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Wraca nowe...
Jak się okazuje internet, nie całkiem jeszcze wyparł 
papier. Mimo, że to już prawie trzy lata, od poprzed-
niego numeru, to właśnie trzymacie w dłoniach kole-
jne „Tu i teraz”. Nasze pisemko zwykle towarzyszyło 
demonstracjom np. Manifie czy akcjom społecznym 
np. obronie lokatorów i lokatorek z ulicy Józe-
fa, stanowiąc rozbudowaną ulotką. Tym razem 
zebraliśmy dla was teksty traktujące o działaniach, 
w które krakowscy anarchiści oraz anarchistki 
angażowali się przez ostatnie miesiące. Będzie więc 
o uchodźcach, budżecie „obywatelskim” czy masie 
krytycznej, natomiast znacznie mniej o chodzeniu 
po mieście z prześcieradłami. Czy to zmiana taktyki?  
W praktyce zapewne nie, więc tak długie milczenie 
„Tu i teraz” możemy wytłumaczyć tylko naszym len-
istwem i ograniczaniem się do „wrzucania” infor-
macji na wstrętnego facebooka. Nie obiecujemy po-
prawy, następny numer ukaże się... wtedy kiedy nam 
się zechce go zrobić, ew. gdy zostaniemy zmuszeni. To 
drugie może nastąpić już niebawem. Dlatego wszyst-
kich zachęcamy do ruszenia dupsk i zabrania się za 
działalność antysystemową, bo nowy rząd może 
oznaczać jedynie nowe problemy.   

Jedni i drudzy są ofiarami 
wielkiej polityki i rządów 
państw – nie wyłączając 
polskiego. To mocarstwa 
destabilizują całe regiony, 
od Czarnej Afryki po Don-
bas. To międzynarodowe 
powiązania polityki i ka-
pitału czerpią krociowe 
zyski z agonii całych spo-
łeczeństw. Liczy się handel 
bronią i ropa.

Zło wyrządzone przez 
rządy i korporacje napra-
wiamy sami. Nie oglądając 
się na instytucje, nie cze-
kając na „sygnał z góry”. 
Sieć ludzi dobrej woli opla-
ta całą Europę i wspiera 
migrantów w ich trudnej 

wędrówce. My, krakowia-
nie oraz krakowianki, bez 
niczyjej inspiracji i pomocy, 
włączamy się w ten ruch. 
Walczymy z propagandą 
nienawiści i próbujemy 
wspierać wszystkich. 

Witajcie w Krakowie! 
Chcesz włączyć się w dzia-
łania na rzecz migrantów? 
Sam/a jesteś migrantem/
ką? Zapraszamy do kon-
taktu:
welcometokrakow@riseup.net

Uchodźcy z Syrii, na granicy serbsko-macedońskiej, czekają po 
kilkanaście godzin. Relacja z Bałkanów �� na stronie �.�� na stronie �. na stronie �.

Dlaczego mamy być 
solidarnii z uchodźcami
Każdy człowiek ma prawo do bezpieczeństwa. Dlatego przyjęcie mi-
grantów uciekających przed wojną jest naszym obowiązkiem. Ale 
nędza i głód to także groźba dla życia i godności człowieka. Nikt 
nie ryzykuje życia swojego i swojej rodziny po to, by mając dobrze 
– mieć jeszcze lepiej. Dlatego sprzeciwiamy się dzieleniu migrantów 
na „dobrych” uchodźców wojennych i „złych” – ekonomicznych.

Przez wiele lat bezsku-
tecznie domagaliśmy się 
stworzenia w Krakowie 
budżetu partycypacyjnego. 
Rządzący miastem słysząc 
o tym pomyśle zwykle pu-
kali się w czoła. Postulat 
podnosiliśmy przy okazji 
bardzo wielu protestów 
społecznych, pokazując 
że gdy sami mieszkańcy 
i mieszkanki będą mogli 
decydować o publicznych 
pieniądzach wiele proble-
mów uda się rozwiązać. 

Gdy wreszcie władze 
miasta zgodziły się oddać 

Ile partycypacji 
w budżecie Krakowa?

część władzy mieszkańcom 
i dwa lata temu stworzyły 
namiastkę budżetu party-
cypacyjnego pojawiła się 
nadzieja. Niestety szybko 
okazło się że budżet ,,oby-
watelski” w Krakowie ma 
niewiele wspólnego z real-
ną partycypacją mieszkań-
ców i mieszkanek. 

Czy tworzony odgórnie, 
cząstkowy budżet, w ogóle 
ma sen?

Nasze przemślenia na te-
mat krakowskiego budżetu 
„obywatelskiego”znajdzi-
esz na stronie 3. 



W piątek wdałem się w internetową dyskusję ws. „marszu 
w obronie demokracji” z samym Jackiem Dehnelem (właściwie 
to go zaczepiłem, z czego wynikła krótka wymiana zdań). Pi-
sarz entuzjastycznie nawoływał do udziału w marszu w spra-
wach ustrojowych. 

