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DIAGNOZA SPOŁECZNA
“Diagnoza społeczna lub ekspertyza społeczna – jest to dokument, w którym
opisuje się określone sytuacje, zdarzenia i społeczne uwarunkowania danej
społeczności. Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem
poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane
są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność dokonania konkretnych zmian
wynika

z

uciążliwości

obecnych

warunków.

Bezpośrednim

rezultatem

przeprowadzenia diagnozy społecznej jest ekspertyza bądź raport, który stanowi
podstawę do przeprowadzenia prognoz przyszłych wydarzeń oraz działań ekspertów,
np. z zakresu polityki społecznej i oświatowej.
Najważniejsze

rodzaje

diagnozy

społecznej:

diagnoza

historyczno-

przyczynowa (wskazuje na przyczyny i mechanizmy pojawienia się problemu
społecznego); diagnoza twórcza lub kreatywna (podejmuje próbę wskazania
czynników społecznych, które mogą stać się zalążkiem pożądanych zmian); diagnoza
poznawcza (daje w sposób opisowy lub porównawczo-opisowy charakterystykę
diagnozowanego fragmentu rzeczywistości w zestawieniu z szerszymi procesami i
zjawiskami społecznymi, stanowi podstawę budowania wiedzy teoretycznej o danym
problemie społecznym).
Diagnoza społeczna to badania, które odpowiadają na pytania: „jak jest?” (w
społeczeństwie, instytucji, rodzinie). Są one podejmowane z przesłanek społecznych
(zwykle w odpowiedzi na sytuację problemową w życiu społecznym) i mają cele
praktyczne (zastosowanie wiedzy naukowej dla skutecznego przekształcania
rzeczywistości).
Najważniejsze przedmioty diagnozy społecznej w polityce społecznej: poziom
(standard) życia – stopień zaspokojenia potrzeb materialnych jakość życia –
zaspokojenie pozostałych potrzeb (niematerialnych), związanych z zadowoleniem z
życia typy stosunków społecznych – relacje np.: pracodawca – pracownik (stosunki
pracy), mieszkaniec – społeczność lokalna (badania samorządności), obywatel –
państwo (zagadnienia bezpieczeństwa socjalnego), bogaci – biedni (nierówności
społeczne) funkcjonowanie polityki społecznej, w tym jej instytucji, sfery życia
społecznego, które są ważnym kontekstem dla prowadzenia polityki społecznej, np.:
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sytuacja ludnościowa, gospodarka i zachodzące w niej procesy, kultura i wartości
społeczeństwa i ich przemiany”1.
Będąc organizatorem Centrum Inicjatyw Lokalnych – Fyrtel Główna zostaliśmy
zobligowani do przygotowanie Diagnozy Społeczności Lokalnej. W trakcie cyklu
warsztatów organizowanych przez Fundację Antypody poznaliśmy różne narzędzia
służące do badań: wywiad i spacer badawczy. Dodatkowo zostaliśmy zaznajomieni
ze sposobami analizy materiałów wizualnych, zarówno zastanych jak również
stworzonych na potrzeby diagnozy. Celem szkolenia było powołanie zespołu
badawczego, który miał przygotować oraz opracować dokumenty zarówno
historyczne (kroniki) jak i zbudować nową bazę informacji, obrazujących społeczność
lokalną, przestrzeń, w której żyją oraz dynamikę rozwoju, pozyskując je od
mieszkańców

w

sposób

bezpośredni

(wywiady,

rozmowy).

Szczegółowo

przedstawiona metodologia, która czerpała z różnorodnych dyscyplin naukowych, nie
była jednak w pełni adekwatna do działań wszystkich CILów. Narzędzia oraz metody
nie sprawdziły się w każdej dzielnicy, o czym mogliśmy przekonać się w trakcie
wielogodzinnych szkoleń. Prowadzący również nie wzięli pod uwagę zazębiających
się obszarów badań, które już zostały wykonane przez Organizatorów Społeczności
Lokalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zdecydowanie wartościowsza byłaby praca badaczy Fundacji Antypody w
obrębie danego CIL-u. Organizacja zespołu badawczego oraz poprowadzenie go
zgodnie z wypracowaną metodologią. Zapewne poszerzyłoby to kompetencje
zarówno

przedstawicieli

społeczności

lokalnej

jak

również

organizatorów.

Niewątpliwym plusem spotkań była wymiana wiedzy oraz informacji między CILami.
Nie jesteśmy specjalistami z zakresu socjologii lub ekonomii, zwłaszcza
społecznej, postanowiliśmy więc włączyć zaprezentowane narzędzia do działań
realizowanych na Głównej. Ponadto zgodnie z przytoczoną definicją najbardziej
kompetentną

osobą

z

naszego

zespołu

badawczego,

do

przygotowania

pełnowymiarowej diagnozy, jest Organizatorka Społeczności Lokalnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie – Agnieszka Liberacka, która po dwóch intensywnych
latach, w grudniu 2019 roku skończy pracę na terenie osiedla Główna. Postanowiliśmy
zjednoczyć siły (nie tylko w trakcie przygotowywania Diagnozy) oraz współdziałać na

1

Źródło: typologia S. Ziemskiego, za: B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. IPS
UW, Warszawa 2002, s. 19 [za:] https://poradnik.ngo.pl/diagnoza-spoleczna [dostęp: 26.10 2019 r.]
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rzecz społeczności lokalnej, by zmienić obraz osiedla zarówno w opinii samych
mieszkańców i mieszkanek Głównej, jak również spróbować zmienić postrzeganie
osiedla Główna przez resztę poznaniaków i poznanianek. Jako animatorzy kultury,
kuratorzy i artyści nie ograniczamy się wyłącznie do programu CIL – Fyrtel Główna,
ale także realizujemy na Głównej inne działania i projekty. Nasza obecność w dzielnicy
Główna rozpoczęła się w roku 2018 w trakcie „Projektu Off Opera 2018”, którego
kolejna edycja kontynuowana była w 2019 roku. Dodatkowo Stowarzyszenie Młodych
Animatorów Kultury koordynuje działania pod hasłem Fyrtel_Główna. Jest to
odpowiedź na potrzeby mieszkańców związane z integracją społeczną oraz dostępem
do kultury “blisko domu”. Współpraca z lokalnymi liderami takimi jak: Rada Osiedla
oraz OSL pozwoliła na wspólne wypracowanie programu warsztatów oraz działań
skierowanych do mieszkańców i mieszkanek Głównej. Nasza obecność w przestrzeni
dzielnicy nie jest przypadkowa. Dlatego nie wszystkie narzędzia, które były omawiane
w trakcie cyklu warsztatów są adekwatne do tego, w jaki sposób pracujemy na co
dzień. Nie zmienia to faktu, że metody pracy zaproponowane podczas cyklu
warsztatów i szkoleń dotyczących realizacji diagnozy społeczności lokalnej, okazały
się dla nas pomocne. Zaproponowane narzędzia potraktowaliśmy kreatywnie, czego
efektem było ich wykorzystanie podczas realizacji warsztatów i wydarzeń na terenie
osiedla Główna. Staraliśmy się, by przygotowywana diagnoza społeczności lokalnej,
realizowana była „przy okazji”, podczas rozmów z mieszkańcami i mieszkankami
Głównej.
Głównym celem przygotowywanej przez nas diagnozy społeczności lokalnej
jest trafne rozpoznanie potrzeb, zasobów i potencjałów mieszkańców, a także innych
osób, działających na obszarze Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych. Celem
przeprowadzonej diagnozy społeczności lokalnej było również poznanie przestrzeni,
która znajduje się w sferze działalności CIL, pod kątem możliwości jej wykorzystania
w działaniach i inicjatywach realizowanych ze społecznością lokalną. Diagnoza jest
interesującym narzędziem dla działań Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Ma pomóc w poznaniu twórców i odbiorców inicjatyw kulturalnych, społecznych,
edukacyjnych i obywatelskich realizowanych wspólnie na terenie Głównej.
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CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH
CIL to program, który przynależy do projektów realizowanych przez Gabinet
Prezydenta Miasta Poznania. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych.
Jest to również forma regrantigu, który umożliwia realizację inicjatyw oddolnych przez
mieszkańców danego obszaru. Program działa od 2016 roku. Aktualnie mamy 10
Centrów Inicjatyw Lokalnych na obszarze Poznania – w większości skoncentrowanych
w starych dzielnicach blisko centrum (Wilda, Łazarz, Szeląg, Stare Miasto, Grunwald).
Niewielka część CIL-ów znajduje się na terenie osiedli (zwyczajowo zwanych w
Poznaniu dzielnicami) peryferyjnych, nieco bardziej oddalonych od centrum miasta
(Piątkowo, Główna, Darzybór). Ze wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych jedynie
dwa znajdują się na prawym brzegu rzeki Warty (Darzybór i Główna).
Przyznawanie dotacji CIL realizowane jest w ramach otwartych konkursów ofert
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami
pozarządowymi2. Program CIL powstał z potrzeby wzmocnienia społeczności
lokalnych na ternie Poznania oraz promowania aktywności społecznej mieszkańców i
mieszkanek stolicy Wielkopolski.
Program zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych,
rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości
następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania
środowiska własnymi siłami, w myśl idei społeczeństwa obywatelskiego. Atutem
Programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw
oddolnych, które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez
wspólnoty.

2

http://www.poznan.pl/mim/main/centruminicjatyw-lokalnych,p,35745,37304.html
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ORGANIZATORZY I PARTNERZY
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY (SMAK)
Założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (SMAK)
działa na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły
młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot. Członkami Stowarzyszenia są animatorzy
kultury, kuratorzy interdyscyplinarnych projektów artystycznych, menadżerowie
kultury zaangażowani w realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnospołecznych. Wiodącymi wydarzeniami w działalności SMAK-u były dwie edycje
Festiwalu Opera Know-how, odbywające się w Poznaniu w latach 2014 i 2015. Do
pozostałych istotnych inicjatyw stowarzyszenia zaliczyć należy wielkopolski projekt
edukacyjno-artystyczny Off Opera (2015) oraz Projekt Ekspresja (2016) – cykl
kameralnych koncertów, warsztatów i wykładów dotyczących ekspresji w różnych
dziedzinach sztuki oraz codziennym życiu mieszkańców Poznania. SMAK regularnie
zajmuje się również organizacją warsztatów i koncertów z okazji Imienin Ulicy oraz
Nocy Muzeów. Od 2017 roku SMAK realizuje Projekt Off Opera oraz towarzyszący
mu program edukacyjny. Inicjatywy organizowane przez stowarzyszenie są
adresowane do wszystkich grup wiekowych, wiążą się z wieloma dziedzinami kultury
– w tym z muzyką, operą, filmem, sztuką, modą – i zróżnicowanymi formami ich
ekspresji. Wydarzenia odbywają się zazwyczaj w miejscach nieoczywistych dla
prezentowanych form – w prywatnych mieszkaniach, pustostanach, na podwórkach i
ulicy.
Członkowie:
Daniel Stachuła, Zazanna Maria Głowacka, Michał Mroczkowski, Ewelina Chatłas,
Karolina Brzezicka, Marcin Kluczykowski
STOWARZYSZENIE OPLOTKI
Stowarzyszenie Oplotki działa na osiedlu od 2018 roku. Stowarzyszenie
zajmuje się szeroko pojętą promocją wartości, jakie niesie rękodzieło. Od
poszanowania dla tradycyjnych technik pracy rąk ludzkich, przez ideę spotkania z
drugim człowiekiem i przepływu wiedzy, naukę poprzez działanie, aż po ideę
inspirowania kobiecej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie oficjalnie działa od lipca
2018 (data wpisu KRS) i dotychczas przeprowadziło dwa projekty dedykowane
aktywizacji społeczności rejonu ul. Głównej w Poznaniu, projekt odbył się w ramach
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regrantingu. Projekt „Jesień z rękodziełem” polegał na przeprowadzeniu cyklu
warsztatów z różnych technik (szydełko, makrama, filcowanie, twórczy recycling itp.)
zaprojektowanych w taki sposób, aby umożliwić równoległą pracę osób w różnym
wieku. Pod pretekstem wykonywania praktycznych artefaktów dzieci wchodziły
w interakcję z dorosłymi, a nastolatkowie pomagali seniorom. Możliwość pracy w tak
zróżnicowanej wiekowo grupie dała świetne narzędzie do inicjowania ważnych dla
lokalnej społeczności dyskusji. Kolejnym projektem był „Fyrtel Główna – zima
z rękodziełem”, który faktycznie był kontynuacją poprzedniego cyklu zajęć, jednak
z naciskiem na przedświąteczny nastrój przygotowania własnoręcznych ozdób. W
2019 roku stowarzyszenie kontynuuje działalność na rzecz promowania rękodzieła ale
również rozpoczyna intensywniejszą pracę na rzecz wspierania przedsiębiorczości
kobiecej. Inspirujące szkolenia on-line, warsztaty w formie webinariów są dedykowane
głównie kobietom, które myślą nad rozwojem swojej rękodzielniczej działalności.
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DIAGNOZA W PRAKTYCE

Zastosowane podczas realizacji diagnozy społeczności lokalnej metody badań
wzajemnie się uzupełniają, przenikają i zazębiają. Tekst główny zostaje uzupełniony
o dodatkowe fragmenty pochodzące z wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek osiedla
Główna w Poznaniu. Wypowiedzi członków i członkiń społeczności lokalnej zostały
zanonimizowane. Cytaty z wypowiedzi mieszkańców zostały wyróżnione na
niebieskim polu.
Na polach takiego koloru znajdują się wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek osiedla Główna w
Poznaniu. Wszystkie cytaty zapisane są kursywą. Wszystkie wypowiedzi zostały zanonimizowane.

Oprócz tekstu głównego (zasadniczgo) oraz cytatów pochodzących z wypowiedzi
mieszkańców

i

mieszkanek,

niekiedy

pojawiają

się

komentarze

zespołu

diagnostycznego Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych – zapisane są na
zielonym polu. Komentarze, uzupełnienia i dopowiedzi częstokroć pojawiają się w roli
swoistego metakomentarza do opisu zawartego w części głównej tekstu.

Na polach takiego koloru znajdują się metakomentarze, uzupełnienia, dopowiedzi zespołu
diagnostycznego Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Spacer badawczy
POROZMAWIAJMY! TEMAT: GŁÓWNA
W

lipcu

zaproponowaliśmy

mieszkańcom

działania

w

plenerze.

