero od 
kilku lat na świecie więcej osób 
żyje w miastach niż na wsi. Z 
drugiej strony rewolucja miejska 
to właśnie szansa na pogłębienie 
demokracji przedstawicielskiej 
poprzez wykształcenie nowej 
przestrzeni publicznej, nowej idei 
dobra wspólnego, oraz budowa-
nie nowych koalicji społecznych. 

W tej chwili taką rolę zaczyna od-
grywać hasło „prawa do miasta”. 
Idea rewolucji miejskiej jest ściśle 
z nim związana. Tak jak za postu-
latami pracowniczymi czy ideą 
praw człowieka stały silne ruchy 
społeczne, tak tutaj jedynie pre-
sja społeczeństwa obywatelskie-
go może przemienić czystą ideę 

w rzeczywistość prawną. Jedno-
cześnie idea prawa do miasta jest 
właśnie takim parasolem – wizją 
nowego dobra wspólnego –  któ-
ra pozwala na pogodzenie tylko 
pozornie sprzecznych interesów 
partykularnych.

W gruncie rzeczy wszystkie re-
wolucje, począwszy od francu-
skiej, rozegrały się w miastach. 
To właśnie odróżnia ich od po-
wstań – które również miały de-
mokratyczne aspiracje, ale ich 
wymiar miejski był poboczny. W 
Polsce wciąż błędnie uważa się 
powstania jako moment „założy-
cielski” współczesnej wspólnoty 
politycznej – poprzez zaangażo-
wanie „ludu” w sprawy narodu, 
zwłaszcza odzyskania państwo-
wości. Jak pokazał Robert Blo-
baum, momentem wejścia mas do 
polityki w Polsce była rewolucja 
1905-1907. Zwykle uważa się ją 
za preludium do rewolucji 1917, 
choć na ziemiach polskich miała 
ona szczególny przebieg. Najbar-
dziej burzliwy był czerwiec 1905 
w Łodzi. Biedota polska, żydow-

ska oraz niemiecka na kilka dni 
przejęła wówczas kontrolę nad 
miastem. Łódź nie była przebu-
dowana w duchu Haussmanna, 
co umożliwiło walki uliczne i 
np. atakowanie wojsk carskich z 
dachów kamienic. Jednocześnie 
spontaniczne wystąpienie setek 
tysięcy łodzian było aktem upo-
mnienia się o prawo do miasta 
oraz o współuczestniczenie we 
wspólnocie politycznej. Rewolu-
cja łódzka zaskoczyła wszystkie 
partie politycznie od prawa do 
lewa. Po 1905 żadna organizacja 
nie mogła już pominąć kwestii 
mas. W efekcie, pisze Blobaum, 
„ludność zamieszkująca najwięk-

szy i najistotniejszy zabór wkro-
czyła w erę nowoczesnej, czyli 
masowej, polityki”.

Demokracja miejska
Rewolucja 1905-1907 przyniosła 
o wiele więcej wymiernych ko-
rzyści niż powstania styczniowe, 
listopadowe i warszawskie ra-

zem wzięte. Co więcej, 
została ona okupiona 
zdecydowaniem mniej-
szą ilością przelanej 
krwi. To, że powstania 
zajmują chlubne miej-
sce w naszej zbiorowej 
świadomości, a poję-
cie rewolucji kojarzone 
jest z tyranią i terrorem, 
ukazuje fundamental-
ny problem polskiej de-
mokracji. Jak zauważył 

Bronisław Łagowski, w przeci-
wieństwie do francuskiego, pol-
ski „lud” nie jest świadomy swojej 
własnej historii, a postszlachec-
kie elity skutecznie narzuciły mu 
identyfi kację z własną stanową, 
historią. W efekcie polska demo-
kracja przedstawicielska szybko 
wytworzyła mechanizmy uśmie-
rzania oddolnej samorządności i 
nabrała cech paternalistycznych, 
w którym to ci „na górze” zawsze 
wiedzą lepiej, co jest dobre dla 
tych „na dole”. 

Przemiany po 1989 szybko dopro-
wadziły do mitologizacji trudno 
wywalczonego aktu wyborczego. 
Obecnie proces demokratyczny w 
Polsce, według powszechnie obo-
wiązujących wyobrażeń, obraca 
się wokół wyborów, po których 
władza może robić to, co uzna za 
słuszne. O ile na poziomie naro-
dowym alienacja większości spo-
łeczeństwa z życia politycznego 
nie zakłóca funkcjonowanie tego 
systemu, o tyle na poziomie lo-
kalnym wciąż dochodzi do spięć. 
W starciach tych mieszkańcy są 

Rewolucja miejska

Chodzi o „narastający napór 
obywateli na państwo i partie, 
gdy ludzie czują się zagrożeni 

albo lekceważeni czy pozbawieni 
wpływu. Spontanicznie organizują 
się wtedy poza dotychczasowymi 

instytucjami politycznymi” 

To właśnie ferment lat 60-ych skłonił 
Lefebvra do napisania książki 

Rewolucja miejska. Stawia on tezę 
przewrotną: rewolucja przemysłowa 
była jedynie preludium do znacznie 

donioślejszej rewolucji miejskiej 
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Iza Desperak

Rodziców samodziel-
nie wychowujących 
dzieci jest coraz wię-
cej. W czasie ostatnie-
go spisu powszechne-
go (2001) było ich około 
20%, z czego 17,2% to 
samotne matki. 

Z badań wyłania się następujący obraz: samotna 
matka wychowuje jedno dziecko, mieszka w mie-
ście, ma 30 – 49 lat, wykształcenie średnie lub za-
sadnicze zawodowe, jest mężatką (formalnie za-
mężne kobiety też wychowują dzieci same) lub 
rozwódką, pracuje głownie w sektorze publicz-
nym, mieszka samodzielnie, najczęściej w miesz-
kaniu kwaterunkowym, zakładowym, spółdziel-
czym lokatorskim. Zarobki samotnych matek są 
przeciętne lub niższe od przeciętnych. Jedna trze-
cia samotnych matek nie pracuje. W ich rodzinach 
jest wyższy odsetek bezrobotnych, niż w rodzi-
nach pełnych. Rodziny samotnych matek należą 
do kategorii rodzin zagrożonych ubóstwem. 

Samodzielne matki charakteryzują się jako grupa 
nieco gorszym poziomem zdrowotności, niż mat-
ki w rodzinach pełnych, częściej cierpią na prze-
wlekłe choroby. Mają gorszą sytuację mieszkanio-
wą. Odsetek rodzin samotnych matek żyjących 
poniżej subiektywnej linii ubóstwa jest znacz-
nie większy, niż ogółu rodzin i rodzin pełnych 
z dwójką lub trójką dzieci, a zbliżony do rodzin 
pełnych z czwórką i więcej dzieci. Codzienno-
ścią są trudności w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb. Ponad jedna trzecia – pomimo oszczęd-
nego trybu życia – ma kłopoty z dokonywaniem 
większych zakupów. Ponad 20% kupuje wyłącz-
nie najtańsze jedzenie i ubranie. Badania z lat 80. 
wskazują, że po rozwodzie matka przejmuje na 
siebie większość obowiązków związanych z opie-
ką nad dzieckiem i utrzymaniem go.

