
Psiepolanki
Osiedlowy zin feministyczny

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.
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ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Po co?

Janina Adamczyk w zakładzie WSK (dziś PZL-Hydral), 

prowadziła dyscyplinę pracy i płacy na wydziale

Zdjęcie komunijne Pani Zofii, 
uczennice z katechetką, Psie Pole, 1955

Pani Flajszer, mieszkanka Zakrzowa, ul. Zatorska

z widokiem na dom przy ul. Stoczniowej, I poł. lat 50.



 

Skład i projekt graficzny: Sabina Sokół
Zdjęcia podczas projektu: Marcin Gliński

*Zin – rodzaj nieprofesjonalnego pisma tworzonego przez osobę bądź grupę osób – 
miłośników jakiegoś tematu, skierowane do osób podzielających owe zainteresowania. 
Wydawane są własnym nakładem, najczęściej nieregularnie.
*Herstoria - historia opisywana z perspektywy feministycznej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejowej roli kobiet. Pojęcie herstory zostało ukute w angielszczyźnie w latach 
70. XX wieku w ramach feminizmu drugiej fali jako gra słów nawiązująca do zaimka 
osobowego rodzaju męskiego his („jego”) i angielskiego terminu history („historia”). 
Zaimek his został zastąpiony zaimkiem osobowym rodzaju żeńskiego her („jej”).

Potrzebę powstania osiedlowego 
zina* feministycznego poświęconego 
w całości kobietom z Psiego Pola 
czułam od kilku lat. Do zrealizowania 
tego pomysłu dość szybko zmusiło 
mnie życie - kiedy rok temu Beata 
Janus i Dagmara Magryta realizowały 
w ramach Mikrograntów "Dziewczyń-
skie warsztaty aktywistyczne", zwró-
ciły się do mnie z prośbą o przepro-
wadzenie spaceru herstorycznego* 
po osiedlu, a ja musiałam im odmówić 
- nie znałam żadnej kobiety, o której 
mogłabym wtedy opowiedzieć. 
Dziś herstorie Psiepolanek powoli 
zaczynają się ujawniać. Są to duże i 
małe opowieści, odzyskane fragmen-
ty przeszłości, skrawki zdań, stare 
fotografie. Zin utrwala też to, co dziś - 
osoby, które na Psim Polu żyją, 
tworzą, działają, kobiety, dla których 
Psie Pole jest inspiracją, domem albo 
miejscem na ziemi. Broszura przy-
wraca rangę pracom codziennym i 
opiekuńczym, ujawnia ścieżki, który-
mi chodziły Psiepolanki, mapuje 
miejsca, w których toczyło się życie 
kobiet na osiedlu. A jest dopiero 

początkiem - mnóstwo herstorii wciąż 
czeka na wysłuchanie.
Zin powstał  w ramach projektu mikro-
grantowego w sąsiedzkim kolektywie 
- zrobiłyśmy go wspólnymi siłami. 
Dziękuję za pomoc każdej zaangażo-
wanej osobie, w szczególności: 
Janinie Adamczyk, Oldze Budzan, 
Monice Glińskiej,  Mirosławie Janek, 
Beacie Janus, Teo Łagowskiej, 
Dagmarze Magrycie, Agnieszce 
Wywrot. 
Projekt "Psiepolanki. Osiedlowy zin 
feministyczny" realizowałyśmy 
w czerwcu i lipcu 2021 r. we współpra-
cy z Programem Współorganizacji 
Projektów Mikrogranty.

Adrianna Klimaszewska



osiedlowe
herstorie

Wiec pracownic i pracowników Polaru podczas strajku sierpniowego, 1980 



Nieobecnosc kobiet
/ Adrianna Klimaszewska

Epidemia ospy we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43 b, Lotnicze Zakłady Naukowe, 1963

Psie Pole jest dla mnie dzielnicą 
kobiet. Mijam je każdego dnia. 
W dużej mierze to one tworzą rzeczy-
wistość tego osiedla - zmieniają je, 
tworzą sąsiedzkie projekty społeczne, 
aktywizują lokalną społeczność, 
inspirują ją do działania. Kobiety 
tworzą Psie Pole i jego tożsamość. 
Robią to dziś, ale robiły to również 
wcześniej, mimo że niewiele świa-

dectw kobiecej przeszłości osiedlowej 
przetrwało do dziś. 
Co przetrwało? Wiemy, że w 1963 r. 
na terenie obecnych Lotniczych 
Zakładów Naukowych przy ulicy 
Kiełczowskiej znajdowało się Izolato-
rium Ospy. Jego personel w 98 
procentach stanowiły kobiety - leczyły 
i opiekowały się chorymi. 



Epidemia ospy we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43 b, Lotnicze Zakłady Naukowe, 1963 

Z księgi metrykalnej z 1874 roku 
wiemy też o psiepolance Mathilde 
Lindner, która była położną, niezwykle 
istotną i znaczącą mieszkanką Psiego 
Pola. Mathilde przyjmowała porody w 
domach mieszkańców Psiego Pola i 
zgłaszała urodzenia dzieci do urzędu. 
Była osobą wykształconą, która 
pomagała przychodzić na świat 
mieszkankom i mieszkankom Psiego 
Pola. 

Pierwszą udokumentowaną działal-
nością kobiet na Psim Polu były prace 
diakonis ewangelickich. Prowadziły 
one dom zakonny, który znajdował się 
przy dzisiejszej ulicy Bierutowskiej 
oraz dom opieki przy ulicy Sycowskiej 
oraz szkołę przy ulicy Gorlickiej.  



(J. Hytrek – Hryciuk, „Pomiędzy 
prywatnym a publicznym. Życie 

codzienne we Wrocławiu w latach 
1938 – 1944”, Wrocław 2019).

Symboliczna zmiana nazwy ryneczku Psiego Pola na Plac Mathilde Lindner 
była częścią herstorycznego spotkania z historyczką Joanną Hytrek-Hryciuk, 
czerwiec 2021

Podczas II wojny światowej Psie Pole 
stało się miejscem kaźni kobiet. „Inny 
charakter miała filia KL Gross – 
Rosen zbudowana latem 1944 r. na 
wrocławskim Psim Polu, przy zabudo-
waniach Rheinmetall – Borsig Werke. 
Był to podobóz kobiecy, którego więź-
niarkami były Żydówki pochodzące z 
Polski, Węgier, Rumunii i Niemiec 
prawdopodobnie 

przewiezione z KL Auschwitz. Więź-
niarki przez cały czas pozostawały 
pod kontrolą strażniczek. [...] Klara 
Rausmann, węgierska Żydówka, 
która w obozie przebywała od sierp-
nia 1944 r. w swoich wspomnieniach 
opisała mordercze, dwunastogodzin-
ne zmiany oraz fatalne warunki egzy-
stencji w obozie. Także i ten obóz 
ewakuowano 24 stycznia „1945 r.”.