Przygotowaliśmy kilka spacerów tematycznych w trakcie których najważniejsze było
poznanie dzielnicy oraz rozmowa o tym, co dla mieszkańców jest ważne. Spacery
tematyczne oraz połączone z nimi warsztaty storytellingowe realizowane były
w ramach zadania „Fyrtel_Główna” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu
Miasta Poznania. Projekt „Fyrtel_Główna” realizowany przez Stowarzyszenie Młodych
Animatorów Kultury wspiera oraz uzupełnia działania w ramach CIL – Fyrtel Główna.
1. Dwa spacery z przewodnikiem po Głównej
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2. Spacer – Rynek
3. Spacer – Nadolnik
4. Spacer – Fort
W trakcie warsztatów dokumentowaliśmy Główną za pomocą aparatów
fotograficznych (cyfrowych oraz analogowych, również techniką instax), by później
wyciągnąć wnioski. Wspólnie z mieszkańcami wykonaliśmy mapę, która stała się
podsumowaniem działań.
Zgodnie z założeniami, włączyliśmy zaproponowaną metodę badawczą w
sposób

kreatywny

do

naszych

działań.

Dlatego

zaplanowane

warsztaty

storytellingowe stały się również sposobem dialogu oraz możliwością poznania
mieszkańców i mieszkanek Głównej.
Warsztaty

koncentrowały

się

na

poznawaniu

dzielnicy.

Zwiedziliśmy

najważniejsze dla mieszkańców i mieszkanek przestrzenie. Z jednej strony polegało
to na wprowadzeniu mieszkańców w historyczne uwarunkowania, z drugiej strony
odbiorcy dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z obecnością w tym fyrtlu
Poznania. Przestrzeń oraz jej postrzeganie uzależnione było od perspektywy
uczestnika oraz uczestniczki. Bycie w świecie – granice oraz możliwości, związane są
z samoświadomością istnienia. Bycie dla dziecka, wychowującego się na Głównej –
dumnej i niezwykle inteligentnej 6-letniej Basi jest czymś zupełnie innym niż jej
rodziców, decydujących się na zakup mieszkania w nowym budownictwie. Co więcej
międzypokoleniowość mieszkańców doskonale pokazała zróżnicowanie wewnątrz
grupy seniorów, z czego wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, a co nie było aż tak
istotne w przypadku innych zajęć. Okazało się, że część związana jest z Główną od
dziecka, a inni osiedlili się tutaj już jako dorośli ludzie. Przestrzeń można definiować
na wielu poziomach, nas interesował przede wszystkim obraz, który kreujemy w
głowie (skojarzenia, wyobrażenia oraz konfrontacja pomiędzy obrazem wymyślonym,
a tym realnym) oraz to, w jaki sposób może on ewoluować pod wpływem rozmowy:
mikro- oraz makro-historii, nowych lub zapomnianych pojęć3. Opowieść stała się więc
przestrzenią spotkania.

3

Odnosimy się w tym miejscu do koncepcji filozofii języka Ludwiga Wittgensteina oraz jego Traktatu
logiczno-filozoficznego, w którym wskazuje, na granice rozumienia świata poprzez język, którym się
posługujemy, a upraszczając rozumiemy tylko to, co potrafimy nazwać. Przekładając to na język opisu
i analizy dzieła wizualnego, wskazując tympanon, kartusz, kondygnacje, założenie osiowe –
wyposażamy odbiorcę w nowy zasób wiedzy szczegółowej, dzięki której zacznie przykładać większą
uwagę do otaczających budynków.
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Przestrzeń wizualna – wszystko, co nas otacza – została sprowadzona przez
odbiorców do fragmentu wycinka rzeczywistości – fotografii. Ważnym narzędziem w
trakcie spacerów były aparaty fotograficzne (polaroid, aparat analogowy oraz
cyfrowy). Dokumentacja miejsca, jego selekcja oraz przyjęta przez obserwatora
perspektywa, również pozwalały na wyciągnięcie ciekawych wniosków. W historii
sztuki istnieje termin, określany jako „sąd oka4”, rozumiany jako krytyka specjalisty –
twórcy,

rzemieślnika,

artysty.

W

naszym

przypadku

było

to

oko

mieszkańca/mieszkanki, które decydowało o tym, w jaki sposób najlepiej uchwycić
oraz przedstawić fragment rzeczywistości. Czujne oko mieszkańca, uwrażliwione
poprzez rozmowę, zaczynało inaczej postrzegać znaną sobie na co dzień przestrzeń.
W procesie robienia zdjęć znaczenie miał wiek, wysokość oraz wrażliwość. W
przypadku tego działania stworzyliśmy dokumentację przestrzeni widzianą różnymi
oczami mieszkańców. Efektem stała się mapa trzech – zdaniem mieszkańców i
mieszkanek – najważniejszych przestrzeni dzielnicy: rynku, parku oraz okolic fortu. W
pracy zbiorowej – kolażu – nie interesowała nas proweniencja zdjęcia, lecz
wielooglądowy obraz istotnych klisz, śladów na których zachowano indywidualne
wartości.
Ważnymi aspektami procesu odkrywania ważnych miejsc, ich poznawania i
redefinicji był również czas realizacji spacerów badawczych oraz warsztatów
storytellingowych – lipiec 2018 roku oraz specyficzne warunki atmosferyczne (dość
spore zachmurzenie, opady deszczu, stosunkowo niska temperatura powietrza).
Podczas dyskusji z mieszkańcami i mieszkankami w różnym wieku (seniorzy, seniorki,
dzieci w wieku 6-8 lat, nastolatkowie, rodzice dzieci, osoby dorosłe) główną – nomen
omen – bohaterką rozmów była Główna: zarówno jako miejsce historyczne, jak i
konkretny adres zamieszkania.
***

4

Pojawia się w sporze pomiędzy artystami [Paragone] w XV w., o to, która z dyscyplin jest
najważniejsza, sprowadzona do rywalizacji między malarstwem, a rzeźbą, w której uczestniczyli
Leonardo da Vinci i Michał Anioł. W 1546 roku Benedetto Varchi przygotował ankietę i do dyskusji
włączyło się więcej artystów, którzy również chcieli się włączyć do dyskusji.
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Agnieszka Liberacka5, członkini naszego zespołu badawczego przygotowała zwartą
oraz przystępną historię Głównej, która została przedstawiona mieszkańcom w trakcie
spacerów.
Przedstawiony poniżej rys historyczny dzielnicy (osiedla) Główna jest istotny z kilku powodów – m.in.:
-

sytuuje współczesny kształt przestrzenno-urbanistyczny Głównej w kontekście przemian, jakie
dzielnica przechodziła w przeciągu kilkuset lat,

-

kontekstowo objaśnia charakter społeczności lokalnej w dzielnicy Główna (m.in. izolację
społeczności lokalnej, odczucie marginalizowania mieszkańców przez władze miasta),

-

może być interpretowany jako historyczne podglebie silnej tożsamości mieszkańców Głównej –
jednym z istotnym elementów owej tożsamości jest silne przywiązanie do miejsca (teren
dzielnicy/osiedla), a także odrębność w stosunku do dzielnic/osiedli przyległych.

Osiedle Główna leży na prawym brzegu Warty przy ujściu rzeki Główna. Częścią
Głównej jest Nadolnik (zwyczajowo od nazwy ulicy określany jest kompleks bloków
komunalnych wybudowany w odległości około 200 metrów od ulicy w tym blok socjalny
Nadolnik 15). Z Główną sąsiadują Zawady, Komandoria, Śródka. Wedle Systemu
Informacji Miejskiej jednostka obszarowa Główna mieści się w granicach: od wschodu
i południa: torami kolejowymi do ulicy Św. Michała – włączając teren dworca
kolejowego Poznań Wschód i działki na początku ulicy Wrzesińskiej – następnie ulicą
i Św. Michała i Główną do rzeki Cybiny; od zachodu: rzeką Cybiną i Wartą od północy:
ulicą Chemiczną, południowym zasięgiem obszaru elektrociepłowni Karolin i dalej
Bałtycką ku granicy miasta. Nazwa ma prawdopodobnie pochodzenie topograficzne i
wzięła się od rzeki Głównej przepływającej w tym Rejonie. Dawny zapis (np. Głowno)
związany jest ze słowem głowa, co w topografii często oznaczało wzniesienie lub też
z terminem goły, nieporośnięty, otwarty. Główna w latach 1954–1990 należała do
dzielnicy Nowe Miasto, również teraz po wytyczeniu nowego podziału miejskiego
Osiedle Głowna administracyjnie należy do dzielnicy Nowe Miasto.
Na Głównej znajdują się jedne z najstarszych osiedli obszaru dzisiejszego
miasta – początki osadnictwa sięgają tutaj schyłku epoki lodowcowej, kiedy to za
cofającym się lądolodem przybyły do tundry stada reniferów, a za nimi myśliwi.

5

Agnieszka Liberacka – Organizator Społeczności Lokalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu (Filia Nowe Miasto). Raport: Mapa zasobów i potrzeb rejonu Główna w Poznaniu.
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Pozostały po nich skromne pamiątki w postaci narzędzi krzemiennych. Około 31002450 lat p.n.e. zamieszkali tu pierwsi hodowcy bydła, kóz i owiec, trudniący się również
rybołówstwem oraz zbieractwem, w mniejszym stopniu uprawą roli. W czasie prac
wykopaliskowych przy ul. Smolnej (2011) natrafiono na ślady osady sprzed 5000 lat.
Odkryto

fragmenty

narzędzi

krzemiennych,

paleniska

i

fragmenty

naczyń

ceramicznych z epoki brązu i żelaza. W późniejszych epokach istniała tu osada kultury
łużyckiej, kultury pomorskiej wraz z cmentarzyskiem (500-400 lat p.n.e. - rejon młyna
na Nadolniku), a także grupa domostw z I i II wieku naszej ery. Ogółem wyodrębniono
na Głównej i w okolicach 36 stanowisk archeologicznych.
Średniowieczna wieś Główna, zgodnie z badaniami z 2001, najpewniej
znajdowała się w rejonie rzeki Głównej. Natrafiono na jej ślady wzdłuż ulicy Mariackiej,
pomiędzy kościołem i ulicą Nadolnik. Ówczesny kościół mógł stać po wschodniej
stronie ul. Nadolnik. W wieku XIV nastąpiła zmiana układu przestrzennego wsi - jej oś
przemieściła się i była równoległa do ulicy Nadolnik, a już nie do Mariackiej. Kolejna
zmiana w tym zakresie nastała w wieku XVI, kiedy to centrum wsi przemieściło się na
ul. Średnią, skośnie w stosunku do traktu na Gniezno. Układ ten zachował się do XIX
wieku. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z XII i XIII wieku, kiedy to Główna
stanowiła osadę biskupów poznańskich, którzy w okolicach ul. Nadolnik posiadali
swoją letnią rezydencję.
W XVI i XVII wieku Główna stanowiła znaczną osadę w której mieściły się trzy
młyny wodne, folusz i tartak wykorzystujące do napędu koło wodne. Wieś stanowiła
własność biskupa poznańskiego i przynależała w 1580 do powiatu poznańskiego
województwa poznańskiego. W 1592 do Głównej sprowadzony został przez biskupa
Łukasza Kościeleckiego papiernik Zachariasz Mayer z Warszawy. Odbudował on
papiernię istniejącą tu od XV wieku. Pracował na rzecz poznańskiego kleru,
dostarczając mu głównie cienki papier. W początkach XVII wieku zakład dostał się w
ręce Jerzego Bolcza – mieszczanina z Poznania, a potem jego małżonki, która
zaniedbała przedsiębiorstwo. Biskupi przekazali je w związku z tym nieznanemu bliżej
Janowi (młynarzowi). Papiernia działała aż do czasów Jana Kazimierza. Biskup Uriel
Górka założył w XVI wieku na terenach wsi winnice, z których wino trafiało głównie na
stół biskupi. W tym samym wieku powstała tu też cegielnia.
Duże zniszczenia przyniósł wsi potop szwedzki (w 1676 zamieszkiwały tu tylko
33 osoby), a także działania wojenne w 1704 - stacjonował tu Jan Reinhold Patkul ze
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swoimi wojskami, co doprowadziło wieś do ruiny. W 1719 zbudowano tu browar,
którego zyski ratowały podupadającą wówczas Akademię Lubrańskiego (przywilej
nadał Krzysztof Antoni Szembek). W 1755 biskup Teodor Kazimierz Czartoryski
osiedlił w okolicy Głównej Olędrów. 1797 Prusacy skonfiskowali majątki kościelne,
a co za tym idzie Główna przestała być wsią kościelną, zachowując jednak aż do XIX
wieku charakter wiejski. W 1785 wieś po raz pierwszy ukazała się na planie Poznania
autorstwa Jana Bończy-Krzewskiego (zlecenie kapitulne).
W 1885 wieś liczyła 1028 mieszkańców przy powierzchni 550 hektarów. 1 lipca
1894 oddano do użytku szkołę ewangelicką przy ul. Gnieźnieńskiej (d. Pobiedziskiej)
– był to efekt petycji mniejszości niemieckiej, która narzekała, że dzieci niemieckie
muszą uczęszczać do szkoły polskiej, co osłabiało jakoby ich postępy w nauce. 21
marca 1902 otwarto nową, sześcioklasową szkołę katolicką przy ul. Harcerskiej
(d. Szkolnej). W 1895 powierzchnię wsi powiększono do 596 hektarów, co wiązało się
ze wzrostem liczby ludności do 1884 osób, w tym 1458 katolików, 423 ewangelików
i trzech Żydów. W listopadzie 1899 pierwsze osiem ulic uzyskało oficjalne nazwy
(niemieckojęzyczne).
W 1900 otwarto regularną linię omnibusową łączącą Główną z Poznaniem.
W 1906 wieś nawiedzona została przez epidemię szkarlatyny i błonicy. W tym okresie
Główna była (po Winiarach) gminą podpoznańską z najwyższym odsetkiem
mieszkańców popadających w kolizje z prawem. Regularne były tu bójki i burdy (np.
18 września 1904 zamieszki musiało tłumić wojsko).

Kolizje z prawem, a także swoisty „buntowniczy” charakter dzielnicy wciąż pozostaje odzwierciedleniem
stereotypowego myślenia o Głównej wśród mieszkańców pozostałych dzielnic Poznania. Co ciekawe, w
wypowiedziach mieszkańców Głównej nie pojawiają się określenia sugerujące, że ich najbliższe
otoczenie (ulica, fyrtel, osiedle, dzielnica) związane jest z przestępczym półświatkiem. Narosłe wokół
Głównej mity powielane są w jej stereotypowych ujęciach i reprezentacjach wyobrażeniowych.