Od lat 70. problem pozostawania dzieci wyłącznie 
na utrzymaniu matki, mimo zasądzonych alimen-
tów, stał się na tyle poważny, że wprowadzono 
specjalną instytucję. Powstanie instytucji Fundu-
szu Alimentacyjnego to pierwszy instytucjonalny 
sygnał o ulotności zobowiązań ojcowskich. Z jed-
nej strony miał ojców zastąpić, z drugiej za pomo-
cą środków przymusu do przyjęcia przynajmniej 
finansowych obowiązków zmusić. Historia li-
kwidacji Funduszu to dowód na powszechną ak-
ceptację owej ulotności, nieskuteczność państwa 
w egzekucji zobowiązań ojcowskich, a także na 
zwiększenie się społecznej akceptacji dla zjawi-
ska niepłacenia alimentów przez ojców. Fundusz 
działał bowiem przez 30 lat, zanim 1 maja 2004 
został zlikwidowany. Następnie na skutek prote-
stów „alimenciar” – czyli samoorganizującej się 
sieci samotnych matek pokrzywdzonych przez li-
kwidację Funduszu – do Sejmu trafił obywatelski 
projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, któ-
ry wszedł w życie 1 października 2008.

Projekt ten trafił do Sejmu, bo „alimenciarom” 
udało się uzyskać ogromne społeczne poparcie 
i zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów. Mimo 
to nie cieszył się poparciem parlamentarzystów, 
został uchwalony dopiero w ostatnim dniu obrad 
sejmu, tuż przed jego samorozwiązaniem. Dlacze-
go w 2004 roku zlikwidowano Fundusz Alimen-
tacyjny? Otóż od początku lat 90. obserwowano 
coraz mniejszą skuteczność egzekucji alimentów. 
Coraz trudniej było ściągnąć z niepłacących oj-
ców „zaliczkę” czy „pożyczkę” alimentacyjną. O 
ile początkowo ściągalność wynosiła około 90%, 
to tuż przed likwidacją zmniejszyła się do 12% 
(dane ZUS). Decyzję o likwidacji uzasadniano 
więc zagrożeniem dla budżetu. Przed podjęciem 
decyzji o likwidacji Funduszu podejmowano wie-
le działań na rzecz jego ekonomicznej stabiliza-
cji, jednak bezskutecznie. Działania te nie były 
skierowane w stronę zwiększenia skuteczności 
egzekucji alimentów, ale ograniczenia wysokości 
świadczeń i liczby osób do nich uprawnionych.

Ograniczenie wysokości świadczeń zapewniał (wy-
znaczony na bardzo niskim poziomie) pułap wyso-
kości świadczenia, a także trudności, na jakie napo-
tykały matki próbujące podnieść sądowo wysokość 
zasądzonych alimentów. Ograniczanie ilości upraw-
nionych zapewniało wprowadzenie kryterium do-
chodowego (tylko rodziny o najniższych dochodach 
mogły zostać objęte świadczeniem) oraz zastąpienie 
oświadczenia o dochodach, składanego przez matkę 
dla wyznaczenia dochodu rodziny, wymogiem skła-
dania potwierdzonej kopii zeznania podatkowego 
PIT. Mnożenie barier przed matkami – przy braku 

automatycznej indeksacji wysokości alimentów oraz 
faktycznie zmniejszającej się wysokości przeciętnego 
świadczenia z funduszu – prowadziło do rezygnacji 
przez wiele matek z walki o świadczenie, dyspropor-
cja miedzy kosztami jego uzyskania a wysokością ro-
sła. Matka samotnie wychowująca dziecko lub dzie-
ci musiała bowiem co roku (oraz za każdym razem, 
gdy zmieniła się jej sytuacja) składać dokumenty 
potwierdzające jej dochody w ZUSie, przedtem po-
twierdziwszy je w Urzędzie Skarbowym, następnie 
co roku rozpoczynać postępowanie sądowe o pod-
niesienie kwoty dewaluujących się w międzyczasie 
alimentów. W przypadku matek pracujących wizyty 
w urzędach i sądach w godzinach pracy oznaczały 
konieczność ciągłego zwalniania się z pracy. Dla nie-
pracujących matek barierą ubiegania o świadczenie 
stawał się koszt dojazdu i opieki nad dziećmi (do 
sądu nie wolno przychodzić z dziećmi, a niepracują-
ce kobiety nie mogą oddać dziecka do przedszkola z 
powodu jego kosztów oraz ograniczeń w rekrutacji). 
W międzyczasie świadczenie alimentacyjne staje się 
jednym ze świadczeń społecznych przysługujących 
biednym rodzinom, a nie zobowiązaniem prawnym. 
Jest to chyba najczęściej ignorowany i niemożliwy do 
wyegzekwowania wyrok sądowy w Polsce. Mimo 
tych ograniczeń i bardzo niskiej faktycznej kwoty po-
jedynczego świadczenia, Fundusz był coraz bardziej 
zadłużony – wypłacał świadczenia o średniej wyso-
kości 12% przeciętnego wynagrodzenia około 500 ty-
siącom rodzin.

Stopniowa likwidacja Funduszu Alimentacyjne-
go przebiegała w ciszy. Decydenci polityki spo-
łecznej i mass media posługiwały się z jednej stro-
ny retoryką rynkową, z drugiej zaś przerzucały 
odpowiedzialności na same samotne matki. „Pań-
stwo nie jest ojcem” oświadczyła minister poli-
tyki społecznej Jolanta Banach. Przyczyny nie-
udolności Funduszu Alimentacyjnego i – szerzej 
– nieskuteczności egzekucji alimentów spróbo-
wała zbadać jedna z organizacji pozarządowych, 
Centrum Praw Kobiet. Przeprowadziła badanie 
ankietowe wśród matek mających zasądzone 
alimenty. Wyniki tego badania niedwuznacznie 
wskazują na społeczne bariery egzekucji alimen-
tów: wsparcie niepłacących alimentów rodziców 
(głownie ojców) nie tylko przez rodziny i przyja-
ciół, ale nawet przez komorników – czyli urzęd-
ników zobowiązanych do działań w imieniu nie-
alimentowanych dzieci i państwa, którego sądów 
wyroki mieli wspierać. Widać wyraźnie, że sieć 
społecznego wsparcia, pozwalająca ojcom na nie-
płacenie na własne dzieci, zatacza szerokie krę-
gi. Świadczy to o sile społecznego zwyczaju pod-
ważającego ojcowski obowiązek alimentacji, o ile 
tylko ojciec go zakwestionuje. Niewywiązywanie 
się z tego obowiązku nie skutkuje ani konsekwen-
cjami prawnymi, ani społecznym ostracyzmem, 
wprost przeciwnie, polecane instytucjonalne roz-
wiązanie to egzekucja alimentów z dochodów 
bliskich ojcu dziecka kobiet – matki (czyli babki 
dziecka) lub nowej partnerki ojca.

