
grudzień 2009 nr 27

Dziś, bardziej niż kiedy indziej, potrzeba 
wyciągniętej ręki z opłatkiem nie tylko do ludzi, 
z którymi nas coś łączy, ale przede wszystkim 

i do tych stojących od nas daleko, tych, 
z którymi mamy jakieś nieporozumienia, utarczki, 
niedomówienia. Wraz z bielą opłatka i symboliką, 

którą on niesie, życzymy, by ustąpiły wszelkie 
urazy, uprzedzenia, by nasze serca zapłonęły żarem 

miłości, topiącej wszelkie zło.

Mieszkańcom Osiedla Targowego życzymy głębokiego 
przeżywania w miłej, rodzinnej atmosferze 
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 

wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzi, spokoju 
i bezpieczeństwa na naszym Osiedlu.

Rada Osiedla Targowego
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Głównymi zagadnieniami, któ-
rymi zajmowali się specjaliści, to:
•  ograniczenie emisji gazów cie-

plarnianych,
•  sposoby adaptacji mieszkańców 

Ziemi do zmian klimatycznych, 
które nieuchronnie występują,

•  wprowadzenie najnowszych 
technologii,

•  poszukiwanie źródeł finan-
sowania nowych działań dla 
powstrzymania zmian klima-
tycznych.
Konferencji towarzyszyło wiele 

znakomitych imprez kulturalnych 
organizowanych w Poznaniu i nie 
tylko. Dla uczestników i osób to-
warzyszących organizowano rów-
nież liczne wycieczki.

Mieszkańcy naszego osiedla przez 
kilka tygodni obserwowali intensywne 
prace drogowe, m. in. wymianę na-
wierzchni chodników na kilku ulicach  
w okolicy MTP. Mimo licznych okre-
sowych utrudnień cieszymy się, że 
stan chodników na długich odcinkach 
ulic Matejki, Śniadeckich, Stolarskiej, 
Grunwaldzkiej w tak krótkim czasie 
uległ gruntownej poprawie. W okresie 
trwania konferencji musieliśmy liczyć 
się z licznymi ograniczeniami doty-

czącymi ruchu na ulicach w bezpo-
średnim sąsiedztwie MTP, zwłaszcza 
na ulicach Śniadeckich, Konopnickiej  
i Orzeszkowej. Wynikło to z faktu, że 
do Poznania przyjechali prezyden-
ci, delegacje rządowe i wysokiej ran-
gi przedstawiciele około 190. krajów,  
a także organizacji pozarządowych i na-
ukowych, dziennikarze – czyli około 10 
tysięcy osób, którym trzeba zapewnić 
bezpieczeństwo, oraz sprawne i szybkie 
poruszanie się po mieście, zwłaszcza  

w okolicach miejsca konferencji. 
Na czas konferencji, na terenach 
targowych została wyznaczona  
i opłotowana strefa eksterytorial-
na pod bezpośrednim nadzorem 
służb ONZ, zgodnie z obowiązu-
jącymi wymogami światowymi 
w zakresie bezpieczeństwa dla 
VIP-ów. Niewykluczonym było, 
że w naszym mieście akcję pro-
testacyjną zrobią antyglobaliści, 
którzy próbują blokować każdy 
szczyt G8, czyli siedmiu najbar-
dziej uprzemysłowionych państw 
świata i Rosji.

Organizowanie takiej konfe-
rencji było dla naszego Miasta 
dużym wyróżnieniem. Spotkanie 
to było też znakomitą okazją do 

wypromowania i reprezentowania Pol-
ski, naszej kultury, naszych osiągnięć 
we wszystkich dziedzinach, tym bar-
dziej, że było to wydarzenie niezwykle 
nagłośnione w świecie. Musieliśmy więc 
wszyscy, jako gospodarze miejsca konfe-
rencji, starać się o pozytywny obraz na-
szego Miasta, naszego Osiedla Targowe-
go, chociaż był to dla nas czas trudny.

