
wydawca: Federacja Anarchistyczna sekcja Poznañ
adres kontaktowy: P.O.BOX 5 60-966 Poznañ 31

Po wielu tzw. „reformach i przekształce-
niach” przyszła kolej na następny inte-
res, na którym chcą zarobić różnej ma-
ści domniemani właściciele, urzędnicy i
politycy. Maszynka do robienia pieniędzy
pomału się rozkręca. Świadczą o tym zna-
ne już w każdym
mieście „przekrę-
ty” w kwestiach
własnościowych.
Zwiększa się ilość
eksmisji, wchodzą
już w życie oraz
planowane  są
nowe zmiany w
prawie, znikają
księgi wieczyste,
pojawiają się ni
stąd, ni zowąd
wpisy, fikcyjni
właściciele, prze-
kupni urzędnicy,
zamieszani praw-
nicy, sędziny itd..
Jedną z takich
spraw jest nieure-
gulowana wła-
sność kamienicy
przy ulicy Sienkie-
wicza 6 w naszym mieście.
Właścicielem kamienicy był przed wojną
kupiec Wincenty Jankowski. Podczas
okupacji podpisał „Deutsche Volksliste”
stając się tym samym zdrajcą narodu pol-

skiego i obywatelem Rzeszy. Po wojnie
majątki takie przejął Skarb Państwa. W ka-
mienicy tej mieszka do dziś dnia najbliż-
szy spadkobierca swego stryjecznego
dziadka Wincentego - Robert Jankowski.
Postanowił on odzyskać spadek po dziad-

ku. Zatrudnił do tego
słynnego, nie tylko w
Poznaniu, prof. An-
drzeja Redelbacha,
autorytet prawny, re-
prezentant Polski  w
Strasburgu. Wygrał
sprawę w tempie do
pozazdroszczen ia
przez niejednego
prawnika. Przy okazji
ujawniły się nowe
nazwiska spadkobier-
ców. Jak na zawoła-
nie pojawiła się po-
śród współwłaścicieli
siostra prof. Redelba-
cha, która następnie
połowę swojego po-
siadania podarowała
dzieciom profesora.
Jedna z rodzin tejże
kamienicy otrzymała

już nakaz eksmisji, a reszta lokatorów nie
jest pewna własnego jutra. Ciekawe jest
też, że sąd prowadził rozprawy dotyczą-
ce eksmisji,mimo iż rodzina ta nie ma ze-
rwanego najmu przez MPGM, płaci regular-

nie czynsz i prowadzi spokojny tryb życia.
Toczy się sprawa apelacyjna w związku z wy-
danym wyrokiem eksmisyjnym w Sądzie Re-
jonowym. W sprawę tą zamieszani są urzęd-
nicy miejscy, którzy „nie dopatrzyli” formal-
ności przy sprawdzaniu dokumentów zwią-
zanych ze stanem prawnym kamienicy. O ist-
nieniu takich dokumentów wiedzą mieszkań-
cy, którzy zaniepokojeni postanowili je
sprawdzić. Ich istnienie potwierdziła prezes
Sądu Okręgowego, prowadząca nadzór nad
postępowaniami dotyczącymi  tejże  kamie-
nicy. Sąd odnalazł w archiwum dokumenty
potwierdzające ten stan rzeczy, jednak złoże-
nie skargi przez GEOPOZ i wznowienie postę-
powania, dotyczącego uzgodnienia treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem praw-
nym, jak na razie nie zostało podjęte ( do tej
chwili  nawet nie ustalono terminu  rozprawy).
Oddalono natomiast wniosek GEOPOZ-u o
zakazanie obrotu nieruchomością. Dojść
może do sytuacji gdzie właścicielami staną
się nabywcy w „dobrej wierze”, którzy odku-
pią dom od spadkobierców. Dla mieszkań-
ców w  tej sytuacji i tak nic się nie zmieni,
czeka ich los eksmitowanych.  Jak  na  razie,
żyją na walizkach.

Protestujemy  przeciwko zmianom własno-
ściowym dotyczącym mienia komunalnego,

prowadzącym do machlojek i korupcji.
Protestujemy  przeciwko robieniu tego za

plecami ludzi, których to dotyczy.
Protestujemy przeciwko eksmisjom. Protestu-

jemy  w sprawie mieszkańców kamienicy
przy ul.S i e n k i e w i c z a  6 .

Precz z ignorancj¹ w³adzy !!!

E K S M I S J E - STOP !!!

Uważamy, że mienie komunalne powinno
przechodzić na własność mieszkańców.
Tyle mówiło się w tym kraju o uwłaszcze-
niu, został tylko pusty slogan i wyborcze
hasełko. Wpierw były zakłady pracy, a te-
raz domy, w których mieszkamy.
Żądamy rzeczywistego uwłaszczenia,
uwłaszczenia wszystkich mieszkań. Żąda-
my  by były zarządzane samorządnie przez
samych zainteresowanych czyli tych,  któ-
rzy  je użytkują. Nie przez klikę prawników,
urzędników, milionerów i miejscowych po-
lityków. Wzywamy do oddolnego samoor-
ganizowania się, do wspólnej walki, wspie-
rania się i brania wreszcie we własne ręce
tego co dotyczy naszego życia. Uważamy,
że szeroki ruch społeczny może położyć
kres machlojkom, może być skutecznym
protestem przeciwko tym, którzy niby le-
piej wiedzą jak mamy żyć. Bo jeśli nie te-
raz, to kiedy? Później może być już za póź-
no! W Poznaniu są plany rozszerzenia tzw.
Centrum, między innymi tyczy się to czę-
ści Jeżyc gdzie znajduje się wyżej opisana
kamienica. Po zmianie stosunków własno-
ściowych, zmianie prawa i ustaw, zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej, niewielu
będzie mogło pozwolić sobie na mieszka-
nie w tej części miasta. Zniszczy to za-
pewne istniejące już społeczności lokalne
i więzi międzyludzkie.Z pewnością wycho-
dzi się z założenia , iż bezkształtną  masą
rządzi się lepiej.
Zawiązana została grupa wsparcia w przy-
padkach jak wyżej, eksmisji oraz innych
nadużyć wobec lokatorów. Prowadzimy
także spotkania na temat  kontaktów z me-
diami oraz organizacji protestu społeczne-
go.
Dzwoń: 0608-349-773
pn-wt  8-706-026