Historia Funduszu Alimentacyjnego, jego likwi-
dacji i przywrócenia to także historia przekształ-
cania się pewnej państwowej gwarancji prawnej 
w zasiłek dla najbiedniejszych oraz znikania z ho-
ryzontu kolejnych grup matek z Funduszu wy-
pychanych. Uwaga zwrócona została na problem 
najbiedniejszych samotnych matek, te średnio za-
rabiające mają sobie radzić same. Protesty prze-
ciwko likwidacji Funduszu podniosły się dopiero 
wtedy, gdy ogromna liczba rodzin już znajdowała 
się poza systemem. Nowy fundusz obejmuje tyl-
ko rodziny z dochodem nett o nieprzekraczającym 
725 zł na osobę. Od lat 70., gdy zauważono ten 
problem i próbowano go instytucjonalnie rozwią-
zać, obserwujemy jego powolną marginalizację. 
Brak jest woli diagnozowania przyczyn niewy-
dolności kolejnych systemów, samotne matki i ich 
dzieci nie są priorytetem żadnej z polityk proro-
dzinnych kolejnych rządów. Ofi cjalny dyskurs 
promujący rodziny tradycyjne przyczynia się do 
niewidoczności, napiętnowania i wykluczenia ro-
dzin niepełnych, a matki, które same wychowują 
dzieci, są pozostawione same sobie.

z góry na przegranej pozycji. Na 
przykład inicjatywa Łodzianie 
Decydują złożyła do obywatel-
ski projekt uchwały, który miał 
zmniejszyć z 6 tys. do 1 tys. liczbę 
potrzebnych podpisów pod kolej-
nymi obywatelskimi uchwałami, 
które mogłyby być potem rozpa-
trywane przez Radę Miasta. Pro-
jekt ten został w lipcu br. odrzu-
cony ze względów formalnych, 
gdyż zawierał błędne sformuło-
wania, np. zamiast „rada miej-
ska w Łodzi” użyto słów „rada 
miasta”. Zwykle, gdy projekty 
uchwał zgłaszają radni, mają oni 
możliwość wniesienia autopopra-
wek korygujących takie błędy. W 
tym przypadku obywatele mu-
szą raz jeszcze zebrać 6 tys. pod-
pisów pod nowym, poprawio-
nym, wnioskiem. Władza może 
się mylić,  obywatele – nie.

Władza zwykle boi się bezpośred-
niego zaangażowania obywateli, 
wykorzystując swoją przewagę 
lub formalizując i biurokratyzu-
jąc tzw. partycypację społeczną. 
Jednym z formalnych kanałów, 
dzięki któremu lud może wpły-
wać na decyzje władzy jest tzw. 
trzeci sektor. Organizacje poza-
rządowe zostały jednak niestety 
silnie uzależnione od władz lo-
kalnych i często pełnią funkcje 
czysto dekoracyjne. Na przykład 
w Poznaniu jest grubo ponad sto 
organizacji wspierających osoby 
niepełnosprawne (ok. 10% po-
pulacji miasta), ale przez 30 lat 
od zbudowania centralnego ron-
da nie były one w stanie katego-
rycznie zażądać zbudowania w 
przejściach podziemnych pod 
nim podjazdów dla wózków in-
walidzkich. Miasto nie miało 
tego w planie, więc NGO’sy mia-
ły milczeć. I milczały.

Zarzewiem fermentu mogą być 
niektóre rady osiedli. Są to ciała 
niezależne, ale też i pozbawione 
podmiotowości prawnej, funkcjo-
nujące jako „samorządy pomoc-
nicze”, choć wyłaniane w wybo-
rach powszechnych. W Poznaniu 
nie są one częścią administracji 
miasta, a działają w nich nieopła-
cani społecznicy. W ciągu ostat-
nich 3 lat, to właśnie środowisko 
rad osiedli wygenerowało najbar-
dziej spójną i druzgocącą kryty-
kę lokalnych włodarzy. Zdarzało 
się, że władza przyparta do muru 

musiała pójść na kompromis, ale 
jednocześnie przygotowywano 
reformę jednostek pomocniczych, 
tak aby raz a dobrze zneutralizo-
wać ogniska zapalne. 

Czy możliwe jest włączanie w 
samorząd pewnych form demo-
kracji bezpośredniej? To wyma-
ga pewnej odwagi. Jedną z naj-
większych szkód wyrządzonych 
przez neoliberalizm było zabicie 
wyobraźni. Donna Haraway, jed-
na z najbardziej twórczych inte-
lektualistek, przyznała się ostat-
nio, iż łatwiej jej jest wyobrazić 
sobie koniec świata niż koniec 
neoliberalnego kapitalizmu. 
Fakt, iż nawet Haraway nie po-
trafi  wykroczyć poza obowiązu-
jące horyzonty, pokazuje, iż żyje-
my w epoce głębokiego kryzysu 
intelektualnego. Jednak chociaż 
neoliberalizm wciąż dominuje, 
to nie tworzy już nowych idei. 
Nowe rozwiązania pojawiają się 
oddolnie, spontanicznie, wbrew 
i obok skostniałych struktur. Dla-
tego od nich proponujemy roz-
począć dyskusję na temat tego, 
co roboczo nazywamy demo-
kracją miejską – systemu, w któ-
rym „prawo do miasta” stałoby 
się kluczowym elementem życia 
politycznego. To, z czego korzy-
stamy dzisiaj, też musiało kie-
dyś być trudne do wyobrażenia. 
Owo „niewyobrażalne” stało się 
jednak rzeczywistością. Tak też 
może być z demokracją miejską. 
Nic jednak nie zrobi się samo. 
Dzisiejsza demokracja przedsta-
wicielska byłaby niemożliwa bez 
rewolucji – francuskiej, amery-
kańskiej czy łódzkiej. Demokra-
cja przyszłości nie powstanie bez 
rewolucji miejskiej.

Lech Mergler – publicysta, dzia-
łacz miejski, wiceprezes stowarzy-
szenia My-Poznaniacy. 

Kacper Pobłocki – socjolog miasta, 
stypendysta Center for Place, Cul-
ture and Politics na Uniwersytecie 
Miejskim w Nowym Jorku; obec-
nie wykłada na Roosevelt Acade-
my (Uniwersytet w Utrechcie)

Niniejszy tekst jest skrótem ar-
tykułu L. Merglera i K. Pobłoc-
kiego: Rewolucja miejska, który 
ukazał się w „Le Monde diplo-
matique – edycja polska”  

Bez alimentów

S P O Ł E C Z N O Ś Ć  M I A S T A
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Gospodarka odpadami jest 
jednym z najistotniejszych wy-
zwań jakie stoją przed współ-
czesnymi społeczeństwami. 
Lawinowo wzrasta poziom 
konsumpcji i proporcjonalnie 
do tego rośnie również ilość 
produkowanych odpadów.

Potrzeba zdecydowanych dzia-
łań i nowych rozwiązań, dzięki 
którym ilość śmieci składowa-
nych na wysypiskach byłaby 
mniejsza i nie niosłaby zagro-
żeń dla środowiska naturalne-
go. Bez właściwego zagospoda-
rowanie odpadów jakość życia 
nas wszystkich ulegnie gwał-
townemu pogorszeniu. Dane 
dotyczące gospodarki odpada-
mi w Polsce nie napawają jed-
nak optymizmem. Na wysypi-
ska trafi a aż 86% wszystkich 
odpadów komunalnych. Nie-
całe 9% jest segregowane, 4% 
poddane obróbce mechanicz-

no-biologicznej i tylko niecały 
1% obróbce termicznej. Kiedy 
zestawimy te dane z europej-
skimi normami, przyszłość za-
czyna rysować się w czarnych 
barwach. Do 2010 r. Polska 
zmniejszyła ilość wywożo-
nych na wysypiska śmieci o 
8%, chociaż zobowiązała się 
do 25%. Już od 16 lipca Komi-
sja Europejska nalicza dzien-
nie 40 tys. euro kary z tytułu 
łamania przez Polskę zobowią-
zań. Może to oznaczać, że już w 
przyszłym roku będziemy mu-
sieli zapłacić z naszych podat-
ków 7 mln euro.