Opracowała Barbara Szcześniak
Zdjęcie Marietta Niemier

Poznań – miejscem konferencji  
klimatycznej o zasięgu światowym
Konferencja stron Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania zmianom klimatu, której Polska 
była organizatorem, odbyła się od 1. do 12. grudnia 2008 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Konferencja ta stanowi jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń skupiających uwagę całego świata. 
Uczestnicy, najwyższej rangi specjaliści i decydenci, negocjowali treść tzw. Porozumienia post KYOTO, dotyczącego emisji 
gazów przyczyniających się do zjawiska globalnego ocieplenia klimatu.

W imieniu Prezydenta Mia-
sta Poznania życzenia złożył 
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego pan Mariusz Kopeć. 
Przekazał on również skiero-
wany do Jubilatki list od Pre-
miera Rzeczypospolitej.

Podobne gratulacje przeka-
zała przedstawicielka Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W imieniu mieszkańców 
Osiedla Targowego wiązankę 
kwiatów wraz z życzeniami 
przekazała pisząca ten słowa, 
a będąca przedstawicielką Za-
rządu Osiedla. W gratulacjach 
tych czytamy:

Dostojnej Jubilatce po-
dziękowania “za małe rzeczy 
spełniane z miłością” do dnia dzisiej-
szego na rzecz mieszkańców Osiedla 
Targowego oraz najserdeczniejsze ży-
czenia wielu Łask Bożych i wszelkiej 
pomyślności na każdy dzień.

Wspomnieniom nie było końca. Za-
równo Pani z ZUS jak i Pan Mariusz  
z UM podziwiali kondycję Szanownej 

Jubilatki mimo iż życie nie szczędziło Jej 
problemów. Przeżyła dwie wojny świa-
towe, przyjazd do Poznania z Berlina po 
Powstaniu Wielkopolskim, wysiedlenie 
w czasie II Wojny Światowej i ponow-
ny przyjazd do Poznania. Nie zachwia-
ło to jednak w Pani Stanisławie wiary 
w ludzi. Pomagała im przez całe swoje 
dotychczasowe życie. Jak wspominała, 

kiedyś nawet sama gotowała obiady dla 
potrzebujących i osobiście je roznosiła 
mieszkańcom. Sądzę, że ma tyle zapału 
i tak wspaniałą kondycję dlatego, iż za-
wsze kierowała się zasadą Towarzystwa 
Gimnastycznego “Sokół”, którego była 
członkiem – “W zdrowym ciele – zdro-

wy duch”.
Kolejnych stu lat Pani Stani-

sławo!!!
Opracowała Bogumiła Maćkowiak

Zdjęcia Krystyna Mazur

100 lat Pani Stanisławy
11. października 2008 roku wieloletnia mieszkanka naszego Osiedla Pani 
Stanisława Hadyńska obchodziła swoje stuletnie urodziny. Z tej okazji 13. 
października dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rady Osiedla Targowego.

Malbork, Toruń zwiedzaliśmy…

W dniach 14-15 listopada b.r. odbyła się 
wycieczka zorganizowana przez Radę Osiedla 
Targowego oraz Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, mająca na celu przybliżenie 
uczestnikom historii i kultury zamku w Malborku 
oraz starówki w Toruniu. W grupie biorącej 
udział w wycieczce znajdowało sie w sumie 
ponad 40 osób. Większość z nich była bardzo 
zaabsorbowana możliwością zwiedzenia nowych 
miejsc jeszcze przed odjazdem autokaru z miejsca 
zbiórki.

W sobotę rano autokar ruszył w podróż spod 
kościoła przy ulicy Stolarskiej w Poznaniu. W 
trakcie jazdy mieliśmy możliwość obejrzenia filmu 
pt. „Krzyżacy”. Było to niejako wprowadzenie do 
czekającego nas zwiedzania średniowiecznego 
zamku krzyżackiego. Przez całą drogę w autokarze 
był gwar i zabawa. Cisza towarzyszyła jedynie na 
początku, przez pierwszą godzinę, ponieważ nie 
wszyscy byli jeszcze rozbudzeni. Jednak gdy już 
dojechaliśmy na parking przy zamku malborskim 
wszyscy tryskali w pełni życiem i wigorem.