Zwróciłem uwagę, że są być może ważniejsze sprawy ustro-
jowe niż to, która partia akurat instaluje swoich popleczników  
w Trybunale Konstytucyjnym i w jaki sposób, jak prawo do straj-
ku, czy wolność zrzeszania się. Dziś łamie konstytucję chociaż-
by Polski Bus, i niezliczone inne instytucje tego fantastycznego 
społeczeństwa. Odpowiedź 
literata była symptomatyczna: 
„Nie na poziomie konstytucyj-
nym. To spora różnica.”

Otóż właśnie .Chodziłem 
na demonstracje, zanim to było 
modne. I będę chodził, gdy znów 
modne być przestanie. Na de-
monstracjach, na które chodzę 
ja, ale nie p. Dehnel, zasłaniamy 
twarze przed fotografami. Do 
mediów wypowiadamy się pod 

Są wesołe konstytucje...

Gdyby bojkot wyborów mógł coś zmienić, 
już dawno byłby zakazany
„Bojkotuj wybory” nawołuje od lat ruch anarchistyczny. 
W ostatnich wyborach parlamentarnych z czynnego 
prawa wyborczego nie skorzystało �9,08% uprawn-
ionych. Czy absencja przy urnach ma jakieś znaczenie?   
Biorąc udział w wyborachl egitymizujemy władzę. Co gorsza 
oddajemy prawo do rządzenia nami w ręce innych ludzi. Tego 
typu poglądy są a priori przyjmowane przez anarchistów i choć 
nie są one pozbawione racji, to zamykają dyskusję. Ta została os-
tatnio otwarta za sprawą jednej z powstałych, mniej lub bardziej 
oddolnie, partii politycznych. Wielu znajomych anarchistów i an-
archistek postanowiło właśnie z nią przeżyć swój pierwszy raz 
przy urnie. Niektórzy nawet wstąpili w jej szeregi! Nie powinno 
się mieć im tego za złe. Lata bicia głową w mur mogą skłonić 
do szukania innych strategii (gorzej w przypadku tych, którzy 
swoją aktywność społeczną zaczynają od startu w wyborach). 
Nie mam jednak złudzeń, że sukces medialny i osiągnięcie 
wyniku dającego finansowanie z budżetu poprowadzi do 
alienacji. Władza i pieniądze deprawują. Patrząc na sprawę 
jednak bardziej pragmatycznie, na pewno mniejszym złem w 
parlamencie byli by związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej, 
którzy zajmują w owej partii kluczowe miejsca, niż neofaszyści 
przytuleni do Kukiza.                                                                   Pietia

Inna polityka jest możliwa, nie głosuj, walcz! 
W naszym społeczeństwie utrzymywany jest 
przeświadczenie, że politykę kształtuje się w parla-
mencie, a aktywność obywateli kończyć się powinna 
przy urnie wyborczej. Taki pogląd jest oczywiście 
na rękę elitom, gdyż tworzy apatycznych i biernych 
ludzi. Głosując legitymizujemy ludzi u władzy, dajemy 
im prawo do władania nami i decydowania w naszym 
imieniu. W rządzie od lat widzimy te same twarze ludzi 
pochodzących z grup uprzywilejowanych, posiadających 
wsparcie mediów i wielkiego kapitału. Nawet politycy 
pozujący na kandydatów którzy służą zwykłym ludziom 
szybko alienują się od nas i służą swojej klasie: klasie 
rządzącej. Wybory nie są niczym innym jak możliwością 
wyboru swojego pana raz na 4 lata. Co gorsze jednak, 
idąc do lokalu wyborczego dajemy się oszukać, myśląc 
że w ten sposób możemy zapewnić sobie i naszym 
bliskim lepszy byt. W naszym interesie musimy zdać 
sobie sprawę, że żadne zmiany społeczne nie mają 
początku w parlamentach. Biorą się one z naszego 
oporu i naszej walki. Tylko gdy się oddolnie organi-
zujemy i poprzez akcje bezpośrednie, takie jak strajki 
czy okupacje, staramy się osiągnąć cel mamy szanse na 
sukces.                                                                             Rafał
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fałszywymi nazwiskami (dedykuję wszystkim bohaterom, którzy 
z „marszu” wrzucili fotki na Insta i Fejsa). Dlaczego? Bo za udział 
w takiej demonstracji można wylecieć z roboty. Dokładnie jak  
w PRL. Gdy w zakładzie, w którym pracowałem powstał związek 
zawodowy, „prowodyrzy” zostali bez pracy, a rozmaitymi sposo-
bami większość związkowców skłoniono do wystąpienia z orga-
nizacji. Co więcej, szef firmy na zebraniu z załogą, nie stroniąc 
od wulgaryzmów zwyzywał związkowców. Jak wiem od swojej 
matki, podobną przemowę miał jej szef, gdy w 1980 powstała 

„Solidarność”. Tak wyglądają wolności obywateli gwarantowane 
przez systemowe instytucje najnowocześniejszej liberalnej kon-
stytucji w Europie. Jak pisał poeta, „wolność słowa i wyznania 
jest nasrana na papierze”. Czy rzeczywiście to wszystko dzieje 
się „nie na poziomie konstytucyjnym”?