W okresie PRL kobiety bardzo licznie zasiliły Zakłady Zmechanizo-
wanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”. 

“Wrocławską załogę charakteryzowały cztery cechy - znaczna 
feminizacja załogi sięgająca ok. 40 proc., relatywnie młody wiek 
pracowników, z tego większość stanowili chłoporobotnicy/e dojeż-
dżający/e z okolic Wrocławia oraz znaczna fluktuacja robotników 
fizycznych”

 (Ł. Sołtysik, Solidarność w „Polarze”, Wrocław 2016). 

Janina Adamczyk z koleżankami z zakładu PZL-Hydral, 
obchody Święta 1 Maja, lata 60. XX wieku



 

Kobiety brały czynny udział w oporze społecznym Solidarności w 
Polarze - były członkiniami Prezydium Komisji Przedsiębiorstwa 
NZSS Solidarność, odpowiadały m.in. za prace nad utworzeniem 
samorządu pracownicznego, interwencje oraz reklamacje 
wewnątrzzakładowe, prowadziły nielegalną prasę. 

Barbara Litwiniuk: „Chłopcy z Polaru po strajku, zaczęli mnie 
traktować jak bohaterkę, ponieważ stanęłam i trwałam przy mikrofo-
nie do końca. Mówiono, że chłopcy byli bladzi, a ja nie straciłam 
zimnej krwi. Znalazłam się najpierw w więzieniu a potem byłam 
najdłużej internowaną osobą z zakładu, jak okazało się niedawno...”

Barbara Litwiniuk była internowana 203 dni. 

Przy taśmie pralek, Zdjęcia ocalałe ze śmieci wywożonych 
z wyburzanej papierni czyli obecnego Polar, 1980



Pamiętam pierwszy dzień stanu wojennego, jak u mnie pod domem, 
przez całą długość ulicy Odolanowskiej, stacjonowały czołgi z 
żołnierzami w środku, przez miesiąc chyba. Przychodzili do nas się 
karmić, myć, a mi małej dawali suchary. Śniegu po pachy, mieliśmy 
wszyscy jak w serialu „Czterej pancerni i pies".

Stan wojenny, okolice osiedla Zakrzów, źródło: https://polska-org.pl/

Alicja Sarba:



Panią Ewę spotkałam podczas Festiwalu Rękodzieła. Od razu ujęła 
mnie swoją otwartością. Jakie było dawniej Psie Pole? „Brzydkie, 
szare, dopiero po jej wyprowadzce stąd w latach 90. osiedle zaczęło 
się zmieniać". Pani Ewa była rajdowczynią. Jej pasja do rajdów 
zaczęła się w 1976 r. (Adrianna Klimaszewska)

Ewa Majchrzak:

Ślub Ewy i Tadeusza Majchrzaków na Psim Polu, 1981

Potomstwo Państwa Majchrzaków, 1985



Rajdy szlakami Dolnego Śląska, 1976-1978





Jurek Śledzik, statysta w serialu „Czterej pancerni i pies", 1965

Przy dawnym domu rodzinnym Alicji Sarby stacjonowały czołgi 
podczas stanu wojennego. Jakby tego było mało to dosłownie 300 
metrów od jej miejsca zamieszkania nagrywali serial „Czterej pancer-
ni i pies". Niestety nie było nas jeszcze wtedy na świecie. Z tego 
kultowego serialu jest słynna fotografia na tym Forum, obecnie stoi 
tam rondo, a kawałek dalej między budynkiem „Zadory" a mostkiem 
rzeki Dobra, Marusia siedziała na kamieniu i kręcili sceny do tegoż 
filmu. A wiem to z relacji mojej cioci (Wandy Siejcy) przejeżdżała 
wtedy rowerem.

Ewelina Tomczyk:



Pradziadkowie Okrasa, zdjęcie z archiwum Eweliny Tomczyk, 1941

Na Zakrzowie się urodziłam, wychowałam i nie zamienię tego 
miejsca na żadne inne na świecie. Ale kiedyś było jakoś fajniej. 
Moje nazwisko rodowe to Okrasa. Dziadziuś Heniu, babcia Henia 
mieli plantację truskawek, większość ziemi na Zakrzowie należała 
wtedy do „moich przodków". Babcia ciężko pracowała w polu i 
nieistniejącej już zakrzowskiej stolarni, dodatkowo jako szwaczka 
szyła również kołdry. Dziadziuś całe swoje życie przepracował w 
nieistniejących już zakładach mięsnych przy ul. Legnickiej, później 
dorabiał w w małym sklepiku - masarni zakrzowskiej. Przybyli do 
Wrocławia ze „wschodu". Osiedlili się w jednym z poniemieckich 
domów przy ulicy 1 Maja, kolejno zmieniono nazwę tej ulicy na 
gen. Zygmunta Berlinga, dziś to ulica Heleny Motykówny. 



Henryka Okrasa i mały Alfred Okrasa, w tle domy poniemieckie 
(dziś ul. Pedagogiczna), zdjęcie z archiwum Eweliny Tomczyk

W marcu 1968 roku, obok starego domu, moi dziadkowie wybudowali 
„dom gierkowski", jeden z pierwszych na Zakrzowie. Na końcu 
podwórka ciągnął się długi i szeroki pas pola. Rosły tam przepiękne 
drzewa wiśniowe, rabaty sadzonek truskawkowych, czerwone i 
czarne porzeczki, agrest, poziomki. Pamiętam, jak potrafiliśmy się 
bawić i cieszyć ze wszystkiego. Dzieciaki z sąsiednich ulic schodziły 
się do „sadu", bo tak wtedy nazywaliśmy ten nasz raj na ziemi, tę 
cudowną oazę spokoju. To był nasz cichy, zapomniany kawałek 
Wrocławia, wspaniałe odludzie, taki kawałek polskiej wsi w mieście. 
Wiosną i latem skakaliśmy tam po drzewach, robiliśmy szałasy i 
namiot. Łza się kręci w oku.