Na Głównej częste były starcia z lokalnymi Cyganami, ponieważ było to jedyne
miejsce pod Poznaniem, gdzie przedstawicieli tej mniejszości osadzano na stałe
(kolonia cygańska liczyła ponad 200 osób z dwóch skłóconych klanów, walczących
często ze sobą przy pomocy noży i pistoletów). Romowie utrzymywali się z
muzykowania, akrobacji, żebrania i drobnych kradzieży. W 1909 Cyganie bez
pruskiego obywatelstwa zostali z Głównej wydaleni. W 1906 założono na Głównej:
Towarzystwo Obywateli, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" oraz Polskie-Katolickie
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Towarzystwo Rzemieślników. W 1910 powstał jeszcze "Sokół" żeński. W okresie
międzywojennym Główna traktowana była po macoszemu, co w swojej recenzji
stwierdził Stefan Cybichowski. Kazimierz Ruciński napisał zaś: zupełnie nie
uwzględniono przy opracowywaniu planu rozbudowy Głównej pierwiastka piękna.
Podkreślał przesycenie dzielnicy przemysłem oraz niewykorzystanie wód, w tym
Warty.
Ciekawe spostrzeżenia pochodzące z okresu międzywojnia, dotyczące estetyki dzielnicy,
znajdują swoje odzwierciedlenie we współczesności. Wśród wypowiedzi mieszkańców
pobrzmiewają

skargi

nieuporządkowanych

dotyczące

(aczkolwiek

wyglądu

licznych)

budynków,

terenów

chodników

zielonych.

oraz

Postindustrialny

charakter estetyki dzielnicy dostrzegalny jest przede wszystkim przez osoby, których
mieszkania ulokowane są na wyższych kondygnacjach – wówczas dostrzegają m.in.
kominy i kłębiące się dymy elektrociepłowni Karolin.

Estetyka dzielnicy porównywana jest przez jednego z mieszkańców do warszawskiej
Pragi.
Ostatnio zrobili tu nam park, to znaczy nie ostatnio, już parę ładnych lat temu, ale poza tym
niewiele się zmienia. Ale wie Pan, gdybyśmy poszli sobie wzdłuż Główienki, to tam jest bardzo
dużo drzew, ale śmieci. Jest też bardzo dużo śmieci.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 1]

Jak wychodzę na balkon zapalić papierosa, to mam widok na całkiem fajną dzielnicę, trochę
hipsterską. Nawet się śmieję, że jak we Władcy Pierścieni, widzę dwie wieże… od elektrowni.
[…]
Wiesz, ja od dzieciństwa mieszkałem w Warszawie, na Pradze. Tutaj przyjechałem z żoną, tzn.
wtedy z moją dziewczyną (…). I jak kupiliśmy mieszkanie tutaj, to poszliśmy zobaczyć okolice.
I wtedy poczułem, że jestem w domu. Te same krzywe chodniki, dym z kominów, pety, no i
odetchnąłem z ulgą (śmiech).
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]
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W 1931 planowano przebicie ulicy od strony Śródki, do ulicy Bałtyckiej, tyłami Zawad i
Głównej, do czego nie doszło z uwagi na wielki kryzys i protesty mieszkańców
planowanych do wyburzenia domów (Trasa Hlonda powstała dopiero w 2010).
W latach 20. XX wieku Zakłady Cegielskiego planowały budowę na Głównej
wzorcowej kolonii robotniczej dla swoich pracowników. Projektantem był Marian
Andrzejewski. Zrealizowano tylko jeden dom urzędniczy przy ul. Krańcowej 19.
Spłonął on w lutym 1945.
W czasie II wojny światowej znajdowały się na Głównej, którą Niemcy
przemianowali na Oststadt (czyli Wschodnie Miasto), obozy przejściowe dla Polaków
i Żydów wysiedlanych do Generalnego Gubernatorstwa lub wysyłanych do obozów
śmierci. Przez oba obozy przeszło około 130 tys. osób. Upamiętnia ich pomnik przy
ul. Bałtyckiej.
Co roku odbywają się tutaj obchody upamiętniające utworzenie obozu przesiedleńczego
dla ludności Wielkopolski. Jedną z inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców
w ramach CIL był także wernisaż wystawy Niezapomniana historia oraz spotkanie z drem
Bogumiłem Rudawskim, zajmującym się problematyką tego obozu.

Główna w latach 1954–1990 należała do dzielnicy Nowe Miasto. 25 lutego 1987
w miejscowej szkole podstawowej (nr 4) odbyło się spotkanie pokoleń upamiętniające
60. rocznicę włączenia osiedla w granice Poznania6.
Kontekst historyczny, przygotowany przez Organizatorkę Społeczności
Lokalnej – Agnieszkę Liberacką pozwala określić złożoność i wielobarwność
społeczności osiedla Główna. Opisując rozwój dzielnicy i zmiany następujące w
perspektywie historycznej, przede wszystkim uwidacznia się jej paradoksalna
bliskość, a jednocześnie odległość od centrum Poznania. Zwiedzając – spacerując i
przyglądając się architekturze – opowiadaliśmy o różnych czasach, które pozostawiły
ślad w układzie urbanistycznym oraz niejedną rysę na budynkach Głównej. Do dzisiaj
można dostrzec małomiasteczkowy charakter Głównej, która z powodu braku
bezpośredniej komunikacji tramwajowej z centrum miasta oraz usytuowania “na
wylocie” nie poczuwa się do bycia częścią Poznania.

6

Agnieszka Liberacka – Organizator Społeczności Lokalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Poznaniu (Filia Nowe Miasto). Raport: „Mapa zasobów i potrzeb rejonu Główna w Poznaniu”.
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Wie Pan co, no tutaj to jest trochę jakby miasto w mieście. Ja pamiętam, że przecież, jak się
mówiło, że się jedzie do miasta, to się jechało na Śródkę na zakupy jakieś, no tak jeszcze
ze dwadzieścia, może trzydzieści lat temu. Teraz to już na Śródce sklepów nie ma takich,
jakie kiedyś były…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]
Dobrze mi tu, mam samych młodych sąsiadów, chociaż nie znamy się w ogóle. Ale mi z tym
dobrze, że nikt nie wchodzi mi z buciorami w moje życie. Ja szanuję ich prywatność, oni
moją. Na początku wydawało mi się, że to jest trochę daleko, na uboczu, że w sumie jakaś
taka peryferyjna dzielnica i trochę się zmartwiłem, ale jak tu zamieszkałem, to stwierdziłem,
że jest bardzo spoko. Niby na uboczu, ale do centrum dość blisko. Przydałby się tramwaj,
ale wiem, że teraz mają budować na Naramowice, a nie do nas, chociaż na euro dwa tysiące
dwanaście miał być wybudowany (śmiech).
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

***
Spacer – ul. Główna
W trakcie pierwszego spaceru dominowała architektura oraz historia. Celem było
ukazanie Głównej na tle innych budynków, które uczestnicy znają z innych części
miasta. Jak również wyposażenie w wiedzę związaną z lekturą architektury.
Najważniejszy był detal oraz rola drobnej architektury (kapliczki, krzyże, jedno- i
dwukondygnacyjne domy) w pejzażu wiejsko-miejskim, który dominuje na Głównej.
Bez trudu wskazaliśmy z uczestnikami, różne koncepcje zabudowy oraz założenia
urbanistycznego, które widoczne są w usytuowaniu budynków względem obecnych
szlaków komunikacyjnych. Ważną rolę odegrali również mieszkańcy z przeszłości,
właściciele konkretnych domów lub same budynki, których rola została zapomniana
np. niszczejący budynek teatru. Pierwsze spotkanie było związane z obrazem makrohistorii, czyli stałych elementów obecnej zabudowy oraz ich miejsca w globalnej
przeszłości. Największą wartością jednak były mikro-historie, czyli opowieści
dopowiadane przez uczestników spacerów. Zbudowaliśmy narracyjny obraz Głównej
w którym przeszłość przenikała się z teraźniejszością. Każdy z uczestników wnosił do
niego to co najbardziej wartościowe w nim samym, czyli pasje, zainteresowania,
obawy czy niepokoje. Architektura oraz urbanistyka stała się dla nas stabilną strukturą
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współ-opowieści, w której znalazły się bardzo poważne wątki takie jak obawy i lęki, ale
też koncepcje zmiany czy potrzeby uczestników.
Spacer miał charakter międzypokoleniowy, uczestniczyli w nim seniorzy oraz
rodziny z dziećmi (najmłodsze nie miało roku, a najstarsze było w wieku szkolnym).
Wśród odbiorców byli seniorzy, którzy uczestniczą w działaniach Klubu Seniora, jak
również przedstawiciel Rady Osiedla oraz przedstawicielka Rady Rodziców ze Szkoły
Podstawowej.
W trakcie pierwszego spaceru dowiedzieliśmy się, że jeden z uczestników jest
miłośnikiem historii oraz pasjonatem przeszłości swojej małej ojczyzny Głównej.
Kolekcjonuje fotografie, wspomnienia, książki czy opowieści. W przypadku obecności
pana Karola nasz spacer został wzbogacony o wspaniałe anegdoty. Jedna z nich
szczerze wszystkich zafascynowała, ponieważ była związana z nieistniejącym
zakładem pogrzebowym. Pan Karol opowiadał o córce przedsiębiorcy, która sypiała w
trumnach dzięki czemu kontaktowała się ze zmarłymi. Świadczyła również usługi
mieszkańcom Głównej, w przypadku śmierci bliskiej osoby można było poprosić
dziewczynę, by spędziła noc w trumnie wybranej dla zmarłej osoby. Następnego dnia
kobieta przekazywała wieści od zmarłego rodzinie. Pan Karol utrzymywał, że ktoś z
jego rodziny nawet korzystał z daru córki przedsiębiorcy pogrzebowego. Anegdota
podobała się wszystkim uczestnikom, a w szczególności dzieciom, które chciały
dowiedzieć się jak najwięcej o dziewczynie z umiejętnościami. Dwugłos był bardzo
owocny zwłaszcza w przypadku jednej z kamienic. Opowieść historyczno-artystyczna
związana z detalem architektonicznym (omawianie zwieńczenia okien w układzie
symetrii dekoracji drugiej kondygnacji) została uzupełniona o informacje, że był to dom
rodzinny pana Karola, a piętro, którego zdobienia omawialiśmy, było mieszkaniem
jego rodziców. Szczególną rolę przypisuję radnemu, który za sprawą spacerów
przyglądał się dzielnicy w inny sposób – z perspektywy mieszkańców, o czym
wspomniał podczas spaceru. Wspólne wędrówki po Głównej dały też możliwość
rozmowy o potrzebach oraz oczekiwaniach mieszkańców i mieszkanek, których
chętnie wysłuchał.
Spacer – Rynek Wschodni
Celem spaceru była rozmowa na temat odbioru Głównej przez pryzmat przystanku o
tajemniczej nazwie Rynek Wschodni. Wieś Główna była klasyczną ulicówką, której
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układ urbanistyczny związany był z przebiegającą ulicą. W centralnym miejscu zaś
znajdował się rynek. W sytuacji innych dzielnic Poznania, nie mamy problemu z
rozpoznaniem struktury centralnego placu (Łazarz, Jeżyce, Wilda) w przypadku
Głównej, rynek pozostał wyłącznie w nazwie. Mieszkańcy zwrócili uwagę na mało
reprezentacyjny charakter tej części dzielnicy, brak spójności architektonicznej oraz
brak „pierwiastka piękna”.
To miejsce nazywa się Rynek Wschodni, bo to kiedyś był prawdziwy rynek i te topole, co tutaj
widać, to one niemal otaczały go dookoła. Ale potem, ja już nie pamiętam, czy w latach 60. czy
w 70. wybudowali sama. No sklepy są potrzebne, ale tak na środku rynku, to moim zdaniem
chyba trochę przesada, no ale czasu nie da się cofnąć…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]
Szkoda, bo to miejsce mogłoby być naprawdę fajnie wykorzystane, bo ja wiem… jakieś
parasole, knajpki, ogródki, żeby ludzie mogli wyjść z całymi rodzinami latem na przykład,
posiedzieć, pobyć ze sobą. A teraz jest tylko parking i sklep, tak jakoś szaro i smutno, ale na
święta zawsze stawiają tutaj takie piękne oświetlenie świąteczne. Ludzie różnie mówią, jednym
się podoba [oświetlenie] innym nie, ale ja muszę powiedzieć, że mi się podoba!
[Rozmowa z mieszkanką nr 3]

Piękno

bądź

atrakcyjność,
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również

funkcjonalność

oraz

przystępność

postanowiliśmy uczynić tematem spaceru. Mieszkańcy wiedzą sami doskonale jak
jest, więc prowadzenie spaceru było wyłącznie zadbaniem o tło historyczne oraz
przygotowaniem porządkującej drogi po wyznaczonym obszarze. Zostały omówione
budynki oraz

koncepcje architektoniczne, niestety nigdy nie

zrealizowane.