Właśnie, na poziomie najbardziej konstytucyjnym z moż-
liwych. Słyszałem dziś jeszcze jeden komentarz po „marszu w 
obronie demokracji”, w radiu Tok. Człowiek mówił, że ludzie wy-
szli bronić stabilności systemu. Całkowicie się zgadzam. Właśnie 
dlatego zabrakło tam tych wszystkich, których stabilność syste-
mu dobija – pracujących od pierwszego do pierwszego, czy od 
fuchy do fuchy, czy wegetujących bez żadnych perspektyw.

Stabilne instytucje tegoż 
systemu trzymają miliony lu-
dzi w biedzie, a dziesiątki mi-
lionów – w absolutnej zależ-
ności od folwarcznych panów  
i ekonomów. I te dziesiątki mi-
lionów nie uronią łzy po Try-
bunale Konstytucyjnym, który 
od swego zarania „przyklepał” 
wszystkie antyspołeczne, anty-
pracownicze zmiany w prawie 
– i to niezależnie od tego, która 

partia w danej chwili wprowadzała do niego „swoich” sędziów. 
Liberalna demokracja służy faktycznemu i trwałemu aparthei-
dowi na światłych beneficjentów i „czerń”. Nie dziwcie się więc 
„czerni”.

Przypominam słowa jeszcze jednego poety:
Są wesołe konstytucje
Które mają jeden cel
Chcą oddalać rewolucje
Ale my to mamy gdzieś             Inteligent-Pracujący 
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Jeszcze w latach 90. 
anarchiści zaczęli krze-
wić w Polsce ideę budżetu 
partycypacyjnego: mecha-
nizmu, umożliwiającego 
zwykłym ludziom prawdzi-
wy udział w decydowaniu 
o polityce miasta. Wzorem 
było brazylijskie Porto Ale-
gre, blisko półtoramiliono-
we miasto, w którym cały 
budżet był dysponowany 
przez zgromadzenia ludo-
we. W końcu w Krakowie  
w roku 2013 doszło do 
dwóch pilotażowych pro-
jektów budżetu partycy-
pacyjnego w dzielnicach. 
Jeden z nich – Priorytet 
Dzielnicy Pierwszej – stwo-
rzony był zupełnie spo-
łecznie i oddolnie, drugi 
– „Dzielnice się Liczą” – po-

wstał za sprawą pieniędzy 
z grantu od Fundacji Bato-
rego, które otrzymała Pra-
cownia Obywatelska. Mimo, 
że oba projekty wypadły 
blado – niska frekwencja 
– to oddolna inicjatywa, w 
którą zaangażowani byli lu-
dzie z Inicjatywy Prawo do 
Miasta oraz Federacji Anar-
chistycznej, wypadła lepiej. 
Od początku było jednak 
wiadomo, że takie budżet 
partycypacyjne będą dale-
kie od ideału.

Podstawowy problem 
to brak ram prawnych, 
które pozwoliłyby po-
traktować decyzje miesz-
kańców jako wiążące.  
Z niego wynikają wszyst-
kie kolejne – wola oby-
wateli okazuje się zależna 

nie tylko od przyzwoitości 
radnych, ale i widzimisię 
urzędników magistratu  
i miejskich spółek. Wresz-
cie, kwota budżetu o któ-
rej mogli decydować lu-
dzie stanowiła zaledwie 
ułamek ogólnego budżetu 
dzielnic, czyli 50–150 tys. 
zł na dzielnicę – na przy-
słowiowe „waciki”. W ko-
lejnych latach mieliśmy 
do czynienia z dwiema już 
edycjami ogólnomiejskie-
go „budżetu obywatelskie-
go”. Problemy wciąż są te 
same: brak mocy prawnej, 
możliwość „uwalenia” pro-
jektów mieszkańców przez 
decyzję urzędnika z ZIKiT, 
który zawsze może powie-
dzieć, że czegoś się „nie da” 
zrobić i już. Dochodziło na-

wet do absurdalnych sytu-
acji, w których to właśnie 
biurokraci, a nie obywatele 
w demokratycznym gło-
sowaniu, mówili autorom 
projektów budżetowych, że 
ich projekty są wprawdzie 
wykonalne, ale niedobre 
dla miasta. Jednocześnie 
dochodziły kolejne trud-
ności: Akcja promocyjna  
i edukacyjna zostały prze-
prowadzone tak źle, że po 
3 latach wciąż lwia część 
uprawnionych do udziału 
krakowian nie wie, co to 
takiego ten budżet oby-
watelski. Brakowało czasu 
na spotkania, na których 
mieszkańcy mogli ocenić 
nawzajem swoje projekty. 
Działo się tak gdyż władze, 
wbrew rekomendacji stro-
ny społecznej, upierały się 
przy robieniu budżetów  
w cyklu rocznym, a nie  
w dwa lata: rok planowa-
nia i rok realizacji. Skut-
kiem było nie tylko to, 
że mało kto wziął udział  
w dyskusjach i głosowaniu, 
ale też fakt, że niektórzy 
radni próbowali zbijać na 
budżecie obywatelskim 
polityczne punkty.