Tęskno mi do czasów, kiedy idąc ze szkoły „starej" (ul. Zatorska) do 
„nowej" (ul. Okulickiego) zachodziliśmy do sklepu po świeżutkie bułki 
w Piekarni Państwa Majkowskich, jedliśmy ciepłego loda w sklepiku u 
Pani Dziubowej i popijaliśmy to oranżadą z woreczka przez słomkę 
zakupioną w malutkim sklepiku u pani Mazurkowej.
Na scenie w Domu Kultury tańczyłam Krakowiaka w uszytym przez 
moją babcię stroju krakowskim, a na Stadionie Zakrzowskim grałam 
w hokeja na trawie. Tata przepracował ponad 50 lat w WSK PZL-HY-
DRAL, inni z rodziny w Browarach Zakrzowskich. Nie ma już śladu po 
Browarach - jest Biedronka, nie ma Stolarni - jest rondo. Był las, 
rzeka. Można było się wykąpać. Teraz nikt już tego nie pamięta, bo w 
wodzie leżą śmieci i butelki, a las od strony rzeki zagrodzony jest 
siatką. Na końcu Zakrzowa były duże gospodarstwa rolne, m.in. 
gospodarstwa Państwa Fiałkowskich - cudowne konie, piękne bele 
słomy. Teraz niestety tylko bloki z wielkiej płyty i będzie jeszcze 
więcej. Część lasu została wycięta pod obwodnicę, teraz jeszcze 
plany budowy spalarni śmieci. Nie pozwólmy zniszczyć tego, co 
jeszcze na Zakrzowie zostało.

Pani Wiesia
Jak mogłabym zapomnieć o fryzjerce Wiesi, która trzymając w jednej 
ręce kieliszek z winem, strzygła mi włosy „na faceta" i zamiast marko-
wych kosmetyków miała piwo do wcierania we włosy? Do tej pory, jak 
przejeżdzam lub przechodzę obok tego budynku, gdzie znajdował się 
Zakład Fryzjerski, mam dreszcze. Mama mnie tam prowadzała, aż 
zemdlałam raz ze strachu na tym krześle. 



osiedlowe
artystki

Opiekunki w żłobku przy Polarze, dzisiejsza ul. Bora-Komorowskiego, lata 50.



Zawsze interesowały mnie twarze kobiet

Od najmłodszych lat interesowałam się malarstwem, sztuką i 
architekturą. Kolekcjonowałam albumy malarskie i czasopisma, 
które przedstawiły dzieła najwybitniejszych malarzy. Ogromną 
przyjemność dawały mi spacery po galeriach i muzeach. Niesamo-
wite wrażenie zrobiło na mnie muzeum d'Orsay w Paryżu, a zwłasz-
cza przepiękne obrazy impresjonistów. Po przejściu na emeryturę 
nareszcie spełniło się moje marzenie - zaczęłam naukę malarstwa 
na Akademii Sztuki Trzeciego Wieku. Po trzech latach otrzymałam 
dyplom ukończenia szkoły. 
Tematem mojej pracy dyplomowej było „Koło elementarne” Przed-
stawiało cykl czterech prac pokazujących twarze trzech kobiet, które 
są zarazem połączone i rozdzielone kołami. Zawarte są tu elementy 
wzajemnych relacji, wspólnoty, indywidualności.
Zawsze interesowały mnie twarze kobiet. Malując portret, chcę 
ukazać  osobowość oraz emocje towarzyszące malowanej postaci.

Pragnę pokazywać kobiety piękne, wrażliwe, ale i świadome swej 
siły, realizujące marzenia.Chcę, by moje obrazy wzbudzały refleksje 
i pozostawały zapamiętane.Swoją pasją do malowania chciałabym 
zarazić innych seniorów i nie tylko.Byłam pomysłodawczynią projek-
tu Mikrograntow - „Namaluj Psie Pole. Warsztaty malarstwa i 
rysunku”. Tematem projektu był rynek Psiego Pola i okoliczne 
urokliwe uliczki. Rynek ten  otoczony pięknie odnowionymi zabytko-
wymi kamienicami jest wyjątkowy, ponieważ istnieje zaledwie kilka 
takich trójkątnych rynków w Europie.
 

Elżbieta Niciak





obrazy autorstwa Elżbiety Niciak





Gniazdozbiór Mirki Szychowiak - opowieści z bloku na Psim Polu 

Mirka Szychowiak to pisarka i poetka, osoba związana z kulturą i 
doskonale znana w świecie literackim. Od lat mieszka w Księżycach 
pod Strzelinem. Wychowała się jednak w hotelu robotniczym na Psim 
Polu a postaciom zamieszkującym to miejsce poświęciła zbiór soczy-
stych opowiadań „Gniazdozbiór”. 
Książka ta warta jest polecenia nie tylko ze względu na doskonałą 
galerię postaci psiepolanek w różnym wieku. Czytanie “Gniazdozbio-
ru” jest skokiem na główkę do realiów PRL, do ówczesnej obyczajo-
wości, problemów dnia codziennego, rozterek i zawiłych sąsiedzkich 
relacji. Jako wstęp i zaproszenie do lektury publikujemy zapis krótkiej 
rozmowy z Mirką na temat jej książki i życia na Psim Polu. 

Czy pisząc wzorowałaś się na prawdziwych postaciach i wyda-
rzeniach?
Tak, “Gniazdozbiór” to jest tak zwana opowieść z kluczem, gdzie 
każda postać jest wzorowana na prawdziwej osobie. Ja się w tym 
bloku urodziłam i wychowałam. Mam zresztą kontakt z tymi osobami 
w bloku przez mojego brata, który tam długo mieszkał. Wszystko 
zaczęło się od tego, że znaleźliśmy się na “naszej klasie” i zaczęłam 
wspominać. 
Czyli ta mała, wścibska dziewczynka, która jest narratorką 
opowiadań to ty?
Oczywiście, że to ja. Byłam gruba i nie nadążałam za zabawami 
dzieci, musiałam sobie znaleźć inny sposób życia, z dorosłymi. 
Okropnie byłam ciekawska i wścibska, wszystko komentowałam i 
powtarzałam. Chodziłam na strych a tam wszystko było słychać. Mój 
ulubiony sąsiad to był oczywiście Marian Krzywy, w rzeczywistości 
nazywał się inaczej, jeszcze piękniej, ale tego nie mogę powiedzieć. 
W książce zwraca uwagę Mama bohaterki - jest ona blokową. Co 
to za funkcja, co oznaczała?
Blokowa to ważna osoba w społeczności, do rozwiązywania proble-
mów i konfliktów, organizowania sąsiedzkiej pomocy. Nie było za to 
żadnej pensji. Ludzie wtedy pomagali sobie też sami z siebie. Jak 
jakaś pani była w sanatorium, mąż i dzieci mieli obiady u wszystkich 
sąsiadek po kolei. Pamiętam, że mama pomagała sąsiadkom, jeśli 
mąż bił, czy też przynosiła obiady starszym albo chorym osobom, 
które się tam wprowadzały, także chorym psychicznie. Na początku 
się ich bałam, ale te osoby  snuły bardzo ciekawe opowieści, tak 
właśnie nauczyłam się słuchać ludzi, tak zaczęło się moje pisanie. 