Tymczasem zbliża się rok 2013. 
Zobowiązaliśmy się, że do tej 
pory jeszcze bardziej zredu-
kujemy ilość odpadów wywo-
żonych na wysypiskach, a za-
razem zwiększymy poziom 
recyklingu. Realnie grożą nam 
kary w wysokości nawet 260 

tysięcy euro dziennie. Moż-
na tego uniknąć, jeśli przeko-
namy Komisję Europejską, że 
zrealizujemy nasze zobowią-
zania z opóźnieniem. Patrząc 
jednak na niefrasobliwość pol-
skich władz, trudno uwierzyć, 
że może nam się upiec.

Inwestycje są powolnie i nieliczne. 
Samo ich przeprowadzenie budzi 
wiele wątpliwości. Doskonale ob-
razuje to przykład jedynej funk-
cjonującej w Polsce spalarni odpa-
dów na warszawskim Targówku. 
Władze zdecydowały się ją wybu-
dować w granicach miasta, mimo, 
że może mieć to negatywne skut-
ki dla zdrowia mieszkańców. Rzą-
dząca PO uważa spalanie odpa-
dów za panaceum. Tymczasem 
w Europie już dawno zaczęto od-
chodzić od tego sposobu utylizacji 
odpadów. Dostrzeżono, że spala-
nie prowadzi do produkcji milio-
nów związków, które mogą mieć 
negatywny wpływ na człowieka i 
środowisko naturalne.

Przykładem niewykorzystanej w 
pełni inwestycji jest kompostow-
nia w Radiowie. W 2009 r. prze-
wieziono tam 80 tys. ton śmieci, 
z czego poddano sortowaniu tyl-
ko 10 tys. Uzyskano w ten spo-
sób zaledwie 8 ton kompostu 
używanego jako podsypka na 
wysypiska. Z racji jego niskiej ja-
kości nie nadaje się on bowiem 
do wykorzystania jako nawóz w 
rolnictwie. Kompostownia pełni 
więc głównie funkcje propagan-
dowe. Jest przykładem, że „coś” 
się robi, ale nie rozwiązuje real-
nie problemu.

Dlaczego 
tak trudno 
zmienić prawo
Dotąd kolejne ekipy rządzące 
ignorowały problem gospodarki 
odpadami. Na szczeblu central-
nym jest jeszcze gorzej. Rząd Do-
nalda Tuska wydaje się wierzyć, 
że wystarczy sprywatyzować 
problem, by sam się cudownie 
rozwiązał. Na dodatek odpady 
są mało medialne. Nowa kom-
postownia nie może się równać 
z nowym stadionem czy mostem. 

Dlatego działania rządu zdają się 
koncentrować nie wokół rozwią-
zywania realnych problemów, ja-
kimi jest dostosowywanie gospo-
darki odpadami do standardów 
unĳ nych, ale załatwianie kolej-
nych etapów przejściowych. 

Nadal pozostaje nierozwiąza-
ny kluczowy dla gospodarki 
odpadami problem komunali-
zacji odpadów. Istniejący sys-
tem wywozu śmieci oparty na 
przyznaniu prawa do własności 
tym, którzy je wytworzyli, unie-
możliwia gminom  kształtowa-
nie samodzielnej polityki odpa-
dami. Potrzebę zmian zdaje się 
dostrzegać również Minister-
stwo Środowiska, które pracuje 
nad stosowną ustawą. Robi to 
jednak  chyba bez determinacji, 
by sprawę doprowadzić do koń-
ca. Organizacje pozarządowe 
uczestniczące w posiedzeniach 
sejmowych komisji pracujących 
nad ustawą alarmują: w sejmo-
wych korytarzach trwa lobbing 
za utrzymaniem własności od-
padów w takim kształcie, aby 
sektor prywatny nadal czerpał 
z tego ogromne korzyści. Nieste-
ty kary za obecny stan rzeczy za-
płacą podatnicy-obywatele, zyski 
natomiast są prywatne i pozostają 
w kieszeniach koncernów (głów-
nie zagranicznych). Dotychcza-
sowy system ma niedobre skutki 
dla środowiska naturalnego. Za-
równo mieszkańcom, jak i fi rmom 
odbierającym śmieci nie zależy na 
recyklingu. Odzyskuje się tylko 
te rzeczy, które gwarantują zysk. 

Ludwik Tomiałojć

Ponad połowa Polaków miesz-
ka w miastach, a za kilka dzie-
sięcioleci pewne fragmenty kraju 
staną się wielkimi konurbacjami 
miejskimi. Odetnie to setki tysię-
cy mieszkańców od możliwości 
częstego kontaktu z dziką przy-
rodą skazując na zadowalanie się 
tym, co oferują same miasta. Nie 
jest więc obojętne, jaki kształt na-
dajemy zieleni miejskiej. Czy re-
alne jest zachowanie pewnych 
fragmentów naturalnych ekosys-
temów w obrębie dużych miast? 
Na jak długo i jakim kosztem?

Te pytania są coraz pilniejsze, 
choćby dlatego, że dziś miasta 
przekroczyły dawne swe granice. 

Wchłaniają obszary dotąd niezur-
banizowane, w tym podmiejskie 
lasy. Przyjrzyjmy się więc proce-
sowi przekształcania naturalne-
go lasu w park miejski. Dostrze-
gamy tu w skrócie powtórzenie 
historycznych etapów „walki z 
przyrodą”. Najpierw pojawia się 
ekipa drwali, którzy wycinają 
drzew, a zwłaszcza krzewy, uzna-
ne za „nieodpowiednie”. Pozby-
wamy się bez żalu nawet pięknie 
kwitnącej i pachnącej rodzimej 
czeremchy, starych dziuplastych 
drzew, tych istnych „wieżowców 
mieszkalnych” dla ptaków-dziu-
plaków oraz innych zwierząt. 
Nast.ępnie pojawiają się „graba-
rze życia biocenozy”. Zostaje ono 
w znacznym stopniu zniszczone, 
a przynajmniej zubożone, wraz z 
zaasfaltowaniem lub choćby usu-
nięciem ściółki leśnej, użyźniającej 
glebę oraz będącej miejscem życia 
tysięcy drobnych organizmów. Po 
aktach destrukcji nadchodzi etap 
zaprowadzenia nowego ładu we-
dług życzenia „człowieka-zwy-
cięzcy”. Sieje się jednogatunkową 
trawkę, pokrywa znaczny obszar 
twardymi nawierzchniami, ocem-
browuje resztki starorzeczy, usta-
wia ławeczki i kosze na śmieci. 
Park – proteza prawdziwego lasu 
– jest gotów. Dalej zubażać go 
będą wandale.

Czy ten proces jest nieuniknio-
ny? Niestety, biorąc pod uwagę 
nieuchronny rozrost miast, raczej 
tak. Tylko drogą rozumnego kom-

promisu możemy na parę dziesię-
cioleci zachować niektóre wchło-
nięte przez miasto najcenniejsze 
zadrzewienia w stanie w miarę 
naturalnym. Udane przykłady 
można podziwiać na obrzeżach 
takich miast jak Sydney, Moskwa, 
Helsinki, Hamburg, San Franci-
sco czy bliski nam Frankfurt nad 
Odrą i nasz Toruń.