W końcu jednak gło-
sowania się odbyły. Przy-
szedł czas na realizację 
przegłosowanych projek-
tów. W niektórych przy-
padkach – jak przy rewi-
talizacji amfiteatru na os. 
Widok – to, co zrobiono 
nie miało zupełnie związ-
ku z projektem, o którym 
zdecydowali obywatele.  
W innych – jak w przy-
padku sekundników przy 
sygnalizacji świetlnej 
– projekt zrealizowano,  
a następnie zlikwidowano. 
Obecnie magistrat obwieś-

Budżet partycypacyjny mógłby być skutecznym na-
rzędziem w rękach obywateli. Ten krakowski, zwany 
„obywatelskim” na razie jest kpiną i nie zanosi się, 
by miało się to zmienić. Jak my obywatele możemy 
walczyć o prawo do partycypowania w podejmowa-
nych decyzjach?

Kwiatek do kożucha – co dalej  
z budżetem „obywatelskim”
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Pierwszy krakowski budżet partycypacyjny powstał oddolnie, dzięki 
aktywistom/kom, którzy brali udział w miasteczku namiotowym na 

Rynku Głównym w 2012 r.
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Z Macedonii uchodźcy 
przyjeżdżają pociągami, 
dosłownie na samą grani-
cę z Serbią. Wysadzają ich 
w szczerym polu, dalej 15 
km do miasteczka Preševo 
pokonują pieszo. Tam wie-
logodzinne oczekiwanie. 
Każdego dnia dociera tu od 
2 do 10 tysięcy osób. Lu-
dzie z Syrii, Iraku, Palesty-
ny, Afganistanu oraz wielu 
innych miejsc. Wszyscy, 
już po co najmniej kilku 
tygodniach niebezpiecznej 
podróży. Straszliwie zmę-
czeni drogą, a także brutal-
nym traktowaniem ze stro-
ny policji i przemytników. 
Wiele osób praktycznie 
bez niczego, ponieważ za 

bagaż na łodziach, którymi 
przedostawali się do Euro-
py trzeba dodatkowo za-
płacić. Tu w Preševie cze-
ka ich kolejny przykry etap 
w drodze do wymarzonej 
Europy Zachodniej. Przej-
ście absurdalnej procedury 
rejestracyjnej. Uchodźcy 
nie rozumieją czemu ma 
ona służyć – zresztą nikt 
nie rozumie. Wiadomo tyl-
ko, że bez potwierdzenia 
zarejestrowania nie można 
kupić biletu na autobus czy 
pociąg i spokojnie przeje-
chać przez Serbię. Problem 
polega jednak na tym, iż 
do rejestrowania uchodź-
ców przygotowano zale-
dwie osiem komputerów. 

Ponieważ tylko jednym 
pociągiem z Macedonii, 
przyjeżdża nawet do 1000 
osób, to kolejka rośnie mo-
mentalnie. Trzeba, więc 
czekać. Czasami nawet po 
kilkanaście godzin.

Słowo kolejka nie jest  
w tym przypadku adekwat-
ne. Ludzie są po prostu wciś-
nięci między barierki, które 
wydzielają połowę jednej  
z głównych ulic miasteczka. 
Nie mogą wychodzi i wra-
cać, nie mogą też wysłać 
jednej osoby by ta zajęła im 
miejsca. Stać muszą wszy-
scy. Tłum rządzi się swoi-
mi prawami. Młodzi męż-
czyźni przepychają się do 
przodu, rodziny z dziećmi  

Starzy i młodzi, mężczyźni, kobiety, a nawet niemowlęta – czekją  
w strugach deszczu po kilkanaście godzin, bez dostępu do toalet, bie-
żącej wody i ciepłego jedzenia. Wszystko po to by dopełnić procedury 
rejestracyjnej i móc „legalnie” przejechać do kolejnej granicy. Przez 
ostatnie miesiące takie sceny rozgrywają się na całych Bałkanach.  
O sytuacji migrantów oraz migrantek na serbsko-macedońskiej granicy piszą 
pracujący tam aktywiści z inicjatywy Witajcie w Krakowie. 

W kolejce do Europy – relacja– relacjarelacja
cił że w ogóle zawiesza re-
alizację projektów i prze-
suwa środki budżetowe 
na inne cele. Władza znów 
wygrała z obywatelami.

Temu wszystkiemu sta-
ramy się przyglądać i ha-
mować negatywne tenden-
cje, korzystając z miejsca 
w Radzie Budżetu Obywa-
telskiego. Jednakże posie-
dzenia Rady organizowane 
są w takich godzinach, że 
zwykli ludzie chodzący do 
pracy nie mają szans się na 
niej pojawiać. Skala niepra-
widłowości prowadzi do 
tego, że przyzwoity czło-
wiek raczej nie powinien 
nazywać całego przedsię-
wzięcia „budżetem oby-
watelskim” i podpisywać 
tego nazwiskiem. Fede-
racja Anarchistyczna roz-
waża wystąpienie z Rady.