Wyposażeni w wiedzę, znający atuty związane z zabytkami np. doskonale odnowiony
budynek szachulcowy czy historię straży pożarnej na Głównej. Mogliśmy spojrzeć na
ten obszar z nowej innej perspektywy. W trakcie spaceru poświęconemu Rynkowi
poszukiwaliśmy, więc pięknych miejsc lub takich, które można by zmienić
(uprzystępnić, dostosować) niewielkim kosztem czy nakładem pracy. Zastanawialiśmy
się również w jaki sposób można by przywrócić charakter miejscu, które zostało
zdominowane przez supermarket. Jeden z członków Rady Osiedla, przysłuchiwał się
bardzo uważnie wszystkim sugestiom, ale też wskazywał na niebezpieczeństwa lub
na aktualne starania, które idą w kierunku pożądanej zmiany np. większa liczba ławek.
Najbardziej owocne oraz integracyjne były rozważania nad konkretnymi miejscami.
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Rola moderatora została wtedy sprowadzona wyłącznie do słuchacza, ponieważ
uczestnicy doskonale zdawali sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw oraz tego, że
nigdy nie uda się wszystkich zadowolić, przez zwyczajny konflikt interesów.
Bardzo kłopotliwa okazała się dla nas przestrzeń przy skrzynkach pocztowych
(obok supermarketu). Obszar stosunkowo duży, który wymagałby uporządkowania.
Dzięki temu, że jest delikatnie odsunięty od “Głównej” arterii, mógłby stać się
przestrzenią zieloną. Mieszkańcy jednak zwrócili uwagę, że dokładnie w tym miejscu
“inni” mieszkańcy przesiadują oraz spożywają alkohol i trudno byłoby zmienić ich
przyzwyczajenia.
[…] no siedzą tutaj i chleją, przesiadują na okrągło, kiedy bym nie szła tędy, to zawsze jakiegoś
pijaczka spotkam, co siedzi i pije. Ale żeby oni jeszcze pili coś dobrego, te najgorsze mamroty piją,
ja nie wiem, jak tak można w biały dzień!
[Rozmowa z mieszkanką nr 3]

Problem zawłaszczania przestrzeni prowadzi do wykluczenia części społeczności. W
przypadku tego konkretnego miejsca usłyszeliśmy, że podjęto różne starania
(kwietnik, trawa, systematyczne porządki, ławka) wszystko jednak było niszczone. W
trakcie spaceru nie znaleźliśmy odpowiedzi, w jaki sposób zaradzić temu problemowi,
który ewidentnie trapi mieszkańców.
Analogiczny konflikt interesów zaobserwowaliśmy w przestrzeni rosarium.
Skwer, niestety mocno zaniedbany, stał się toaletą dla psów. Przestrzeń zielona o
bardzo dużym potencjale (na rynku mamy deficyt roślinności) zamiast cieszyć oko,
jest swoistą pułapką, ponieważ nawet poruszając się alejkami, jesteśmy narażenie na
ekskrementy. Włączyliśmy się tym samym w dyskusję na temat obecności oraz
odpowiedzialności za zwierzęta w mieście.
No, ale nawet, gdyby tutaj postawić więcej ławek i zrobić taki skwer, żeby ludzie mogli chwilę
odpocząć, to przecież tutaj jest gówno na gównie. Wychodzą z tymi psami, a one srają, gdzie
popadnie. Ja lubię zwierzaki, sama mam psa, no ale sprzątam po nim. Idę zawsze na spacer z
woreczkiem, takim foliowym, zbiorę i po sprawie. To chyba nie jest aż takie trudne, no ale ludziom
to czasami ciężko coś wytłumaczyć, pani się chyba zgodzi, prawda?
[Rozmowa z mieszkanką nr 4]
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Bo to jest po prostu srawnik! (śmiech) Taki trawnik, na którym pieski robią za potrzebą, no to, to
się nazywa po prostu srawnik!
[Rozmowa z mieszkańcem nr 3]

Celem rozmowy nie było wzajemne przytakiwanie sobie i narzekanie, lecz znalezienie
realnego rozwiązania problemu, który znany jest w całym mieście. Zdecydowanie
odpadało - uprzątnięcie trawników oraz ustawienie znaku z zakazem wyprowadzania
psów, ponieważ system zakazów i nakazów nie działa. Analogicznie złym pomysłem
byłoby ogrodzenie skweru, bo tym samym stałby się “elitarny” i nie dla wszystkich.
Mieszkańcy sami wskazują na niechęć do płotów z powodu nowych grodzonych
osiedli, których na Głównej jest coraz więcej. Temat płotów jest więc bardzo trudny na
tym obszarze.
Ja to się kiedyś nawet przeszedłem na to nowe osiedle na Smolnej. I mnie zamurowało, jak
zobaczyłem, że tam są bramki i wejść na osiedle nie można za bardzo, wszystko ogrodzone,
jakby jakieś złote skarby tam były przetrzymywane. A szkoda, bo tam i kawiarnia jest, taka
malutka, no ale jest, ale ludzie z ulicy to wejść za bardzo nie mogą. I to jest przykre…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]

Podobnie utopijna jest wizja wyedukowania wszystkich mieszkańców by sprzątali po
swoich psach. Wspólne rozważania przyniosły jedną koncepcję, która być może
sprawdziłaby się w tej przestrzeni. Zakładając, że część mieszkańców lubi bądź
uważa ten skwer za dogodną toaletę swojego pupila, warto (może) wyodrębnić
fragment tej przestrzeni specjalnie dla psów (budując profesjonalną toaletę). Istnieje
szansa, że takie działanie byłoby integrujące zarówno przeciwników, jak i zwolenników
szczekających czworonogów, a co za tym idzie doprowadziłoby do większego
poszanowania zieleni.
Spacer – Park Nadolnik
W trakcie spaceru po parku, wśród uczestników przeważały dzieci, dlatego charakter
rozmowy musiał być dostosowany do ich potrzeb. Jedna z ważniejszych rzeczy
poruszonych w trakcie była związana z tym, że podobnie jak projektuje się miasta
analogicznie projektuje się ogrody. Spacer po mieście oraz spacer po parku są bardzo
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podobne. Stare Parki oraz stare ogrody utrzymane są w różnych stylach, ten który
obecny jest na Nadolniku doskonale koresponduje ze zróżnicowanym terenem.
Staraliśmy się rozróżnić nowe od starych nasadzeń oraz porównać, czy współcześni
ogrodnicy miejscy, kontynuują ideę parku. Ważne dla nas było również to, kto mieszka
w parku. Sześciolatka podzieliła się historią, w której spotkała po raz pierwszy sarnę.
Większość mieszkańców Głównej cieszy powrót bobrów do rzeczki Główienki,
przepływającej przez Nadolnik. Kilka osób wspominało również dziki oraz zające.

To jest dla mnie dzielnica pełna paradoksów. Z jednej strony jest strasznie dużo takiego
postindustrialu, jakieś kamienice odrapane, porobotnicze mieszkania i budynki. Tam,
trochę dalej, Bałtycka… te rejony… tam jest bardzo dużo fabryk, które – jak przypuszczam
– płacą dość duże podatki, tylko to się w ogóle nie przekłada na jakieś inwestycje dla
mieszkańców tej dzielnicy. […]
A z drugiej strony jest tutaj bardzo dużo zieleni, tylko moim zdaniem nieco zaniedbanej.
Tzn. jest park i on jest bardzo ładny, ale dość mały, a jak się pójdzie kawałek dalej w
stronę McDonalda to płynie sobie ta rzeczka i dużo roślinności dookoła, ale strasznie
zaniedbanej właśnie. Trzeba by coś z tym zrobić.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Tutaj jeszcze kiedyś, kiedyś, to mnie na świecie nawet nie było – czyli musiało to być wieki
temu (śmiech) – był podobno piękny park, a przynajmniej były takie projekty, bo płynie
sobie nasza Główienka i ona się tam malowniczo wije… Ale teraz jest dookoła pełno
chaszczy, tego nikt nie przycina, a młodzi sobie znaleźli idealne miejsce, gdzie mogą
spożywać alkohol. Tam po ciemku to strach się na spacer wybrać!
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]

No jest tam trochę syfu, ale ostatnio przecież wzięliśmy się do roboty! Pół dnia
sprzątaliśmy te tereny przy Główience i co się okazało, że tam pływają bobry!
[Rozmowa z mieszkanką nr 6]

Tam jest przecież idealne miejsce, żeby przedłużyć wartostradę i ją przeciągnąć aż do
Bałtyckiej, bo tam też jest ścieżka rowerowa, to przecież można by je połączyć i
mielibyśmy super szlak rowerowy na Głównej! A może tak mówię, bo sam jeżdżę dużo
rowerem, czy do pracy, czy do centrum… (śmiech) Ja nawet widziałem, że był taki projekt,
[PBO], żeby tam przedłużyć wartostradę, no ale on nie przeszedł dalej, nie wiem w sumie,
dlaczego…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]
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Z powodu braku kompetencji moderatora oraz braku obecności ornitologów, nie udało
nam się ustalić tego, jakie ptaki można spotkać na Głównej, chociaż wspólnie
uznaliśmy, że jest ich wiele. Naturalnie dzieci były zainteresowane rozmową o
zwierzętach, ponieważ ich bliskość cieszy.

W mediach społecznościowych, w wydarzeniu dotyczącym wspólnych spacerów po
dzielnicy inni mieszkańcy (nieuczestniczący w spacerach) toczyli spór związany z
obecnością stworzeń, a dokładniej śladów które zostawiają. To zaś stało się pretekstem
do wyrażenia swoich opinii na temat podziałów społecznych na Głównej:
XX: Fakt, zauważyłem, że kurczy się park. Zimą przychodziły dziki i sarny, teraz mamy
blokowisko, wycinkę i psie kupy.
YY: Dziki i sarny też zostawiały kupy a pies to też zwierze, tylko blokowisko jest niepotrzebne
i ludzie tam mieszkający, którzy się ogrodzili płotami i nie chcą się zasymilować z rdzennymi
mieszkańcami, uważając się za pierwszy sort. A nas mieszkańców Głównej traktują jak drugi
sort
XX: Krzysztof polecam poczytać McKennę na temat wpływu kupy kopytnych na rozwój Homo
Sapiens1.

Podczas

spaceru

usłyszeliśmy

także

historię,

związaną

z

unikatowymi

zainteresowaniami poprzedniego proboszcza, który na terenie parafii miał barana,
koguta oraz kilka innych bardziej i mniej egzotycznych zwierząt. Mieszkańcy nie byli
pewni co do tego, jakie dokładnie, lecz podobno parafia słynęła z tej wyjątkowej
menażerii. Nikt nie wiedział, co stanie się ze zwierzętami po objęciu parafii przez
nowego proboszcza, który zanim pojawił się oficjalnie na stanowisku, zraził do siebie
mieszkańców. Jedną z przyczyn był konflikt ze Świetlicą Socjoterapeutyczną
prowadzoną w zabudowaniach należących do parafii, co wywołało duży sprzeciw
lokalnej społeczności, zwłaszcza że poprzedni proboszcz uchodził za wyjątkową
postać, która wspierała inicjatywy oddolne oraz pomagała mieszkańcom.
No, ksiądz proboszcz to naprawdę wspaniały człowiek. Taki do ludzi, zawsze jakieś rozwiązanie
znalazł, trochę musiał pomyśleć i coś zaradził. Przecież tę świetlicę też pozwolił tam prowadzić.
Teraz nie wiem, co z tymi dzieciakami będzie. Mam nadzieję, że uda się to jakoś załatwić.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]
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W trakcie spaceru rozmawialiśmy także o młynie, od którego pochodzi nazwa z jednej
ulic oraz „rejonu” Głównej: Nadolnik – dolny młyn w przeciwieństwie do górnego młyna
(również nieistniejącego). Dzieciom spodobało się, że nazwy własne zdradzają nam
pochodzenie oraz historię.
Tutaj kiedyś był stawek, oni go potem zasypali, jak młyn przestał funkcjonować, ale tutaj zawsze
ślizgaliśmy się na łyżwach za młodu… Teraz nie ma ani stawku, ani młyna… […]
Pani mówi o tych ruinach, które pozostały po tych podpaleniach?! Przecież to są jakieś zgliszcza,
nic nie zostało, zupełnie nic…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]

Historia młyna zbulwersowała i wciąż bulwersuje mieszkańców. Mieszkańcy
szczodrze dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat historii „przypadkowych”
pożarów młyna. Z różnych głosów oraz opinii ustaliliśmy, że kilka pożarów nie było
przypadkowych oraz że obecnie zbudowany nowy blok za bardzo ingeruje oraz
wkracza w przestrzeń parku. Żaden z uczestników nie był zwolennikiem agresywnych
postępowań, jakie obserwowali w czasie walki inwestora z ruiną młyna, by pozyskać
grunt pod zabudowę.
Może pani zapytać kogokolwiek tutaj, ale to tych musi pani pytać, co pamiętają, co tutaj się
działo. Przecież tych pożarów było kilka, ja mam nawet nagrany jeden z nich kamerą. To nie
były przypadkowe pożary, to były celowe podpalenia – takie jest moje zdanie! Przecież tutaj
jest doskonały teren pod zabudowę, blisko zieleni, blisko Główienki, kiedyś podobno jakiś
hotel miał tutaj powstawać, ale to też durny pomysł! […]
[Rozmowa z mieszkańcem nr 2]
No i widać, jakie to przypadkowe podpalenia były, prawda?! Jaki piękny nowy blok powstaje.
Podobno tutaj mają zamieszkać studenci, że takie małe pokoiki będą budować, jakby stancje,
maluśkie kawalerki, ale to też dziwne, moim zdaniem… Studenci na Głównej? Przecież tutaj
nie ma żadnej uczelni, chociaż przecież tam, no… na Nieszawskiej też był kiedyś akademik,
a nie! On dalej tam jest!
[Rozmowa z mieszkanką nr 4]
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Ostatnim wątkiem, który wywołał wiele emocji było zagadnienie samego parku, który
z roku na rok zmniejsza swoją powierzchnię. Zarówno dyskusja w Internecie, jak
również rozmowy w trakcie spaceru obrazują troskę mieszkańców o zieleń. Z dużą
niechęcią mieszkańcy wypowiadają się o grodzonych osiedlach, które stanowią także
barierę komunikacyjną.
Tutaj obok parku jest przecież to nowe osiedle na Smolnej. To znaczy nie już takie nowe, bo ono
już tam ładnych parę lat stoi, ale cały czas je rozbudowują. I niestety, to jest grodzone osiedle.
Nie można wejść – koniec i kropka. Przecież ja nieraz, jak idę na spacer, to muszę całe to osiedle
obejść dookoła, bo nie mogę pójść na skróty między blokami, bo jest ogrodzone i strzeżone!
[Rozmowa z mieszkanką nr 4]

Interesująca jest jednogłośność uczestników i negatywna opinia o nowych osiedlach.
Być może żaden z uczestników spaceru nie mieszka w tego typu zabudowie lub pod
presją innych postanowił milczeć – trudno jednoznacznie stwierdzić. Koncepcja
izolowanych mieszkań w ogrodzonych posesjach doczekała się już literackiej oraz
naukowej krytyki. W przypadku Głównej tego typu budynki podkreślają obcość,
odrębność od mieszkańców, którzy mieszkają np. w kamienicach. Wiele osób
podkreśla, że nie zna mieszkańców „z tych z bloków”, ponieważ nie ma wspólnej
przestrzeni, w której mogliby się spotkać.
[…] no dzięki Bogu, że teraz czasem my się spotykamy na tych różnych warsztatach czy tam
spotkaniach, które wy organizujecie, ale wcześniej to nie bardzo było takie miejsce, gdzie
można by się po prostu, tak po ludzku poznać […]

[Rozmowa z mieszkanką nr 4]

Dla mnie to jest trochę dziwne, no bo ja też mieszkam na nowym osiedlu, ale nie kupiłbym
mieszkania na takim osiedlu ogrodzonym i odciętym od świata. Kiedyś nawet czytałem, że to
są takie getta klasy średniej, że wiesz, masz dużo kasy, stać cię na takie mieszkanie, to
kupujesz, żeby się odgrodzić od plebsu… W ogóle to odgradzanie się nie jest najlepszym
pomysłem moim zdaniem.

