1|2012

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia
1 | 2012 | ZIELONE MIASTO | szczęście

szczęście

1 | 2012 | ZIELONE MIASTO | szczęście

Magazyn zielonej polityki,
cywilizacji i stylu życia
nr 1/2012 (1)
dwumiesięcznik
www.zielonemiasto.org
Wydawca
Zielony Instytut
www.zielonyinstytut.pl
Warszawa
Kontakt
biuro@zielonyinstytut.pl
Redaktor naczelna
Beata Maciejewska
beata.maciejewska
@zielonyinstytut.pl
tel. 609 770 793
Graﬁka
Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet
www.ultra-ﬁolet.pl
Zespół numeru
Ewa Bury, Łukasz Moll, Zoﬁa
Psota, Waldemar Sadowski
Współpraca
Jakub Grabiec, Dariusz Szwed,
Małgorzata Tkacz-Janik

ZMIENIAMY
SZ ARE
MIASTO
NA MIASTO
ZIELONE
rysunek na okładce:
Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet

1 | 2012 | ZIELONE MIASTO | szczęście

Szczęście
Życiowe dążenie.
Sztandarowy cel różnorodnych
wspólnot. Idea polityczna.
Kwestia wagi państwowej.
Produkt uboczny dobrego życia.
Ważny element gospodarki.
Tym wszystkim jest szczęście.
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„Niech rozkwita nauka Buddy,
słońce pokoju i szczęścia niechaj
opromienia lud” – takie życzenie
rozbrzmiewa w narodowym hymnie Bhutańczyków. W ich ojczyźnie poziom satysfakcji obywateli
jest najważniejszym wskaźnikiem
politycznej skuteczności, mierzonym za pomocą „Szczęścia
Narodowego Brutto”. Prawo do
poszukiwania szczęścia – obok
prawa do życia i wolności – jest
podstawą Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Szczęście jest kluczem do rozwoju
gospodarczego społeczeństw,
czego dowodzą współcześni profesorowie ekonomii, m.in. S. Frey
z Uniwersytetu w Zurychu, autor
książki pt. Szczęście. Rewolucja
w gospodarce.
My przyglądamy się z rożnych
perspektyw szczęściu w mieście.

W ten sposób witamy
w „Zielonym Mieście” – magazynie zielonej polityki, cywilizacji
i stylu życia, który ma ambicje
być zielonym miejskim niezbędnikiem. Prezentujemy w nim zielonych ludzi, zielone inicjatywy
i dobra oraz inne zielone elementy rzeczywistości.
Zaczynamy od szczęścia, bo to
odpowiedni temat na dzień dobry.
Oceniamy je za pomocą liczb,
subiektywnych sądów, smaków,
zapachów, jakości powietrza. Pod
kątem „szczęścionośności” analizujemy programy politycznie
i drobne elementy miejskiej
tkanki: chodniki, parki, urzędy,
autobusy. Mierzymy szczęście metrami kwadratowymi powierzchni
parków i terenów rekreacyjnych,
ilością pieniędzy zaoszczędzonych
na opłatach za prąd, wodę i usługi.

Bierzemy pod lupę miasta, które
znalazły drogę do szczęścia.
W jednych do szczęścia prowadzą
drogi rowerowe – jak w Kopenhadze, która słynie z najbardziej
rozwiniętej kultury rowerowej
na świecie. W innych miastach
do szczęścia wiedzie droga do
wieczności, jak w Barcelonie, która
oprócz wszelkich doczesnych
szczęśliwości proponuje swoim
mieszkańcom pachnące cmentarze i ekologiczne urny na prochy.
Są też miasta wielkich metamorfoz, które z miejsc będących
zapleczem dla działalności gospodarczej, kumulujących rozwarstwienie i kontrasty, zamieniają
się w miejsca o nowym kodeksie
wartości: przyjazne człowiekowi
i naturze, bezpieczne i przyjemne.
Zapraszamy do szczęśliwego,
zielonego miasta.
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Witaj w Ziel
06 | TO SIĘ LICZY DO SZCZĘŚCIA
MIEJSKIE SZCZĘŚCIE MOŻNA MIERZYĆ
METRAMI KWADRATOWYMI POWIERZCHNI
PARKÓW I TERENÓW REKREACYJNYCH,
ILOŚCIĄ PIENIĘDZY ZAOSZCZĘDZONYCH NA
OPŁATACH ZA PRĄD I WODĘ. NIESZCZĘŚCIE
– ODSETKIEM BEZROBOCIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWEM ZAGROŻENIA ZDROWIA,
STOPNIEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.

10 | MIASTA SZCZĘŚLIWE I NIE
SĄ MIASTA TAK SZCZĘŚLIWE,
ŻE ODWIEDZAJĄ JE WYCIECZKI
NAUKOWCÓW I SAMORZĄDOWCÓW
Z INNYCH MIAST. I TAKIE, KTÓRE OMIJA
SIĘ SZEROKIM ŁUKIEM, NAWET JEŚLI
SĄ PIĘKNE I BOGATE.

18 | TO MNIE USZCZĘŚLIWIA W MIEŚCIE
SZCZĘŚCIE W MIEŚCIE MOŻE PACHNIEĆ KADZIDŁAMI
I MARIHUANĄ. ALBO JAŚMINEM NA EKOLOGICZNYM
MIEJSKIM CMENTARZU. MOŻE SMAKOWAĆ DOBRYM
JEDZENIEM W NIEDROGIM BARZE. DŹWIĘCZEĆ CISZĄ.
LUDZIE RÓŻNE RZECZY LUBIĄ. LUBIĄ MIEĆ WYBÓR.
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onym Mieście
22 | W SŁUŻBIE IN VITRO
I INNYCH SZCZĘŚLIWOŚCI
W CZERWONYM DESIGNIE.
WYWIAD Z KRZYSZTOFEM MATYJASZCZYKIEM,
PREZYDENTEM CZĘSTOCHOWY.

28 | ZIELONA POLITYKA SZCZĘŚCIA
SZCZĘŚCIE W ZIELONEJ WERSJI NIE JEST ŁATWE
DO OSIĄGNIĘCIA. WYMAGA WIEDZY
I STOSOWANIA PRZEMYŚLANYCH STRATEGII.
ZIELONI POLITYCY Z CAŁEGO ŚWIATA CORAZ
ŚMIELEJ ZACZYNAJĄ WIĘC POWAŻNIE
I PRECYZYJNIE STAWIAĆ PYTANIE: „JAK RZĄDZIĆ,
ABY LUDZIE ŻYLI SZCZĘŚLIWIE?”.

34 | JEDZENIE, KTÓRE DAJE SZCZĘŚCIE
MÓWI SIĘ, ŻE SZCZĘŚLIWE KURY ZNOSZĄ SZCZĘŚLIWE
JAJA. NAWET GDYBY BRAĆ POD UWAGĘ JEDYNIE NASZĄ
EGOISTYCZNĄ POTRZEBĘ DBANIA O SIEBIE I SWOJE
ZDROWIE, TO WARTO KUPOWAĆ JAJA OD SZCZĘŚLIWYCH KUR.

FOTO: STIG NYGAARD

to się liczy
do szczęścia
221

300

To liczba miast badanych pod
względem jakości życia w jedynym z największych tego typu
sondaży na świecie [prowadzi
je ﬁrma Mercer]. Jakość życia
określa się na podstawie
39 czynników pogrupowanych
w dziesięć kategorii, m.in.:
bezpieczeństwo, gospodarka,
edukacja, stosunki międzynarodowe, stan środowiska, mieszkalnictwo. W badaniach bierze się
pod uwagę obiektywne dane
i fakty, a punktem odniesienia
jest zawsze Nowy Jork. W 2011 r.
zwyciężyły: Wiedeń (Austria),
Zurych, (Szwajcaria), Auckland,
(Nowa Zelandia), Monachium,
Niemcy i Vancouver (Kanada).

To – według zamierzeń władz –
maksymalny dystans oddzielający
dom każdego mieszkańca Hamburga od najbliższego przystanku
komunikacji miejskiej. Odległość,
jaką trzeba pokonać, by dotrzeć
do danej usługi publicznej albo
do miejsca, w którym chcemy się
znaleźć, znacząco wpływa na indywidualne poczucie zadowolenia
z warunków życia w mieście.

16,1
To różnica długości życia mężczyzn
w zależności od dzielnicy –
w Warszawie. Mieszkaniec „złej”
Pragi Północ żyje średnio 65,7
roku, a mężczyzna mieszkający po
przeciwnej stronie Wisły, w „dobrej”
dzielnicy Wilanów – 81,8 roku
(różnica 16,1 roku). W przypadku
kobiet ta różnica jest mniejsza
i wynosi 14,1 roku (odpowiednio
76,2 i 90,3 roku). W rankingach
szczęścia poszczególnych miast
stan zdrowia i dostępność usług
medycznych odgrywają dużą rolę.

1244
To liczba, która pokazuje, o ile
procent zostały przekroczone
dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza w Zabrzu pod koniec
2011 r. Podobnie było w pobliskich
miastach: Rybniku (o 1086%),
Sosnowcu (o 856%), Wodzisławiu
Śląskim (o 728%). Są to rekordowe
i wyjątkowe stężenia zanieczyszczeń, chociaż Rybnik i Zabrze są
– obok Nowego Sącza i Krakowa
– najbardziej zanieczyszczonymi
miastami w Polsce. Najbardziej
zanieczyszczonymi miastami świata
są Pekin, Bangkok i Mexico City.
Jakość powietrza to jedno z kryteriów oceny jakości życia w miastach.
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) szacuje, że na skutek
wdychania zanieczyszczonego
powietrza każdego roku umiera
na świecie około 2 mln osób.
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7,38
To najwyższe szczęście osiągnięte
w Niemczech (liczone w skali
od 0 do 10). Na tyle punktów
oceniają swoje zadowolenie
hamburczycy. Są oni zadowoleni
przede wszystkim z najwyższych
w Niemczech zarobków, dobrego
zdrowia i niewielkiego stresu.

6,45
Ostatnie miejsce w niemieckim
„atlasie szczęścia” (Glücksatlas)
zajmują mieszkańcy Turyngii
(6,45). Jest to skutek wysokiego
bezrobocia, niskich płac i niskiej
aktywności w życiu społecznokulturalnym.

FOTO: STIG NYGAARD
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Miejskie szczęście można mierzyć
metrami kwadratowymi powierzchni
parków i terenów rekreacyjnych, ilością
pieniędzy zaoszczędzonych na opłatach
za prąd i wodę.
Nieszczęście – odsetkiem bezrobocia,
prawdopodobieństwem zagrożenia zdrowia,
stopniem zanieczyszczenia powietrza.
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6000
To liczba Szwajcarów, których
zapytano o związek szczęścia
z demokracją. Okazuje się,
że ludzie są szczęśliwsi, jeśli
instytucje demokracji bezpośredniej w ich miejscu zamieszania
są lepiej rozwinięte.