Co robić?
Czy wolno nam oddać 
jedno z niewielu narzę-
dzi – chociaż wadliwe  
i przetrącone, to jednak 
istniejące – prawdziwej 
władzy ludu tym, któ-
rzy z ludu kpią? Jedno 
jest pewne. Jeśli chcemy, 
by budżet obywatelski 
służył Krakowowi i jego 
mieszkańcom, potrzeb-
ny jest jeszcze jeden –  
i to niemały – wysiłek nas 
wszystkich. Wzywamy 
każdego obywatela mia-
sta, przede wszystkim 
tych, którzy brali udział 
w budżecie obywatelskim 
składając wnioski, bio-
rąc udział w dyskusjach i 
głosując do skoordynowa-
nych działań. Musimy wy-
wrzeć presję na rządzą-
cych by odzyskać budżet 
obywatelski. Być może  
z czasem, zaczynając od 
niego, odzyskamy mia-
sto z rąk instytucji i klik  
i odtworzymy prawdzi-
wą miejską demokrację?  
                 K&P

Foto: Pietia



w obawie przed stratowa-
niem zostają z tyłu. Co chwi-
le padają prośby oraz okrzy-
ki niezadowolenia, dzieci 
płaczą, ich rodzice błagają  
o przepuszczenie – poli-
cja, która obstawia tłum, 
pozwala przechodzić jedy-
nie matkom z niemowlęta-
mi. Oczekiwanie trwa bez 
przerwy, dzień i noc. Jedna 
z tych najbardziej deszczo-
wych i zimnych kończy się 
dla kilku ludzi stanem hipo-
termii.

Wiele osób nie jest 
wstanie wytrwać wielo-
godzinnego oczekiwania. 
Gdy tracą nadzieję i siły, 
wychodzą z tłumu. Szuka-
ją noclegu, toalety, jedze-
nia, a czasem decydują się 
na podróż bez papierów, 
taksówkami. Płacą za nie 
olbrzymie kwoty, a jeśli 
wylegitymuje ich policja, 
to będą musiały wrócić do 
Preševa. W miasteczku nie 
ma infrastruktury dla tak 
dużej liczny osób: brakuje 
toalet, koszy na śmieci czy 
miejsc noclegowych. Kilka 
tysięcy ludzi śpi, je, wy-
rzuca śmieci i załatwia się  
w jednym miejscu.

Oficjalne organizacje 
udzielają wsparcia dopie-
ro w trakcie rejestracji, tuż 
przed tym, gdy uchodźcy 
wsiadają do autobusów ja-
dących do Chorwacji. UN-
HCR i Czerwony Krzyż nie 
pracują jednak całą dobę,  

Starzy i młodzi, mężczyźni, kobiety, a nawet niemowlęta – czekją  
w strugach deszczu po kilkanaście godzin, bez dostępu do toalet, bie-
żącej wody i ciepłego jedzenia. Wszystko po to by dopełnić procedury 
rejestracyjnej i móc „legalnie” przejechać do kolejnej granicy. Przez 
ostatnie miesiące takie sceny rozgrywają się na całych Bałkanach.  
O sytuacji migrantów oraz migrantek na serbsko-macedońskiej granicy piszą 
pracujący tam aktywiści z inicjatywy Witajcie w Krakowie. 

W kolejce do Europy – relacja– relacjarelacja

a przede wszystkim podczas 
oczekiwania w kolejce po-
zostawiają ludzi praktycz-
nie bez pomocy. Uchodźcy 
otrzymują wtedy informa-
cje oraz wsparcie jedynie 
od niezależnych wolonta-
riuszy i wolontariuszek. 
Wszyscy przyjechaliśmy tu 
na własną rękę, nie będąc 
uczestnikami żadnych or-
ganizacji charytatywnych. 
Pracujemy razem z ludźmi 
z m.in. Niemiec, Austrii, 

Chorwacji, Szwajcarii czy 
Szwecji. Za zbierane od na-
szych znajomych pieniądze 
kupujemy dla uchodźców 
wodę, jedzenie, płaszcze 
przeciwdeszczowe, środki 
czystości, pieluchy. Przede 
wszystkim jednak udzie-
lamy ludziom informacji 
oraz wsparcia.  

Kolejka nie maleje, każ-
dego dnia do Preseva docie-
rają tysiące nowych ludzi. 
Tak już od ponad dwóch 

miesięcy. Co dalej? Kolej-
na granica, kolejne ocze-
kiwanie, a na końcu? Czy 
uchodźcom uda się znaleźć 
nowy dom w Europie? Na-
pływ ludzi nie zatrzyma się 
do puki na Bliskim Wscho-
dzie nie zapanuje pokój. Od 
tego w jaki sposób przyj-
miemy uchodźców będzie 
zależało, to czy uda im 
się poukładać nowe życie, 
obok nas i razem z nami.

