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Program Przeciwdzia!ania Procederowi "ebrac-
twa to kampania realizowana od 2008 roku przez 
w!adze lokalne w ramach wielkiej promocji Po-
zna# Miasto know-how, na mocy zarz$dzenia 
prezydenta Ryszarda Grobelnego. Zespó! sk!a-
daj$cy si% z przedstawicieli Wydzia!u Zdrowia 
i Spraw Spo!ecznych, O&rodka Pomocy Rodzi-
nie, Kolegium Pracowników S!u'b Spo!ecznych, 
Stra'y Granicznej, Komendy Miejskiej Policji oraz 
Stra'y Miejskiej przygotowa! stosowny program 
i zaj$! si% wdro'eniem przedsi%wzi%cia1.

Z portalu Poznan.pl: „"ebractwo to kwe-
stia bardzo z!o'ona, powi$zana z szerokim kon-
tekstem ekonomiczno-spo!ecznym, obecna 
zarówno w&ród doros!ych, jak i w&ród dzieci 
i m!odzie'y. […] Na ulicach Poznania wielokrot-
nie spotykamy osoby ten proceder uprawiaj$-
ce. Nie zawsze jednak wynika on z problemów 
funkcjonowania spo!ecznego, jakimi mog$ by( 
bieda, ubóstwo, bezrobocie, bezdomno&(, uza-
le'nienia. W powszechnym odbiorze 'ebractwo 
stanowi szczególnie dotkliwy wyraz egzysten-
cjalnej i spo!ecznej degradacji jednostki, jed-
nak dzi& cz%sto to &wiadomy wybór, sposób na 
!atwy zarobek, a nawet – styl 'ycia. Z tego te' 

1  Zob. http://tinyurl.com/poznan1 

powodu nale'y zdawa( sobie spraw%, 'e ofia-
rowana ja!mu'na niekoniecznie spo'ytkowana 
b%dzie na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
niezb%dnych do 'ycia, ale te' mo'e przyczyni( 
si% do ch%ci trwania w na!ogu czy wzbogacenia 
w sposób niegodziwy. Pami%ta( te' trzeba, 'e 
sposobów wy!udzania datków jest wiele. To nie 
tylko wyci$ganie r%ki, proszenie czy epatowanie 
nieszcz%&ciem, ale równie' 'ebractwo czynne”2.

W 2009 roku ruszy!a pierwsza ods!ona kam-
panii, skierowana do mieszka#ców Poznania. Po-
jawi!y si% plakaty na ró'nych no&nikach, mi%dzy 
innymi citylightach oraz billboardach. Przedsta-
wiono na nich wizualizacje p!yt chodnikowych, na 
których tle widnia!y napisy: „"ebractwo to wybór, 
nie konieczno&(”, „Nie ma daj$cych, nie b%dzie 
bior$cych” oraz „Stop 'ebractwu w Poznaniu”. Na 
zdj%ciu billboard ko!o Zamku Cesarskiego (fot. 1).

W 2010 roku odby!a si% kolejna ods!o-
na kampanii. Tym razem jej adresatami stali si% 
mi%dzy innymi go&cie staromiejskich restauracji 
oraz tury&ci3. W mie&cie pojawi!y si% nowe pla-
katy, na których mo'na by!o zobaczy( ró'ne „fi-
gury 'ebracze”4. Plakaty opatrzono tym samym, 

2 http://tinyurl.com/poznan2
3 Zob. http://tinyurl.com/poznan3
4 Jak to okre&li!a, w rozmowie ze mn$, Lidia P!atek, jedna 

z pomys!odawczy# akcji.
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–  Czego chcecie? Kto was wpu!ci"?
–  Chcieli!my tylko zapyta#, prosz$ pana,  

czy nie ma na zbyciu troch$…
–  Chcieli!my si$ tylko dowiedzie#, czy...
–  Dobra, dobra, wynocha! Ale ju%! Precz!
 (dialog z filmu Luisa Buñuela 
 Droga Mleczna, 1969)

 1.

znanym ju' has!em: „"ebractwo to wybór, nie 
konieczno&(”. Zdj%cie zrobione w toalecie baru 
Barcode przy Rynku (fot. 2).

Plakaty eksponowano tak'e w gablotach 
przej&cia podziemnego, które prowadzi na pero-
ny dworca PKP Pozna# G!ówny (fot. 3).

W 2011 roku, w ramach trzeciej ods!ony 
kampanii5, wyprodukowano gad'ety. Grup% 
docelow$ stanowili tym razem klienci centrów 
handlowych oraz kierowcy. Na stacjach benzy-
nowych BP dystrybuowano zapachowe zawiesz-
ki samochodowe – od&wie'acze powietrza o in-
tensywnym zapachu (fot. 4).

Na odwrocie zawieszki komunikat: „Nie 
dawaj pieni%dzy, pomagaj rozs$dnie”. Warto 
zwróci( uwag% na charakterystyczn$ typogra-
fi% – jeden z elementów wizualnej identyfikacji  
Poznania (fot. 5).

5  Zob. http://tinyurl.com/poznan4

W centrach handlowych, mi%dzy innymi 
w hipermarketach sieci Tesco, rozdawane by!y dla 
odmiany plastikowe 'etony do wózków na zaku-
py, w kszta!cie monety o nominale dwóch z!otych 
(ironiczna wymowa niezamierzona; fot. 6).

Na odwrocie 'etonu widnieje numer 
0800440450, pod którym dzia!a bezp!atna info-
linia, czynna dwadzie&cia cztery godziny na dob% 
i siedem dni w tygodniu. Konsultanci „udzielaj$ 
osobom zainteresowanym informacji w zakresie 
postepowania w obliczu 'ebractwa”6 (fot. 7).

Akcja konsekwentnie prowadzona przez 
Miasto know-how, b%d$ca po!$czeniem – pod 
p!aszczykiem miejskiego PR-u – elementów pro-
pagandowych, reklamowych i promocyjnych, 
przywodzi na my&l reklam% &rodka Raid – tyle 'e 
nie dotyczy owadów.

6  http://tinyurl.com/poznan5
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Jan Piekarczyk, G"ód, Warszawa,  
Nowy #wiat, 08.07.2006, 18:48, 
z archiwum Moniki
Bo!cza-Tomaszewskiej
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