Teo Łagowska

Mirka Szychowiak



Zakrzów to moje miejsce na ziemi 

Nazywam się Grażyna Ewa Skonieczna. Jestem emerytowaną 
nauczycielką. Praca była dla
mnie zawsze równocześnie moim hobby. Dzieliłam się sobą z moimi 
uczniami z klas I-III jak umiałam najlepiej, pracując z nimi m.in. meto-
dami pedagogiki zabawy. Współpracowałam tą metodą również z ich 
rodzicami. Jestem Wielkopolanką z urodzenia, ale życie przywiodło 
mnie do Wrocławia i mieszkam na zakrzowskim osiedlu już od 1988 
roku czyli 33 lata. Jest to moje miejsce na Ziemi. Tu podjęłam pracę 
w Szkole Podstawowej nr 44, tu wychowałam moje wspaniałe dzieci, 
tu realizuję swoje pasje, tu wreszcie próbuję działać na rzecz miesz-
kańców na tyle, na ile potrafię. Jestem członkinią Akcji Miasto - 
stowarzyszenia działającego dla Wrocławia przyjaznego mieszkań-
com i Zmieniaj Zakrzów działającego dla społeczności lokalnej. 
Uwielbiam jazdę na rowerze i dalekie, kilkudniowe wędrówki z 
sakwami i namiotem. Uczestniczę jako współorganizator w wielu 
imprezach rowerowych takich jak np. Wrocławskie Święto Rowerzy-
sty czy tematyczne przejazdy rowerowe. Troszkę maluję, piszę 
wiersze.

Oto kilka z nich:

Grażyna Ewa Skonieczna



niezwykły dzień

mgłą okrył się cały świat
biała plama rozlana mlekiem
brud odszedł w cień
sączy się dzień
niczym nie zrażon
biel niesie spokój
brud odszedł w cień
mknie poprzez szarość
biały rumak świtu
odnajduje promień
brud odszedł w cień
anioł biały
rozpościera skrzydła
brud odszedł w cień
biało, wszędzie biało
niezmącona cisza dnia
brud odszedł w cień

krwiobieg

przeżuwam myśli zakrzepłe
w krwiobiegu zatkanym
tlen wypycha je w nicość
niech odejdą w zaświaty
wypluwam kwaśne wspomnienia
jak pestki winogron
nie trawię ich, odrzucam
torturą zniesmaczona
wydalam skrzepy złowrogie
niech nie blokują myśli
oczyszczona śnię na jawie
błądzę po czystych
korytarzach krwiobiegu

to samo niebo nad nami

to samo słońce świeci
to samo niebo nad nami
wszystkimi
jesteśmy inni
każdy z osobna
sobie nieznani
gonimy po Ziemi orbitach
w tę i tamtą ich stronę
znerwicowani
jeden, drugi, trzeci
człowiek na naszej drodze
nic nam nie powie
krążąc tak dnia każdego
w pośpiechu nieodgadnionym
tracimy siebie
promień słońca jednaki
dla ciebie, dla mnie, dla niego
naprzeciw staje
daj ponieść się życiu i słońcu
na nieboskłonie
odważnie
to samo dla każdego
czy chcesz tego czy nie
niezmiennie
iść swoją drogą do celu
potykając się czasem
niewinnie
po co pomruki gniewne
codzienne
przecież
to samo niebo nad nami



lokalna działaczka, liderka projektu budowy Parku Jedności w 
ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego na Zakrzowie, 
artystka. Tworzy i ozdabia przedmioty codziennego użytku w duchu 
zero waste. Jej dzieła powstają m.in. z drewna, skorupek jajek, szkła. 
Tworzy techniką mozaiki: obrazy, lampki, przedmioty codziennego 
użytku.

Mirosława Janek 
Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Prace autorstwa Mirosławy Janek

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



osiedlowe
aktywistki

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Beata Janus
Epidemia Bohaterek

Epidemia. Pojęcie, które jeszcze 
niedawno było zakurzoną abstrakcją, 
a teraz definiuje naszą codzienność. 
Nie trzeba jednak przerzucić kart 
historii bardzo daleko wstecz, by 
znaleźć moment, gdy środki odkaża-
jące, szczepienia i maseczki stanowi-
ły częsty temat rozmów wśród miesz-
kanek i mieszkańców Psiego Pola. 
W 1963 roku we Wrocławiu wybuchła 
epidemia ospy. Na terenie Psiego 
Pola (na terenie ówczesnego Techni-
kum Budowy Silników przy ul. 
Kiełczowskiej, obecnie LZN) ulokowa-
no szpital i izolatorium dla osób odby-
wających kwarantannę. Spróbuję 
zanurzyć się w mroku dziejów, by 
wyłowić – niczym cenne perły – kilka 
imion i nazwisk bohaterek tamtych 
wydarzeń. 
Zacznę poszukiwania od bilansu 
strat. Epidemia ospy prawdziwej z 
1963 roku zakończyła się śmiercią 
siedmiu osób, w tym czterech Wrocła-
wianek. Były to: Leokadia Kowalow, 
Irena Dylewicz, Stefania Trojanowska, 
Władysława Grabowska.  Dwie z nich 
pracowały w służbie zdrowia: Leoka-
dia Kowalow jako pielęgniarka, a 
Władysława Grabowska jako salowa. 
Czy któraś z tych czterech kobiet 
mieszkała na Psim Polu lub przeby-
wała w tutejszym izolatorium? Tego 
niestety nie udało mi się ustalić. 
Znane są za to nazwiska dwóch 
lekarek, które kierowały szpitalem na 