Pietia

Foto: Pietia

Foto: Pietia Foto: Pietia
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Inicjatywy społecne po-
siadają specyficzną dyna-
mikę. Wydarzenie lub za-
stany problem mobilizuje 
ludzi do podjęcia wspólne-
go działania. W początko-
wo egalitarnej grupie stop-
niowo zaczynają wyłaniać 
się bardziej zaangażowane 
osoby. Pojawiają się nie-
formalni liderzy i liderki,  
a dzieje się to nawet w tych 
najbardziej niehierarchicz-
nych inicjatywach. Proces 
ten jest dość naturalny - po 
prostu osoby, które wkła-
dają więcej pracy w dane 
przedsięwzięcie, mają 
nieco więcej możliwości 
do decydowania. Niestety  
w wielu przypadkach sy-
tuacja ta dochodzi do form 
skrajnych. Z czasem lide-
rom ruch zaczyna wydawać 
się, że są jego właściciela-
mi. Niestety tak właśnie 
stało się z zarządem stowa-
rzyszenia Kraków Miastem 
Rowerów, który arbitralnie 
podjął i ogłosił decyzję  
o końcu Masy Krytycz-
nej, zapominając, że Masę 
tworzą przede wszystkim 
wszyscy jej uczestnicy  
i uczestniczki. To oni, a nie 
KMR, ponad 10 lat temu 
zadecydowali o jej powsta-
niu, oraz tylko oni mogą 
zakończyć inicjatywę. 

Krakowska Masa Kry-
tyczna jeździ bez przerwy, 
co miesiąc, od maja 2005 

roku. W ciągu pierwszych 
sześciu lat, przejazdy od-
bywały się bez żadnych 
pozwoleń ze strony urzę-
dów czy policyjnej obsta-
wy. Uczestniczyło w nich 
nawet 300 osób. Były to 
spontaniczne przejazdy 
rowerzystów, do których 
mają oni święte prawo. 
Rowerzyści są wszak rów-
noprawnymi uczestnikami 
ruchu, tak samo jak samo-
chody.

Na przestrzeni lat or-
ganizatorzy krakowskich 
przejazdów zmieniali się. 

Od początku istnienia ini-
cjatywy, obecni byli w niej 
uczestnicy oraz uczestnicz-
ki krakowskich środowisk 
alternatywnych oraz anar-
chistycznych. Z czasem  
w grupie pojawiało się 
coraz więcej nowych 
osób, które uznały, że lep-
szym rozwiązaniem bę-
dzie współpraca z policją  
i urzędnikami, tak więc  
z biegiem czasu Krakow-
skie Masy Krytyczne docze-
kały się pełnej legalizacji. 
Powstało stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowe-

rów, które zrobiło bardzo 
dużo dobrego dla promo-
wania rowerów oraz zrów-
noważonego transportu  
w naszym mieście.

Niestety KMR zapo-
mniał, że jest tylko częścią 
krakowskiego środowiska 
rowerowego. Wycofanie 
się stowarzyszenia z masy 
krytycznej zostało przed-
stawione, de facto jako 
zakończenie przejazdów. 
Dosłownie kilka osób  
z zarządu dało sobie pra-
wo do wypowiadania się  
w imieniu kilkuset, jeśli nie 
kilku tysięcy osób biorą-
cych udział w przejazdach. 
Krakowscy rowerzyści  
i rowerzystki uznali, że chcą 
by masa jeździła nadal. No 
i od 6 miesięcy jeździ! 
Dziwić mogą jedynie żale 
członków zarządu KMRu, 
do osób które nie podpo-
rządkowały się ich decyzji. 
To co udało się osiągnąć 
stowarzyszeniu, to jedynie 
podzielić krakowskich ro-
werzystów. My natomiast 
możemy mieć satysfakcję, 
że ruch społeczny, mimo 
negatywnej kampanii oraz 
nieprawdziwych informa-
cjach o jego końcu, prze-
trwał. Pozostaje mieć na-
dzieję, że nowi liderzy oraz 
liderki masowych przejaz-
dów zachowają otwartą, 
demokratyczną i możliwie 
niehierarchiczną formę ich 
organizacji.

Krakowska masa kry-
tyczna - w kadżdy ostatni 
pitek miesica, o godzinie 
18:00 pod Adasiem, na 
Rynku Głównym
 
fb/KrakowskaMasaKry-
tycznaJedzieDalej

ROWER POWER – 
 upodmiotowianie przez pedałowanie 

Oddolnie, spontanicznie i demokratyczie, właśnie tak 
w każdy ostatni piątek miesiąca, krakowska masa 
krytyczna jedzie dalej. Odgórna decyzja o likwidacji 
rowerowych przejazdów, podjęta przez władze stowa-
rzyszenia „Kraków Miastem Rowerów”, została zakwe-
stionowana przez samych uczestników i uczestniczki  
masy.
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Jacques Ellul był fran-
cuskim filozofem, so-
cjologiem i teologiem. 
Anarchistą nieraz dy-
stansującym się od anar-
chizmu. Jest autorem 58 
książek, w których podej-
mował kwestie propa-
gandy, społecznej iluzji 
oraz zagrożeń dla natu-
ry i kultury związanych  
z postępem technicz-
nym. W czasie II wojny 
światowej był jednym 
z przywódców francu-
skiego ruchu oporu, po-
tem działaczem samo-
rządowym i kościelnym. 
W teologii współtwórca 
personalizmu. W polity-
ce – ekologii politycznej. 
„Anarchia i chrześcijań-
stwo” będzie pierwszą 
wydaną po polsku książ-
ką Ellula.