1967
To rok, w którym francuski socjolog i ﬁlozof Henri Lefbvre wprowadził termin „prawo do miasta”,
wskazując konieczność zmiany
stosunków między tymi, którzy
miastem rządzą, a tymi, którzy
w nim mieszkają. Dziś do tej idei
nawiązują liczne ruchy obywatelskie na całym świecie. Żądają
generalnej zmiany sposobu
zarządzania miastem. Oczekują
zerwania z traktowaniem miasta jak ﬁrmy przynoszącej zyski
i tworzenia demokratycznych
struktur nastawionych na potrzeby wszystkich mieszkańców,
zwłaszcza tych, którzy ze względu na sytuację życiową (materialną, zdrowotną, rodzinną) nie
mogą się z miasta wyprowadzić.
Miasto ma być dla ludzi, nie dla
zysku.

5:1
To prawdopodobieństwo zamieszkania w pobliżu elektrowni lub
zakładów chemicznych – jeśli jest
się biednym mieszkańcem Nowego Jorku o kolorze skóry innym niż
biały. „Rasa i klasa to niezawodne
wskaźniki tego, gdzie można znaleźć parki i drzewa, i gdzie można
znaleźć elektrownie czy zakłady
oczyszczania. Prawdopodobieństwo, że jako czarna Amerykanka
zamieszkam na zanieczyszczonych,
szkodliwych dla zdrowia terenach,
jest dwukrotnie większe niż w przypadku osoby białej. (…) Co czwarte
dziecko w Południowym Bronksie
ma astmę. Prawdopodobieństwo, że
traﬁ z tego powodu do szpitala, jest
siedmiokrotnie większe niż średnia
krajowa”. [Majora Carter, działaczka
na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i lokalnego rozwoju gospodarczego w Stanach Zjednoczonych].
Niesprawiedliwość ekologiczna,
czyli nierówny dostęp do czystego
powietrza, czystej wody, terenów
zielonych, występuje na całym
świecie, także w Polsce. A dostęp
do zasobów naturalnych to jeden
z istotnych czynników atrakcyjności
życia w mieście.

08
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miasta
szczęśliwe
i nie
TEKST: ŁUKASZ MOLL

Są miasta tak szczęśliwe,
że odwiedzają je wycieczki naukowców
i samorządowców z innych miast.
I takie, które omija się szerokim łukiem,
nawet jeśli są piękne i bogate.
10

Kopenhaga, Dania

Neapol, Włochy

Stolica Danii łączy szczęście mieszkańców z ekologią
i udowadnia, że jedno bez drugiego nie może istnieć.
Wygrywająca w rankingach szczęśliwości, odwiedzana
przez rzesze samorządowców i naukowców z innych
miast, jest modelowym przykładem dobrego miejsca
do życia. „Chcemy pokazać światu model innej organizacji miasta – z mniejszą liczbą samochodów, a większą
liczbą pieszych i rowerzystów. Chcemy być także globalnym wzorem do naśladowania w kwestii ekologicznego
życia. Wierzymy, że standard życia podnosi się, gdy nie
przebywamy stale w hałasie i nie wdychamy zbyt zanieczyszczonego powietrza” – wyjaśnia ﬁlozoﬁę rządzących
miastem Klaus Bondam, który w latach 2005–2011
odpowiadał za politykę w zakresie technologii i środowiska. W jej ramach wdrażane są pionierskie rozwiązania
w transporcie publicznym, z którego korzysta 36 procent

W 2011 r., w rankingu gazety „Sole
24 Ore” Neapol został sklasyﬁkowany na
105., trzecim od końca miejscu pod względem jakości życia we włoskich miastach.
Rok wcześniej zajmował ostatnie miejsce.
Dla jednego z najbogatszych miast w kraju
i zarazem trzeciego pod względem liczby
zaludnienia to prawdziwa katastrofa, tym
bardziej, że Neapol jest miastem o bogatej
historii. Niestety, dziś wizerunek Neapolu
jest charakterystyczny raczej dla miast
Ameryki Południowej – borykających się
z wpływami maﬁi, wysokim poziomem
przestępczości, brutalnymi morderstwami,
chaosem urbanistycznym i wykluczeniem
społecznym.
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KOPENHAGA:
NIE BYŁOBY WYJĄTKOWOŚCI KOPENHAGI
BEZ NIESPOTYKANEJ NA ŚWIECIE POLITYKI
ROWEROWEJ. W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA
JEST WIĘCEJ ROWERÓW NIŻ MIESZKAŃCÓW
– PONAD PÓŁ MILIONA, A ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ
SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZEKROCZYŁA
JUŻ 390 KM.
FOTO: MIKAEL COLVILLE-ANDERSEN

NEAPOL:
SZACUJE SIĘ, ŻE CO GODZINĘ NA ULICACH
NEAPOLU LĄDUJE KOLEJNYCH 50 TON
ODPADÓW.
FOTO: DAVID EVERS
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mieszkańców, np. elektryczne autobusy, zasilane energią z ładowanych nocą akumulatorów. Już dziś Kopenhaga to miasto pełne zieleni,
ale w planach władz jest doprowadzenie do 2015 roku do takiego stanu, by każdy mieszkaniec miał do najbliższego obszaru zielonego lub
wody najwyżej 15 minut drogi – spacerem.Nie byłoby wyjątkowości
Kopenhagi bez niespotykanej na świecie polityki rowerowej. Na dwóch
kółkach dojeżdża tu na uczelnię lub do pracy 50 procent mieszkańców. W ścisłym centrum miasta jest więcej rowerów niż mieszkańców
– ponad pół miliona, a łączna długość sieci ścieżek rowerowych przekroczyła już 390 km. Kopenhaska trasa Dronning Louises to miejsce
o największym natężeniu ruchu rowerowego na świecie – codziennie
przejeżdża tamtędy 36 tysięcy rowerzystów. Przykład idzie z góry –
z roweru korzysta 63 procent duńskich parlamentarzystów, a promowanie polityki rowerowej jest jednym z naczelnych priorytetów polityki zagranicznej Danii. Na nastroje mieszkańców stolicy Danii wpływa
także stan ich kieszeni, a to zawdzięczają m.in. dobrej polityce
w dziedzinie oszczędzania energii i recyklingu: 90 procent odpadów
przemysłowych traﬁa tu do ponownego przetworzenia, a 75 procent
tych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych wykorzystuje
się do produkcji ciepła. Wszystko to sprawia, że mimo dynamicznego
rozwoju miasto utrzymuje zużycie wody i energii na stałym poziomie.

Neapol zwrócił uwagę świata przez
nierozwiązany od lat „problem śmieciowy”. Wysypiska w regionie są przepełnione, a mieszkańcy bronią się przed
tworzeniem nowych w sąsiedztwie,
podobnie jak przed budowaniem spalarni. Włoscy politycy wpadli nawet na
pomysł budowy największego w Unii
Europejskiej wysypiska na terenie...
parku narodowego wokół Wezuwiusza,
ale upór protestujących zwyciężył. Na
ulicach Neapolu zalegają więc tysiące
ton śmieci, co odbija się na jakości
wody pitnej i powietrza, a co za tym
idzie – zdrowiu mieszkańców. Szacuje
się, że co godzinę na ulicach Neapolu ląduje kolejnych 50 ton odpadów.
Z nieudolności polityków korzystają
maﬁa i skorumpowani urzędnicy, którzy zarabiają na „śmieciowym złocie”
lepiej niż na handlu narkotykami.
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STR. 12:
KOPENHAGA
FOTO: STIG NYGAARD

BOGOTA:
FOTO: LUIS MOLINA

Bogota, Kolumbia

Mexico City, Meksyk

Bogota jest jednym z tych miast Ameryki Południowej, które – mimo
skromnych środków ﬁnansowych, wysokiego poziomu przestępczości, biedy, istnienia pasożytniczych elit, maﬁi i karteli narkotykowych – przechodzą wielką pozytywną transformację i udowadniają, że nie ma lepszego sposobu na rozwój niż dobra polityka. Już
ekscentryczny burmistrz Ananas Mockus, wybrany w 1994 r. jako
niezależny kandydat, wykorzystał zniechęcenie wyborców do partii
i zawodowych polityków i wsławił się rozbudzaniem kultury obywatelskiej w wielce oryginalny sposób, np. wysyłając na ulice... mimów, którzy upominali kierowców, by zwracali uwagę na pieszych.
Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się w 1998 r., gdy burmistrzem został
inny niezależny kandydat, nauczyciel akademicki Enrique Peñalosa.
Rozpoczął on wielki proces modernizacyjny miasta. Peñalosa postawił
sobie za cel zagwarantowanie wszystkim obywatelom mobilności,
a to wymagało odejścia od priorytetowego traktowania transportu
samochodowego. „Jeśli chodzi o idealny transport, to powiedziałbym,
że mamy z nim do czynienia nie tam, gdzie są autostrady, ale tam,
gdzie dziecko na rowerku może bezpiecznie przemieszczać się, gdzie
tylko zapragnie”. (…) „Nie możemy się dalej oszukiwać, że wystarczy namalować jedną linię na drodze, żeby mieć ścieżkę rowerową.

Miasto Meksyk zamieszkuje
prawie 9 milionów osób,
a łącznie z przyległą aglomeracją
– 23 miliony. Jeszcze 50 lat temu
było to niespełna 5 milionów, można więc mówić o prawdziwej bombie demograﬁcznej. Szacuje się,
że w połowie XXI w. Meksyk stanie
się prawdziwym megalopolis
– „wciągnie” okoliczne miasta,
ogarnie 50 milionów ludzi, czyli
40 procent obecnej populacji kraju.
Nie jest to jednak nadzwyczajna
tendencja – odpowiada zawrotnej
ewolucji miast na światowych peryferiach w kierunku megamiast
i towarzyszącym im megaslumsom – w 2005 roku w największym
slumsie Meksyku mieszkało około
4 milionów ludzi.
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MEXICO CITY:
SMOG UNOSI SIĘ NAD
MEXICO CITY NIEMAL
NIEUSTANNIE, PRZEZ
PONAD 300 DNI W ROKU.
JEST TO SKUTEK
UŻYTKOWANIA
4 MILIONÓW POJAZDÓW
I DZIAŁANIA 50 TYSIĘCY
FABRYK.
FOTO: JOHAN OHRLING
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BOGOTA
PRZECHODZI WIELKĄ
POZYTYWNĄ TRANSFORMACJĘ
I UDOWADNIA, ŻE NIE MA
LEPSZEGO SPOSOBU NA ROZWÓJ
NIŻ DOBRA POLITYKA.
FOTO: ALISON MCKELLAR