Przyjrzyjmy się bliżej wybranym 
przykładom. W rozległych par-
kach peryferyjnych Moskwy drze-
wostan i bujna warstwa krzewów 
jest zachowana nawet przy samych 
alejkach spacerowych. Stąd nazy-
wa się je laso-parkami. W mniej-
szej skali coś podobnego widzimy 
na uznanej za miejski „rezerwat” 
wyspie w nurcie Odry we Frank-
furcie, gdzie tolerowane są łamiące 
się i powalone drzewa oraz bujne 
zakrzewienia, ale pomiędzy nimi 
przeprowadzona jest gęsta sieć 
schludnie utrzymanych alejek spa-

cerowych dla licznych przechod-
niów. W głównym parku miejskim 
Hamburga istnieją całe kwartały 
zachowane w postaci „dzikiej”, 
podczas gdy w parkach Londynu 
są to kilkuarowe „minisanktuaria” 
pozostawiane w środku kwarta-
łów, z dala od alejek.

Najradykalniejsze jest rozwią-
zanie zastosowane w Toruniu, 
gdzie położona w nurcie Wisły 
spora wyspa zwana Kępą Baza-
rową jest jak dotąd prawdziwym 
chronionym prawem rezerwatem 
przyrody. Zabezpiecza on jeden 
z ostatnich fragmentów bujnych 
nadwiślańskich lasów zalewo-
wych zwanych łęgami topolowy-
mi. Nie prowadzi się tu zabiegów 
ogrodniczych i nie ma swobodne-
go dostępu ludzi.

Ten ostatni przykład pozwala się 
zastanowić, jaka może być przy-
szłość takiego rezerwatu, położo-

nego pomiędzy główną częścią 
miasta a jeszcze niewielką dziel-
nicą po drugiej stronie rzeki. Na-
wet jeśli się uda wybronić ten 
teren przed przecięciem go kolej-
nymi mostami, to rozrastające się 
miasto kiedyś uczyni go zupełnie 
izolowaną enklawą pośród obsza-
ru zurbanizowanego. Utrudni to 
przybywanie dzikich gatunków 
z sąsiednich lasów, czyli pod-
trzymywanie lokalnych popula-
cji. Losowe wymieranie zacznie 
przeważać nad tempem imigra-
cji. Zarazem coraz silniejsze będą 
wpływy sąsiedniej fl ory i fauny 
miejskiej. Obecnie w tym rezerwa-
cie drzewem dominującym piętra 
dolnego stał się amerykańskiego 
pochodzenia najeźdźca – klon je-
sionolistny. Już dziś nie jest to stan 
łęgu taki, jakim był przed pół wie-
kiem, w czasie mych studiów.

Wnioski są następujące. Z jednej 
strony powinniśmy się starać, aby 
na obrzeżach miast jak najdłużej 
istniały pozostałości cennych na-
turalnych ekosystemów. Potrzeb-
ne to jest i dla trwania lokalnej 
przyrody, i dla możliwości prze-
niesienia kiedyś najcenniejszych 
populacji na miejsca zastępcze. Ale 
bywa to wartościowe zdrowotnie 
lub dydaktycznie dla ludzi. Na 
dłuższą metę trwanie takich miej-
skich rezerwatów w stanie natu-
ralnym jest jednak niemożliwe. 
W miejsce ich gatunków wrażli-
wych, ginących, rozprzestrzenią 
się bowiem gatunki wszędobyl-
skie, w tym fl ora i fauna „śmietni-
kowa”, upodabniając przyrodni-
czo taki park do obszaru dzielnic 
mieszkaniowych. Tylko napraw-
dę wielkie fragmenty naturalnego 
krajobrazu, jak Kampinoski Park 

Kto zarabia na śmieciach
Marcin Wrzos

Jak chronić przyrodę 
w miastach

E K O L O G I A  M I A S T A

Państwa członkowskie Unii 

Europejskiej zobowiązały 

się do redukcji ilości bio-

degradowalnych odpadów 

przeznaczonych do składo-

wania według następujące-

go harmonogramu:

1995: 100% ilość bazowa 

2010: 75% ilości bazowej 

2013: 50% ilości bazowej 

2020: 35% ilości bazowej 

W Niemczech odzyskuje się 

dzięki recyklingowi 60 proc. 

odpadów, 23 proc. poddaje 

się utylizacji w spalarniach, 

a tylko 17 proc. składowa-

nych jest na wysypiskach.
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Narodowy pod Warszawą czy 
Wielkopolski Park Narodowy pod 
Poznaniem, i to tylko z wielkim 
trudem, dadzą się obronić przed 
skutkami ekspansji miast. 

Trzeba trzeźwo przewidywać, że 
zwykle nie jest realne zachowanie 
wchłanianego przez miasto obsza-
ru w stanie bliskim pierwotnemu. 
Nieuchronnie ulegnie on „zanie-
czyszczającym” wpływom rosną-
cego miasta. Ale równocześnie 
warto pamiętać, że nie istnieje ko-
nieczność usilnego przekształca-
nia każdego wchłanianego przez 
miasto lasu w zubożony park o 
schematycznym wyglądzie. Oraz 
że z dala od wielkich miast są ab-
solutnie konieczne rozległe obsza-
ry ściśle chronionej przyrody (par-
ki narodowe).

Żyjemy w czasach, kiedy kultu-
ra i rozsądek narodów zaczyna 
być mierzony ich stosunkiem do 

rodzimej przyrody, a wyrażany 
w tysiącach aktów kompromisu. 
Kompromisu między potrzebami 
i przyzwyczajeniami zurbanizo-
wanego człowieka a potrzebami 
przyrody. Czas, by nieuzasadnio-
ne poważną potrzebą, a kosztow-
ne dążenia do zastępowania 
wszystkiego, co naturalne sztucz-
nym porządkiem, ustąpiły miejsca 
umiarowi nie tylko w użyciu to-
pora i piły, ale i na wcześniejszym 
etapie. Potrzebujemy bardziej wy-
czulonego na ochronę przyrody 
planowania ze strony administra-
torów i architektów.

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

z Ewą Pszczółkowską 
rozmawia 
Irena Kołodziej

Irena Kołodziej: Ile jest w Pol-
sce bezdomnych zwierząt?

Ewa Pszczółkowska: Na ten te-
mat można tylko spekulować. 
W 2008 roku w zarejestrowa-
nych ofi cjalnie 141 schroniskach 
przebywało 93 798 psów i 18 120 
kotów. W porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba ta powięk-
szyła się o ok. 3 000 osobników. 
A przecież oprócz tego rzesze 
bezdomnych zwierząt błąkają 
się po wsiach i miasteczkach… 
Skala bezdomności się zwięk-
sza, co skutkuje drastycznym 
przepełnieniem schronisk. Jeśli 
nadal co roku będzie przybywa-
ło po kilka tysięcy zwierząt, na-
leżałoby stale budować nowe. 
Kto miałby fi nansować budowę, 
kto miałby przez długie lata po-
nosić koszty utrzymania schro-
nisk?

IK: Skąd się biorą bezdomne 
zwierzęta?

EP: Większość z nich została za-
gubiona przez pozbawionych 
wyobraźni właścicieli. Na por-
talach internetowych można 
znaleźć tysiące ogłoszeń o za-
ginionych podopiecznych, któ-
re podczas spaceru zwykle nie 
miały obroży, smyczy ani ad-
resatki. Szanse na odnalezie-
nie nieoznakowanego pupila są 
jednak znikome. Te rozpaczliwe 
wołania o pomoc i zachęty w 
formie nagród to już tylko licze-
nie na cud.