We wstępie autor pi-
sze: „Rozumie się samo 
przez się, że anarchiści 
są wrogo nastawieni do 
wszystkich religii (...)  
i że pobożni chrześcija-
nie mają wstręt do anar-
chizmu, źródła nieładu 
i negacji ustanowionej 

władzy. Te właśnie pod-
stawowe i bezsporne 
przekonania chciałbym 
tutaj podważyć.”

I tak, pierwsza część 
książki to odpowiedzi 
na zarzuty podnoszone 
wobec chrześcijaństwa 
przez anarchistów. Naj-
krócej rzecz ujmując, El-
lul, często w sposób za-
skakujący, wykazuje, że 
zarzuty te są słuszne, ale 
nie odnoszą się do istoty 
chrześcijaństwa, lecz do 
wielowiekowych pokła-
dów wypaczeń, jakie za-
wdzięczamy sojuszowi 
tronu i ołtarza. Druga, 

obszerniejsza część, to 
omówienie przekazów 
biblijnych – od Ksiąg 
Mojżeszowych po Apo-
kalipsę – które kwestio-
nują władzę polityczną. 
Jak się okazuje, Biblia 
bynajmniej nie popiera 
dominacji i hierarchii. 
Wiele uwagi poświęca 
Ellul (przytaczając też 
obszernie innych myśli-
cieli), jedynemu zdaniu 
z całej księgi, które przez 
wieki było używane jako 
usprawiedliwienie wła-
dzy politycznej – począt-
kowi rozdziału 13 Listu 
do Rzymian – by wyka-

zać, że taka interpretacja 
może być błędna.

Tekst jest uzupełnio-
ny kilkoma dodatkami: 
właśnie interpretacjami 
ww. zdania z Listu do 
Rzymian wg Karla Bart-
ha (jednego z najważ-
niejszych teologów XX 
w.) i Alphonse’a Maillot 
(lewicowego pisarza 
francuskiego), rozwa-
żaniami nad odmową 
służby wojskowej, a tak-
że wyznaniem księdza-
anarchisty, które polski 
czytelnik zna już z „Maci 
Pariadka”, nr 31.

Książka może na 
nowo otworzyć szerokie 
pole dialogu anarchistów  
z chrześcijanami (obec-
nego dawniej choćby 
w numerze 17 „Innego 
Świata”), a tym, którzy 
czują się jednymi i drugi-
mi – pozwolić przekonać 
się „czy ostatecznie nie 
zostaną po prostu schi-
zofrenikami”, jak pisze 
Ellul o samym sobie we 
wstępie. On sam znalazł 
dla swoich przekonań 
mocne podstawy.
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Anarchizm, a chrześcijaństwo 

Foto:© Patrick Chastenet

Nakładem Bractwa Trojka ukazała się „Anarchia i chrześcijaństwo” 
Jacquesa Ellula. To niewielka książka, w której autor – filozof i prak-
tyk – anarchista, socjolog, a przy tym teolog – pokazuje, że anarchia 
może za podstawę brać chrześcijaństwo, a nawet – że jest naturalną 
konsekwencją chrześcijańskiego światopoglądu.

Jacques Ellul

Tu i teraz - pismo tworzone przez krakowskich anar-
chistów i anarchistki, z okolic krakowskiej sekcji Feder-
acji Anarchistycznej. Piszemy o sprawach związanych 
z naszym miastem oraz o wszystkim co przykuwa 
naszą uwagę. 

Chcesz włączyć się w tworzenie pisma? Pisz śmiało  
na adres: fakrakow@riseup.net

Tu i teraz wydawane jest nakładem krakowskiej sekcji 
Federacji Anarchistycznej.



Przystąpiłem do Federacji 
Anarchistycznej trzy lata 
temu, m.in. pod wpływem  
Miasteczka namiotowego 
na Rynku. Niedawno ktoś  
powiedział mi, że anar-
chizm „kojarzy się z cha-
osem, i wywrotowo, i że 
to niedobrzy ludzie są”. 
Jeśli nie uważaliście na 
lekcjach historii, może 
Wam się tak kojarzyć. Dla 
mnie jednak anarchizm 
jest zdroworozsądkową 
odpowiedzią na chore 
społeczeństwo, w jakim 
teraz żyjemy. Anarchia 
to „matka wszelkiego 
porządku”.

Dyktatura kapitalizmu
Czy wiesz, że 27% pracujących 
nie ma umowy o pracę? A że 
65% tych z umowami zarabia 
poniżej średniej? Oznacza to, 
że – lekko licząc – połowa za-
robków wypracowywanych 
przez ogół pracujących trafia 
do – lekko licząc – 15-20% naj-
bogatszych. Wskaźnik rozwar-
stwienia społecznego mamy 
porównywalny z Meksykiem.