Zamek w Malborku zbudowany jest z trzech 
głównych części: Przedzamcza, Zamku Średniego 
oraz Wielkiego Refektarza. Na jego terenie 
znajduje się wiele sal wystawowych i wszelkiego 
rodzaju sklepów i restauracji, z których mogliśmy 
skorzystać w wolnym czasie. Podczas zwiedzania 
mieliśmy przewodnika, który oprowadził nas po tej 
ogromnej, średniowiecznej twierdzy, opowiadając 
szczegółowo historię tego pięknego i czarującego 
miejsca. Na zwiedzanie przeznaczyliśmy dobrych 
kilka godzin. Pod koniec jednak większość osób 
była już zmęczona i chciała wrócić do autokaru 
by odpocząć.

Droga do Torunia i miejsca naszego noclegu 
nie była długa. Około godziny 17:30 byliśmy już 
w Domu Pielgrzyma, w którym czekała na nas 
przygotowana kolacja. O godzinie 23 wszyscy 
musieli znaleźć się we własnych pokojach. 
Następnego dnia rano po śniadaniu odbyła się Msza 
w sąsiednim kościele p.w. św. Józefa, a następnie 
spakowani wyruszyliśmy w dalszą podróż. Po 
Starówce oprowadzała nas pani przewodnik, 
pokazując nam najbardziej urokliwe miejsca w 
Toruniu. Następnie całą grupą udaliśmy się do 
słynnego Planetarium. Wewnątrz obejrzeliśmy 
interesujący film o misjach kosmicznych 
oraz zwiedziliśmy interaktywne Orbitarium. 
Dowiedzieliśmy się wielu interesujących faktów 
z dziedziny astronomii oraz astronautyki. Później 
poszliśmy na obiad, po którym mieliśmy pół 
godziny na zakup pamiątek i pożegnanie się z 
rodzinnym miastem Mikołaja Kopernika.

W drodze powrotnej nie było już tak głośno 
jak dnia poprzedniego. Wszyscy już byli mocno 
zmęczeni. Jednak cała grupa była szczęśliwa i na 
pewno niejeden z uczestników chciałby powtórki 
takiej wycieczki, i to z tymi samymi ludźmi. Mam 
nadzieję, że będę mieć jeszcze kiedyś możliwość 
dłuższego wyjazdu z tą samą grupą, bo takich 
przeżyć nie przynoszą żadne inne doświadczenia.

Dominika Sokołowska

fot. Marietta Niemier

fot. Marietta Niemier
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Wróżby przygotowała pani Marietta. 
Następnie rozdano nagrody w konkursie 
“Zielony Poznań” by powrócić do rywa-
lizacji w konkursach – jakie to drzewo  
i jaki to ptak. Ponieważ dużym zainte-
resowaniem w czasie biesiady z okazji 
Święta Niepodległości cieszył się kon-
kurs dla wszystkich, również i tym razem 
przygotowano taki konkurs z nagrodami, 
a pytania dotyczyły roślin. Tym razem 
pytania przygotowały panie Marietta 
Niemier i Barbara Blicharska. 

W roku obecnym w Poznaniu odby-
ła się już 15-ta edycja konkursu “Zielo-
ny Poznań”. Z roku na rok coraz więcej 
mieszkańców bierze udział w tym kon-
kursie, również z naszego osiedla.

Do konkursu zgłoszono 44 okien, bal-
konów, loggi, ogródków przydomowych 
i pasów zieleni. Zgodnie z regulaminem 
do drugiego etapu zakwalifikowało się 
18 osób, a do trzeciego dwia. W drugim 
etapie naszymi przedstawicielami byli: 
pani Agnieszka Szarnowska, pani Maria 
Czajka, pani Monika Depcik, II Liceum 
Ogólnokształcące, pani Urszula Łabenta, 
państwo Maria i Andrzej Mańkowscy, 
pani Marietta Niemier, Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. Michała Archanioła, 
pani Jolanta Pawłowska, pani Gabrie-
la Piasna, pani Barbara Pulik, panowie 

Wacław i Stanisław Remisz, Restaura-
cja Monidło, pani Henryka Szczepaniak  
i pani Bronisława Wojtyś. W etapie 
miejskim reprezentowali nasze osiedle 
państwo Aleksandra i Kazimierz Cichy 
oraz pani Anna Cukierska.