Ścieżka rowerowa, która nie jest bezpieczna dla ośmiolatka, to
nie ścieżka rowerowa”. (…) „Ścieżka rowerowa to symbol, który
pokazuje, że mieszkaniec na rowerze o wartości 30 dolarów jest
równie ważny jak mieszkaniec w samochodzie za 30 tysięcy
dolarów” (…) „Dzieci to pewien rodzaj wskaźnika. Jeśli zbudujemy
miasta dostosowane do potrzeb dzieci, będziemy mieli miasto dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców” – oto fragmenty
wypowiedzi burmistrza Peñalosy, wyrażające jego podejście do
zarządzania miastem.
Między innymi dzięki wdrożeniu sprawnego systemu transportu
publicznego , rozbudowie sieci ścieżek rowerowych do ponad
300 km, zwężeniu głównych ulic miasta z pięciu pasów do
trzech, wprowadzeniu opłat parkingowych i podatków na paliwo
– ograniczono ruch samochodowy o 40 procent i odzyskano dla
mieszkańców przestrzeń publiczną, np. na skutek zamiany parkingów na tereny zielone. Ponadto Peñalosa zainwestował
w budowę i remont infrastruktury, która w największej mierze
służy najmłodszym mieszkańcom i mieszkankom: szkoły, parki,
place zabaw, biblioteki i przedszkola W efekcie o 30 procent
więcej ludzi udało się objąć publicznym kształceniem, a wykluczeni dostali szansę na reintegrację, co doprowadziło do radykalnej poprawy bezpieczeństwa, np. spadku liczby morderstw
o 42 procent. Niewątpliwym osiągnięciem burmistrza było także
doprowadzenie wody do wszystkich budynków w w mieście,
także do faweli. Droga obrana przez Peñalosę i kontynuowana
przez jego następców stanowi dziś inspirację dla burmistrzów
na całym świecie.
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Ludzie ściągają do miast takich jak Meksyk
„wypychani” z obszarów wiejskich,
np. na skutek mechanizacji produkcji rolnej,
klęsk żywiołowych, epidemii, konﬂiktów zbrojnych czy niekorzystnych umów handlowych
z krajami rozwiniętymi. Nie mają wyboru
– zamieszkują w slumsach. Stawiają tam
własnej konstrukcji, pozbawione kanalizacji
i prądu „domy”, i wykonują rozmaite nieformalne prace, by przeżyć. ONZ szacuje, że
prawie połowa mieszkańców miasta Meksyk
żyje za mniej niż dwa dolary dziennie.
Problemem jest także smog, który unosi się
nad miastem niemal nieustannie, przez ponad
300 dni w roku. Jest to skutek użytkowania
4 milionów pojazdów i działania 50 tysięcy
fabryk. Poważnie szkodzi on nie tylko płucom
i sercu, ale – jak niedawno ustalili naukowcy
– zaburza funkcje poznawcze u dzieci. Problem
ten dotyczy prawdopodobnie 56 procent dzieci
mieszkających w Meksyku.
Zmorą dla miasta są także porwania dla
okupów, zabójstwa powiązane z przemytem
narkotyków, złe warunki sanitarne, skrajne
ubóstwo oraz samo przeludnienie.

Gdynia, Polska
„Najszczęśliwsze” polskie miasto. Na pytanie
„Czy Gdynia to dobre miejsce do życia?” – aż
96 procent jej mieszkańców i mieszkanek odpowiada twierdząco, a z badań jednego z najpopularniejszych polskich socjologów, prof. Janusza
Czapińskiego, wynika, że standard życia w Gdyni
jest najwyższy w Polsce. Miasto zawdzięcza swój
sukces nie tylko urokliwemu położeniu, Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych czy muzycznemu
Openerowi, ale także konsekwentnej polityce nastawionej na samorządność i ekologię. Symbolem
wysokiej jakości usług publicznych są ekologiczne,
napędzane prądem gdyńskie trolejbusy. Podczas
gdy inne miasta budują osiedla kontenerowe dla
osób wykluczonych, w Gdyni – w samym sercu
miasta – planuje się zbudowanie z 65 kontenerów
centrum informacji Infobox, które stanie już latem
2012 r. Swój sukces miasto zawdzięcza także
wzajemnemu zaufaniu mieszkańców. Bezpartyjny
prezydent miasta Wojciech Szczurek od lat osiąga najwyższe poparcie w Polsce w wyborach na
prezydentów miast – w 2010 r. było to ponad
87 procent. Większość mieszkańców uważa prezydenta i radnych miasta za „uczciwych i kompetentnych”.
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GDYNIA:
NA PYTANIE „CZY GDYNIA
TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA?”
– AŻ 96 PROCENT JEJ
MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK
ODPOWIADA TWIERDZĄCO.
FOTO: TOMASZ PRZECHLEWSKI
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Monachium, Niemcy

Bytom, Polska

Stale znajduje się w ścisłej czołówce rankingów na najszczęśliwsze miasta świata. Jest położoną malowniczo pośród jezior i zaledwie 50 km od podnóża Alp stolicą Bawarii,
a jego największym atutem są udane związki tradycji z
nowoczesnością. Mają tu siedziby światowe media i wielkie
koncerny, jak BMW, Allianz czy Siemens, odbywa się tu także słynny Oktoberfest, a na nowoczesnym stadionie występuje najbardziej utytułowany klub piłkarski w Niemczech,
FC Bayern, a jednak Monachium nadal jest „gemütlich”, jak
mówią Niemcy – miastem przytulnym.
Na to poczucie składają się różne elementy. To między
innymi perfekcyjnie działająca komunikacja publiczna i dostosowanie infrastruktury do potrzeb rowerzystów oraz – co
rzadkie w wielkich miastach – także do potrzeb pieszych.
Ludzie czują się tu bezpiecznie i komfortowo, bo przestępczość jest niska, a miejsc do wypoczynku – zadbanych
parków, zabytków i placówek kulturalnych – sporo. Zarobki,
a także poziom edukacji i ochrony zdrowia są jednymi z
najlepszych w Niemczech, a bezrobocie należy do najniższych. Monachium stwarza także dogodne warunki rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw, często działających w
sektorach nowoczesnych technologii.
Warto dodać, że miasto uchodzi za wyspę tolerancji w
konserwatywnej, katolickiej Bawarii, i cieszy się powodzeniem wśród przyjezdnych. Jednocześnie pielęgnuje swoje
regionalne tradycje: ciągle można przysiąść w urokliwym
ogródku piwnym nad kuﬂem bawarskiego pszenicznego
piwa czy zaopatrzyć się w lokalne specjały na tradycyjnym
targu Viktualienmarkt, w samym sercu miasta.

To górnośląskie miasto kojarzy się z szarością,
zapadającymi się zabytkowymi kamienicami,
zanieczyszczonym powietrzem i brakiem perspektyw. Z oﬁcjalnych statystyk wynika, że co
piąty mieszkaniec Bytomia nie ma pracy. W ciągu
ostatnich 20 lat miasto się wyludniło – ubyło około
60 tysięcy jego mieszkańców. „Jakość życia tych,
którzy zostali, jest coraz niższa.
W mieście funkcjonuje jeden publiczny żłobek,
tramwaje jeżdżą z prędkością średnio sprawnego
rowerzysty, a pociągi nie jeżdżą praktycznie wcale. Po likwidacji kopalń i dramatycznym wzroście
bezrobocia Bytom został pozostawiony sam sobie.
Wydobywanie węgla pod samym miastem doprowadziło do regularnego wysiedlania mieszkańców
z budynków w dzielnicy Karb” – ocenia mieszkaniec miasta Michał Wszołek.
Miasto nie radzi sobie z kryzysem, a sposoby reorganizacji nie służą ludziom. Dłużników czynszowych postanowiono przenieść do „konturowego
getta”, choć wiadomo, że ich mieszkańcami są
najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze. „Reorganizacja” szkół to przede wszystkim cięcia w
kosztach edukacji. Jej oﬁarą padło m.in. technikum
elektroniczne, nowocześnie wyposażone i cieszące się „wzięciem” wśród młodych mieszkańców
ze względu stwarzanie perspektyw zawodowych.
W zamian zezwolono, aby na niewielkim placu
powstało gigantyczne centrum handlowe Agora.

MONACHIUM UCHODZI ZA WYSPĘ
TOLERANCJI W KONSERWATYWNEJ,
KATOLICKIEJ BAWARII, I CIESZY SIĘ
POWODZENIEM WŚRÓD
PRZYJEZDNYCH. JEDNOCZEŚNIE
PIELĘGNUJE SWOJE REGIONALNE
TRADYCJE.
FOTO: THOMAS SAUZEDDE
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Bagdad, Irak
Bagdad zajął ostatnie, 221. miejsce
w ogólnoświatowym rankingu miast ze
względu na jakość życia, sporządzonym
przez ﬁrmę „Mercer”. Tę dramatyczną
pozycję uzasadniono „zawirowaniami
politycznymi, niskim poziomem bezpieczeństwa, atakami na ludność”. Obraz
dzisiejszego Bagdadu to chaos, wyprzedaż krajowego majątku zagranicznym
korporacjom i terroryzm, od którego
ginie lub zostaje rannych kilkadziesiąt
osób rocznie. Kontrowersje między
dwiema wielkimi grupami wyznaniowymi – szyitami i sunnitami – prowadzą do
regularnych wojen. Miasto – podzielone
murami na części wytyczone według kryterium wyznaniowego – jest nieustannie
patrolowane przez wojsko i policję, które
bezskutecznie próbują zapobiec eskalacji przemocy. Do tego należy dodać
zrujnowane obiekty usług publicznych
oraz bezrobocie w całym kraju sięgające 40 procent. Na skutek interwencji
z zewnątrz szczególnie pogorszyła się
sytuacja kobiet – kiedyś stabilny rozwój
państwa dawał im pewne możliwości
emancypacji. Dziś, w trudnych czasach,
zostały wepchnięte do domów,
a rozbuchane waśnie religijne nie
sprzyjają zmianie tej sytuacji.
Wygranie wojny z Husajnem okazało
się przysłowiową bułką z masłem
w porównaniu z potrzebą zaprowadzenia
ładu i stabilności w Iraku. Amerykańscy
żołnierze opuścili już Irak, zostawiając
Irakijczyków w trudniejszym położeniu
niż w okresie rządów Husajna.

BAGDAD
ZAJĄŁ OSTATNIE, 221. MIEJSCE W OGÓLNOŚWIATOWYM
RANKINGU MIAST ZE WZGLĘDU NA JAKOŚĆ ŻYCIA.
TĘ DRAMATYCZNĄ POZYCJĘ UZASADNIONO
„ZAWIROWANIAMI POLITYCZNYMI, NISKIM POZIOMEM
BEZPIECZEŃSTWA, ATAKAMI NA LUDNOŚĆ”.
FOTO: JAMES SELESNICK

to mnie
uszczęśliwia
w mieście
Szczęście w mieście może pachnieć
kadzidłami i marihuaną. Albo jaśminem
na ekologicznym miejskim cmentarzu.
Może smakować dobrym jedzeniem
w niedrogim barze. Dźwięczeć ciszą.
Ludzie różne rzeczy lubią. Lubią mieć wybór.
Spontaniczność i dynamika
Nie ma miast idealnych ani takich, które uszczęśliwiają o każdej porze. Te, które lubię najbardziej,
działają na mnie stymulująco. W Barcelonie
przyciąga mnie to, co paradoksalne, co łączy
nowoczesność z tradycją, a także spokój z dynamiką. Ruch i zmiany są esencją każdego miasta.
Nie warto się im przeciwstawiać, kiedy nie ma się
na to szans. Jak pisał Franz Kafka: „W walce ze
światem sekunduj światu”. W Barcelonie sekunduję światu, ale on działa najczęściej na korzyść
zmianom.