[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

25

Radna osiedlowa uczestnicząca w spacerze zwróciła uwagę, na rolę kościoła, który
jest miejscem, gdzie wierzący regularnie się widują i wymieniają kilka zdań. Natomiast
nowi mieszkańcy, według niej do kościoła nie chodzą lub wybierają inne godziny,
przez co nie ma okazji by nawiązać relację. Jednym z miejsc, gdzie spotykają się
mieszkańcy tzw. „nowej Głównej” oraz tzw. „starej Głównej” jest także supermarket
Lidl, w którym wszyscy robią zakupy.
[…] albo oni chodzą na msze na inne godziny albo nie chodzą do kościoła w ogóle. To znaczy ja
nie mam z tym problemu, że ktoś nie chodzi do kościoła, bo przecież teraz w tych czasach to
trudne czasami może być… zależy co kto z domu wynosi.

[Rozmowa z mieszkanką nr 4]

Podobnie nie istnieje na Głównej miejsce, gdzie można by spotkać się i wypić piwo.
Małe gastronomie, czynne są do godziny 19:00 i oferują: pizzę, pierogi oraz jedzenie
gruzińskie oraz obiady domowe. Spotkanie w parku dało nam możliwość rozmowy na
wiele tematów niekoniecznie związanych z drzewami oraz alejkami chociaż to też było
bardzo istotne.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami, spacerów badawczych oraz
własnych obserwacji zespół diagnostyczny Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych
dostrzega zagrożenie na terenie osiedla Główna w postaci gentryfikacji.
Pojęcie gentryfikacja wywodzi się od angielskiego słowa gentry (szlachta). Po raz pierwszy
użyła go Ruth Glass w 1964 roku opisując przejmowanie i renowację przez klasę średnią
zdegradowanych zasobów mieszkaniowych w londyńskiej dzielnicy Islington. Obszar ten
zajmowany był wcześniej przez klasę niższą, która zmuszona została przenieść się do innych
części miasta. […] R. Glass opisując zjawisko gentryfikacji wskazała na główne cechy
świadczące o tym procesie, wśród nich:
– kompleksowa poprawa stanu substancji mieszkaniowej na gentryfikowanym terenie,
– zmiany stosunków najmu-własności, najczęściej rozproszenie własności i wyeliminowanie
najmu,
– wzrost cen gruntów i budynków,
– wymiana klasowa – wysiedlenie uboższej ludności i napływ bogatszej klasy średniej.
Od czasu pierwszej obserwacji gentryfikacji pojawiło się wiele nowych jej definicji. A.
Lisowski charakteryzuje trzy podstawowe znaczenia obecne w literaturze przedmiotu:
– gentryfikacja jako forma procesu wymiany społeczeństwa w centralnych częściach miasta,
zwana również klasyczną gentryfikacją (Glass 1964, Hamnett 1991),
– gentryfikacja jako proces „elityzacji” lub „zmieszczannienia” wewnętrznych części miasta
(Ley 1981, 1986, Chenu, Tabard 1993),
– gentryfikacja jako metafora opisująca pozytywne skutki procesu odnowy dla ubogich
gospodarstw domowych uczestniczących w tym procesie (Cameron 1992, Bailey, Robertson
1996).
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A. Karwińska wskazuje na trzy rodzaje zmian zachodzących w dzielnicach gentryfikowanych,
co pozwala na wyróżnienie gentryfikacji ekonomicznej, gentryfikacji społecznej oraz
gentryfikacji symbolicznej (kulturowej). Gentryfikacja ekonomiczna wiąże się ze wzrostem cen
najmu mieszkań, jak również wzrostem kosztów utrzymania. Gentryfikacja społeczna
oznacza zmianę składu społecznego dzielnicy na osoby młodsze, z wyższym
wykształceniem, zatrudnione przede wszystkim w sektorze usług. Gentryfikacja symboliczna
oznacza wytworzenie aury niezwykłości, a potem również prestiżu, związaną z dzielnicą.
[Źródło:

Gentryfikacja

jako

efekt

rewitalizacji.

Przykład

Poznania;

on-line:

https://urbanistyka.info/2017/09/15/gentryfikacja-jako-efekt-rewitalizacji-przykład-poznania]

Klasyczna gentryfikacja zwykle nie zachodzi z dnia na dzień. Charakteryzują ją kolejne
fazy, w których następuje przejmowanie budynków przez nowych mieszkańców oraz
wypieranie starych mieszkańców przez nowych, napływowych lokatorów.
Zważywszy na fakt, iż w ostatnich latach powstało wiele studiów opisujących proces
gentryfikacji na podstawie przypadków na terenie Poznania, dostrzegamy potencjalne
zagrożenie w szeroko rozpowszechnionych działaniach deweloperów na terenie
osiedla Główna w Poznaniu.

Spacer – Fort
Podobnie jak w przypadku parku włączyliśmy elementy historyczne w spacerze
o tematyce fortowej i omówiliśmy zagadnienie miasta twierdzy. Odwołaliśmy się do
innych miast takich jak Kraków czy Wrocław wskazując na trudności związane z
życiem w izolacji „za murem”. Dodatkowo udało się zdementować obiegową
informację jakoby „zaborcy” niszczyli mury, by gasić ducha polskości w mieszkańcach.
Sama Główna nie znalazła się w obrębie fortyfikacji, jednak, co niezwykle istotne,
stanowiła tzw. przedpole, co rzutowało na architekturę oraz układ urbanistyczny
ówczesnej wsi. Opisując forty oraz ich funkcjonowanie zwróciliśmy uwagę na system
komunikacji, czyli wewnętrzną kolej. Otworzyło to przestrzeń do rozmowy zarówno o
zabytkowej architekturze użytkowej – dworce w Poznaniu (w tym Dworzec Poznań
Wschód, zwany wcześniej również dworcem Poznań Główno oraz Poznań Główna),
jak również o omnibusach i trolejbusach. Wątek komunikacyjny pobudził mieszkańców
do dzielenia się wspomnieniami. Przypomnieliśmy stare plakaty, które zapraszały
mieszkańców na Śizgawkę na Głównej. W sposób dość konkretny i jednoznaczny
wybrzmiała także potrzeba lepszej komunikacji bezpośredniej z centrum miasta.
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Wywiad badawczy
W trakcie realizacji projektu staraliśmy się dokładnie poznać naszych
odbiorców. Jednym ze sposobów był umówiony wywiad. Poniżej prezentujemy
bardziej szczegółową analizę jednego z przeprowadzonych wywiadów badawczych –
rozmowa z mieszkańcem nr 5.
Nasz rozmówca to młody człowiek, który mieszka na Głównej od 3 lat.
Rozmowa była bardzo przyjemna, zależało nam przede wszystkim na poznaniu jego
perspektywy widzenia Głównej, zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów
życia w tej dzielnicy.
Najbardziej pozytywne aspekty, życia w dzielnicy to bliska odległość do miejsca
pracy. Wskazał również aspekt ekonomiczny, czyli stosunkowo niedrogie mieszkania
w nowym budownictwie.
[…] To znaczy jednym z takich argumentów było to, że to miejsce, w którym mieszkam było
położone dosyć blisko mojego zakładu pracy. To był jeden z argumentów, nie znałem wcześniej
specjalnie tej dzielnicy, wiedziałem, że ona istnieje, ale nigdy wczesniej tutaj nie byłem oprócz
takich jakichś przejazdów do rodziny, która mieszka trochę dalej… także to był jeden z
argumentów i to był taki okres, gdzie przeglądałem bardzo dużo ofert mieszkaniowych,
oczywiście szukając takiego miejsca w Poznaniu gdzie chciałbym zamieszkać i też takim
dodatkowym argumentem było to, że było to jednym z tańszych miejsc.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Dla rozmówcy wartościowym aspektem mieszkania na Głównej jest dobra
komunikacja publiczna. Ważnym elementem jest także alternatywna możliwość
dojazdu do centrum, czyli sprawne ścieżki rowerowe. Mężczyznę cieszą dynamiczne
zmiany, które obserwuje od momentu wprowadzenia się, a przede wszystkim nowe
ławki i zieleń.
[Główna] jest to miejsce dosyć dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta to znaczy, dosyć
szybko można się stąd przedostać w różne miejsca, ja akurat lubię przemieszczać się rowerem,
więc tym rowerem również jest mi wygodnie do mojego obecnego miejsca pracy, ale także do
centrum…
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]
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Wśród negatywnych elementów rozmówca zauważa, że dzielnica ma złą sławę
pośród innych w Poznaniu, ta negatywna opinia wpływa na wrażenie, że jest na
Głównej niebezpiecznie. Jednak jak sam zauważa, on nie czuje tutaj jakichkolwiek
niebezpieczeństw.
[…] no dzielnica nie słynie z… (pauza) nie jest to najbezpieczniejsza dzielnica, przynajmniej w
takim powszechnym mniemaniu.
W sensie wśród innych poznaniaków?
Tak, i tez jak się wymienia takie niebezpieczne dzielnice w Poznaniu, przynajmniej ja zawsze
kojarzyłem taką niebezpieczną dzielnicę jako Dębiec, ale gdzieś później ta Główna też się
pojawiała. No w tym okresie w którym tutaj jestem w przeciągu ostatnich 3 lat, nie zdarzył mi się
żaden incydent niebezpieczny, nie zdarzyło mi się, żebym był przez kogoś zaatakowany,
zaczepiony, czy cokolwiek innego… Nie mniej, faktycznie, można zauważyć na ulicy różnych
typków, ale to pewnie w każdej dzielnicy takie towarzystwo się znajdzie.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Mieszkając tu, zauważa ludzi, którzy przedstawiają sobą pewien zespół negatywnych
cech, dużego osamotnienia, opuszczenia, być może braku zaradności życiowej, która
w tym rejonie nie jest kwestią marginalną. Nazywa to „skazą Głównej”, która odbija
swoje piętno także na twarzach mieszkańców. Elementem, który jest widoczny i który
przeszkadza to zdecydowanie, zdaniem rozmówcy mieszkańcy, którzy spożywają
nadmiernie alkohol.
W mieszkańcach jest coś takiego jak skaza Głównej (śmiech) […] To znaczy stojąc na Śródce
można ocenić, którzy ludzie będą jechali autobusem w kierunku Głównej.
A są jakieś cechy charakterystyczne?
Nie wiem, wydaje mi się, że po ich twarzach widać, że to są ludzie, którzy lubią spożywać
alkohol. Myślę, że to nieładnie, że tak mówię o tym, ale wydaje mi się, że to jest dość częste
tutaj. […] No oczywiście, takimi punktami zapalnymi [gdzie można spotkać ludzi
spożywających alkohol] są sklepy, gdzie można kupić alkohol, czyli to są Delikatesy Centrum
i Żabka, gdzie można często spotkać ich w otoczeniu tych sklepów. […] Za delikatesami jest
nawet taka specjalna miejscówka gdzie państwo lubią się zatrzymać i właśnie w małych
grupkach spożywać alkohol, a później zostawić po sobie butelki, na miejscu.
No i oczywiście to nie dotyczy wszystkich [mieszkańców], ale ta grupa, no w jakiś sposób się
rzuca w oczy, bo od razu włącza nam się jakiś taki mechanizm obronny albo nie wiem,
ewentualnie ucieczki, przejścia na drugą stronę ulicy w razie czego… Te osoby jakoś tak
zapadają w pamięć.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]
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Mężczyzna dostrzega też problem dotyczący śmieci i – jego zdaniem – braku
świadomości ekologicznej wśród społeczności osiedla Główna.
Drugim punktem, który mi się tak kojarzy, że jest dużo śmieci, jest Żabka, po prostu zawsze jest
pełno wszystkiego Ja nie wiem czy to jest jakiś standard, że jak się coś zje, to się tam wyrzuca
pod tym sklepem, czy nie ma kosza, nie wiem… Do Żabki często nie chodzę, tylko jak już muszę
bardzo… i tam, faktycznie, zawsze na drodze jest pełno śmieci na chodniku, zawsze.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Inną patologią, która niestety obecna jest i przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu
to obawa o kradzież własności.
No, bałbym się, że go ukradną, znaczy myślę o rowerze takim, jakbym był do niego bardzo
przywiązanym, bo do tego nie jestem, ale no, na ten moment nie byłoby to bezpieczne w ogóle,
nie tylko dla mnie, ale dla kogokolwiek chyba – zostawić go właśnie gdzieś tak przypiętego.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Rozmówca wskazuje również na bardziej złożony element koegzystencji w dzielnicy,
czyli brak możliwości spędzenia czasu wolnego. Przekłada się to zdaniem mężczyzny
na brak relacji między mieszkańcami.
Mój czas wolny, yyy… nie ma go za wiele (śmiech), ale jeżeli już się taki zdarzy to niespecjalnie
spędzam go na Głównej, bo nie wiem czy odczuwam, po pierwsze, taką potrzebę… Może bym
odczuwał, ale nie wiem, czy jest gdzie taki czas tutaj spędzać, bo raczej jest to miejsce, które
trzeba przemierzyć rowerem, żeby się gdzieś dostać dalej albo samochodem, autobusem... […]
No, kawiarnia by się przydała, no to jest miejsce, które by się przydało, bo jak się czasami chce
spotkać z kimś, a niekoniecznie chce się przychodzić do mieszkania swojego, to na Głównej
nie ma takiego miejsca, gdzie można by się spotkać, gdzie można by usiąść ze spokojem, wypić
dobrą kawę, są oczywiście jakieś cukiernie w okolicy, są piekarnie, chociaż ja na przykład
bardzo wcześnie rano czasem wstaje do pracy i chciałbym kupić pieczywo w którejś z tych
piekarni, to o tej godzinie są wszystko zamknięte, mogę kupić jedynie pieczywo w sklepie, więc
może to też jest jakaś rzecz do rozważenia.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Ważnym aspektem rozmowy jest ocena relacji z sąsiadami oraz osobami, które
podobnie do rozmówcy mieszkają w tej samej dzielnicy. Mężczyzna zauważa, że sam
w niewielkim stopniu utrzymuje kontakt z sąsiadami, ponieważ najzwyczajniej w
świecie nie ma okazji ich spotkać. Zastanawia się nawet czy istnieją, ponieważ
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zazwyczaj wieczorem widzi wyłącznie ciemne okna w bloku. Przekłada się to
bezpośrednio na brak znajomości wśród mieszkańców, a tym samym na brak więzi
międzyludzkich między sąsiadami.
Ja nawet nie jestem pewien czy we wszystkich mieszkaniach w bloku, w którym mieszkam,
ludzie są, mieszkają, bo często jak się jedzie wieczorem, to bardzo wiele świateł jest
pogaszonych i wydaje mi się, że to tak pogaszonych cały czas, jakby nie wszystkie mieszkania
były zamieszkane. Chociaż jak kupowałem, a było to jedno z ostatnich, więc nie bardzo mi się to
zgadza wszystko. A jeżeli chodzi o sąsiadów z mojego piętra, to znamy się tylko na zasadzie
„cześć, cześć”. Wiem, gdzie pracuje dwoje spośród moich sąsiadów, a dwóch pozostałych, to
znaczy mieszkańców dwóch pozostałych mieszkań w ogóle nie znam. Jedną Panią widziałem
może raz, w przeciągu tych trzech lat, jak tu mieszkam.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Dostrzega jednak, że w dzielnicy, w najbliższym otoczeniu są osoby, którym może
zaufać i powierzyć swoje mieszkanie pod nieobecność.
Zanim się tu wprowadziłem to tak sobie mówiłem, że warto by było poznawać sąsiadów i nawet
miałem taki pomysł, żeby na samym początku wszystkich sąsiadów z piętra zaprosić, na jakąś
kawę albo kolację i spotkanie zrobić, ale nigdy tego nie zrealizowałem, choć myślę, że warto
by było znać swoich sąsiadów, ponieważ też jest wtedy jakieś poczucie bezpieczeństwa,
zwłaszcza jak się wyjeżdża albo wyjeżdża na długo, to jest ktoś, kto może tutaj zajrzeć, może
podlać roślinki albo chwilę się pokręcić
A teraz spośród swoich sąsiadów miałbyś taką osobę, której mógłbyś powierzyć
mieszkanie pod twoją nieobecność?
Tak, mam taką osobe – jest to rdzenna mieszkanka Głównej, nie mieszka w moim bloku, ale
kilka bloków dalej, pracujemy w jednym miejscu pracy i faktycznie już to się zdarzało i myślę,
że nie będzie też problemu w przyszłości, że przekazujemy sobie klucze i każdy z nas może
właśnie zajrzeć, wyjąć pocztę i tak dalej.
[Rozmowa z mieszkańcem nr 5]