Powszechne jest także bezmyśl-
nie rozmnażanie pupili, albo z 
powodu pokutujących stereo-
typów (np. że suczka rzekomo 
musi dla zdrowia mieć chociaż 
raz potomstwo), albo z próżno-
ści, żeby mieć dla dziecka ślicz-
nego szczeniaczka do zabawy. A 
resztę gdzieś oddać… może do 
schroniska?

IK: Czy zwierzęta w schroni-
skach mają źle? Zawsze to ja-
kiś dach nad głową... 

EP: Problem w tym, że polskie 
schroniska pękają w szwach. 
Najczęściej mogą zaoferować 
podopiecznym jedynie byto-
wanie na miarę wegetacji. W 
mediach mówi się o tym czę-
sto w kategoriach sensacji, 
obarczając winą zarządców 
placówek. Bo albo doprowa-
dzają do tego, że zwierzęta się 
zagryzają, albo usypiają je ma-
sowo, albo głodzą… To jednak 
odwraca uwagę od istoty pro-
blemu: nadmiernego przepeł-
nienia. W ciasnocie, przy bra-
ku właściwej dawki bodźców, 
psy walczą o swoje prawa – 
po prostu używając zębów… 
W tak trudnych warunkach 
nawet osobniki zaprzyjaźnio-
ne mogą zachować się wo-
bec siebie drastycznie. W du-
żych zbiorowiskach zwierzęta 
są też bardziej podatne są na 
choroby, zarażając się od sie-
bie nawzajem.

Wśród schroniskowych pod-
opiecznych znajduje się spo-
ro psów ras bojowych. Są one 
groźne dla innych zwierząt, 
zatem muszą przebywać w sa-
modzielnych boksach. Zwie-
rzę skazane przez dłuższy czas 
na niewielką, izolowaną prze-
strzeń, pozbawione właściwej 

dawki bodźców, stopniowo 
wpada w coraz większą apatię, 
a z czasem doznaje trwałych 
deformacji psychiki. A przecież 
bywa, że psy żyją w klatkach 
przez wiele lat!

IK: Adopcje nie rozwiązują 
problemu?

EP: Tylko częściowo. W sta-
tystykach schroniskowych 
pomija się zazwyczaj wskaź-
nik zwrotów adopcyjnych. 
Bywa, że nowy opiekun pró-
buje socjalizować wielolet-
niego więźnia, ale bez powo-
dzenia – i zwierzę wraca do 
schroniska… Częściej jednak 
bywa inaczej: pies nie budzi 
żadnych charakterologicz-
nych wątpliwości, ale trafia w 
ręce niefrasobliwej osoby, któ-
ra po raz kolejny czyni z nie-
go ofiarę-zgubę. Każdy taki 
powrót, z piętnem nowych 
ułomności emocjonalnych 
bądź z bagażem niepożąda-
nego potomstwa, rodzi dodat-
kowe trudności dla personelu 
schroniska.

Poza tym nawet przy wysokim 
wskaźniku adopcji nieustannie 
przybywają do schroniska nowe 
zwierzęta. W największym pol-
skim schronisku-molochu odda-
je się dziennie do adopcji 20-30 
psów i niemal tyleż zgub przy-
wozi codziennie Straż Miejska. 
To błędne koło!

IK: Jak je przerwać?

EP: Przede wszystkim zmienić 
prawo. W obecnej ustawie nie 
ma właściwie sformułowanej 
defi nicji właściciela zwierzę-
cia, nie istnieje też obowiązek 
ewidencjonowania właścicie-
li przez gminy. Właściciele są 
anonimowi, a zwierzęta – ni-
czyje. Sprzyja to nieodpowie-
dzialnym postawom opieku-
nów, traktujących zwierzęta jak 
rzeczy, które można bezkarnie 
gubić czy porzucać. Sprzyja 
również istnieniu rozmaitych 
pseudohodowli.

Wprowadzeniu ewidencji w 
skali ogólnopolskiej powin-
no towarzyszyć przywrócenie 
podatku. Wpływy z podat-
ku należałoby przeznaczyć na 
utrzymanie schronisk, akcje 
czipowania i sterylizacji, sprzą-
tanie po psach itp. 

I trzecia sprawa – należy wpro-
wadzić obwarowany mandatem 
obowiązek zewnętrznego ozna-
kowania zwierzęcia za pomocą 
metalowej adresatki. To prosty, 
skuteczny i niemal beznakłado-
wy sposób na ograniczenie bez-
domności – zguba bezpośrednio 
od znalazcy wraca do właści-
ciela. A ile stresu oszczędzamy 
zwierzęciu! 

IK: A na poziomie samorządu?

EP: Wszystkie te zasady, nie 
czekając na zmiany w prawie 
krajowym, samorządy mogą 
wprowadzić na własnym tere-
nie drogą uchwały. Choć roz-
wiązania lokalne nie chronią 
przed inwazją przybyszy z in-
nych gmin. Psy nie znają prze-
cież granic administracyjnych 
i potrafi ą przebiec dziesiąt-
ki kilometrów! Nawet jeśli są 
oznakowane mikroczipem, to 
często nie można ich zidentyfi -
kować ze względu na niekom-
patybilne elektroniczne bazy 
danych czy brak określonego 
typu czytników.

IK: Jak radzą sobie z tym pro-
blemem inne kraje Europy?

W Niemczech, Holandii czy 
Szwajcarii za posiadanie 
zwierzęcia płaci się podatek. 
Musi ono mieć zewnętrzny 
identyfikator (adresatkę), a 
ponadto specjalne oznakowa-
nie, świadczące o zaszczepie-
niu przeciwko wściekliźnie. 
Widząc takie zwierzę, już z 
daleka można ocenić, że jest 
niegroźne i ma właściciela. 
Pomoc jest wówczas szybka, 
mało kosztowna i w pełni sku-
teczna. 

Do nielicznych schronisk tra-
fiają głównie zwierzęta, któ-
rych właściciele zmarli bądź 
doświadczyli ekstremalnych 
sytuacji życiowych. Przepi-
sy dotyczące ras groźnych 
są bardzo restrykcyjne: opie-
kunem takiego psa może być 
osoba, która  została podda-
na testom psychologicznym, a 
jego podopieczny podlega ta-
kim badaniom sukcesywnie w 
określonym cyklu. 

W tych krajach problem bez-
domności w zasadzie nie ist-
nieje.

IK: Dziękuję za rozmowę

Pozostałe najczęściej po prostu 
wywozi się na wysypiska. Kom-
pleksowa segregacja śmieci, czyli 
nieodzowny warunkiem skutecz-
nego recyklingu i właściwej uty-
lizacji, jest dla fi rm – odbiorców 
odpadów nieopłacalna.