Duszę się w miejscach, w których system wartości opiera się
na religii a priori obciążającej człowieka winą. W Barcelonie
czuję oddech wolności i tolerancji. Tradycje walki z faszystowskim systemem Franco (barcelońska odmiana Movidy),
socjalistyczno-anarchistycznych rządów Republiki Katalonii
w latach 30. XX wieku (które zakazały np. napiwków, bo
obsłudze należy przecież płacić więcej i równo!) czy ogólnej
krnąbrności regionu zrobiły swoje. Lubię zatem: spontaniczne, głośne ﬁesty o wszelkich możliwych porach; miejską
plażę, nad którą nocą unosi się zapach marihuany i kadzideł;
policję, która pilnuje bezpieczeństwa bawiących się, ale ich
nie kontroluje; muzykę, która jest wszechobecna; wreszcie
kuchnię i potrawy spożywane na powietrzu, bo przecież nie
ma nic cenniejszego niż tlen.

Miasto to ludzie. Wbrew mitom o hiszpańskim
„maniana” (które dotyczy raczej Andaluzji niż
multikulturowej Katalonii), większość dnia mieszkańców Barcelony wypełnia praca. Jednocześnie
znajdują oni czas i miejsce na realizację swojego
życia i tzw. życie publiczne, czemu służą parki
rozsiane regularnie w całym mieście (co ważne,
wiele z nich zakłada się na terenach, które mogłyby być sprzedane deweloperom).

Podoba mi się również duża aktywność ruchów społecznych
(nie tylko tych w imię autonomii). Jedna z najsilniejszych grup
– Los Indignados – pochodzi właśnie z Barcelony i okupowała
dzielnie przez wiele tygodni Plaza Catalunya przed marszem
Oburzonych na Madryt w lipcu ubiegłego roku. I jeszcze, ponieważ życie się kiedyś kończy, a jako nihilistę ten temat dosyć
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BARCELONA MA JEDEN Z NAJBARDZIEJ
„ZMYSŁOWYCH” CMENTARZY. ISTNE
MIASTO W MIEŚCIE, W KTÓRYM JUŻ BRAK
ZMARTWIEŃ. W 2009 ROKU OTWARTO
OGRÓD ZAPACHÓW (JARDÍ DELS
AROMES), GDZIE GRZEBIE SIĘ PROCHY
ZMARŁYCH W PODLEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI URNACH, NAD KTÓRYMI
ROSNĄ AROMATYCZNE ROŚLINY.
WYBIERAM JAŚMIN.
FOTO: ARCH. PRYW.

mnie interesuje – Barcelona ma jeden z najbardziej „zmysłowych” cmentarzy – rzeźbiarskie spełnienie toposu Erosa i Tanatosa na wzgórzu Motnjuic, z widokiem na morze. Istne miasto
w mieście, w którym już brak zmartwień. W 2009 roku otwarto
Ogród Zapachów (Jardí dels Aromes), gdzie grzebie się prochy
zmarłych w podlegających biodegradacji urnach, nad którymi
rosną aromatyczne rośliny. Wybieram jaśmin.
Przeciwnie niż w krajach skandynawskich (o świetnych
rozwiązaniach systemowych), w dobrze nasłonecznionej
Barcelonie „nie łapię” depresji; przechodzę łagodne melancholie. Wybór sprzyjającego atmosferą miejsca do życia jest
oczywiście również polityczną decyzją każdego z nas.
Miasto to również nasze wyobrażenie o nim, bo oczywiście
nie ma miejsc idealnych. Nie wierzę w utopie, a jedynie
w świadomy imperatyw utopijny, dzięki któremu zeszliśmy
z drzew i zaczęliśmy zmieniać otoczenie (nie zawsze na
lepsze). W Barcelonie również widać wiele spraw do załatwienia. Już dziś można zauważyć postępującą gentryﬁkację
(zmiany mające na celu podniesienie wartości tereni przy

jednoczesnym pozbywaniu się dotychczasowych
mieszkańców nie pasujacych do nowego, wyobrazonego obrazu miejsca) dzielnic: robotniczej
Barcelonety i pewnie wkrótce studencko-emigranckiego El Raval.
W Polsce często uświadamiam sobie, że nie
skonsumuję wartości, o które walczę. Jeżeli
jednać kierować się własnym amor fati (miłość
losu), to dlaczego tego losu nie uczynić znośniejszym? Takim go czuję w Barcelonie i (kto wie?)
– być może kiedyś hedonistycznie wybiorę to
miasto na miejsce codziennego życia.
STANISŁAW RUKSZA
HISTORYK SZTUKI, KURATOR WYSTAW, AUTOR TEKSTÓW
O WSPÓŁCZESNOŚCI. WYKŁADOWCA HISTORII SZTUKI
XX I XXI WIEKU. DYREKTOR ARTYSTYCZNY CSW KRONIKA
W BYTOMIU, GDZIE REALIZUJE PROJEKTY ŁĄCZĄCE
SZTUKĘ WIZUALNĄ Z INNYMI DZIEDZINAMI KULTURY
ORAZ PRAKTYCZNYM AKTYWIZMEM. ZAŁOŻYCIEL KLUBU
KRYTYKI POLITYCZNEJ NA ŚLĄSKU. NIE WSPÓŁPRACUJE
Z ŻADNĄ PARTIĄ POLITYCZNĄ. NIHILISTA.
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Wolność i odpowiedzialność
Lubię miasta tętniące życiem i jednocześnie zaciszne –
jak Amsterdam. W centrum miasta ludzie poruszają się
głównie pieszo lub na rowerach, nie są „zagłuszani” przez
samochody. Są też niezwykle różnorodni, wolni w wyrażaniu siebie poprzez ubiór i styl życia.

„W AMSTERDAMIE LUDZIE SĄ
NIEZWYKLE RÓŻNORODNI, WOLNI
W WYRAŻANIU SIEBIE POPRZEZ
UBIÓR I STYL ŻYCIA”.
FOTO: ARCH. PRYW.

W Amsterdamie odnosi się wrażenie, że miasto zostało zaprojektowane na potrzeby pojedynczych ludzi. Że naczelną regułą jest wolność bycia sobą i jednocześnie odpowiedzialność za to, co wspólne. Niedoścignionym wzorem
są tamtejsze rozwiązania strukturalne, minimalizujące
oddziaływanie ludzi na środowisko. Gdzie się nie obejrzysz
– selektywna zbiórka odpadów, rowerowe ścieżki. Panuje
powszechne zrozumienie, że nie możemy sobie pozwolić
na łamanie ekologicznych standardów.
PIOTR WIELGUS
DZIAŁA SPOŁECZNIE I W POLITYCE. NALEŻY DO PARTII ZIELONYCH. PROWADZI
PRACOWNIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. MIESZKA I PRACUJE W TORUNIU.

„LUBIĘ MIEJSCA BEZPIECZNE I ESTETYCZNE,
NIEKONIECZNIE LUKSUSOWE, WYPOSAŻONE
W DROBNE, RÓŻNORODNE USŁUGI: BUFET
Z TANIM JEDZENIEM, ZAKŁAD KRAWIECKI,
SZEWSKI, PRALNIĘ, SALONIK PRASOWY, WI-FI”.
FOTO: ARCH. PRYW.

Bezpieczeństwo i estetyka
Nie mam ulubionego miasta. Najbardziej podobają mi się
te, w których łatwo spotkać ludzi o podobnych potrzebach
i zainteresowaniach. Takie, które pozwalają działać
– politycznie, społecznie. Nie przejmuję się już, jak kiedyś,
brakiem oferty kulturalnej, bo po prostu nie mam na to
czasu, ale wciąż jestem przekonana, że dla rozwoju miasta
ma ona kluczowe znaczenie. Lubię miejsca bezpieczne
i estetyczne, niekoniecznie luksusowe, wyposażone
w drobne, różnorodne usługi: bufet z tanim jedzeniem,
zakład krawiecki, szewski, pralnię, salonik prasowy, wi-ﬁ.
Na Śląsku bardzo utrudnia życie brak zintegrowanej,
sprawnej komunikacji publicznej. Uniemożliwia on ludziom,
którzy nie mają samochodów, czerpanie z zasobów regionu
– kulturalnych, edukacyjnych, także politycznych. Jest to
rodzaj wykluczenia, o czym często nie myśli się w ten sposób. Zintegrowana sieć komunikacyjna to największe wyzwanie, dzięki niej Śląsk byłby bardziej przyjazny, dawałby
ludziom poczucie mocy, sprawczości, decyzyjności, może
nawet szczęścia. Jeśli nieposiadająca samochodu osoba z
małym dzieckiem chce jechać do klubu ﬁtness albo do kina
na „seans z dzieckiem”, to po prostu potrzebuje dostępu
do dobrego transportu. To takie proste.
MAŁGORZATA TKACZ-JANIK
ZIELONA RADNA SEJMIKU ŚLĄSKIEGO. FEMINISTKA, TWÓRCZYNI ŚLĄSKIEJ MANIFY.
WYKŁADOWCZYNI AKADEMICKA, KULTUROZNAWCZYNI. MIESZKA W GLIWICACH.
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Wszelkie możliwe kombinacje
Lubię Warszawę za to, że jest miastem chaosu
i miszmaszu, czyli wszelkich możliwych kombinacji. Hałasu ulic z ciszą parków, nowoczesnych
wieżowców z rozpadającymi się kamienicami,
biedy z bogactwem, zwariowanych, kolorowych
ubrań z szarością garniturów. Nadal znajduję tu
niespodziewane, ciekawe, zielone zakamarki i
niebezpieczne praskie podwórka, ukryte ścieżki
w Łazienkach, nieoczekiwane widoki z dachów
kamienic, nowe knajpki, puby i kluby, w których
roi się od niezwykłych, kolorowych ludzi. Tutaj
nigdy nie wiesz, czego się spodziewać – jak w
dżungli. To miasto ma duży potencjał i ciągle się
rozwija, rośnie. Mimo wszystkich jego minusów –
nie zamieniłabym go na inne.

„LUBIĘ WARSZAWĘ ZA TO,
ŻE JEST MIASTEM CHAOSU
I MISZMASZU, CZYLI WSZELKICH
MOŻLIWYCH KOMBINACJI”.
FOTO: ARCH. PRYW.