Uczestnikom bardzo serdecznie dzię-
kujemy, a wszystkich zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu. 

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

Spotkanie „andrzejkowe”
Spotkanie przy kawie, herbacie i słodkościach za które dziękujemy sponsorom 
rozpoczęły panie Marietta Niemier i Bogumiła Maćkowiak zapraszając chętnych 
do powróżenia co przyniesie Nowy Rok. 
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Śpiewano pieśni patriotyczne i woj-
skowe, ale przede wszystkim w kolejnych 
konkursach odpowiadano na pytania 
związane z odzyskaniem niepodległości 
w roku 1918. Do konkursu historyczne-
go pytania przygotował pan mgr Maciej 
Głębowki, nauczyciel historii. Pytania 
konkursowe związane z prezentacjami 
przygotował pan Sławomir Weihs, a doty-
czące Poznania – pani Barbara Blicharska.  

 Ciekawostką były pytania, na które mogli 
odpowiadać wszyscy uczestnicy biesiady. 
Poprawne odpowiedzi były nagradzane. 
W konkursach historycznym, multime-
dialnym i o Poznaniu głównymi nagro-
dami były bilety do Teatru Wielkiego 
na przedstawienie “Wigilie polskie”,  
a startowali w nich zarówno starsi jak 
i młodsi wiekiem mieszkańcy osiedla. 
Szczególną wiedzą wykazały się panien-

ki Julka Kopeć i Natalka Nowak. Pozo-
stali uczestnicy konkursów gratulowali 
im posiadanej wiedzy.

Dzięki sponsorom, niedzielne popołu-
dnie kilkudziesięciu mieszkańców nasze-
go osiedla spędziło przy kawie, herbacie  
i rogalach świętomarcińskich. Biesiadę 
zakończono odśpiewaniem Roty.

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

Biesiada z okazji Święta Niepodległości
Po raz pierwszy w obecnej kadencji w dniu 16. listopada br. Rada Osiedla zorganizowała dla wszystkich mieszkańców 
spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie to poprowadził pan Sławomir Weihs, który wraz z panem 
Zbyszkiem Stachowiakiem przygotował prezentacje multimedialne, oraz zaprosił do współpracy panią Annę i Bogdana 
Chołdrychów, którzy przy dźwiękach akordeonu rozśpiewali całą salę. Biesiadę uświetnili znakomici gości – Proboszcz 
Parafii pw. św. Michała Archanioła, ks. Roman Poźniak oraz radny miasta Poznania, pan Wojciech Wośkowiak.

W związku z odsłonięciem w dniu 15 grudnia 2009 r. przy kościele św. Michała Archanioła tablicy upamiętniającej 
15. Pułk Ułanów Poznańskich, chcemy przybliżyć naszym czytelnikom historię tej zasłużonej jednostki.

Najbardziej poznański
Mowa oczywiście o 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich. Utworzony został w pierwszych 
dniach walk Powstania Wielkopolskiego 1918/19 
r. przeciwko pruskiemu zaborcy. Organizowany 
w zajętych już 28 grudnia 1918 r. koszarach 
pruskiego 1. Pułku Królewskich Strzelców 
Konnych, przyjął początkowo nazwę Strzelców 
Konnych Straży Poznańskiej, ale już 29 stycznia 
1919 r. przemianowano go na 1. Pułk Ułanów 
Wielkopolskich. Koszary, w których pułk powstał, 
mieściły się przy ówczesnej ul. Augusty-Wiktorii, 
po odzyskaniu niepodległości przemianowanej na 
ul. Grunwaldzką. 

Od początku barwami pułkowymi były 
polskie kolory narodowe, noszone w postaci 
biało-czerwonych proporczyków na kołnierzach 
mundurów i na lancach oraz czerwonego otoku 
na rogatej czapce. Na 40 pułków kawalerii WP 
II Rzeczypospolitej rozróżnianych przyjętymi 
indywidualnie barwami, tylko ten pułk nosił polskie 
barwy! 