Kolejna kwestia, którą porusza nasz rozmówca to rozwarstwienie na starą oraz nową
Główną. Wyjaśnia, że chodzi o rdzennych mieszkańców, którzy mieszkają w
większości w starym budownictwie oraz nowych, którzy wprowadzili się niedawno do
ogrodzonych, zamkniętych osiedli. Między nimi wyrosła bariera, którą dostrzegają
wszyscy i bardzo trudno ją pokonać. Dwie Główne to dwa światy, których jedynym
miejscem wspólnym jest sklep Lidl, w którym wszyscy robią zakupy.
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Pod_wieczorki, czyli… spotkania z mieszkańcami
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami osiedla Główna. Przygotowaliśmy drobny
poczęstunek oraz napoje, sugerowaliśmy również by mieszkańcy przynieśli coś, czym
mogą podzielić się z innymi.
Ten prosty gest był okazją do tego, byśmy mogli zaprezentować Centrum
Inicjatyw Lokalnych oraz organizatorów, czyli Stowarzyszenie Młodych Animatorów
Kultury oraz wysłuchać propozycji mieszkańców na działania związane z ich miejscem
zamieszkania. Już podczas pierwszego spotkania ze społecznością lokalną pojawiły
się pomysły na realizację inicjatyw oddolnych mieszkańców.
Usłyszeliśmy o tym, że istnieje wewnętrzny podział społeczności osiedla na:
„starych” mieszkańców oraz „nowych”, którzy mieszkają w obrębie ogrodzonych
osiedli. Te dwie „Główne” nie mają okazji do integracji, dlatego, podstawowym celem
naszych działań, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców było stworzenie takiej
przestrzeni. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi propozycjami. Podczas spotkania
pracowaliśmy metodą long table.

Long table to forma demokratycznej i „samoorganizującej” się dyskusji przy – jak nazwa
wskazuje – długim stole, wokół którego zgromadzeni się rozmówcy, dyskutanci. Formułę
long table po raz pierwszy użył amerykański kolektyw Split Britches, zaś sama formuła,
niezbyt rozpowszechniona w Polsce, niekiedy znajduje zastosowanie podczas rozmów
dotyczących współczesnego życia kulturalnego, m.in. podczas festiwali teatralnych.
Jak przebiega dyskusja?
Stół, przy którym zasiadają rozmówcy, powinien być nakryty papierowym „obrusem”, na
którym uczestnicy mogą zapisać wolne myśli, pytania i komentarze. Przy stole jest
ograniczona liczba miejsc, więc reszta uczestników siedzi naokoło i pełni rolę obserwatorów.
Jeżeli jednak ktoś, kto aktualnie znajduje się poza stołem, ma ochotę dorzucić coś do
dyskusji, zajmuje wolne miejsce, a jeśli takiego nie ma – prosi osobę, która w danym
momencie nie uczestniczy aktywnie w dyskusji, aby ustąpiła jej miejsca.
Formuła long table – w przestrzeni symbolicznej – poprzez równomierne rozmieszczenie
rozmówców dookoła stołu jest zatem formą demokratycznej dyskusji. Co więcej, papierowy
„obrus”, którym przykryty jest stół pełni rolę zbiorowego, egalitarnego notatnika, w którym
każdy uczestnik i uczestniczka dyskusji może zanotować własne myśli, spostrzeżenia,
uwagi, komentarze, pomysły – nawet wtedy, gdy, z różnych względów nie chce lub nie może
zabrać udziału w dyskusji.
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Podczas rozmów i dyskusji podczas spotkania ze społecznością lokalną,
pojawiło się kilka propozycji, oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców i mieszkanek.
Można podzielić je na kilka grup:
- Inicjatywy ekologiczne związane z dbaniem o środowisko oraz wygląd
najbliższej okolicy, czyli sprzątanie świata, nowe nasadzenia, więcej koszy na
śmieci wzdłuż ulicy prowadzącej do dworca, oczka wodne, bio-łąka oraz
społeczny ogród. Część zadań zobowiązała się zrealizować Rada Osiedla,
natomiast w kwestii ogrodu społecznego pokładamy możliwych starań, by
pozyskać działkę od miasta i stworzyć go, wspólnie ze społecznością lokalną,
w ramach programu „Odmień Swoje Podwórko”.
- Kolejny obszar związany był ze spędzaniem czasu wolnego, czyli koncerty
kameralne, spotkania grup grających w planszówki w różnym wieku,
podwórka sztuki, potrzeba działań dla młodzieży zwłaszcza w wieku 15 lat+
oraz biblioteka. Pojawiły się także sugestie dotyczące organizacji festynu oraz
wymiany sąsiedzkiej (pchlego targu).
- Poznaliśmy

również

oczekiwania

mieszkańców

względem

kanałów

informacyjnych, którymi chcieliby otrzymywać informacje o wydarzeniach.
Wśród propozycji, w jaki sposób informować o organizowanych przez
mieszkańców i różne podmioty wydarzeniach pojawiły się: bezpłatne
czasopismo “My”, dostępne m.in. w aptece oraz w Szkole Podstawowej nr 45
im. ORP „Poznań”, tablica ogłoszeń koło szkoły oraz słup ogłoszeniowy koło
przystanku autobusowego Rynek Wschodni.
Osobną grupę odbiorców stanowili ministranci, którzy niestety nie usiedli z innymi
mieszkańcami przy wspólnym stole, lecz obserwowali dyskusję z boku. Zostawili
jednak bardzo skrupulatną notatkę związaną z inicjatywą, która ich bezpośrednio
dotyczy:
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Plan organizacyjny na ratowanie spuścizny piłkarskiej ministrantów z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP:
1. organizacja mini turnieju osiedlowego piłki nożnej na boisku Nadolnik
2. festyn turniejowy połączony z grillowaniem i konkursami
3. kwesta mieszkańców na ratowanie ww. spuścizny:
-

zakup strojów piłkarskich

-

wyjazd na letni obóz piłkarski

-

wpisowe na rozgrywki

-

sprzęt treningowy

-

wynajem autokaru na wyjazdy poza miasto

[Notatka pozostawiona po spotkaniu ze społecznością lokalną, 04.04.2019]

Pozostawiona lista przygotowana przez dwóch ministrantów jest bardzo szczegółowa
– chcieliśmy dowiedzieć się więcej oraz zaoferować pomoc, jednak ministranci nie
pojawili się na żadnym spotkaniu, a zwłaszcza na tym dotyczącym przygotowywania i
realizacji inicjatyw oddolnych ze społecznością lokalną, by pozyskać fundusze na
organizację jednego z przedsięwzięć, które było dla nich ważne.
Spotkanie momentami było burzliwe, ponieważ mieszkańcy oczekiwali od Rady
Osiedla,

która

została

wybrana

–

w

częściowo

zmienionym

składzie

–

natychmiastowych reakcji na palące potrzeby związane z koszami czy naprawą
chodników. Dodatkowo mieszkańcy oczekiwali, że rada będzie miała swoją stronę
internetową oraz domagali się adresów mailowych i telefonów, by móc być z nimi w
ciągłym kontakcie. Osiedlowi radni wszystkie uwagi przyjmowali oraz deklarowali
wcielenie ich w życie.

Wnioski
Warsztaty storytellingowe z elementami spaceru badawczego stanowiły bardzo
dobrą formę komunikacji z mieszkańcami oraz materiał dla diagnozy społecznej.
Bardzo dobrze przemierzało się Główną z osobami, które chętnie dzieliły się
spostrzeżeniami oraz historiami związanymi z miejscem zamieszkania. Kreatywne
było

również

rozważanie

zmian

albo poszukiwanie

rozwiązań

problemów.

Niewątpliwie duża wartość spotkań to obecność przedstawiciela rady osiedla, który
wnikliwie przysłuchiwał się historiom mieszkańców oraz oglądał Główną z ich
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perspektywy. Grupa, która uczestniczyła w warsztatach, przychodzi również na inne
wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Są to
bardzo aktywne osoby w różnym wieku, które uczestniczą zarówno w wydarzeniach
skierowanych do konkretnych grup wiekowych, jak i wydarzeniach otwartych,
skierowanych do wszystkich, takich jak: Dzień Sąsiada, potańcówki czy warsztaty
taneczne Potańczmy towarzysko. Cieszy nas obecność tych osób, jednak zastanawia
nieobecność panów, którzy zostawili komentarze w wydarzeniu. Efektem warsztatów
jest collage z wykonanych fotografii w trakcie warsztatów oraz teksty w formie krótkich
podsumowań z każdego spotkania. Zastosowaliśmy również technikę związaną z
wizualizacją marki, którą w tym przypadku była Główna budując jej obraz przez
skojarzenia. Staraliśmy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:
- Gdyby Główna była człowiekiem, to byłaby…?
- Gdyby Główna była zwierzęciem to jakim?
- Moje najmilsze (lub najprzyjemniejsze) doświadczenie z Głównej to…
Dzięki temu na naszej mapie zderzyliśmy ze sobą różne obrazy oraz wyobrażenia
Głównej uczestników spaceru.
Analiza przykładowego wywiadu badawczego zamieszczonego w niniejszej
diagnozie pokazała nam jednostkową perspektywę mieszkańca, jednak bardzo
wyczerpującą. Zwrócił uwagę na podobne problemy, które wskazywali mieszkańcy i
mieszkanki – uczestnicy i uczestniczki spacerów badawczych i warsztatów
storytellingowych.
Spotkania z mieszkańcami dotyczące ważnych dla społeczności tematów
pozostawiły również trwały, materialny ślad w postaci zapisków i notatek mieszkańców
i mieszkanek na obrusie.
Za wszelkie spostrzeżenia i uwagi, chęć dialogu i dzielenia się swoimi troskami
i trudnościami – bardzo dziękujemy.
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LUDZIE I ORGANIZACJE
Pierwszy