Psim Polu. Były to: dr Julita Rek oraz 
dr Stachurska. Dr Rek z Miejskiego 
Szpitala Zakaźnego była w grupie 
trojga pierwszych lekarzy, do których 
kierowano osoby z podejrzeniem 
ospy. Dr Stachurska w znanych mi 
źródłach dotyczących epidemii 
widnieje jedynie z nazwiska. Pewne 
poszlaki wskazują, że może chodzić o 
dr Irenę Stachurską-Chmielnikowską, 
późniejszą dyrektorkę Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy we Wrocławiu. 
Inne kobiety, które były zaangażowa-
ne w zwalczanie epidemii to m. in.: dr 
Halina Przestalska (kierowała Zespo-
łem Kontaktów, który – jak nazwa 
sugeruje – wyszukiwał osoby mające 
kontakt z osobami zakażonymi) i dr 
Alicja Surowiec (kierowniczka szpitala 
w Szczodrem, wybrana Polką Roku 
1963), a także wiele innych: pielę-
gniarki, salowe, kucharki,które trudno 
byłoby choćby wymienić, a przecież 
ich praca była niezwykle ciężka i 
ważna. 
Warto pamiętać o bohaterkach epide-
mii – o tych z przeszłości i współcze-
snych, o bezimiennych i znanych z 
imienia i nazwiska. Jeżeli znacie je 
osobiście, to spróbujcie namówić je 
na fascynującą wspólną podróż w 
przeszłość.

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 
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A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
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po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
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domów, codzienna dawka błota w 
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o dziurach i kałużach na jezdni 
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najmniejszym deszczu, a do tego 
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jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
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przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Daria Ławniczak
Feminatywa  Polsko-Ukraińska 
z Psiego Pola

Na Psim Polu powstała idea Femina-
tywy Polsko-Ukraińska. Przed nami 
jej druga edycja. Czym jest Feminaty-
wa? Przestrzenią dialogu, femini-
stycznej komitywy, w której Polki i 
Ukrainki mogą ze sobą rozmawiać. 
Inspiracją do rozpoczęcia działalności 
w 2020 roku było stulecie sojuszu 
polityczno-wojskowego, Paktu Piłsud-
ski- Petlura. Druga edycja festiwalu 
Feminatywa Polsko-Ukraińska, odbę-
dzie się również w roku szczególnym 
– w 2021 celebrować będziemy 30 – 
lecie niepodległości Ukrainy.
Feminatywa to przede wszystkim 
festiwal skupiony wokół literatury, ale 
nie tylko. Konflikty zbrojne, prawa 
człowieka, władza, aktywizm, macie-
rzyństwo, wykluczenie, „inność”, 
Kościół i polityka – chcemy rozma-
wiać o tym, co nas interesuje, więc 
czemu tego nie zrobić? Chcemy 
współtworzyć proces budowania 
relacji polsko-ukraińskich, na który 

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

składa się szereg elementów od 
projektów politycznych, społecznych i 
gospodarczych po współpracę kultu-
ralną.
Femitywa to także inicjatywa między-
pokoleniowa. Młodsze Polki i Ukrainki 
chcą zajmować miejsce „przy stole” w 
rozmowach o literaturze, polityce, 
sztuce, aktywizmie, poszukując 
jednocześnie autorytetów wśród 
kobiet z generacji, która musiała 
wywalczyć swoją przestrzeń pośród 
naukowej i kulturalnej „męskiej” 
nomenklatury. 
Druga edycja Festiwalu odbywać się 
będzie w formule hybrydowej, co 
oznacza, że 20 sierpnia 2021 otwo-
rzymy Feminatywą na tarasie Concor-
dii Design Hub (Wyspa Słodowa 7) 
wrocławskie obchody jubileuszowe, a 
Lwów, Kijów, Warszawa oraz cała 
Polska i Ukraina będą z nami wirtual-
nie.
Serdecznie zapraszam!

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Marta Morawska
Robię to, co kocham

Kilka lat temu zaczęłam się zastana-
wiać z narzeczonym gdzie chcieliby-
śmy kupić mieszkanie. Stwierdziliśmy, 
że może na Psim Polu - nigdy tam nie 
byliśmy, więc wybraliśmy się na 
pieszą wycieczkę (10 km w jedną 
stronę!). Zjedliśmy lody w Słodkim 
Adresie i zjedliśmy pizzę w Cza Ku 
Bistro. Bardzo miło spędziliśmy cały 
dzień. 
Dzięki temu spacerowi Psie Pole 
zostało odczarowane i przestało być 
dla mniem “końcem świata”. 
Dwa lata później, dostałam ofertę 
pracy w Fundacji Opieka i Troska. 
Pracuję tutaj od marca tego roku i 
czuję się tutaj jak w domu. 
Dzięki działalności Centrum Aktywno-
ści Lokalnej Psie Pole-Zawidawie 
mogę robić to co kocham: organizo-
wać projekty i wydarzenia dla 
społeczności lokalnej. Sprawia mi to 
ogromną satysfakcję, ponieważ 
mieszkańcy Psiego Pola są otwarci i 
życzliwi, chętnie biorą udział w projek-
tach i zawsze mogę liczyć na 
feedback. 

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Zakrzów to moje miejsce na ziemi 

Nazywam się Grażyna Ewa Skonieczna. Jestem emerytowaną 
nauczycielką. Praca była dla
mnie zawsze równocześnie moim hobby. Dzieliłam się sobą z moimi 
uczniami z klas I-III jak umiałam najlepiej, pracując z nimi m.in. meto-
dami pedagogiki zabawy. Współpracowałam tą metodą również z ich 
rodzicami. Jestem Wielkopolanką z urodzenia, ale życie przywiodło 
mnie do Wrocławia i mieszkam na zakrzowskim osiedlu już od 1988 
roku czyli 33 lata. Jest to moje miejsce na Ziemi. Tu podjęłam pracę 
w Szkole Podstawowej nr 44, tu wychowałam moje wspaniałe dzieci, 
tu realizuję swoje pasje, tu wreszcie próbuję działać na rzecz miesz-
kańców na tyle, na ile potrafię. Jestem członkinią Akcji Miasto - 
stowarzyszenia działającego dla Wrocławia przyjaznego mieszkań-
com i Zmieniaj Zakrzów działającego dla społeczności lokalnej. 
Uwielbiam jazdę na rowerze i dalekie, kilkudniowe wędrówki z 
sakwami i namiotem. Uczestniczę jako współorganizator w wielu 
imprezach rowerowych takich jak np. Wrocławskie Święto Rowerzy-
sty czy tematyczne przejazdy rowerowe. Troszkę maluję, piszę 
wiersze.

Oto kilka z nich:

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.

Mirosława Janek 
Jak rodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie

w powietrzu.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Monika Glińska

Psiepolanki

Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość 
boską.
 