Sztandar, ufundowany przez mieszkanki 
Poznania, pułk otrzymał w lipcu 1919 r. i z nim, 
pod dowództwem ppłk. Władysława Andersa, który 
zrezygnowawszy z funkcji szefa sztabu Wojsk 
Wielkopolskich poprosił o dowodzenie w linii, 
wyruszył na front wschodni. Ruszając do rozprawy 
z dawnym zaborcą rosyjskim, miał już za sobą walki 
na froncie Powstania Wielkopolskiego z zaborcą 
pruskim. To wówczas stracił pierwszych poległych, 
do których dołączyło kilkudziesięciu poległych na 
froncie wschodnim. Za czyny wybitnego męstwa 
w wojnie polsko-bolszewickiej, sztandar pułku 

został przez Naczelnego Wodza, marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, udekorowany Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Tylko 
pięć pułków kawalerii otrzymało to wyróżnienie. 
Dekoracja miała miejsce w Poznaniu, na błoniach 
grunwaldzkich, 22 kwietnia 1921 r. Tego samego 
dnia podczas uroczystego przyjęcia w Bazarze, 
padły z ust Naczelnego Wodza znamienne słowa 
o pułku, które po dziś dzień są powodem do dumy 
mieszkańców Poznania: „Tam, gdzie byliście, 
byliście doskonali – i historia lwią część zwycięstw 
wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście 
najlepszym pułkiem, jaki znam, mówię wam to 
szczerze i otwarcie.”

Słowa te były skierowane już do 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, bowiem po włączeniu pod 
koniec 1919 r. Wojsk Wielkopolskich do Wojska 
Polskiego, oddziały wielkopolskie przenumerowano. 
Dotychczasowy 1. P. Uł. Wielkopolskich otrzymał 
numer 15., ale już 5 sierpnia 1920 r., jeszcze 
będącemu na froncie, na prośbę prezydenta Miasta 
Poznania Jarogniewa Drwęskiego nadano, za zgodą 
marszałka Piłsudskiego, imię Ułanów Poznańskich. 
Odtąd każdorazowy prezydent Poznania uosabia 
honorowego Szefa Pułku, Stołeczne Miasto Poznań. 

We wrześniu 1939 r. Ułani Poznańscy 
wchodzili w skład Wlkp. Brygady Kawalerii 
dowodzonej przez gen. R. Abrahama. W ciężkich 
walkach z Niemcami, tracąc dowódcę, ppłk. 
Tadeusza Mikke, doszli do Warszawy. Dwóch 
byłych dowódców pułku, pułkowników Konrada 
Zembrzuskiego i Gwido Potena, zamordowali 
Rosjanie w 1940 r. 

Pluton 1. szwadronu 15. Pułku Ułanów Poznańskich na zbiórce konno, 
koszary pułkowe, 1938 r.

„Z lewej w dół – kłuj!” – ćwiczenia we władaniu bronią białą, koszary 
pułkowe 23 IV 1938 r.
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Spotkanie z św. Mikołajem
Dnia 6.12.2008r. już tradycyjnie Rada Osiedla Targowego we współpracy z Parafią pw. św. 
Michała Archanioła zorganizowała Mikołajki dla dzieci naszego osiedla. 
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Pop o ł u d n i e 
na auli im. Jana Pa-

wła II rozpoczęły powitaniem 
przedstawicielki Rady Osiedla 
– panie Bogunia Maćkowiak  
i Basia Blicharska. Duet “Le-
cho-mix” wraz z Darkiem Ba-
naszakiem przedstawił  “Sło-
nia Trąbalskiego” oraz “Pawła 
i Gawła”  znanych polskich 
pisarzy. Nastoletni aktorzy 
nadali wierszom nowego wy-
miaru – głównie przez ogrom-
ną dawkę humoru. Następnie 
dzieci odwiedził św. Mikołaj, 
w którego wcielił się dzięki 
swojej uprzejmości pan Sławo-
mir Weihs. To właśnie on pro-
wadził większość konkursów 
z nagrodami oraz obserwo-
wał czy wszystkie dzieci były 
grzeczne i zasłużyły na podar-
ki. Pociech przybyło tak dużo, 
że niemal zabrakło dla nich 
prezentów. Jednak nikt nie 
wrócił do domu zawiedziony. 
W imieniu wszystkich organi-
zatorów chciałbym podzięko-
wać młodzieży, która przybyła 
aby pomóc zająć się dziećmi.