Na wysypiska trafi a wszystko, 
czy jest to szkodliwe dla środo-
wiska naturalnego czy też nie. 
Skala nieprawidłowości jest bar-
dzo duża. Z danych zawartych w 
raporcie NIK z czerwca br. wyni-
ka, że większość samorządów 
nie prowadziła żadnej kontroli 
przedsiębiorstw odbierających 
odpady. W połowie kontrolowa-
nych gmin wydawano zezwole-
nia na wywóz odpadów fi rmom, 
które nie spełniały wymaganych 
prawem kryteriów. Ochrona 
mieszkańców przed nadmier-
nym wzrostem cen wywozu 
śmieci była iluzoryczna. Połowa 
gmin nie uchwaliła nawet mak-
symalnych stawek, a tylko w jed-
nej z nich kontrolowano, czy są 
one zgodne z uchwałą. Okazało 
się, że formalna konkurencja nie 
tylko nie podnosi jakości usług, 
ale też nie obniża kosztów.

Co mogą zrobić 
samorządy? 
Na dziś jedynym rozwiązaniem 
wydaje się przeprowadzanie lo-
kalnych referendów, w których 
mieszkańcy opowiedzieliby się 
za przekazaniem prawa własno-
ści do odpadów swoim gminom. 
Doświadczenia gmin, które zde-
cydowały się przeprowadzić re-
ferendum i przejąć władztwo nad 
śmieciami, są bardzo pozytywne. 
Przykład Legionowa czy Pszczy-
ny pokazuje, że dzięki komuna-
lizacji odpadów udało się obni-
żyć ceny wywozu. Mieszkańcy 
płacą stałą opłatę, niezależnie od 
ilości wyprodukowanych śmie-
ci. Wprowadzenie tego rozwią-

zania spowodowało, że z dnia na 
dzień liczba wywożonych śmieci 
znacznie wzrosła. Mieszkańcom 
nie opłacało się już wywozić ich 
na dzikie wysypiska. Co więcej, 
odpady zaczęły trafi ać tylko do le-
galnych zakładów.

Oczywiście komunalizacja nie 
rozwiązuje wszystkich proble-
mów. Jednak dzięki wprowadze-
niu tej kluczowej zmiany gminy 
będą mogły wreszcie zacząć pro-
wadzić aktywną i skuteczną poli-
tykę odpadową. System segrega-
cji pomógłby w osiągnięciu norm, 
jakie nakłada na nas UE. Przetwo-
rzone śmieci nie tylko nie zalegał-
by na wysypiskach, ale mogłyby 
być wykorzystywane do produk-
cji nawozów lub energii, z korzy-
ścią dla ludzi i środowiska.

Marcin Wrzos – politolog, miło-
śnik przyrody, fotoamator

Bezdomne zwierzęta i my

E K O L O G I A  M I A S T A

Wśród krajów UE tylko w 

Polsce i na Węgrzech go-

spodarka odpadami opiera 

się na komercyjnych zasa-

dach. Jak może być to groź-

ne, pokazuje katastrofa 

ekologiczna, do jakiej do-

szło 4 października w hucie 

aluminium w Ajka. 

Śmierć poniosło jak dotąd 

9 osób, a obszar ponad 40 

km2 uległ skażeniu na wie-

le lat. W zbiorniku było za 

dużo szlamu, a prywatni 

właściciele w pogoni za zy-

skiem zaniedbali kwestie 

bezpieczeństwa, nie prze-

prowadzając wymaganych 

prac konserwatorskich.
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Wydana przez krakowskie 
wydawnictwo ha!art (w se-
rii „Linia Radykalna”) naj-
nowsza książka Krzysztofa 
Nawratka Miasto jako idea 
polityczna to ważny głos 
włączający się w dyskusję 
o potrzebie rewizji samej 
idei współczesnego miasta 
i o potrzebie nowego para-
dygmatu urbanizacji.  Na-
wratek dokonuje przeglą-
du najważniejszych zjawisk 
składających się na kryzys 
współczesnych metropolii, 
omawiając takie zjawiska 
jak: osłabianie i zamieranie 
centrów miast, zanik wspól-
noty miejskiej, zawłaszcza-
nie miasta przez globalne 
korporacje i politykę krajo-
wą. Autor jest z wykształce-
nia architektem i urbanistą. 
Wykłada w School of Archi-
tecture, Design and Envi-
ronment na Uniwersytecie 
w Plymouth. Polecamy tak-
że wcześniejszą książkę te-
goż autora: Ideologie w prze-
strzeni. Próby demistyfi kacji. 

Książka Bogdana Jałowiec-
kiego i Marka S. Szczepań-
skiego: Miasto i przestrzeń 
w perspektywie socjologicznej 
(Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR) ukazała się w 
serii „Wykłady z Socjologii” 
(niestety jako jedyny tom z 
serii ma miękką oprawę). 
Jest to przekrojowe ujęcie 
socjologii miasta. Autorzy 
omawiają wszystkie waż-
ne orientacje teoretyczne 
w socjologii miasta (szkoły: 
chicagowską, konwencjonal-
ne, kulturalistyczne, neoeko-
logiczne, makrostrukturalne 
i  strukturalno-funkcjonalne, 
humanistyczne). Dalej po 
krótkim wprowadzeniu 
z historii urbanizacji oma-
wiają kolejno: miasto i miej-
ską przestrzeń w realnym 
socjalizmie, metropolizację 
i metropolie na świecie i w 
Polsce, socjologiczne poję-
cie przestrzeni (nad którym 
zatrzymują się dłużej), a w 
reszcie – glokalizację prze-
strzeni miejskiej. 

We wstępie do książki: Wy-
zwania zrównoważonego roz-
woju w Polsce (red. Jakub 
Kronenberg, Tomasz Ber-
gier; Fundacja Sendzimi-
ra, Kraków 2010) czytamy: 
„(…) paradygmat wzrostu go-
spodarczego ciągle dominuje 
nad koncepcją rozwoju, pomi-
mo że jego skutki uboczne nisz-
czą społeczeństwo i środowisko 
oraz przyczyniają się do zmian 
klimatu. Powoli, w cieniu tego 
paradygmatu, dzięki cierpli-
wym eksperymentom, zbiera-
niu dowodów legitymizujących 
alternatywny światopogląd – 
ukształtowały się nowe idee. 
Gdy upadnie stary, dominujący 
paradygmat, koncepcja zrówno-
ważonego rozwoju przetrwa”.

Niewątpliwą zaletą publi-
kacji jest ogromnie szerokie 
ujęcie tematu. Opracowanie 
to udowadnia, że tematyka 
zrównoważonego rozwo-
ju nie musi być ani trudna 
w percepcji, ani nieosiągalna 
w praktyce. 

Książka Planeta slumsów au-
torstwa Mike’a Daviesa, (In-
stytut Wydawniczy Książka 
i Prasa, Warszawa 2009) po-
rusza temat slumsów, fave-
li i gett  biedy na obrzeżach 
metropolii współczesne-
go świata. Jawny wyzysk 
w pracy w szarej strefi e, 
skandaliczne warunki sa-
nitarne, katastrofalne skut-
ki zdrowotne i zwiększo-
ne wskaźniki zgonów. To 
codzienność mieszkańców 
ponad 200 tysięcy slumsów. 
na świecie. Autor wskazuje 
kilka przyczyn takiego sta-
nu rzeczy. Mowa tu o ten-
dencji do przenoszenia się 
do miast (w których bezro-
bocie jest już problemem), 
braku odpowiednich dzia-
łań władz, zbĳ ania pie-
niędzy na programach 
pomocowych przez ich 
dystrybutorów.  Planeta 
slumsów jest sygnałem do 
zwiększenia naszej czujno-
ści wobec kolejnych pla-
nów „modernizacji”. 