projekt,

który zrealizowaliśmy na

Głównej,

skierowany

do

mieszkańców odbył się w 2018 roku. Wtedy Daniel Stachuła nawiązał kontakty ze
społecznymi liderami oraz osobami zaangażowanymi w życie dzielnicy. Również jako
mieszkaniec postarał się, by inni członkowie oraz członkinie stowarzyszenia włączyli
się w życie społeczności właśnie dzięki bezpośrednim kontaktom. Obecność CIL-u
oraz Agnieszki Liberackiej zazębiły się w czasie. Nasz rok działania, był jej drugim
rokiem pracy w rejonie ulicy Głównej, przez co w dużej mierze korzystaliśmy z jej
wsparcia merytorycznego. Dzięki niej uzyskaliśmy gotową listę osób oraz podmiotów
z którymi mogliśmy się kontaktować w przypdku rozwiązaywania problemów czy
organizacji wydarzeń
Postacie związane z Główną – społeczni liderzy – za: Mapa zasobów i potrzeb
rejonu Główna w Poznaniu
1. Agnieszka Gaczkowska – prezes Stowarzyszenia „Oplotki”, radna osiedlowa,
przewodniczący Zarządu Osiedla Główna, współtwórca CIL – Fyrtel Główna
2. Daniel Stachuła – prezes Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury,
animator kultury, mieszkaniec, współtwórca CIL – Fyrtel Główna.
3. Marzena Strzyżewska Przewodnicząca Rady Osiedla Główna, działaczka
społeczna
4. Zofia Samecka – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej
„Razem na Głównej”
5. Ludwik Troiński – były Przewodniczący Rady Osiedla
6. Adam Karwacki – były Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
7. Grzegorz Maciejewski – radny osiedlowy, działacz, Zielony Poznań
8. Ewa Kubiak – opiekun Klubu Seniora, radna osiedlowa
9. Dorota Urbanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej numer 45 im. Okrętu
Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań” w Poznaniu
10. Konrad Kowalski – wiceprezes Klubu Sportowego Polonia, nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole nr 45,
11. Jacek Gaczkowski – radny w nowej kadencji 2019-2023, propagator sportu i
aktywności na świeżym powietrzu, założyciel grupy biegowej „Zbiegi z
Głównej”.
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12. Edyta Stachowiak – woźna w oddziałach gimnazjalnych
13. Marcin Witkowski – mieszkaniec, pasjonat historii Poznania w szczególności
rejonu Główna
14. Elwira Christiansen – mieszkanka, emerytowana nauczycielka
15. Piotr Brzoski – mieszkaniec, zaangażowany w realizację wystawy o obozach
przesiedleńczych na terenie osiedla Główna
16. Kamil Matyja – radny osiedlowy, członek Zarządu Osiedla Główna
17. Paulina Taraska – radna osiedlowa, przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej nr 45
18. Michał Taraska – radny osiedlowy, członek Zarządu Osiedla Główna
Organizacje oraz firmy na terenie osiedla Główna – za: Mapa zasobów i potrzeb
rejonu Główna w Poznaniu
1. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań”
w Poznaniu
Mieści się w dwupiętrowym, kolorowym budynku przy ul. Harcerskiej 3. Szkoła to
niewielka placówka położona w pobliżu terenu sportowo-rekreacyjnego. Czyni to
szkołę miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci. Uczniowie mają do dyspozycji
nowoczesne sale lekcyjne, pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
bibliotekę multimedialną, salę gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o
nawierzchni z trawy syntetycznej. Szkoła posiada stołówkę, w której uczniowie
korzystają z gorących posiłków. Szkoła jest aktywna. Od lat w szkole prowadzone są
oddziały przedszkolne, w których dzieci 5- i 6- letnie są przygotowywane do podjęcia
nowych obowiązków w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce.
Dzieci otrzymują wsparcie i pomoc nauczyciela-wychowawcy, by w profesjonalny
sposób podejmowały rolę „małego ucznia”. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali
wyposażonej w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i kolorowe zabawki.
2. Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań
Klub piłkarski założony w 1921 r., mający siedzibę w Poznaniu, na osiedlu Główna.
Niegdyś klub wielosekcyjny, dziś tylko piłkarski. W 2018 r. w marcu staraniami Rady
Osiedla, Klubu wraz z POSIR miały rozpocząć prace nad budową nowego boisk
sportowego, miało ono stanąć na miejscu obecnego przestarzałego już boiska.
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Niestety od roku 2018 roku klub przechodził bardzo poważne problemy finansowo –
kadrowe. Z powodów finansowych w 2019 roku w sezonie wiosennym drużyna
kobiecej piłki nożnej musiała pożegnać się z grą w ekstralidze. W chwili obecnej trwa
modernizacja boiska.
3. Rada Osiedla Główna
Rada Osiedla Główna została wybrana na nową kadencję 24.03.2019-24.03.2023
Skład Rady Osiedla: Biniecki Dawid, Brzoski Piotr, Friedrich Aleksandra, Gaczkowska
Agnieszka, Gaczkowski Jacek, Ignaczak Mariusz, Kaźmierczak Wiesława, Kornacki
Adam, Kubiak Ewa, Maciejewski Grzegorz, Matyja Kamil, Przybylski Sebastian,
Strzyżewska Marzena, Taraska Michał, Troiński Ludwik. Skład Zarządu Osiedla:
Gaczkowska Agnieszka, Taraska Michał, Kubiak Ewa, Matyja Kamil. Przewodnicząca
Rady Osiedla: Marzena Strzyżewska Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Agnieszka
Gaczkowska
4. Fabryka Okien Mirox
Jeden z większych przedsiębiorców na osiedlu, którego lokalizacja znajduje się w
samym sercu Głównej. Fabryka włącza się w działania lokalne: sponsoruje między
innymi wydarzenia organizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 45.
5. Fabryka Suplementów Diety GAL
Pomimo podjętych działań w celu nawiązania kontaktu – brak odpowiedzi. Sponsor
imprez parafialnych, szczególnie młodzieżowych.
6. Cukiernia Eugeniusza Brody
Wyraźne centrum „towarzysko-informacyjne” dla mieszkańców Głównej. Miejsce
znane, określane jako istniejące „od zawsze” oraz silnie utożsamiane z ulicą Główną.
W oknach można zobaczyć wiszące plakaty informujące o wydarzeniach i
aktualnościach istotnych dla społeczności. W cukierni pracują pani Zosia oraz pani
Joanna.
7. Klub Seniora
Reaktywowany w 2017 r. przy Stowarzyszeniu na Rzecz Społeczności Lokalnej
„Razem na Głównej”. W chwili obecnej zrzesza od 10 do 15 seniorów, miejscem
spotkań klubu są pomieszczenia byłego Gimnazjum numer 20 im. O. Mariana Żelazka
przy ul. Głównej 42. Opiekunem Klubu Seniora jest radna osiedlowa Ewa Kubiak.
Działalność klubu jest współfinansowana z dotacji Urzędu Miasta Poznania. Do
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głównych zadań klubu należy aktywizacja społeczna jej członków oraz animacja
kulturalna. Seniorzy współdecydują o działaniach klubu.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”
Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej” powstało w
styczniu 2012 roku – jest owocem zaangażowania społecznego mieszkańców oraz
przyjaciół osiedla Główna. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną
powstałą w ramach projektu Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie (PAW) przy współpracy
Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Rodzinie.

Od

stycznia

2013

roku

świetlica

współfinansowana jest ze środków Miasta Poznania. Działania świetlicy skupiają się
na działalności profilaktycznej oraz na wyrównywaniu i kompensowaniu niedoborów
w zakresie społecznym, emocjonalnym i intelektualnym dzieci i młodzieży z Głównej.
Stowarzyszenie

realizowało

także

inne

projekty

edukacyjne

oraz

projekty

profilaktyczne. W dniu 7 stycznia 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało status OPP.
Od roku 2016 stowarzyszenie prowadzi również Klub Seniora. Każdego dnia do
świetlicy przychodzi od 10 do 15 osób w wieku od 6 lat do 17 lat.
9. Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
W kościele działa kilka grup duszpasterskich, między innymi: Akcja Charytatywna,
Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Trzeźwości, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
10. Dom Charytatywny Przystań – Fundacja Miłosierdzie
Dom Przystań prowadzi Fundacja Miłosierdzie. Głównym celem fundacji jest niesienie
czynnej pomocy przede wszystkim osobom społecznie wykluczonym, ubogim.
Fundacja Miłosierdzie działalność charytatywną i pracę z osobami bezdomnymi
rozpoczęła jako stowarzyszenie w roku 2001. Status Organizacji Pożytku Publicznego
otrzymała w 2008 r.

Celem działalności Fundacji Miłosierdzie jest zaspokojenie

elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych, gwarantujących egzystencję osób
bezdomnych, stworzenie perspektywy przezwyciężenia sytuacji kryzysu i powrót do
życia w społeczności oraz podejmowanie działań o charakterze aktywizującym,
zmierzające do usamodzielnienia osób rokujących. Wyżej wymienione działania
Fundacja realizuje poprzez: dostarczanie żywności i odzieży; sprawowanie opieki
medycznej; sprawowanie opieki duchowej; szkolenie zawodowe i tworzenie miejsc
pracy dla podopiecznych. Fundacja powyższe cele realizuje poprzez utworzenie i
prowadzenie Domu Charytatywnemu Przystań położonego przy ul. Krańcowej 10 w
Poznaniu. Dom jest przystosowany do zamieszkania przez 30 osób bezdomnych.
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Beneficjentami Fundacji są osoby niezaradne życiowo, długotrwale bezrobotne, chore
i niepełnosprawne, pochodzące w większości z Poznania oraz z terenu województwa
wielkopolskiego. Podopieczni Fundacji są aktywizowani społecznie, poprzez
wyrabianie nawyku codziennej pracy i odpowiedzialności za siebie oraz wspólnotę,
którą tworzą. Wśród mieszkańców Głównej ośrodek ma negatywną opinię ze względu
na zwiększoną liczbę osób bezdomnych w rejonie. Mieszkańcy skarżą się, że w
okresie zimowym w zatłoczonych autobusach miejsca są zajęte przez osoby
bezdomne, nie można potem na tych miejscach siadać z powodu zanieczyszczeń.
Mieszkańcy często są świadkami spożywania alkoholu na ulicach bądź w parkach.
Sprawa sąsiedztwa ośrodka oraz bezpieczeństwa mieszkańców co kilka miesięcy
wraca do większej lokalnej dyskusji. Kwestia „sąsiedztwa” ośrodka była wielokrotnie
poruszana na spotkaniach Rady Osiedla. Jednym z efektów tych działań było
założenie monitoringu na ulicy Krańcowej w sąsiedztwie ośrodka. Była to
bezpośrednia reakcja na zdarzenie, jakie miało miejsce w marcu 2017 r. po napaści
na lekarkę. Cytat zamieszczony na stronie Głosu Wielkopolskiego: „Mieszkańcy
oskarżają bezdomnych, którzy korzystają z ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w
Poznaniu o kradzieże, zaczepianie dzieci i wulgarne odzywki pod adresem
przechodzących kobiet. Kilka dni temu lekarka, która mieszka przy ulicy Krańcowej
została pobita i okradziona. Twierdzi, że zrobiły to osoby, udające się do ogrzewalni”7.
11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Młodzież zrzeszona w KSM to bardzo różnorodna grupa wiekowa. Spotykają się w
każdą niedzielę. Opiekunem grupy do stycznia 2019 r. był ksiądz Andrzej Muńko.
Młodzież stanowi dość zwartą i hermetyczna grupę.
12. Przedszkole nr 78 w Poznaniu
Trzyoddziałowe przedszkole znajdujące się w wolnostojącym budynku, z dużym
ogrodem, tarasem i placem zabaw dla dzieci, przy ul. Nadolnik. Przedszkole zatrudnia
wykwalifikowaną kadrą nauczycielską i obsługową. Te i wiele innych zalet przedszkola
tworzą optymalne warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i
społecznego wychowanków. Dyrektorką przedszkola jest Małgorzata Buźkiewicz.
13. Centrum Jogi „Harmonia” ulica Gnieźnieńska 2
Centrum Jogi Harmonia to miejsce, gdzie można uczyć się i praktykować jogę, ale też
inne aktywności związane z rozwojem ciała i ducha. Miejsce jest znane szerszemu
7

https://gloswielkopolski.pl/krancowa-czy-bezdomni-pobili-i-okradli-lekarke/ar/11883432
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gronu korzystających z okolic rejonu Główna. Według opinii pracownika centrum
bardzo mało osób z osiedla Głowna korzysta z oferty centrum. Nie jest to miejsce
wymieniane w rozmowach z mieszkańcami oraz liderami. Jego lokalizacja (raczej na
uboczu) nie sprzyja integracji ze społecznością lokalną. Oferta centrum skierowana
jest do osób o sprecyzowanych potrzebach, raczej spoza rejonu.
14. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Ludwiki prowadzony przez
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Ośrodek jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku od 6 do 23 lat. Ośrodek obejmuje
swoją działalnością wychowanków skierowanych na prośbę rodziców, a także tych,
którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do szkoły nie mogą
uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania oraz takich, którzy mają złe
warunki bytowe lub z powodu zaistniałych innych okoliczności. Placówka zapewnia
podopiecznym całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień. Celem placówki jest dać dziecku poczucie bezpieczeństwa
oraz krzewić w nim poczucie własnej wartości i godności oraz szacunku do siebie i dla
drugiego człowieka. Ośrodek tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka
niepełnosprawnego zgodnie z jego możliwościami, przy jednoczesnym przygotowaniu
go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Wychowankowie mogą rozwijać
zainteresowania w zajęciach w zakresie sportu, śpiewu, tańca, kulturalnooświatowym, turystyki, zajęć artystycznych i gospodarstwa domowego.
15. Prywatne przedszkole przy ul. Gnieźnieńskiej
Przedszkole działa od 1 kwietnia 2010 r. Jest to przedszkole niepubliczne (prywatne).
Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego oraz pracuje w oparciu
o program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk. Nadzór
pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Przedszkole
znajduje się przy ul. Gnieźnieńskiej 2 w Poznaniu. Pomieszczenia zostały
zaprojektowane i wykonane specjalnie na budynek przedszkola. Ze względu na
bezpieczeństwo dzieci przedszkole posiada kamery. Placówka znajduje się na
parterze

budynku.

Właściciele

przedszkola

nie

potrafią

powiedzieć

nic

o

mieszkańcach oraz samym osiedlu Główna. Wynajmują tylko lokal. Z rozmów z
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właścicielami wynika, iż mają raczej bardzo złe opinie o rejonie, na którym ulokowane
jest przedszkole.
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Mapa zasobów i potrzeb rejonu Główna w Poznaniu (Agnieszka Liberacka)
ZDIAGNOZOWANE TRUDNOŚCI I PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Diagnoza społeczności odbywała się przez okres dwóch lat mojej pracy na osiedlu.
Do tego celu wykorzystywałam jako organizator społeczności lokalnej każdy naturalny
element życia osiedla i jej mieszkańców. Na podstawie wielu swobodnych rozmów z
mieszkańcami, akcji animacyjnych, imprez plenerowych czy cyklicznych imprez
wyłaniał się obraz wielobarwnej społeczności o bardzo jasnych i sprecyzowanych
potrzebach. Po analizie materiałów zastanych, rozmów przeprowadzonych z
mieszkańcami, a także włączeniu w proces przygotowywania diagnozy działań
diagnostycznych zespołu Fyrtel Główna – Centrum inicjatyw Lokalnych
wskazano główne trudności społeczności oraz obszary do działania:
1. Brak wspólnego miejsca (przestrzeni fizycznej) dla realizacji pomysłów
oraz wizji mieszkańców. Na osiedlu nie ma miejsca określanego mianem
wspólne, otwarte, jak np. Dom Kultury. Działające stowarzyszenia i kluby nie
spełniają funkcji liderów lokalnych, nie mają żadnej oferty dla mieszkańców,
poza wybranymi kategoriami jak np. świetlica socjoterapeutyczna posiada
ofertę dla dzieci, klub seniora posiada ofertę dla seniorów. Nie są to jednak
miejsca postrzegane w społeczności jako otwarte i podejmujące współprace z
mieszkańcami.
2. Brak oferty (kulturalno-animacyjnej) dla mieszkańców – mieszkańcy mówią
wprost o tym, że nic się na osiedlu nie dzieje, nie ma żadnej oferty, z której
mogliby skorzystać.
3. Zanik relacji bezpośrednich wśród mieszkańców – ludzie na osiedlu
Główna znają się od pokoleń, natomiast nie budują atmosfery dobra
wspólnego, ich działania koncentrują się na indywidualnych interesach, nie
podejmują prób np. zmiany najbliższego otoczenia, współpracy, kooperacji.
Mieszkańcy mają trudność w zdefiniowaniu swoich potrzeb, w określeniu skali
wpływu na otaczającą rzeczywistość, na pytania: „Czy lubią swoją dzielnicę?”
odpowiadają „Tak” (zdecydowana większość pytanych), jednak na pytanie „Co
chcieliby zmienić, na co mają wpływ?” odpowiadają w większości negatywnie
„Na nic nie mamy wpływu”. Członkowie społeczności lokalnej odbierają
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rzeczywistość osiedla jako zastany system, który tylko z zewnątrz można
zmienić. Jedynymi sytuacjami, które konsolidują mieszkańców do działania są
sytuacje konfliktu np. budowa i działanie betoniarni, spalarni martwych
zwierząt, problemy z prywatnym biznesem, pożar młyna na Nadolniku.
4. Główna od kilku lat ulega dość radykalnym zmianom architektonicznourbanistycznym w większości wymuszonym