Długo nie czułam się psiepolanką. 
Urodziłam się w śródmieściu, prawie 
do końca szkoły podstawowej 
mieszkałam w kamienicy i ołbińskie 
podwórka długo jawiły mi się jako coś 
nieporównywalnie fajniejszego niż 
dom z ogródkiem na obrzeżach 
miasta. Po niemal 25 latach mieszka-
nia na Zakrzowie na pewno można 
mnie już nazwać zakrzowianką. 
Chociaż w ostatnim czasie, zwłasz-
cza odkąd zostałam radną Osiedla 
Psie Pole-Zawidawie w 2017 roku, 
coraz bardziej identyfikuję się z tą 
częścią miasta, która do 1990 roku 
tworzyła całą dzielnicę Psie Pole. 
Przed renowacją psiepolskiego 
ryneczku nie lubiłam zbytnio Psiego 
Pola. Czekanie na autobus na ul. 
Krzywoustego, niedaleko wiaty 
wiecznie okupowanej przez panów 
zmęczonych życiem i przy towarzy-
szeniu zapachu kurczaków z grilla, 
nie należy do dobrych wspomnień. 
Sentyment do Psiego Pola istniał u 
mnie wtedy wyłącznie dzięki mojej 
ulubionej koleżance z liceum, Eweli-
nie. Na szczęście ta przestrzeń się 
zmieniła. 
Teraz sukcesywnie odkrywam różne 
zakątki Psiego Pola, stopniowo się z 
nim zaprzyjaźniam i nabywam coraz 
większą wiedzę na temat przeszłości 
miasteczka. Wały nad Widawą, 
piękne platany przy Nadbrzeżnej, 
ulubiona pizzeria, kawa w Starej 

Piekarni czy pokazy filmowe w Famie 
tworzą sieć dobrych skojarzeń...
Co do Zakrzowa, to się uparłam. Że 
nie będzie to typowa sypialnia 
Wrocławia. Że od czasu do czasu na 
osiedlu będzie można zaznać i 
rozrywki, i kultury, a na spacer 
będzie można pójść w jakieś przy-
jemne miejsce niedaleko domu. Nie 
byłam sama. Dzięki grupie osób 
myślących podobnie jak ja (więk-
szość z nich tworzy obecnie stowa-
rzyszenie Zmieniaj Zakrzów) i dzięki 
WBO powstał Park Jedności, który 
stał się sercem Zakrzowa i przyciąga 
ciekawe inicjatywy. 
 
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
 
Przeżywam kryzysy i rozczarowania, 
niemniej wciąż idę do przodu, 
starając się robić swoje. Odskocznią 
od osiedlowych problemów, które 
ciągną się latami (typu dziurawa ulica 
Królewska), są inicjatywy takie jak 
Zakrzowska Biblioteczka Społeczna, 
mikrograntowe projekty dotyczące 
Skarbu Zakrzowskiego, rodziny 
Kornów, współorganizowanie space-
rów po okolicy czy festiwali, jak np. 
Brave Kids pod wrocławskim niebem. 
Tego typu wydarzenia motywują 
mnie do dalszego działania.
 
Dokąd tak biegnie, czy nie jest 
zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie 
szkodzi.
 
To o mnie. 
 

Cytaty pochodzą z wiersza Wisławy 
Szymborskiej „Portret kobiecy”

Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.
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zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.



Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 
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zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.
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Czy naprawdę, aby mieszkać na 
osiedlu po ludzku, trzeba być posłem, 
radnym miejskim, osobą silnie umo-
cowaną w spółce miejskiej czy grać w 
brydża z prezydentem miasta? Moja 
odpowiedź brzmi „nie”. Każdy, kto jest 
aktywny, ma ochotę, silną wolę, deter-
minację i może poświęcić trochę 
swojego wolnego czasu, a czasem i 
pieniędzy na realizację ściśle określo-
nego celu, może zmienić oblicze 
swojego otoczenia na lepsze i nie 
trzeba do tego żadnych układów i 
układzików z lokalnymi VIP-ami. 
Wystarczy tylko bardzo czegoś 
chcieć, dążyć do tego wszelkimi 
sposobami i nie zrażać się przejścio-
wymi niepowodzeniami. Jak wiadomo 
nie od dzisiaj, załatwienie czegokol-
wiek  w urzędzie miasta jest drogą 
przez mękę. Jest to długotrwała, 
niełatwa i wyczerpująca, a przede 
wszystkim nierówna walka z urzędni-
kami, z całym tym systemem i jego 
przepisami przypominająca tą, jaką 
kiedyś stoczył Dawid z Goliatem, ale – 
jak wiemy – to właśnie temu pierw-
szemu udało się wygrać mimo wcze-
śniejszych przeciwskazań. 
Opowiem wam teraz historię, jak 
doszło do pewnych korzystnych 
zmian na naszym osiedlu, jak zrodziło 
się w nim społeczeństwo obywatel-
skie i jak powstała sama idea budowy 
Parku Jedności na Zakrzowie. Ale 
zacznijmy od początku. Duszę 
społecznika miałam od zawsze, a 
odezwała się we mnie ze zwojoną siłą 

17 lat temu. Właśnie tu na Zakrzowie, 
gdzie zapuściłam korzenie.
A wszystko zaczęło się od obierek.
Sąsiedzi nie bacząc na nikogo i na 
nic, byle dalej od siebie i od swojego 
podwórka, wyrzucali na drogę tuż pod 
moimi oknami zwykłe domowe 
śmieci. Było tam wszystko: od poła-
manych kafelków, kawałków cegieł, 
po rozbite szkło, skorupki od jajek, a 
nawet obierki ziemniaczane. Tego 
ostatniego już moja natura po prostu 
ścierpieć nie mogła. Robili to, jak 
mówili, celem utwardzenia i wyrówna-
nia dziur w szutrowej drodze, jaką 
wówczas była ulica Charkowska, na 
której mieszkam. Trudno ją było 
wtedy nawet nazwać ulicą, raczej 
drogą wytyczoną samoistnie przez 
mieszkańców i samochody ciężarowe 
dowożące materiały budowlane na 
teren budowy osiedla domków szere-
gowych. Co to jest szutrowa droga i 
co się z tym wiąże nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Są to ogromne niedogod-
ności związane z tego typu prowizo-
rycznym rozwiązaniem komunikacyj-
nym na osiedlu. Zabrudzone od 
czarnego pyłu elewacje i balkony 
domów, codzienna dawka błota w 
przedpokoju a także ustawiczne 
czyszczenie obuwia. Nie mówiąc już 
o dziurach i kałużach na jezdni 
pojawiających się po każdym nawet 
najmniejszym deszczu, a do tego 
wszechobecny pył unoszący się 