HELENA MATUSZEWSKA
POCHODZI Z MAŁEJ WIOSKI NA POLSKIM SPISZU, A OD 12 LAT
MIESZKA W WARSZAWIE. GRA NA SKRZYPCACH W ZESPOLE LANS
MAKABR, A TAKŻE NA SUCE BIŁGORAJSKIEJ I REBABIE.
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Krzysztof
Matyjaszczyk:
w służbie in vitro
i innych szczęśliwości

Doﬁnansowanie zabiegów
in vitro w Częstochowie
wypromowało Pańską politykę
w Polsce. Skąd ten pomysł?
Taki problem istnieje. Są ludzie,
którzy usłyszeli „wyrok”, że nie
mogą mieć dzieci, a chcą je mieć.
I trzeba na to zareagować. Jest to
program pilotażowy, wręcz trochę
symboliczny, ale jego wprowadzenie
pozwoli nam przekonać się, jaka jest
skala potrzeb. Takich pilotażowych
programów społecznych mamy
wiele. Darmowe szczepionki przeciwko grypie dla przedszkolaków,
programy badań przesiewowych dla
dzieciaków w szkołach, w tym przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt.
Rozpoczynamy także program wyposażania w e-booki i tablety części
gimnazjalistów. A dla seniorów będą
place rekreacji ruchowej, które mają
powstać przy już funkcjonujących
placach zabaw dla dzieci, oraz system ulg przy korzystaniu z basenów,
muzeów itd. In vitro zasłynęło
w Polsce, ale to jest tylko jeden element całościowej polityki społecznej
na rzecz ludzi w różnym wieku,

z różnymi potrzebami, którymi dotąd
miasto się nie zajmowało, pewnych
problemów nawet nie miało zdiagnozowanych. Zobaczymy, jakie będzie
zainteresowanie.
Skąd Pan ma na to pieniądze
w budżecie?
Z budżetem miasta jest jak z potrawą: niezależnie od tego, jak się ją
przyrządza, zawsze w 90 procentach
daje się te same składniki. A to, jaki
potrawa ma smak, zależy od sposobu przyrządzenia i przypraw. Kiedy
więc konstruowałem ze współpracownikami budżet miasta, chciałem,
żeby w tych kilku procentach, na
które mamy wpływ, budżet odzwierciedlał moje podejście do polityki.
Żeby był nowoczesny, otwarty na
potrzeby ludzi i skuteczny.
I to jest Pańska wizja
nowoczesnego polityka?
Tak. Zrozumieć, czego inni potrzebują, odpowiedzieć na te potrzeby
i jeszcze zrobić to skutecznie – na
tym nowoczesna polityka powinna
polegać.
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Gdyby miał Pan określić Częstochowę swoich marzeń trzema
przymiotnikami, jakie by one były?
Przyjazna, otwarta i optymistyczna.
Częstochowa zawsze była wielokulturowa, otwarta, ludzie się tu dobrze
czuli. Niedaleko miasta przebiegały
różne granice, a mieszkańcy byli
różnych narodowości: Niemcy i Żydzi
otwierali tu swoje fabryki i biznesy,
mieszkali tu Polacy i Rosjanie. Chciałbym, żeby dzisiaj było podobnie:
żeby każdy czuł się tu dobrze, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, jakie ma preferencje i poglądy.
Jak miałoby to wyglądać?
Co chciałby Pan zobaczyć
po wyjściu z urzędu?
Zadowolonych ludzi. Swobodnych,
radosnych, którzy cieszą się z tego,
że tu są. Studentów i stałych mieszkańców. I turystów w centrum miasta:
w alejach, w restauracjach, muzeach.
Oglądających zabytki, śledzących
trasy turystyczne i widokowe, czy np.
szlak zabytków techniki z zapałczarnią i repliką kopalni rud żelaza,
których wiele kiedyś było w regionie.
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Zrobiło się o nim głośno, gdy zaproponował
doﬁnansowanie zabiegów in vitro i przekonał do tego
Radę Miasta Częstochowy. Zainicjował doﬁnansowanie
e-booków dla gimnazjalistów i parków rekreacji ruchowej
dla seniorów. Pozyskał dla straży miejskiej samochód
na prąd. Szefostwo słynnej poznańskiej Barki mówi,
że Częstochowa to miasto wyjątkowe. Oponenci
– że to, co się dzieje w mieście, jest skandaliczne.

„CZĘSTOCHOWA ZAWSZE BYŁA
WIELOKULTUROWA, OTWARTA.
CHCIAŁBYM, ŻEBY DZISIAJ BYŁO
PODOBNIE: ŻEBY KAŻDY CZUŁ SIĘ
TU DOBRZE, NIEZALEŻNIE OD TEGO,
JAKIEGO JEST WYZNANIA, JAKIE MA
PREFERENCJE I POGLĄDY”.
FOTO: Ł. STACHERCZAK
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„IN VITRO ZASŁYNĘŁO W POLSCE,
ALE TO JEST TYLKO JEDEN ELEMENT
CAŁOŚCIOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA RZECZ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU,
Z RÓŻNYMI POTRZEBAMI, KTÓRYMI
DOTĄD MIASTO SIĘ NIE ZAJMOWAŁO,
PEWNYCH PROBLEMÓW NAWET
NIE MIAŁO ZDIAGNOZOWANYCH”.
FOTO: A. MARKOWSKI
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Chciałbym, żeby ludzie myśleli:
fajnie jest być w Częstochowie, bo
tu dostaje się coś więcej. Nawet
jeżeli podatki lokalne nie są niższe
niż w innych miastach. Jest za to
bardzo dobra miejska oferta i są
dobre warunki do życia. Chciałbym, żeby ludzie tu przyjeżdżali
w przekonaniu, że to jest dobre
miejsce: żeby się uczyć, pracować,
spędzać wolny czas, mieszkać. Że
właśnie tu potraﬁmy „przeczytać”
oczekiwania ludzi i na nie odpowiedzieć.
Ale Częstochowa ma bardzo
określony charakter – miasta
pielgrzymkowego. Bardzo
trudno z takim wizerunkiem
konkurować.

Nie chcemy tego charakteru zmieniać, po prostu trzeba go poszerzyć.
Chcemy, żeby Częstochowa stała się
także miastem akademickim i związanym z przemysłem. Potrzebne są
nowe, trwałe inwestycje: w przemysł,
usługi, naukę. Także w turystykę, bo
przecież do miasta zjeżdża rocznie
nawet do 4 milionów turystów.
W porównaniu z Lourdes – miejscem
kultu maryjnego i pielgrzymek we
Francji, Częstochowa ma znacznie
więcej do zaoferowania. Ale tam – aż
do przesady – została rozbudowana
współpraca między miastem i administratorami obiektów sakralnych.
W Lourdes jest 30 tysięcy miejsc hotelowych na 18 tysięcy mieszkańców!
A u nas, w mieście liczącym ponad
200 tysięcy mieszkańców, miejsc ho-

telowych jest 3 tysiące – czyli 10 razy
mniej. To powinno się zmienić. Miasto
powinno kwitnąć przy takiej rzeszy
turystów. Oni powinni być wszędzie:
w restauracjach, pubach, muzeach,
bo przecież mamy w Częstochowie
kilkanaście obiektów muzealnych.
Jaki ma Pan na to pomysł? Pański kolega Marek Balt, obecny
poseł SLD chciał wprowadzić
podatek od pielgrzymów…
Taki podatek miejscowy, np. klimatyczny w górach czy nad morzem,
to jest rzecz powszechna, i uważam,
że słuszna. W Częstochowie nawet
nie dopuszczono do rozpatrzenia
tego pomysłu – trzy kluby z prawej
strony zdjęły ten punkt z obrad
Rady Miasta. Ale może kiedyś doj-

„OD LAT CZĘSTOCHOWA PROWADZI SYSTEMOWE
OSZCZĘDZANIE WODY I ENERGII, A W OSTATNIM
CZASIE TO SIĘ MOCNO NASILIŁO. SĄ TEŻ
DROBNIEJSZE SPRAWY: ROZBUDOWA ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH, PODGRZEWANA ŁAWKA
W CENTRUM MIASTA, STOJAKI ROWEROWE,
SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY, KTÓRYM TERAZ
JEŹDZI STRAŻ MIEJSKA”.
FOTO: ARCH. U.M.

dziemy do tego. Moim pomysłem
jest karta turystyczna, która kosztowałaby, powiedzmy, około 50 zł,
i w tej kwocie byłoby wejście do
muzeów, zniżki w restauracjach itd.
Ten pomysł jest w trakcie realizacji,
wymaga skoordynowania działań
wielu miejskich instytucji i ﬁrm.
Mówi Pan o studentach.
Ale przecież poprzedni
prezydent niemal studentów
z miasta wygnał…
Teraz pracujemy nad tym, żeby ich do
studiowania w Częstochowie zachęcić. Poprzedni prezydent rzeczywiście
wprowadził w sąsiedztwie akademików strefę prohibicji. Tam nie można
było ani podawać, ani sprzedawać
alkoholu, do tego stopnia, że nie dało

się w blokach mieszkalnych spokojnie
zorganizować imienin. Według mnie
z tego powodu wielu studentów uciekło, bo zobaczyli, że Częstochowa jest
jakaś nienormalna. Trzeba to mądrze
zmienić, biorąc pod uwagę interesy
wszystkich stron: mieszkańców,
którym nocne życie przeszkadza,
studentów, którzy chcą nocne życie
prowadzić, i przedsiębiorców, właścicieli pawilonów handlowych.
Jak?
Mamy w mieście dobrze działające
biuro inicjatyw lokalnych i konsultacji
społecznych, które prowadzi różne,
często bardzo trudne sprawy. Zajęło
się między innymi konsultowaniem
problemu jazdy jednośladów
w centrum miasta. Konsultacje
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ujawniły, że mieszkańcy chcą motocykli i rowerów w centralnych Alejach,
więc je na ruch jednośladów otworzyliśmy. Pracownicy Biura przeprowadzili też konsultacje właśnie w sprawie
prohibicji przy ulicy Dekabrystów.
Specjalnie w tym celu podjęto współpracę z Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum
pomogło zorganizować spotkania.
Podczas dyskusji udało się zdiagnozować, jakie są potrzeby, a jakie
obawy wszystkich zainteresowanych.
W przygotowanym raporcie Centrum
wskaże, jakie są rzeczywiste problemy i jak je rozwiązywać. Uczymy się
rozmawiać. Powstaje wiele fajnych
zespołów ludzkich, jest wiele dobrej
współpracy. To wyzwala w ludziach
dobrą energię, optymizm i entuzjazm.
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„MIASTO POWINNO KWITNĄĆ
PRZY TAKIEJ RZESZY TURYSTÓW.
ONI POWINNI BYĆ WSZĘDZIE:
W RESTAURACJACH, PUBACH,
MUZEACH”.
FOTO: PIOTR DRABIK