Opracował Dariusz Banaszak
Zdjęcia M. Niemier i B. Banaszak

Z inicjatywy gen. W. Andersa, 15. Pułk 
Ułanów Poznańskich został odtworzony w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie i zmotoryzowany 
wziął udział w 1944 r. w działaniach we Włoszech, 
spieszony walcząc o Monte Cassino, a na sprzęcie o 
Ankonę, ale stracił podczas kampanii kolejnego w 
swej historii dowódcę, ppłk. Zbigniewa Kiedacza.

W 1945 r. Ułani Poznańscy przezbrojeni 
w czołgi, weszli w skład 14. Wielkopolskiej 
Brygady Pancernej. W jej szeregach ułanów zastał 
koniec wojny. Na sztandarze pułkowym zawisły 
w dowód kolejnego uznania wstęgi z napisem 
WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO 
W KAMPANII 1944-45 WE WŁOSZECH. Takie 
ponowne odznaczenie, równorzędne Krzyżowi 
Virtuti Militari, otrzymały tylko trzy pułki kawalerii 
w całym Wojsku Polskim. Sztandar ten znajduje 
się w Poznaniu, w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym na Starym Rynku.

Władze komunistycznej Polski przekreślając 
tradycje, nie przywróciły pułku w wojsku, a Pomnik 
Ułanów Poznańskich zniszczony przez niemieckiego 
okupanta w 1939 r., odbudowano dopiero w 1982 
r. na skutek zmian powstałych w kraju dzięki 
„Solidarności”. I dopiero ponowne odzyskanie 

Gdzie ci mężczyźni, gdzie te konie... Por. Michał Kwaliaszwili ze swymi 
końmi – Śmiałą i Tutti-frutti, koszary pułkowe 1934 r.

niepodległości przyniosło przywrócenie barw 
Ułanów Poznańskich w Wojsku Polskim. Barwy te 
odziedziczył 1. Batalion Czołgów powstałej w 1996 
r. 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej 
im. gen. broni Władysława Andersa, stacjonującej 
w Wędrzynie. Rozwiązano ją w 2005 r., ale 
batalion wcielony do 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, 12 maja 2006  r. otrzymał nazwę 
– 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni 
Władysława Andersa. 

Najbardziej poznański pułk, który dumni z 
niego Poznańczycy nazywali „Dziećmi Poznania”, 
ma dziś swego dziedzica.

    Tadeusz Jeziorowski
kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego,
prezes Tow. b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku

 Ułanów Poznańskich

Relację z odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
przedstawimy w następnym numerze „Naszego 
Osiedla Targowego”.

To nie sztuka trafić kruka,
ni całować pannę w czółko,
bądź ułanem – to jest sztuka –
i traf lancą prosto w kółko!
zawodnik z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa b. Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich podczas Militari; Święto Pułkowe 
w 2009 r.
fot. Maria Chojnacka

15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa na 
Apelu  Poległych pod pomnikiem swoich poprzedników, Święto Pułkowe, 
18 IV 2009 r.
fot. Maria Chojnacka 



Biuletyn osiedla targowego

Honorowymi gośćmi byli państwo 
Anna i Józef Grajkowie – kustosze Muze-
um Powstania Wielkopolskiego − w Lu-
sowie, panowie Andrzej Walter, Adam 
Klóska (wystąpił w ułańskim mundurze)  
i Adam Bech – ułani z Towarzystwa 
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich oraz oczywiście 
Proboszcz Parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła, ks. Roman Poźniak, bo to dzię-
ki Jego przychylności możemy korzystać 
z sali na tego typu spotkania.

Z ogromnym zainteresowaniem 
obecni na spotkaniu słuchali pana Jó-
zefa Grajka, który przedstawił nieznane  
i mało znane fakty o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Pani Anna Grajek przybli-
żyła postać gen. Dowbor – Muśnickiego 
i Jego córki, Jadwigi Lewandowskiej, 
jedynej kobiety, która została zamordo-
wana w Katyniu. Dowiedzieliśmy się, że 
dopiero niedawno pośmiertnie awanso-
wano Ją do stopnia porucznika rezerwy 
(była podporucznikiem).

