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W środę, 26 września w Pozna-
niu odbyło się uroczyste odsłonięcie 
Pomnika Polskiego Państwa Podziem-
nego i Armii Krajowej. Ceremonia 
rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą 
św. w Bazylice Archikatedralnej pod 
wezwaniem św. Apostołów Piotra i 
Pawła, koncelebrowaną przez Pryma-
sa Polski kardynała Józefa Glempa. 
Następnie odbył się uroczysty prze-
marsz ulicami Poznania z Ostrowa Tumskiego do parku za Operą, podczas 
którego złożono kwiaty pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz 
Tablicą Ofiar Terroru Stalinowskiego. W tej niezwykłej manifestacji patriotycz-
nej wzięli udział kombatanci z wielkopolskich środowisk byłych żołnierzy AK, 
przedstawiciel prezydenta RP, władze wojewódzkie i Miasta Poznania. Obecny 
był także ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, premier Zyta 
Gilowska, przedstawiciele wielkopolskich samorządów oraz młodzież szkolna. 
Puszczykowo reprezentowała pani burmistrz wraz z sekretarzem miasta, wice-
przewodniczącym Rady Miasta i pocztem sztandarowym z Gimnazjum nr 1. 

Pomnik został wybudowany z inicjatywy Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręgu Wielkopolski, by upamiętnić bohaterstwo 
Polaków i złożyć hołd ofiarom II wojny światowej. Dedykacja na mo-
numencie: „Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej Armii 
Krajowej – Wielkopolanie” – wyraża cześć wszystkim bezimiennym bo-
haterom państwa podziemnego i AK. Pod pomnikiem odczytana została 
przysięga Armii Krajowej, zabrzmiał także hymn państwowy i Rota. Głos 
zabrali przedstawiciele władz oraz Światowego Związku Żołnierzy AK.

Już w czerwcu tego roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę  
w sprawie udzielenia dotacji na budowę Pomnika w kwocie 3 tys. zł. Cieszymy 
się, że jako Wielkopolanie, mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i tym samym 
przyczynić się do upamiętnienia bohaterstwa naszych rodaków.   (o.-agb, ks)
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Rada Miasta przyznała nagrody 
Podczas październikowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przy-

znania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Specjalnie powołana kapituła oceniła wnioski złożone 
przez szkoły, kluby sportowe oraz rodziców, decydując o przyznaniu na-
gród pieniężnych w wysokości 600, 550, 350 i 300 złotych. 

Jak podano w uzasadnieniu do uchwały, ustanowienie nagrody dla 
uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy 
w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynaro-
dowych olimpiadach, konkursach, festiwalach i zawodach sportowych.

Za reprezentowanie i promocję Puszczykowa na szczeblu między-
narodowym i krajowym, Rada Miasta postanowiła przyznać nagrody  
w wysokości 600 zł dla Marty Balcerek, Anny Jagaciak, Kajetana Jasiczaka  
i Kingi Łuczak. Nagrodę w kwocie 550 zł otrzymają: Konrad Krzyżanek, 
Anna Przondo i Adam Zeidler za promowanie miasta na arenie krajo-
wej. Filip Rachwalak został nagrodzony stypendium w wysokości 350 zł,  
a Maciej Chudak i Zuzanna Marciniak otrzymają nagrody w kwocie 300 zł 
za promowanie Puszczykowa na szczeblu wojewódzkim. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada br. o godz. 
18.00 w Salonie Artystycznym, ul. Podleśna 17, podczas koncertu „Mło-
dzi przed konkursem” w wykonaniu uczennic szkoły muzycznej. Serdecz-
nie zapraszamy!    (o.-agb) 

Odsłonięcie Pomnika AK

W czwartkowy wieczór, 18 paź-
dziernika w kameralnej scenerii Sa-
lonu Artystycznego wyróżnieni na-
uczyciele z puszczykowskich szkół 
otrzymali nagrody za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno – wycho-
wawcze, przyznane z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Dyplomy 
uznania oraz nagrody pieniężne 
dla pedagogów wręczyła wicebur-
mistrz miasta Anna Gonet, któ-
ra pogratulowała i podziękowała  
wyróżnionym za trud włożony  
w wykształcenie i wychowanie na-
szych dzieci, życząc jednocześnie 
dalszych sukcesów w niełatwej 
pracy nauczyciela. 
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Spośród wyróżniających się na-
uczycieli, dyrektorzy szkół do grona 
nagrodzonych wybrali: Magdalenę 
Wąsowską, Agnieszkę Molińską, 
Grażynę Wróblewską, Katarzynę 
Świniarską, Tamarę Olejnik, Danutę 
Krzyżostaniak, Macieja Kubackie-
go, Danutę Jaworską, Barbarę Ko-
kot i Marię Szafarkiewicz. Rady Pe-
dagogiczne wyróżniły dyrektorów 
szkół: Ewę Budzyńską i Krzysztofa 
Narożnego, natomiast Rada Rodzi-
ców z Gimnazjum nr 1 zgłosiła do 
nagrody dyrektora Tomasza Żaka. 

Po uroczystości wręczenia na-
gród nauczyciele, dyrektorzy szkół 
oraz zgromadzona publiczność 
wysłuchała koncertu Poznańskie-
go Zespołu Kameralnego „Tutti 
e Solo”, który wystąpił w ramach 
cyklu Puszczykowskiej Jesieni Kul-
turalnej.    (o.-agb)

Nagrody 
dla nauczycieli
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