Podobno ma Pan dobrą rękę
do współpracowników.
Myślę, że kilka moich decyzji kadrowych było udanych. Na przykład Ryszard Stefaniak – naczelnik
wydziału edukacji w Urzędzie Miasta
Częstochowy. Harcerz i harcmistrz,
historyk z tytułem doktorskim,
wymagający i porządny człowiek.
On jest trochę nie z mojej bajki, ale
jestem z jego pracy bardzo zadowolony. I to nie jest jedyna taka osoba.
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Czego wam jeszcze do szczęścia
potrzeba?
Najlepszym narzędziem budowania
lokalnej szczęśliwości są wpływy do
miejskiego budżetu. Ich brak stwarza bariery rozwojowe. Generalnie
potrzebujemy trwałych inwestycji
dających miejsca pracy mieszkańcom i wpływy do kasy miasta
w postaci podatków.
Czy te trwałe miejsca pracy
łączą się ze zrównoważonym
rozwojem?
Od lat Częstochowa prowadzi systemowe oszczędzanie wody
i energii, a w ostatnim czasie to się
mocno nasiliło. Teraz skupiliśmy
się na termorenowacji jednostek
oświatowych. Firma Introbat, z którą
współpracujemy, zrobiła audyt
większości budynków publicznych
w mieście pod kątem efektywności
energetycznej, wiemy więc, w które
budynki w pierwszej kolejności należy zainwestować. Chcemy też teraz
rozpocząć współpracę z Norwegami

i opracować program ograniczenia
niskich emisji poprzez podłączenie
się do ekologicznego źródła ogrzewania. W ten sposób moglibyśmy
„oddymić” centrum miasta.
Są też drobniejsze sprawy: rozbudowa ścieżek rowerowych, podgrzewana ławka w centrum miasta, stojaki
rowerowe, samochód elektryczny,
którym teraz jeździ straż miejska.
Ufundowała go ﬁrma Fortum, z którą współpraca idzie dobrze, częściowo dlatego, że zrealizowali dużą
inwestycję w mieście, a częściowo
także za sprawą ich znajomości
z profesorem Wojciechem Nowakiem
– szefem rady ds. zrównoważonego
rozwoju Częstochowy, który jest
dziekanem Wydziału Inżynierii
i Ochrony Środowiska na Politechnice
Częstochowskiej i światowej sławy
ekspertem w dziedzinie energetyki.
Czy jako gospodarz miasta jest
Pan oszczędny?
Muszę być bardzo oszczędny,
bo taka jest obecna potrzeba
w gospodarowaniu środkami
publicznymi i sytuacja miejskiego
budżetu. Zależy mi na moim mieście – i mnie, i ludziom, którymi się
otaczam. Irytuje mnie, gdy pieniądze w Częstochowie się marnują,
bo wiem jak wielkie są potrzeby.
I potrzeby są duże, i długi,
na przykład czynszowe…
To prawda, ale udało nam się
tę sprawę częściowo rozwiązać.
Przyszedł do mnie prezes Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej
z informacją, że lokatorzy mieszkań
komunalnych mają zadłużenie na
prawie 30 milionów złotych. Wiadomo, że problem opłat czynszowych
to zamknięte koło. Trzeba było
uruchomić wyobraźnię... Zaczęliśmy
więc ściślej współpracować
z Fundacją Barka z Poznania
i w ubiegłym roku wdrożyliśmy
program pomocowy – polegający
na pracy na rzecz miasta ludzi
z zaległościami czynszowymi. To jest
dobry pomysł. Ci ludzie często pracują lepiej niż zatrudniane wcześniej
przy tych samych zadaniach ﬁrmy,
poza tym to jest dla tych trwale bezrobotnych nowe życie. Jak się siedzi
w domu kilka lat, to wszystko
– mówiąc kolokwialnie – „siada”. Teraz wreszcie mają po co rano wstać
i wyjść z domu. Popracują, trochę
zarobią, 600–700 złotych, z czego
część idzie na zaległości czynszowe,
pobędą ze sobą, nauczą się nowych
rzeczy... I okazuje się, że lokatorzy,
którzy zdecydowali się na udział
w tym projekcie, są zadowoleni.
Zamiast eksmisji – mam ludzi przywróconych życiu, szczęśliwszych.
Nie tylko mieszkańców, także zarząd
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Centrum Integracji
Społecznej, bo wszyscy oni widzą
teraz, że społeczny problem można
stopniowo rozwiązać, a wspólne
myślenie i działanie dają pożyteczne
rezultaty.
ROZMAWIAŁA
BEATA MACIEJEWSKA

doﬁnansowano ze środków Sojuszu Lewicy Demokratycznej
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KRZYSZTOF
MATYJASZCZYK
(UR.1974) – OD 2010 PREZYDENT
CZĘSTOCHOWY. POLITYK, POSEŁ
NA SEJM VI KADENCJI (2007–2010),
CZŁONEK RADY KRAJOWEJ SOJUSZU
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
FOTO: A. MARKOWSKI

Zielona
polityka
szczęścia
TEKST: WALDEMAR SADOWSKI

Niezadowoleni syci
Jeszcze nigdy w historii Europejczycy nie byli tak bogaci. Nigdy
nie mieli tyle ubrań, mebli, sprzętu
kuchennego, samochodów, domów.
Nigdy wcześniej tyle nie jedli. Nigdy
nie mieli tyle pieniędzy. A jednak nie
są szczęśliwi. Nawet nie są zadowoleni. Człowiek, który ma zapewniony
pokarm, dach nad głową, pieniądze
na wszystkie rozsądne zachcianki,
a do tego jest wolny i ma przyjaciół – powinien być szczęśliwy. Gdy
gospodarka zapewniła podstawowe
materialne przedmioty pożądania,
stan szczęścia – jak linia horyzontu
– przesunął się dalej. Czego więc
jeszcze brakuje sytym mieszkańcom
Zachodu?
Nietrudno dzisiaj dostrzec rysy
w cywilizacyjnej konstrukcji, nie tylko Zachodu, ale i innych bogatych
zakątków świata. Czy człowiek może

być szczęśliwy, wiedząc, że wdycha
powietrze z rakotwórczymi cząsteczkami z elektrowni węglowej? Czy
może być spokojny, wiedząc, że
w zjadanym właśnie kotlecie mogą
być pestycydy? Albo dioksyny? Albo
bakterie odporne na antybiotyki?
Czy może czuć się dobrze w mieście,
w którym zamiast szumu drzew
i śpiewu ptaków słyszy się warkot
silników?
Ale wydaje się, że problemy środowiskowe, które zaburzają błogi
spokój sytego człowieka, to tylko
usterki systemu generującego nasz
dobrobyt, czyli światowej gospodarki, która wydobyła nas z wielowiekowej nędzy. Drobne efekty uboczne,
które wkrótce zostaną naprawione
przez inżynierów. Ale naprawa, jak
się okazuje, nie jest taka prosta. Ponadto na scenie politycznej pojawił
się nowy gatunek polityków: Zieloni,
którzy od początku podejrzewali,
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że źródła kryzysu tkwią głębiej.
Powstanie pierwszej zielonej partii –
United Tasmania Group – było reakcją na wycinanie lasów w Australii.
Wydawało się, że jest to reakcja
przesadna, a cały nasz kompleks
ekonomiczno-techniczny działa
wspaniale i nie wymaga zmian.
Większy szok wywołały inne
„usterki”, tym razem w Stanach
Zjednoczonych: zdeformowane
orle pisklęta, które wykluwały się
z jaj pod wpływem rozsiewanego
na polach DDT. Rachel Carson
opisała to zjawisko w 1962 roku
w słynnej książce „Milcząca wiosna”, a opinia publiczna szybko zdała sobie sprawę, że to nie są jednak
usterki systemu, lecz ponura reguła,
która zwiastuje katastrofę ekologiczną. Syci mieszkańcy wielkich miast
zaczęli więc odczuwać niepokój,
który burzył poczucie zadowolenia,
każąc wczytywać się głębiej w programy wyborcze Zielonych.
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Szczęście w zielonej wersji nie jest łatwe
do osiągnięcia. Wymaga wiedzy
i stosowania przemyślanych strategii.
Zieloni politycy z całego świata coraz
śmielej zaczynają więc poważnie
i precyzyjnie stawiać pytanie:
„Jak rządzić, aby ludzie żyli szczęśliwie?”.

ZIELONI, JAKO RUCH ZRODZONY
Z KASANDRYCZNYCH PROGNOZ,
UMIESZCZAJĄ POSTULAT ŻYCIA
SZCZĘŚLIWEGO NA GŁĘBOKIM
FUNDAMENCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA CAŁE ŻYCIE NA ZIEMI.
FOTO: STIG NYGAARD

www.biosfeera.com

Trudne szczęście
Zieloni dosyć szybko zrozumieli, że życie na Ziemi jest układem
złożonym, w którym wszystkie elementy wzajemnie od siebie zależą.
Dlatego nie zaproponowali prostej drogi do szczęścia. Światowa Karta
Zielonych z 2001 roku mówi jasno, że polityka Zielonych musi się
kierować w pierwszym rzędzie „mądrością ekologiczną”: „Uznajemy,
że istoty ludzkie są częścią naturalnego świata i respektujemy specyﬁczne wartości wszystkich form życia, włączając w to inne gatunki”.
Mądrość ta jest syntezą wielu nurtów politycznych i ﬁlozoﬁcznych. We
wstępie do ostatniego programu niemieckich Zielonych z 2002 roku,
zwanego „Programem berlińskim”, poprzedzonego głęboką trzyletnią
debatą, czytamy: „Łączy nas i jednoczy paleta wartości podstawowych, a nie ideologia. Związek90/Zieloni wyrósł z różnych korzeni. Jako
partia ekologiczna przejęliśmy lewicową tradycję, wartości konserwatywne i liberalizm państwa prawa. Proﬁl naszej partii ukształtowały
także ruch kobiet, ruchy pokojowe i ruchy obywatelskie byłej NRD.
Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie aktywny udział w rozwoju
partii brały udział Chrześcijanki i Chrześcijanie”.
Być może ta głęboka synteza wielu różnych nurtów stała się źródłem
postulowanej „mądrości”. I być może dlatego Zieloni nie ograniczyli
się do usuwania „usterek” i nigdy nie twierdzili, że zmianę systemu
można osiągnąć bez wyrzeczeń. Droga do „szczęścia”, wskazywana
w ich programach, wiedzie więc nie poprzez łatwą utopię, lecz –
przede wszystkim – przez mądrą „odpowiedzialność”.

Restauracja wegetariańska

Światowa Karta Zielonych już w pierwszym zdaniu preambuły nie pozostawia wątpliwości, że ten ruch to przede wszystkim obowiązki: „My,
jako obywatele Ziemi i członkowie Globalnych Zielonych, połączeni
świadomością, że zależymy od żywotności, piękna i różnorodności Ziemi, uznajemy, że odpowiadamy za przekazanie jej następnemu pokoleniu w stanie nienaruszonym, a nawet lepszym. Ponieważ dominująca
forma produkcji i konsumpcji, bazuje na dogmacie wzrostu za wszelką
cenę oraz nadmiernym i rozrzutnym wykorzystaniu zasobów naturalnych bez uwzględniania możliwości Ziemi, proponujemy gruntowne
zmiany w systemach wartości oraz sposobach produkcji i życia”.