Małe przedsiębiorstwa nie mają 
dostępu do kapitału (jest on w rę-
kach wielkich machin bankowych) 
i nie wytrzymują konkurencji z glo-
balnymi korporacjami. Firmy wiel-
kie i małe oszczędzają na płacach, 
skutkiem czego nasza siła nabywcza 
pomału, ale stale, maleje.

Biznes, zwłaszcza wielki, zawłasz-
cza kolejne obszary, także fizycznie: 
Np. na Małych Błoniach, cennym ob-
szarze zieleni, w osi „kanału wenty-
lacyjnego”, deweloperzy już zaczęli 
budowy. Tymczasem w śródmieś-
ciu mieszkania stoją puste, bo ludzi 
nie stać na wynajem. Świat staje na 
głowie, żeby nieliczni mogli zarobić. 
Truje się nam o konieczności „pry-
watyzacji” kolejnych dziedzin życia, 
media i biznes reklamowy niszczą 
kulturę. Młodzieży robi się papkę z 
mózgów.

I ty zostaniesz anarchistą...
Złe państwo

Czy ktoś jeszcze wierzy, że państwo 
może przeciwstawić się „rynkom”? 
Sponsorujemy bankierów, żeby 
przypadkiem nie spotkała ich za-
służona kara za chciwość. Trwa de-
montaż wszystkiego co publiczne, 
państwo wycofuje się z każdego nie-
wygodnego tematu, bo chce być „ta-
nie”. Tymczasem biurokracja z roku 
na rok rośnie. Płacisz 18% podat-
ku dochodowego i ok. 15-20% VAT 
(w zależności od tego, jakie rodza-
je dóbr najczęściej konsumujesz). 

Dodajmy do tego składkę na ZUS, 
której część bezwstydnie podaro-
wano w Twoim imieniu prywatnym 
funduszom inwestycyjnym, a część 
zmarnotrawiono. Wyjdzie około po-
łowy wszystkiego co zarobisz. Co za 
to dostajesz? W przedszkolu brak 
miejsc, szkoły odpuściły uczenie 
samodzielności intelektualnej i pro-
dukują matołków, na lekarza z NFZ 
się nie doczekasz. Itp. itd. Przybywa 
urzędników, kamer, przepisów, usta-
wionych przetargów.

Dla „zwykłej”, „państwowej” le-
wicy, to tylko wypadek przy pracy. 
Zmiany można dokonać w obrębie 
systemu wyborczego. Dla nas pań-
stwo jest nie do zreformowania, z 
samej swojej natury. Tusk, Kaczyń-
ski, Palikot, Biedroń – wszystko to 
kolejne głowy jednej hydry. Ludzie 
rządzą innymi ludźmi dla własnych 

korzyści – tak było zawsze. Potrzeb-
ne jest więc takie społeczeństwo, w 
którym wszyscy będą mieli równy, 
identyczny udział we władzy.

Wyobraź sobie, że…
Możesz, jeśli chcesz przychodzić na 
zebrania swojej lokalnej wspólnoty 
i z takim samym głosem, jak każdy 
inny, decydować o każdej sprawie, 
w tym o strategii rozwoju, budżecie 
i codziennych sprawach. Nie jesteś 
głupsza/ głupszy od radnych, dla-
czego więc oni mieliby decydować za 
ciebie? (My wiemy: dla kasy). Twoja 
wspólnota wysyła delegatów do de-

cydowania o sprawach ogólnych, 
regionu i kraju.  W każdej chwili 
możesz złożyć wniosek o odwo-
łanie i zmianę waszego delegata. 
Organizacja społeczna jest od-
dolna, a nie odgórna.

Pracujesz mniej, bo machina 
tej organizacji jest przejrzysta, 
kontrolowana w każdym punk-
cie, a więc dużo sprawniejsza i 
tańsza. W Twoim zakładzie jest 
rada, zarządzająca przedsiębior-
stwem. Należysz do niej także Ty, 
a siła głosów nie ma związku z 
wartością udziałów. Także przed-
siębiorstwo pracuje efektywniej, 
bo nie toleruje indolencji menad-

żerów, a (szefa i jego chciejstwa nie 
ma). Nigdy nie dorobisz się fortuny, 
ale Ty i Twoi bliscy mają bezpieczeń-
stwo i dobrobyt. Możesz pracować 
wolniej, masz czas i siły dla rodziny, 
na kulturę, i co jeszcze chcesz. Żyjesz 
dłużej, spokojniej i zdrowiej.

Nikt nie ocenia Twoich poglądów 
i upodobań, nie wtrąca się w Twoją 
prywatność, nie ogranicza wyrazu. 
Jeśli masz szczególne potrzeby, zwią-
zane z liczną rodziną, niepełnospraw-
nością, starością, możesz liczyć na 
pomoc wspólnoty lokalnej, pracow-
niczej, czy konsumenckiej. Rywali-
zacja jest ograniczona, ludzie dbają o 
dobro wspólne i o siebie nawzajem.

Może to i nierealne, ale równie 
nierealne jest to, że w obecnym syste-
mie kiedykolwiek osiągniesz spokój i 
zadowolenie. Pomyśl o zmianie.         

 K.