Zamiast kruszyć kopie z sąsiada-
mi, postanowiłam ich wszystkich 
zjednoczyć w jednym celu.
Tym celem była budowa naszej ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej, bo na 
nic innego według mnie nie mieliśmy 
po prostu szans. Władze miasta były 
jak zawsze zajęte upiększaniem 
ścisłego centrum, więc z góry zakła-
dałam, że budowa jakiejś tam ulicy na 
szarym końcu Wrocławia nie będzie 
uwzględniona ani w ich najbliższych, 
ani w dalszych planach inwestycyj-
nych miasta. Podjęłam się zadania 
niezwykle trudnego, a z punktu widze-
nia moich sąsiadów wręcz niewyko-
nalnego i z góry skazanego na niepo-
wodzenie. Czekała mnie zatem nie 
tylko przeprawa z nimi, ale i z całą tą 
urzędniczą machiną. Tej drugiej 
bałam się najbardziej, gdyż nie 
miałam żadnego doświadczenia w 
realizacji tego typu zadań. Nie zważa-
jąc na oczekujące mnie trudności i 
kierując się tylko mottem „co ma być, 
to będzie”, rozpoczęłam batalię o 
wybudowanie ulicy Charkowskiej. 
Na pierwszy ogień poszła zmiana 
przebiegu naszej ulicy.
W istniejących wówczas planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ulica Charkowska miała przebiegać 
równolegle do ulicy Królewskiej i 
ciągnąć się na bardzo długim odcinku 
od ulicy Kujbyszewskiej (obecnie 
Brzuchowickiej) aż po ul. Irkucką. 
Gdyby tak miało zostać, to po jej 
wybudowaniu między tymi dwoma 
ulicami powstałby bardzo wąski pas 
zieleni oddzielający od siebie dwie 
jezdnie. Ktoś, kto to wymyślił, to po 
pierwsze nie miał zbyt dużej wyobraź-
ni przestrzennej, a po drugie za 
marnowanie terenu miejskiego, który 
można przecież wykorzystać do 

innych celów (obecnie Park Jedno-
ści), powinien przynajmniej ponieść 
konsekwencje służbowe. Taki plan 
zagospodarowania przestrzennego 
podcinał mi skrzydła już na samym 
początku moich działań. Budowa ulicy 
w ramach inicjatywy lokalnej wyma-
gała bowiem 10% partycypacji kosz-
tów ze strony mieszkańców. Przy 
takim długim odcinku drogi kwota 
partycypacyjna byłaby olbrzymia i 
nikogo z mieszkańców przyległych 
nieruchomości nie byłoby na nią stać. 
Należało zatem zmienić jej przebieg i 
skrócić ją przynajmniej o dwie trzecie. 
Zwróciłam się z taką propozycją do 
odpowiednich władz i o dziwo przy-
stali na nią. Po prostu, bez żadnych 
problemów i w bardzo krótkim czasie 
zmienili przebieg tej ulicy na taki, jaki 
wnioskowałam, tym samym przyzna-
jąc mi rację, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie. To był mój 
pierwszy sukces w tej sprawie, który 
podładował moje akumulatory na 
długo. Czekała mnie teraz następna 
przeprawa z urzędnikami i siły były mi 
naprawdę potrzebne.
Jak się później okazało, w trakcie 
wizyty w urzędzie źle zabrałam się 
za tę sprawę. 
Zamiast starać się o wybudowanie 
tylko jednej ulicy, należało rozszerzyć 
zakres działań na inne przyległe ulice. 
Takiej bezcennej rady udzieliła mi 
kompetentna urzędniczka. Powie-
działa, że aby moje starania zakoń-
czyły się sukcesem, to należy wcią-
gnąć do tej inicjatywy większą liczbę 
mieszkańców i wybudować za jednym 
zamachem nie tylko moją ulicę Char-
kowską ale i pozostałe 4 ulice: 
Kurską, Wołgogradzką, Sewastopol-
ską i Kujbyszewską. Te szutrowe 
drogi również nie posiadały 

nawierzchni i wymagały inwestycji. To 
był strzał w dziesiątkę. Posłuchałam 
się mądrej rady urzędniczki i tak też 
zrobiłam. Wciągnęłam do inicjatywy 
wszystkich mieszkańców tych ulic. 
Najpierw założyłam komitet budowy 
drogi i zostałam jego przewodniczą-
cą. We własnym ogródku zrobiłam 
zebranie wszystkich mieszkańców 
tych ulic i przedstawiłam im swoją 
propozycję. Po zapoznaniu się przez 
nich z przewidywalnymi szacunkowy-
mi kosztami wynikającymi z 10% 
partycypacji, wszyscy mieszkańcy jak 
jeden mąż podpisali pisemne zobo-
wiązania, że będą współfinansowali tą 
inwestycję. To był mój drugi sukces, 
chociaż po wcześniejszych słowach 
sąsiada „a kto ci przyjdzie na to 
spotkanie” miałam pewne wątpliwo-
ści, czy po pierwsze uda mi się zebrać 
mieszkańców w jednym miejscu o tej 
samej porze, a po drugie czy uda mi 
się przekonać ich do mojego pomysłu. 
Udało się i byłam z tego powodu 
bardzo zadowolona.
Tym sposobem otworzyła się dla 
mnie furtka do następnych działań.
Złożyłam wniosek w odpowiednim 
urzędzie, dołączyłam do tego deklara-
cje mieszkańców, aby urzędnicy 
poznali skalę naszych potrzeb i 
włączyli naszą inwestycję do najbliż-
szych zadań inwestycyjnych. No i od 
tego czasu zaczęły się dopiero 
schody. Złożenie wniosku to jedna 
sprawa, ale zmobilizowanie władz do 
jego realizacji to druga sprawa. Zajęło 
to trochę czasu, ale udało się. Po 
wielu interwencjach, po 4 latach od 
złożenia wniosku wybudowano nam 
ulice z odwodnieniem i oświetleniem, 
z chodnikami i parkingami i jesteśmy 
z tego powodu przeszczęśliwi, 