BIOSFEERA
GOTOWAna
MIŁOŚĆ

Sprawa zrobiła się więc poważna, a mówienie o „szczęściu” z trudem
przechodzi Zielonym przez gardło. Programy, które Zieloni proponują,
oparte na ich dramatycznych prognozach, to co najwyżej żmudne
tworzenie technicznej i społecznej infrastruktury dla „szczęścia”. Zieloni, jako ruch zrodzony z kasandrycznych prognoz, umieszczają więc
postulat życia szczęśliwego na głębokim fundamencie odpowiedzialności za całe życie na Ziemi. A z tego wynika w pierwszej kolejności
konieczność przebudowy gospodarki, którą polscy Zieloni tak opisują w swoim Manifeście: „Uważamy, że rozwój gospodarczy nie jest
wartością samą w sobie. Uważamy, że model rozwoju gospodarczego
za wszelką cenę, który niszczy podstawy życia następnych generacji,
dezintegruje społeczności lokalne i sprowadza ludzi wyłącznie do wymiaru konsumentów, stanowi bezprecedensowe w dziejach zagrożenie
dla środowiska, jest zły i wymaga zmiany”. Chodzi więc o całkowitą
zmianę strategii cywilizacji, co Szwajcarska Partia Zielonych formułuje
następująco: „Gospodarka rabunkowa powinna być przebudowana
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w gospodarkę odnawialną. Gospodarka oparta na recyklingu traktuje odpady jako nowe zasoby, wykorzystuje
ponownie odpady i energię w sposób wydajnych.

Zielonych ograniczenie konsumpcji może więc
być źródłem dobrego samopoczucia, a nawet
trwałego szczęścia.

A do tego wszystkiego świadomy obywatel powinien
zainstalować sobie oszczędne oświetlenie i ogrzewanie, segregować śmieci oraz w miarę możliwości kupować żywność ekologiczną. Bezmyślnemu, podkręcanemu reklamą konsumentowi zielony styl kojarzy się więc
z wyrzeczeniami. I rzeczywiście – „zielone” propozycje
mają w sobie coś z franciszkańskiej prostoty. Ale kryje
się w nich też stara mądrość, że do szczęścia łatwiej
się dochodzi poprzez wstrzemięźliwość niż poprzez
ślepą pogoń za dobrami materialnymi. W koncepcji

„Zielone szczęście” jest też w dużym stopniu
oparte na wiedzy. Niezbędnym jego składnikiem
jest np. niski „ślad węglowy”, czyli suma gazów
cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, emitowanych przez daną osobę czy
organizację, wyrażonych w ekwiwalencie CO2.
Zbyt wysoki ślad węglowy powinien wywoływać
ekologiczny wyrzut sumienia i nie pozwalać na
dobre samopoczucie. Szczęście w zielonej wersji
nie jest więc łatwe do osiągnięcia. Wymaga

31
DROGA DO „SZCZĘŚCIA”
WIEDZIE NIE POPRZEZ ŁATWĄ
UTOPIĘ, LECZ – PRZEDE
WSZYSTKIM – PRZEZ MĄDRĄ
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ”.
FOTO: EUROPEANGREENS

1 | 2012 | ZIELONE MIASTO | szczęście

wiedzy i stosowania przemyślanych strategii. Zieloni politycy z całego świata coraz śmielej zaczynają więc poważnie i precyzyjnie stawiać pytanie: „Jak rządzić, aby ludzie
żyli szczęśliwie?”. Problem ten rozpatrywali deputowani
z niemieckiej partii Zielonych w 2011 roku, na seminarium
„Szczęście i dobre rządy. O konieczności wprowadzenia
nowych miar w polityce”.
Uczestnicy seminarium, w tym Hilke Brockmann z Jacobs
University w Bremie, z zespołu badawczego Happiness
Research Group, pytają: „Czy więcej zawsze znaczy lepiej?
Czy dobrze jest mieć coraz wyższe zarobki i konsumować
coraz więcej towarów i usług?” Ale także: „Czy dobrze
jest mieć więcej przyjaciół, więcej przyjemności, więcej
zabawy?” Większość powie: Nie, bo szczęście wymaga
umiaru. Ale osiągnięcie trwałego stanu zadowolenia nie
tylko wymaga materialnych podstaw i samoopanowania,
lecz angażuje też czynniki subiektywne, a nawet wymaga
odpowiedniego składu chemicznego organizmu. Poprawa
jakości życia jest więc zadaniem tak ambitnym, że można
je zrealizować tylko wspólnie i we współpracy z państwem. Z państwem? Z tym zbiurokratyzowanym, nieczułym tworem? Każdemu mieszkańcowi Europy Środkowej,
gdy tylko politycy chcą go uszczęśliwiać, zapala się od
razu czerwona lampka. Debata niemieckich Zielonych
o szczęściu wskazuje jednak wyraźnie, że zdają sobie
sprawę z przewrotności historii: „A czyż to nie polityka
właśnie, zawsze chcąc uszczęśliwić ludzi, prowadziła do
zupełnie odwrotnego skutku?” Można się więc nie obawiać
zagrożenia dogmatyzmem. Czy więc programy Zielonych
zbliżą nas do ideału życia szczęśliwego?

Państwo? Tak, ale...
Zieloni wprowadzili więc do gry o szczęście nie tylko
naturę, ale i państwo. Zaproponowali radykalnie nową
strategię życia w cywilizacji technicznej. Nie proponują już
łatwego, mitycznego „powrotu do natury”, a wrogiem numer jeden nie jest technologia, lecz nieefektywny system,

który ją bezmyślne stosuje. Aby więc zapewnić „więcej
szczęścia wszystkim” konieczne są zmiany strukturalne
w globalnej organizacji całego świata, a miernikiem sukcesów partii i państw nie może być tylko prosty wzrost
i ubóstwiony w epoce przemysłowej wskaźnik PKB,
który w świecie węgla i stali stał się miarą wszechrzeczy.
Świadczy on bowiem tylko o sile państwa, ale milczy
o doli zwykłych ludzi. Dla pojedynczego człowieka wysoki
wzrost może oznaczać nie tylko pot i łzy, ale i bezsensowne życie.
Próby wprowadzenia bardziej „ludzkiego” miernika projektów politycznych nie mogą się jednak przebić do praktyki
politycznej. Nie jest to przypadek. Opracowany
w 2005 roku przez tygodnik „The Economist” wskaźnik
jakości życia, który odzwierciedla poziom satysfakcji
życiowej w poszczególnych krajach, na pierwszym miejscu
stawia sytuację materialną obywateli, a nie wzrost.
Na drugim miejscu pojawia się już zdrowie i oczekiwana
długość życia. Ale czynniki zaproponowane w nowym
wskaźniku – jak wolność polityczna, życie wspólnotowe
czy równość płci – są dla współczesnego państwa sprawą
drugorzędną, często nawet szkodliwą. Ani państwa, ani
partie nie kwapią się więc, aby go stosować. „Szczęście
obywatela” z punktu widzenia państwa jest tylko uciążliwym balastem.
Organizacja państwowa musi się koncentrować przede
wszystkim na sprawach bezpieczeństwa. Państwa znajdują się przecież nadal w stanie ciągłego zagrożenia przez
inne państwa, a pokój to stan przejściowy, który w każdej
chwili może przerodzić się w wojnę. Ład międzynarodowy ciągle jeszcze oparty jest na prawie siły. Problem ten
zarysował Immanuel Kant w słynnym dziełku „O wiecznym
pokoju” z 1795 roku. Bazując na ﬁlozoﬁi Hobbesa, Kant
przeciwstawił stan naturalny, a więc panowanie przemocy
i siły, systemowi rządów prawa. Barbarzyństwo – cywilizacji. To dzięki państwu stosunki między ludźmi reguluje prawo, a nie siła. Ludzie, jako obywatele, żyją więc w stanie

Dariusz Szwed, Beata Maciejewska
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UCZESTNICY SEMINARIUM „SZCZĘŚCIE I DOBRE RZĄDY.
O KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA NOWYCH MIAR
W POLITYCE” PYTAJĄ: „CZY WIĘCEJ ZAWSZE ZNACZY LEPIEJ?
CZY DOBRZE JEST MIEĆ CORAZ WYŻSZE ZAROBKI
I KONSUMOWAĆ CORAZ WIĘCEJ TOWARÓW I USŁUG?”
ALE TAKŻE: „CZY DOBRZE JEST MIEĆ WIĘCEJ PRZYJACIÓŁ,
WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI, WIĘCEJ ZABAWY?”.
FOTO: EUROPEANGREENS

względnego bezpieczeństwa. Prawo silniejszego zostało
zastąpione prawem, które gwarantuje władza – w razie
potrzeby dysponująca siłą. Ale właśnie w sferze międzynarodowej nadal panujestan barbarzyństwa. Rację mają
silniejsi, a konﬂikty w ostateczności rozstrzyga się za
pomocą wojny lub groźby użycia siły. Państwa mają więc
usprawiedliwiony obowiązek budowania potęgi ekonomicznej, na której opiera się ich siła i możliwość obrony.
„Barbarzyński” system, w którym tkwi obecny zglobalizowany świat, nie premiuje troski o szczęście jednostek.
W naszych czasach program Kanta rozwija profesor ﬁlozoﬁi państwa i prawa z Uniwersytetu w Tybindze, Ottfried
Höﬀe, w kilkusetstronicowym dziele „Demokratie im
Zeitalter der Globalisierung” („Demokracja w czasach
globalizacji”). Nakreślił on detaliczny plan wdrażania
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pokoju. Wykazał, że stworzenie kantowskiej republiki
światowej, gwarantującej bezpieczeństwo państwom
i zaprowadzenie trwałego pokoju, jest realne. Państwo
przeobraziłoby się wówczas w organizację przyjazną
ludziom, a partie budowałyby programy, w których
„szczęście” byłoby tematem centralnym. Partie przeorientowałyby swoje zadania w służbę obywatelom.
Nowoczesna, „zielona” wizja szczęścia nie oderwie
się więc od poziomu utopii, dopóki na Ziemi nie nastąpi trwały pokój. Bez stworzenia światowej republiki
Kanta nie tylko nie da się opanować klimatu i zanieczyszczania powietrza, zahamować wycinania lasów
i niszczenia gleb; niemożliwa jest także koncentracja
państw i partii na jakości życia ludzi. Pokój jest niezbędny do szczęścia.
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jedzenie,
które
uszczęśliwia
TEKST: EWA BURY

