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Od redakcji

Jak doszło do tego, że poznańskiego radnego osiedlowego wyłoniono rzutem 
monetą? Czym jest działający co tydzień na Rynku Jeżyckim Długi Stół? Na 
którym osiedlu pożar zainspirował mieszkańców do stworzenia mobilnego 
domu kultury? Społeczny Poznań to mnóstwo ciekawostek, ale przede wszyst-
kim – świadectwo ogromnej pracy i zaangażowania, wkładanego najczęściej 
nieodpłatnie i bezinteresownie przez rzesze poznanianek i poznaniaków two-
rzących ruchy społeczne, mniej lub bardziej sformalizowane grupy, rady osied- 
lowe oraz kluby, którym poświęcamy ten numer.

Część pierwsza dotyczy osób i podmiotów związanych z polityką lokalną 
i samorządnością. Otwiera ją tekst o ruchach miejskich, mówiący o tym, w jaki 
sposób w Poznaniu, gdzieś między pierwszym marszem równości a mistrzo-
stwami Euro 2012, rozpoczęło się ożywienie społeczne, z którego wykiełkował 
ogólnopolski ruch tego typu. Dzięki kolejnemu artykułowi – na przykładzie 
Dębca – możemy dowiedzieć się, z jakimi trudnościami jeszcze na początku 
XXI wieku mierzył się ten, komu zamarzyło się stworzenie w  swoim fyrtlu 
rady osiedla. Współczesne problemy codziennego funkcjonowania tych specy-
ficznych tworów, zawieszonych między działalnością wolontariacką i oddolną 
a  sformalizowanymi strukturami Urzędu Miasta, przedstawione są w kolej-
nym publikowanym tu materiale. Niektóre dziedziny życia miasta, którymi 
zajmują się tak ruchy miejskie, jak i rady osiedli, są domeną działania osob-
nych ruchów. Jest tak m.in. w  przypadku poznańskiego ruchu rowerowego 
oraz ruchu lokatorskiego, których historię przybliżyły zaangażowane w nie od 
lat osoby. Wreszcie ostatni tekst zamieszczony w tym bloku przypomina, że 
wpływający na politykę aktywizm był obecny w Poznaniu od dawna, czego 
przykładem jest ruch pomocy dla osób internowanych i aresztowanych w sta-
nie wojennym.

Druga część numeru poświęcona jest poznańskim organizacjom pozarzą-
dowym, ale w  szczególności działaniom opartym na animacji lokalnej spo-
łeczności oraz dzieleniu się, współtworzeniu albo pomaganiu. Wielu z  nas 
słyszało o Barce, o której i tu przeczytamy, ale czy wiemy, jak szeroka i zróż-
nicowana jest panorama trzeciego sektora w Poznaniu? Zespół PISOP opisał 
formy i typy takiej aktywności, obszary działania, angażujących się w nie ludzi 
oraz problemy, z którymi się mierzą. Tych ostatnich nie brakuje, jak pokazuje 



też tekst na temat kamieni milowych budowania dialogu obywatelskiego 
w  Poznaniu i  walki o  kluczową dla trzeciego sektora przyjazną mu miejską 
politykę lokalową. To udostępnienie niewielkiego pomieszczenia przy zapo-
mnianym podwórku na poznańskim Świętym Marcinie zaowocowało powsta-
niem jednej z  niewielu w  Polsce bibliotek społecznych dla dzieci, pod szyl-
dem Domu Bajek Fundacji Jak Malowana. Z kolei rewitalizacja pustostanów 
i wymyślanie na nowo przestrzeni publicznych, takich jak skwer Eki z Małeki, 
to jeden z  tematów artykułu o  łazarskiej Otwartej Strefie Kultury. Innym 
przykładem, dlaczego pełnym zaangażowania ludziom warto udostępniać 
miejską przestrzeń, jest historia giveboksów i  Po-Dzielni – miejsc dzielenia 
się przedmiotami, odpowiadających w skali lokalnej na wyzwania o charak-
terze globalnym, takie jak kryzys klimatyczny i nadprodukcja przedmiotów. 
O poznańskich inicjatywach dzielenia się jedzeniem w sytuacji, gdy mimo jego 
nadprodukcji nadal ludzie borykają się z niedożywieniem, opowiadają autorki 
kolejnej pracy. W tej części publikacji znalazły się jeszcze teksty przybliżające 
działalność pomocową Caritasu i  grup parafialnych, a  także historie kilku-
nastu poznańskich ogrodów społecznych, gdzie tworzenie zieleni jest równie 
ważne jak budowanie więzi między ludźmi. Do powstania wspólnego miej-
sca może doprowadzić sąsiedzkie niezadowolenie z przestrzeni publicznej, jak 
w  przypadku Mobilnego Domu Kultury Wilczak, ale też fascynacja japoń-
skim teatrem ilustracji kamishibai, z którego czerpią osoby związane z Zieloną 
Grupą i Domem Sąsiedzkim na Dębcu.

Wreszcie „społeczny Poznań” to także niezliczeni pasjonaci i  miłośnicy 
jakiegoś typu praktyk. Poświęcono im trzecią część tomu – na przykładzie kil-
kudziesięciu lat historii poznańskich miłośników transportu szynowego, obsa-
dzających umocnienia Festung Posen pasjonatów poznańskich fortów, niszo-
wych klubów piłkarskich, w których do malowania linii boiska dostawało się 
mąkę z osiedlowego sklepiku, i ponad 50-letniej historii Klubu Literackiego. 

Siłą rzeczy jest to autorski wybór kilku spośród ogromnej liczby tego typu 
działań i stojących za nimi osób, prosimy zatem o wybaczenie wszystkich tych, 
którzy współtworzą „społeczny Poznań”, a nie znaleźli się na kartach tego tomu. 
Jest to też wybór skoncentrowany przede wszystkim na ostatnich dwóch dzie-
sięcioleciach, podczas gdy tego typu zjawiska mają w Poznaniu długą historię, 
której planujemy poświęcić osobny numer „Kroniki”. Zapraszamy do lektury!
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