działaniami z zewnątrz

(deweloperskie budowy), generującymi procesy gentryfikacji społecznoprzestrzennej osiedla – można zaobserwować wyraźny podział na nowe
osiedla oraz tzw. starą Główną. W związku z tym, istnieje silna potrzeba
integracji tych dwóch niemalże odrębnych „światów”; trudność integracji polega
jednak na różnicach w statucie ekonomicznym, wzorcach społecznego
funkcjonowania oraz braku fizycznych miejsc działalności kulturalnej,
społecznej, animacyjnej nazywanych mianem „wspólnych” gdzie mogłoby
dochodzić do integracji społeczno-kulturalnej.
5. Istnieje silne rozwarstwienie społeczne mieszkańców oraz podział na tzw.
„starą Główną” i „nową Główną” (osiedla deweloperskie). Ostatnie lata
przyniosły znaczące zmiany w strukturze osiedla oraz jego fizycznym kształcie.
Obok tzw. „starej Głównej wyrosły” nowe osiedla. Część z nich to osiedla
grodzone, zamknięte. Wspólne dla członków obu społeczności bywają takie
miejsca jak: market Lidl, szkoła, kościół, Park im. ks. Kirschke, boisko,
wydarzenia organizowane w Centrum Inicjatyw Lokalnych. Ludzie z tych osiedli
nie znają się. W związku z czym postępuje zanik relacji międzyludzkich, zanik
znaczenia sąsiedzkości, wspólnoty. Brak działań wspólnych, zwłaszcza
integrujących starych mieszkańców z nowymi.
6. Społeczność dzielnicy Główna posiada silną tożsamość przestrzenną,
przywiązanie do miejsca, zwartą strukturę i własne wypracowane kanały
komunikacyjne. Niestety jest to również społeczność silnie podzielona oraz
„uśpiona” jeśli chodzi o partycypowanie w wydarzeniach.
7. Istnieją enklawy szczególnie trudne społecznie takie jak: blok socjalny na
Nadolniku, kamienice przy ulicach: Średnia, Mariacka, Krótka, wybrane
kamienice przy ul. Smolnej. Są to stare struktury zamieszkałe od pokoleń przez
te same rodziny. Od pokoleń również borykające się z takimi problemami jak:
alkoholizm, przemoc, wyuczona bezradność życiowa (dane Miejskiego
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Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie wywiadu przeprowadzonego z
rejonowymi pracownikami socjalnymi).
8. Brak działań o charakterze ekologicznym. Wielu mieszkańców określa
swoją dzielnicę mianem „ładnej i zielonej” niestety regularnie zaśmiecanej oraz
zaniedbanej. Według planów zagospodarowania zieleni w mieście Poznań pas
zielony łącznie z rzeką Główną to jeden z pięciu klinów zieleni Poznania. Można
tam spotkać siedlisko bobra i wiele gatunków ptactwa. Jest to bogaty
ekosystem, zupełnie niewykorzystany. Przy terenach nadwarciańskich na
trasie Wartostrady staraniami Rady Osiedla został wybudowany punkt
biwakowy z miejscem na rozpalenie ogniska oraz z zapleczem biwakowym w
postaci stołów i ławek.
9. Brak silnych liderów skoncentrowanych na potrzebach społeczności –
działająca lokalnie Rada Osiedla (2015-2019) skupiała od lat te same osoby.
Działania rady skoncentrowane były głównie na działaniach twardych,
infrastrukturalnych. Potencjał mieszkańców jest rozproszony, wobec czego nikt
w pojedynkę nie podejmuje starań o wprowadzenie zmian w życiu
społeczności. Mieszkańcy nie znają się, nie mają bezpośrednich kontaktów,
wobec czego mają poczucie osamotnienia i braku wsparcia w swoich
pomysłach.
ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Z prowadzonej przez dwa lata diagnozy społecznej przez Organizatora Społeczności
Lokalnej MOPR (2018-2019) wspartej działaniami diagnostycznymi realizowanymi
przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury w 2019 roku (podczas realizacji
zadania Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych można wskazać na
podstawowe potrzeby społeczności osiedla Główna w Poznaniu:
I.

Potrzeba wspólnego miejsca spotkań, w którym mieszkańcy mieliby
możliwość wzajemnie się poznać, zintegrować, porozmawiać na tematy
związane z ich najbliższą okolicą. Mieszkańcy zwracają uwagę, iż na przełomie
kilku ostatnich miesięcy takim miejscem stał się „Fyrtel”, jak określają działania
realizowane przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury.
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II.

Potrzeba komerycjnego miejsca spotkań o charakterze restauracyjnokawiarnianym, kawiarni, pubu, w którym mieszkańcy mogliby spotkać się ze
znajomymi, przyjaciółmi, porozmawiać, zintegrować ze sobą.

III.

Potrzeba

stworzenia

oferty

kulturalno-edukacyjnej,

która

dałaby

mieszkańcom możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, społecznych,
edukacyjnych i animacyjnych, gdyby odbywały się one na terenie osiedla i/lub
w

najbliższej

okolicy.

W

rozmowach

z

mieszkańcami

wielokrotnie

przywoływana jest potrzeba korzystania z zasobów biblioteki, działań
charakteryzowanych jako „dom kultury” oraz działań o charakterze otwartym i
integracyjnym społeczność lokalną (festyny, dni sąsiedzkie).
IV.

Potrzeba zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, poczucia
wpływu na otaczającą rzeczywistość oraz możliwość jej zmiany,
wskazania na budowanie sąsiedzkości oraz wydarzeń inspirujących do
budowania trwalszych relacji między ludźmi, m.in. poprzez wydarzenia
kulturalne, społeczno-kulturalne, społeczne, zaangażowanie się w inicjatywy
wpływające na realną zmianę w najbliższym otoczeniu oraz na zmianę w
postrzeganiu Głównej przez mieszkańców Poznania z pozostałych dzielnic i
osiedli.

V.

Potrzeba integracji „dwóch światów” z terenu osiedla Główna – tzw.
„starej

Głównej” (mieszkańców kamienic,

„rdzennych” mieszkańców,

zamieszkujących teren osiedla Główna od pokoleń oraz tzw. „nowej Głównej”
– mieszkańców nowych osiedli deweloperskich (ulice: Smolna, Wiejska,
Krańcowa, Studniarskiego, Sucha, potencjalni mieszkańcy ul. Nadolnik). Wielu
mieszkańców dostrzega rozdźwięk pomiędzy nowymi osiedlami oraz tzw.
„starą Główną” – uważają, iż bez działań konsolidujących te dwa obszary,
wewnętrzne rozwarstwienie społeczne mieszkańców osiedla Główna będzie
drastycznie wzrastało. Istnieje potrzeba zorganizowania działań kulturalnoanimacyjnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, zajęć rozwojowych łączących na
wspólnej platformie nowych i starych mieszkańców.
VI.

Potrzeba zmiany otoczenia pod blokiem socjalnym przy ul. Nadolnik 15.
Mieszkańcy Nadolnika 15 (bloki przy ulicy Nadolnik) zwracają uwagę, iż pod
blokiem jest brzydko, przestrzeń jest zaniedbana i niewykorzystana. Chcieliby
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stworzyć pod blokiem ogródek kwiatowy i w ten sposób upiększyć przestrzeń,
która jest pusta i regularnie zaśmiecana.
VII.

Potrzeba zmiany estetyki osiedla Główna – mieszkańcy dostrzegają, że
układ urbanistyczno-przestrzenny osiedla Główna w Poznaniu można określić
jako chaotyczny. Dostrzegają przesyt reklam i tablic informujących o lokalnych
sklepach, przedsiębiorstwach. Wyzwaniem jest także konieczność uprzątnięcia
terenów zielonych na terenie osiedla Główna.

VIII.

Potrzeba wyłonienia lokalnych, aktywnych liderów w społeczności. Z
rozmów z mieszkańcami wynika, iż brak w społeczności lidera gotowego
„skrzyknąć ludzi do działania”. W przypadku pojawiających się lokalnych
liderów – istnieje potrzeba wzmocnienia lokalnych liderów w pracy na rzecz
społeczności lokalnej – wskazanie na możliwości realnych działań na rzecz
dobra wspólnego społeczności lokalnej.

IX.

Potrzeba bezpośredniej komunikacji z centrum miasta. Pomimo kilku
głosów, mówiących o dobrej komunikacji Głównej z centrum Poznania,
przeważająca część rozmówców wspomina o konieczności stworzenia linii
tramwajowej, która zdecydowanie poprawiłaby – ich zdaniem – komunikację
osiedla z pozostałymi częściami miasta.

47

BEZ ZAKOŃCZENIA
Według raportu przygotowanego przez Fundację Badania Opinii Społecznej
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 nastąpiła poprawa w związku z
uczestnictwem w kulturze. Możemy przeczytać, że: “blisko połowa badanych (49%, o
2 punkty procentowe więcej niż w 2016) była w zeszłym roku w kinie, z czego niemal
dwie piąte (38%) – więcej niż raz. W porównaniu do roku 2016 także nieco więcej osób
było na koncercie (41%, wzrost o 2 punkty), na wystawie (33%, wzrost o 2 punkty), w
muzeum lub galerii (33%, wzrost o 2 punkty) oraz w teatrze (22%, wzrost o 3 punkty).
W przypadku koncertów i wystaw możemy mówić o rekordowej popularności na
przestrzeni ostatnich siedmiu lat, a jeśli chodzi o kino i teatr – o jednej z największych
w ciągu trzydziestu lat.8” W tego typu raportach nie uwzględnia się wydarzeń
animacyjnych oraz takich, które nie wymagają biletu. Więcej podkreśla się sytuację
ekonomiczną oraz wykształcenie odbiorców. Nie dają one obrazu, w którym
moglibyśmy odnaleźć nasze działania. Można wyciągnąć wniosek, że zarówno dla
Narodowego Centrum Kultury jak również dla Fundacji, organizującej badania,
definicja kultury ogranicza się do konkretnych działań poszczególnych instytucji
publicznych lub prywatnych.
Istnieją instytucje oraz programy wspierające badania inicjatyw takich jak nasza
(Centrum Praktyk Edukacyjnych, Forum Kraków), jednakże mimo wielu raportów oraz
wciąż rozbudowywanej metodologii monitorowania, zarówno uczestników wydarzeń
jak również osób pracujących w sektorze NGO, do świadomości społecznej nie
przenika rola oraz wartość działań, których nie wspierają instytucje kultury. W dużej
mierze może być to związane z niekoherentnymi narzędziami, które stosowane są w
trzecim sektorze.
Nasze Stowarzyszenie działa od 6 lat. Co roku realizujemy działania kulturalne
dedykowane mieszkańcom zarówno Poznania, jak i Wielkopolski. W przeciągu tego
czasu udało nam się zbudować markę. Efektem jest powierzenie współorganizacji
Centrum Inicjatyw Lokalnych. To, co nastręcza największych problemów w przypadku
organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, to przede wszystkim frekwencja.
Nigdy w przypadku wydarzeń otwartych (wejściówki nie mają znaczenia), ale przede
wszystkim bezpłatnych, organizator nie jest w stanie przewidzieć liczby odbiorców.

8

https://www.nck.pl/badania/raporty/raportaktywnosci-i-doswiadczenia-polakow-w-2017-roku
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W przeciwieństwie do instytucji kultury, w naszym przypadku istotnym
elementem pracy było włączenie się w cykl funkcjonowania społeczności lokalnej.
Początkowo byliśmy ciekawą atrakcją, jednak nasze propozycje padły na podatny
grunt. Włączyliśmy się do wspólnych działań. Wciąż jednak istnieją grupy, które nie są
aktywne. Naszym celem jest więc próba dotarcia do nich. Taką formą ekspresji
społeczno-kulturalnej w znanej wszystkim formie, była organizacja Dnia Sąsiada jako
wspólnego festynu. Z jednej strony zaproponowaliśmy ciekawą alternatywę spędzania
czasu wolnego połączoną z integracją sąsiedzką, jak również zaproponowaliśmy inne
atrakcje z jedzeniem i potańcówką włącznie. Pomysł okazał się trafiony ze względu
na dużą frekwencję mieszkańców zarówno tych, których dotychczas poznaliśmy w
trakcie naszych działań jak również zupełnie nam nieznanych. W przypadku Głównej,
mieszkańcy sami podpowiedzieli nam w jaki sposób informować ich o wydarzeniach.
Wskazali na bezpłatne czasopismo „MY”, które dostępne jest w aptece oraz konkretne
słupy ogłoszeniowe, które regularnie czytają. W przypadku seniorów zupełnie
niesprawdzone są narzędzia internetowe jak facebook.
Mimo tego, strona SMAK-u oraz Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych
okazują się widoczne. W okresie od kwietnia do września, następowało wzrastanie
zainteresowania, które mierzalne jest w zasięgach. Działania na Głównej
zaczynaliśmy z 786 polubieniami strony, w chwili obecnej jest ich 1013
(Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury). Analogiczne jest z profilem Fyrtel
Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych, który zbierał polubienia od 0, a w tej chwili jest
ich 705. W przypadku zasięgów postów jeden z rekordowych opublikowanych na
stronie Fyrtel związany był z Projektem w ramach Budżetu Obywatelskiego na
Głównej 4,2 tyś. Facebook daje wiele możliwości „podglądania odbiorców”
wirtualnych. Czym innym dla działań diagnostycznych były spotkania z mieszkańcami
realnymi. Każde zajęcia były okazją do wspólnej rozmowy oraz dowiedzenia się
nowych rzeczy z życia wspólnoty. To co najcenniejsze to fakt, że zostaliśmy włączeni
do niej. Część mieszkańców opowiada o bieżących sprawach, wita się z nami i
serdecznie uśmiecha na ulicy.
Podsumowując, słuchamy mieszkańców i staramy się odpowiadać na ich
komunikaty związane z potrzebami. Pomagamy w organizacji oddolnych inicjatyw
mieszkańców. Staramy się przekierowywać energię na samodzielną realizację działań
przez mieszkańców i mieszkanki. Jesteśmy również „tubą” komunikacyjną –
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udostępniamy treści oraz komunikaty, o które proszą nas mieszkańcy dotyczące np.
otwarcia nowego przedszkola czy kształtowania się nowej sekcji młodzików w jednym
z osiedlowych klubów sportowych. Informacje z fyrtla, cieszą się stosunkowo dużą
popularnością. Staramy się również współorganizować z mieszkańcami cykliczne
spotkania po to, by być ze sobą, a nie uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach o
charakterze eventowym. Staramy się być miejscem dla wszystkich. Szczęśliwie, z
końcem października 2019, wróciliśmy z działaniami na poddasze budynku byłego
Gimnazjum nr 20. im. ojca Mariana Żelazka, dzięki czemu będziemy starać się wciąż
być blisko mieszkańców.
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