MÓWI SIĘ, ŻE SZCZĘŚLIWE KURY
ZNOSZĄ SZCZĘŚLIWE JAJA. NAWET
GDYBY BRAĆ POD UWAGĘ JEDYNIE
NASZĄ EGOISTYCZNĄ POTRZEBĘ
DBANIA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE,
TO WARTO KUPOWAĆ JAJA OD
SZCZĘŚLIWYCH KUR.
FOTO: JOHN LOO
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SZCZĘŚLIWE JAJO
Życie zaczyna się od jaja. Niesie ono potężną dawkę białka, bogactwo minerałów i witamin A, B oraz D. Spożycie
jednego jaja dziennie pokrywa około 3% zapotrzebowania na energię (75–80 cal), 10,5% – na białko, 6% – na
witaminę A, 31% – na witaminę K i 6% – na witaminę D.
Jednak jako jaju nierówne. Dorodne jaja w mocnej skorupce, z żółtkiem o intensywnej barwie, to często jaja
pochodzące z kurzych ferm, znoszone przez kury karmione antybiotykami i paszą przemysłową „wzbogaconą”
chemicznie. Kura zamknięta w klatce produkuje więcej
hormonu stresu, a to odbija się na jaju.
Mówi się, że szczęśliwe kury znoszą szczęśliwe jaja. Nawet
gdyby brać pod uwagę jedynie naszą egoistyczną potrzebę dbania o siebie i swoje zdrowie, to warto kupować jaja
od szczęśliwych kur – tych, które żyją na wybiegu lub na
farmach ekologicznych (ich jaja oznaczone są na skorupce
numerem 1 lub 0). Kura karmiona paszą z naturalnych
produktów, która dużo biega – znosi bardziej wartościowe
jaja, które mają więcej witamin i minerałów.
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EKO-PACZKA
Sałata z ołowiem, pomidory traktowane benzyną
(aby szybciej dojrzewały), spryskiwane pestycydami warzywa, banany pełne konserwantów (by
dłużej wyglądały na świeże). Warzywa i owoce
kupowane w sklepach i hipermarketach mogłyby
służyć na lekcji chemii jako pomoce naukowe, są
bowiem naszpikowane szkodliwymi substancjami
chemicznymi, od konserwantów po azot. Sałata
z ołowiem nie wprawi nas w stan szczęścia, raczej
ściągnie w dół i obciąży nasz organizm. Dlaczego
marchewka wolna od konserwantów i pestycydów
uszczęśliwia? Bo jest zdrowa. To bogactwo witamin. Dostarcza witaminy A i C, a także minerałów.
Skąd wziąć w mieście warzywa i owoce wolne od
chemii? Kupujmy je bezpośrednio od eko-gospodarstw stosujących uprawy zrównoważone, bez
pestycydów i konserwantów.
W eko-rolnictwie do nawożenia używa się wyłącznie naturalnego kompostu. Jedną z zasad rolnictwa
ekologicznego jest samowystarczalność. Ziemia
daje paszę zwierzętom, a zwierzęta wytwarzają
nawóz. Dzięki naturalnemu nawożeniu warzywa

FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ DOSTARCZANIEM
EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI SKUPUJĄ JĄ
WYŁĄCZNIE OD EKO-ROLNIKÓW. MOŻNA
ZAMÓWIĆ WARZYWA, OWOCE, SERY,
PRZETWORY, NAWET MIĘSO.
FOTO: OAKLEY ORIGINALS

i owoce maja wyższą wartość odżywczą. Eko-pomidory
zawierają znacznie więcej likopenu, związku, który
chroni organizm przed wolnymi rodnikami, zmniejsza
ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, pielęgnuje
skórę, kości i serce. Jeżeli nie masz czasu na wyprawy
do gospodarstw ekologicznych po zdrową żywność,
możesz zamówić eko-paczkę. Firmy zajmujące się dostarczaniem ekologicznej żywności skupują ją wyłącznie od eko-rolników. Można zamówić warzywa, owoce,
sery, przetwory, nawet mięso. Bierzcie i jedzcie!
I bądźcie szczęśliwi.
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PRZYPRAWIONE
Tymianek, bazylia, mięta, szałwia,
majeranek… Ich wygląd i zapach
cieszy wszystkie zmysły. Dodane do
zup i innych potraw mogą wprawić
w euforię nie tylko wyraﬁnowanych
smakoszy. Dodatkowym źródłem
zadowolenia może być własny ogródek w domu. Wiele satysfakcji daje
odkrywanie nowego przeznaczenia
zużytych przedmiotów, które mogą
pełnić rolę donic. Wystarczy kilka
takich donic oraz parapet, balkon lub
półki kuchenne. Własny ogródek to
najlepszy sposób na zapewnienie sobie zdrowych, prawdziwych ziół. Bez
sztucznych konserwantów, toksycznych nawozów.
Co nam dają zioła? Oprócz walorów
smakowych, są źródłem witamin, minerałów, olejków eterycznych, rutyny, rozmaitych kwasów, w tym także
tłuszczowych, i wielu innych substancji o działaniu leczniczym. Dzięki nim
zwyczajna na pozór bazylia wspaniale poprawia trawienie i ułatwia
przyswajanie pokarmu. Działa także
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie,

ICH WYGLĄD I ZAPACH CIESZY
WSZYSTKIE ZMYSŁY. DODANE
DO ZUP I INNYCH POTRAW MOGĄ
WPRAWIĆ W EUFORIĘ NIE TYLKO
WYRAFINOWANYCH SMAKOSZY.
FOTO: MAGGIE HOFFMAN

i poprawia nastrój, podobnie jak melisa.
Majeranek jest doskonały w regulacji
trawienia, olejek z majeranku zaleca się
przy nieżytach górnych dróg oddechowych. Tymianek działa bakteriobójczo
i wykrztuśnie, jest znakomity na kaszel
i bóle gardła. Szałwia, podobnie jak bazylia, korzystnie wpływa na pracę przewodu
pokarmowego i również ma właściwości
bakteriobójcze. Dzięki ziołom sałatki, sosy,
zapiekanki, tarty, gulasze i inne delikatesy
zyskają zupełnie nowy wymiar.
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CHLEB POWSZEDNI
Coraz częściej wybieramy ciemne pieczywo z pełnoziarnistej mąki – chleby razowe, grahamy, z dodatkiem
ziaren słonecznika. Jest ono znacznie zdrowsze od
pszennego. Poprawia pracę jelit, dostarcza witamin
i minerałów. Jest również bardziej dietetyczne od tzw.
pieczywa białego. Wyobraź sobie kanapkę ze zdrowego
ciemnego chleba i sera z eko-paczki, do tego jajko
z cyfrą 0 i bazylia lub szczypiorek z własnej hodowli na
parapecie. Taka kanapka jest pierwszorzędnym źródłem
szczęścia. A chleb? Tylko z domowej piekarni! Piekąc
chleb mamy pewność, że nie traﬁ do niego nic szkodliwego. To my jesteśmy odpowiedzialni za cały proces
pieczenia. Pieczywo z hipermarketów lub sieci piekarni
to istna tablica Mendelejewa. Takie chleby są napakowane stabilizatorami, spulchniaczami i konserwantami,
które kuszą świeżością. Tymczasem już na drugi dzień
chleb rozpada się lub wysycha. Co zjadamy w kanapce
pochodzącej z chleba kupionego w większości sklepów? Przede wszystkim barwnik i dodatek aromatyczny
E150c, które obciążają wątrobę i żołądek. Konserwanty
E202 i E223 wywołują astmę i uczulenia, podobnie jak
konserwant E283. Stabilizator smaku E523 może spowodować biegunkę a nawet wymioty. Kwas L-askorbinowy
(E300) działa jak utleniacz i „nadmuchuje” chleb, żeby
wyglądał na większy. Dwutlenek chloru służy do „wybielania” mąki. Chlorowodorek L-cysteiny (E920), używany
przy pieczeniu, powoduje rozciągliwość ciasta, uzyskiwany jest ze włosia zwierzęcego i piór.
PRAWDZIWY CHLEB, JAK KAŻDA
GENIALNA RZECZ, JEST PROSTY:
TO TYLKO MĄKA, SÓL I WODA
PLUS ZAKWAS.
FOTO: CHUCK FALZONE

Dlatego pora na własne wypieki. Prawdziwy chleb, jak
każda genialna rzecz, jest prosty: to tylko mąka, sól
i woda plus zakwas. W internecie roi się od przepisów
na pyszny chleb. Jeśli nie masz czasu na eksperymenty
z zakwasem, spróbuj piec na drożdżach. Zdrowy i pyszny, bo prawdziwy – chleb, który upiekliśmy sami, jest
pewnym źródłem szczęścia.
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Magazyn Zielone Miasto – podstawowe informacje
Przewidywany średni nakład jednego numeru
w 2012 r: 6000 egz.
Objętość podstawowa: 48 stron.
Cena: magazyn bezpłatny.
Dystrybucja: branżowi sprzedawcy i usługodawcy
(m.in.: sklepy z ekologicznymi produktami, restauracje,
hotele), biura organizacji pozarządowych, ambasady, targi,
konferencje, kongresy, debaty, jarmarki. Magazyn dostępny
i rozpowszechniany także w internecie – wysyłany do ponad
2500 podmiotów.

Zielone Miasto – magazyn zielonej polityki,
cywilizacji i stylu życia.
Jest pochwałą zielonej cywilizacji i jej przejawów w mieście.
Prezentuje zielonych ludzi, inicjatywy i dobra. Znajduje
zielone elementy wszędzie, gdzie to tylko możliwe,
m.in.: w miejskich usługach, produktach i politykach.
Ma ambicje być zielonym miejskim niezbędnikiem.
Otwarty na reklamowanie wszystkiego, co zielone.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

Format y i ceny brutto reklam
M6
M4
M4
M3
3 moduły
(1/4 strony)
215x77 mm
cena: 1 800 zł

4 moduły
136,5x135 mm
cena: 2500 zł

4 moduły
(1/3 strony)
78,5x270 mm
cena: 2 500 zł

6 modułów
136,5x193 mm
cena: 3 400 zł

O
M8
M9

M12

M6
6 modułów
(1/2 strony)
215x135 mm
cena: 3 400 zł

8 modułów
(2/3 strony)
136,5x270 mm
cena: 4 800 zł

9 modułów
(3/4 strony)
215x193 mm
cena: 5 100 zł

druga, trzecia
i czwarta strona
okładki
215x270 mm
cena: 8 000 zł

12 modułów
(1 strona)
215x270 mm
cena: 6 800 zł
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str. 11: http://www.ﬂickr.com/photos/16nine/4484531595/, str. 11: http://www.ﬂickr.com/photos/31216636@N00/2512523165/, str. 12: http://www.ﬂickr.com/photos/stignygaard/663297987/in/photostream, str. 13: http://www.ﬂickr.com/photos/aku-ma/4851218989/, str. 14: http://www.ﬂickr.com/photos/alisonmckellar/2314269994/sizes/l/in/photostream/,
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photostream/, str. 26: http://www.ﬂickr.com/photos/drabikpany/5698970263/, str. 29: http://www.ﬂickr.com/photos/stignygaard/3093851616/in/photostream/,
str. 31: http://www.ﬂickr.com/photos/europeangreens/6339583737/in/set-72157628117040270/, str. 33: http://www.ﬂickr.com/photos/europeangreens/6339746851/in/set72157628117040270, str. 34/35: http://www.ﬂickr.com/photos/johnloo/5483256997/, str. 35: http://www.ﬂickr.com/photos/oakleyoriginals/5756705389/,
str. 36: http://www.ﬂickr.com/photos/maggiejane/3603287019/, str. 36/37: http://www.ﬂickr.com/photos/chuckfalzone/4434170016/in/photostream/
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