chociaż nie ukrywam, trochę nas to 
kosztowało. W końcu 10% kosztów 
całej inwestycji musieliśmy pokryć z 
własnej kieszeni. Wybudowanie 
naszych ulic wywołało istną reakcję 
łańcuchową na całym osiedlu 
domków szeregowych na Zakrzowie. 
Inni jego mieszkańcy pozazdrościli 
nam naszych nowo wybudowanych 
ulic, postanowili iść naszym śladem i 
również zmobilizowali się w tym 
kierunku. 
Mówią, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.
Po wybudowaniu ulic na osiedlu 
domków szeregowych zachciało mi 
się więcej zmian na naszym osiedlu. 
Wkurzyło mnie ogłoszenie sklepu o 
poszukiwaniu pracowników do sklepu 
„Małpka” (obecnie „Żabka”) usytu-
owanego jak to określili w „sypialni 
Wrocławia”. Tak nazwali mój Zakrzów 
i postanowiłam przeciwstawić się 
takiemu określeniu. Nie chciałam 
mieszkać w „sypialni”. Marzył mi się 
„salon”, ale żeby tak było, potrzebne 
były tutaj dalsze inwestycje. Pomyśla-
łam sobie, że jeżeli przebieg ulicy 
Charkowskiej został zmieniony, to 
należało ten pozyskany teren, na 
którym miała wcześniej przebiegać 
moja ulica, w jakiś sposób wykorzy-
stać. 
Okazja nadarzyła się dość szybko. 
Myśl o kompleksowym zagospodaro-
waniu terenu zieleni miejskiej wzdłuż 
ulicy Królewskiej  zaświtała w mojej 
głowie z chwilą powstania budżetu 
obywatelskiego we Wrocławiu. 
Władze miasta po raz pierwszy dały 
nam wtedy możliwość wykrojenia ze 
swojego budżetowego tortu kawałka 
dla siebie. Przecież nie można było 
przepuścić takiej okazji. Postanowi-

łam to bezwzględnie wykorzystać z 
pożytkiem dla mieszkańców całego 
osiedla. Złożyłam projekt do WBO na 
zagospodarowanie wprawdzie tylko 
krótkiego odcinka tego terenu 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Charkowską a Kujbyszewską, ale 
zawsze to było coś, bo od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Dlaczego ten 
teren? Z wielu powodów. Nie mogłam 
ścierpieć tego zakrzowskiego „trójką-
ta bermudzkiego”, jaki się tam wtedy 
utworzył zaraz za furtką mojego 
ogrodu. Wszystkie osiedlowe pijaczki 
upodobały sobie to miejsce do spoży-
wania na wolnym powietrzu napojów 
alkoholowych zakupionych w sklepie 
„Małpka”, znajdującym się po drugiej 
stronie ulicy Królewskiej, i zostawiały 
po sobie tony śmieci. Butelki, puszki 
po piwie, a często i ludzkie ekskre-
menty. Jeżeli doliczyć do tego psie 
odchody, które również zalegały na 
tym zarośniętym trawą terenie, 
odechciewało się nawet spoglądać w 
tym kierunku. A przecież szkoda, aby 
taki szmat zieleni w samym środku 
osiedla się marnował. Należało coś z 
tym zrobić. No i zrobiłam, ale nie 
wyszło za pierwszym razem. Do 
realizacji złożonego przeze mnie 
projektu obywatelskiego zabrakło w 
głosowaniu nieznacznej liczby głosów 
i to tylko zaostrzyło nasze apetyty. 
Piszę „nasze”, bo w międzyczasie 
zaraz po przegranej zawiązała się 
grupa ludzi pozytywnie zakręconych, 
którzy postanowili w następnej edycji 
budżetu obywatelskiego wraz ze mną 
stoczyć batalię o budowę parku, tym 
razem na dłuższym odcinku wzdłuż 
już całej długości ulicy Królewskiej.
Tak narodziło się społeczeństwo 
obywatelskie na Zakrzowie.

Złączyła nas wspólna idea wybudo-
wania parku – miejsca do rekreacji dla 
wszystkich mieszkańców, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, tak aby 
Zakrzów tym samym nie był kojarzony 
tylko z „sypialnią”. Zabraliśmy się do 
tego metodycznie, uruchomiliśmy 
swoje ogromne pokłady energii i rok 
później mój projekt budowy Parku 
Jedności (bo tak go nazwałam) po 
wielu staraniach i wielkiej akcji marke-
tingowej całej grupy ludzi zyskał 
wystarczającą liczbę głosów, aby 
zostać zrealizowanym. To był nasz 
wspólny ogromny sukces a zawdzię-
czamy go wszystkim mieszkańcom, 
którzy poparli ten projekt w głosowa-
niu. A żeby było jeszcze piękniej, 
ogłoszenie wyników głosowania przy-
padło dokładnie w 60. rocznicę moich 
urodzin. To był najpiękniejszy prezent 
urodzinowy, jaki kiedykolwiek w życiu 
dostałam. W trzeciej edycji budżetu 
wywalczyliśmy jeszcze pieniądze na 
rozbudowę placów zabaw dla dzieci, 
a potem to już poszło. 4 lata później, 
po wielu perypetiach z wykonawcami 
powstała pierwsza część Parku 
Jedności i znów dokładnie w moje 
urodziny zostałam uhonorowana 
przez inwestora i władze miasta 
swoim własnym drzewkiem – lipą, 
którą uroczyście zasadziłam w 
samym centrum zielonego skweru 
niedaleko placu zabaw. Cieszę się z 
tego drzewka. Patrzę, jak rośnie, 
wspominam stare dzieje i serce mi się 
raduje, że ruch zmian na osiedlu, 
który zapoczątkowałam, trwa nadal.
A motorem następnych zmian na 
osiedlu stało się Stowarzyszenie 
Zmieniaj Zakrzów. 

Zawiązały je te osoby, które zaanga-
żowały się w budowę pierwszej części 
parku, których nic i nikt nie mógł 
zniechęcić, aby doprowadzić jego 
budowę do końca. Dzięki tej grupie 
ludzi, którym po prostu chce się coś 
robić, zaszło wiele korzystnych zmian 
na osiedlu. Pałeczkę po mnie przejęła 
córka (prezeska Stowarzyszenia), 
która wraz ze swoim mężem i grupą 
zakrzowskich społeczników doprowa-
dziła do tego, że wybudowano drugą i 
trzecią część Parku Jedności. W niej 
powstają następne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. 
Widok tłumów ludzi w parku cieszy. 
Widać, jak bardzo potrzebna była ta 
inwestycja. 
Zawsze chciałam coś pozytywnego 
po sobie zostawić. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy na zmieniający się i 
coraz piękniejszy Zakrzów, jestem 
dumna, że miałam w tym swój udział. 
A czy ktoś będzie o tym wiedział czy 
pamiętał, to już nieistotne. Warto było.