Książka Poznań konfl ik-
tów pod redakcją Lecha 
Merglera (Stowarzyszenie 
„Lepszy świat”, Poznań 
2008) to świadectwo zma-
gań mieszkańców i miesz-
kanek Poznania o poważne 
traktowanie, o uznanie ich 
istnienia i głosu. Przed na-
szymi oczami pojawia się 
dziewięć materiałów źró-
dłowych dotyczących spo-
ru o Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pozna-
nia 2008, poprzedzone ob-
szernym tekstem wyjaśnia-
jącym przyczyny i przebieg 
samego konfl iktu, pióra Le-
cha Merglera.  Konfl ikt jest 
w demokracji zjawiskiem 
pożądanym (choć w Polsce 
mamy cały czas do czynie-
nia z fałszywym polary-
zowaniem stron konfl iktu 
na dobrą – władzę i złą – 
obywateli). Dlatego war-
to przeczytać tę książkę i 
uwierzyć w sens społecznej 
aktywności.

Wydana przez wyd. Poltext 
książka Barbary Czarniaw-
skiej: Trochę inna teoria orga-
nizacji jest warta polecenia. 
Prof. Barbara Czarniawska – 
psycholożka i ekonomistka 
– wykłada zarządzanie na 
Uniwesytecie w Goetebor-
gu, jest członkinią Szwedz-
kiej Królewskiej Akademii 
Nauk i ma doktoraty ho-
norowe uczelni ekonomicz-
nych w Sztokholmie, Hel-
sinkach i Kopenhadze. 

Czarniawska przedstawia 
teorię organizacji w takim 
ujęciu, że staje się ona uży-
teczna właśnie do zarzą-
dzania miastami. Jej książ-
ka prezentuje nowatorskie, 
antropologiczne  ujęcie 
teorii organizacji. Autorka  
podważa dwa kluczowe 
pojęcia teorii organizacji: 
władzę i racjonalność. Na-
stępnie przekonywująco 
proponuje ujęcie zarządza-
nia miastem jako konstru-
owania sieci działań. 

Narada działaczy 
pozaparlamentarnej 
opozycji politycznej 
z Polskiego Stronnictwa 
Platformy Obywatelskiej 
Prawa i Sprawiedliwości, 
przygo-towujących 
propozycję zmian 
ustrojowych w Konstytucji 
Zielonopospolitej Polskiej 
w roku 2029...

– Nie możemy się oba-
wiać podniesienia postu-
latu umożliwienia wjazdu 
samochodów do centrów 
miast i zmniejszenia opłat 
dla prywatnych właścicieli 
aut. Pamiętajmy o starszych 
ludziach, którzy nie wszy-
scy chcą jeździć tramwaja-
mi i rowerami i na rolkach, 
mogliby kupić niby te elek-
tryczne pojazdy, ale mają 
prawo do spalinowych sen-
tymentów, uszanujmy to!

– Wspomnĳ my o rynku pro-
ducentów płotów, siatek, 
grodzeń, bram i szlabanów, 
których dotknęły niebywa-
łe represje odkąd wszystko 
ma być publiczne, dostęp-

ne i przyjazne każdemu. 
Jak ja nie cierpię tego słowa 
„każdy”...

– A co powiemy o tych, któ-
rzy potrafi ą zaprojektować 
schody bez podjazdów i 
ułatwień dla tych matek 
z wózkami i tych wszyst-
kich inwalidów niepełno-
sprawnych...!

– Wystarczy tylko niepełno-
sprawnych powiedzieć, nie 
popadajmy w patos...

– Gdzie są schody trady-
cyjne, tak osadzone w na-
szym dziedzictwie narodo-
wym, schody dla zdrowych 
i sprawnych i szybkich i...

– Wściekłych!

– No, wściekłych!

– No! Nie ma. Wszędzie ła-
godne podjazdy i windy i 
ułatwienia!

– Chodzić się nie chce.

– I jeszcze te ławki wszędzie, 
i jeziorka, i te cholerne ścież-
ki rowerowe asfaltowane...

– Ja jeszcze pamiętam jak 
stałem we własnym aucie 

w tych korkach, godzinami, 
słuchaliśmy powtórek wy-
dania dźwiękowego progra-
mu „Warto rozmawiać”...

– I komu to przeszkadzało?

– A wielkie centra handlo-
we?

– Można było cały dzień so-
bie pobyć...

– I nawet jak nie kupowali-
śmy, to patrzyliśmy...

– Byliśmy po prostu.

– Wracacie tramwajem czy 
trolejbusem?

– Ja rowerem...

– Ja też, tylko po prawnu-
ki jadę do przedszkola i po 
praprawnuki do żłobka.

– A wnuki co?

– Eeee, we władzach Global-
nych są. Maja posiedzenie 
rządu na Madagaskarze...

– Daleko zaszli...

– Pomyśleć, że zaczynali od 
startowania do rady miasta 
z Pragi Północ i Bemowa...

– Daj spokój, kiedy to było...

– Kto to pamięta...

– Kto by pomyślał wtedy... 
No...

Avanti Zielone i Zieloni!!!

Zielono nam!
Roman Kurkiewicz

Sen o mieście
Beata Nowak

Wśród znajomych jestem znana jako 
osoba, której przytrafi ają się dziwacz-
ne sny. Jakiś czas temu śniłam sobie, 
że jestem miastem. Takim sporym 
miastem, z wieloma dzielnicami. Moje 
sny, jak zapewne i sny innych ludzi, 
mają często związek ze sprawami, któ-
rymi na tak zwanej jawie się zajmuję. 
Ten sen też był taki, bo dużo myślałam 
o tej „miejskiej” gazecie i o mieście w 
ogóle.  I BUM! Taki sen.

Ja, jako miasto byłam rzecz jasna organi-
zmem, czymś całkowitym, niepodziel-
nym ze wszystkim co mam w sobie. 
I jak w myśleniu holistycznym czującym 
człowieka jako całość, jego związki ze 
wszystkim, takim miastem też byłam.

Obudziłam się i pozostając pod wraże-
niem wizji naprawdę poczułam czym 
miasto w swojej istocie jest.

Moje miasto jest chore. Chore, bo nie 
wie kim jest. Odarte i rozdarte. Ani 
młode, ani stare, ani piękne, ani brzyd-
kie. Nĳ akie i niczyje. Czym jest miej-
skość… nie wie. Czasem myśli żeby 
przebrać się w asfalt i upodobnić do 
Amerykanów, czasem chce przenieść 
się do Europy. Nie ma tożsamości.

Jest chore na coś… Jest w kawałkach. 
I jest raczej niekochane. Kim w tym mie-
ście są ludzie, idee? Wirusami? Tylko?

Czy ten sen był koszmarny... raczej nie. 
Najgorszy miejski koszmar przeżyłam 
na jawie w mieście Paryżu, dzielnicy 
La Défense o godz. 20:15, lato. Tylko 
moje odbicia w lustrzanych fasadach 
„szklanych” domów, w domyśle masy 
ludzi w tych budynkach, bo to w koń-
cu osiedle mieszkalne. Pustki, pustki 
i strażnicy niewidzialni śledzący mnie 
z kamer na budynkach. W końcu je-
den się zlitował i wyprowadził z tego 
lustrzanego snu.

Wstałam i ku pokrzepieniu puściłam 
sobie piosenkę Niemena „Sen o War-
szawie”. W niej przynajmniej wiado-
mo co jest grane… i śpiewane.
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