Ciekawie historię 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich i umundurowania przed-
stawił Adam Bech, historyk. Najbardziej 
zainteresowane było młodsze pokolenie      
mieszkańców zwłaszcza, że pozwolono 
im potrzymać repliki broni i ubrać się  
w pułkowy mundur.

Zgodnie z “wypracowaną” tradycją 
był konkurs dla wszystkich uczestników 
spotkania oraz konkursy historyczne  
i konkurs związany z miejscami w Po-
znaniu upamiętniającymi wydarzenia 
sprzed 90-ciu lat. Pierwszy z nich łącz-
nie z prezentacjami multimedialnymi 

przygotował prowadzący spotkanie pan 
Sławomir Weihs, a drugi pani Barbara 
Blicharska. − Prezentacje multimedialne 
wraz z panem Sławomirem przygotował 
pan Maciej Nowak.

Tradycji stało się zadość – była kawa, 
herbata i coś słodkiego oraz wspólne 
śpiewanie.

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier
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90-ta rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego
Pod koniec grudnia obchodzić będziemy 90-tą rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, jedynego które zakończyło się zwycięstwem.  
Z tej też okazji mieszkańcy Osiedla Targowego spotkali się w Auli Domu 
Parafialnego by przypomnieć tamten okres z historii Polski.

W czwartek, 26. listopada 2009 roku, Rada 
Osiedla Targowego zaprosiła mieszkańców na 
„Biesiadę Andrzejkową” przy muzyce, śpiewie i 
już tradycyjnej kawie i słodkim. Pani Aleksandra 
Cichy uraczyła wszystkich wspaniałymi rogalikami 
własnego wypieku. Szczególnymi gośćmi spotkania 
byli uczestnicy konkursu „Zielony Poznań”.

W roku 2009 obyła się już XVI edycja 
tego konkursu. Osiedle Targowe reprezentowało 41 
obiektów (balkony, loggie, okna, zielone podwórka, 
ogrody przydomowe i zieleńce) szczególnie z ulic 
Chełmońskiego, Grottgera, Matejki, Skrytej, Śniadeckich 
i Ułańskiej. Z „drugiej” strony ul. Grunwaldzkiej 
zgłoszono tylko jeden obiekt przy ul. Zakątek.

Osiedlowa komisja konkursowa w składzie 
Danuta Fiałkowska, Hanna Kaczmarek, Małgorzata 
Klupp i Bogumiła Maćkowiak miała niemało kłopotu, 
aby wybrać te najlepsze. Zgodnie z regulaminem 
konkursu do drugiego etapu mogliśmy zakwalifikować 
tylko 18 obiektów, a do miejskiego 12. Po wnikliwej 
analizie z 6. przepięknych obiektów uznano, że w etapie 
miejskim Osiedle reprezentować będzie zieleniec przed 
wejściem do budynku na ul. Skrytej, którym opiekuje się 
pani Bożena Wyrębek oraz Restauracja „Monidło” z ul. 
Matejki ze swoim letnim ogródkiem. 

Osiedlowa komisja konkursu uznała, że 
szczególne wyróżnienia należą się:

−	 państwu Aleksandrze i Kazimierzowi Cichy z ul. 
Grottgera za corocznie przepiękny balkon i zieleniec 
przed nim;

−	 pani Annie Cukierskiej z ul. Matejki 
za co roku piękniejszy balkon 
zadziwiający swoją różnorodnością 
roślin i ich kompozycją;

−	 pani Romie Gunowskiej z ul. 
Śniadeckich za balkon pięknie 
skomponowany kwiatowo i 
udekorowany zielenią;

−	 pani Janinie Kubacha z ul. Śniadeckich, 
na której balkonie w tym roku kwitły 
storczyki.

Zaznaczyć należy, że pani Roma Gunowska w 
tym roku po raz pierwszy zgłosiła swój balkon 
do konkursu mimo, że od kilku lat zwracał on 

uwagę przechodniów swoim pięknem.

Konkurs „Zielony Poznań” 
na naszym Osiedlu

Poza tym do konkursu swoje „zielone płuca” 
zgłosiły następujące osoby: pani Bożena Banaszak, 
pan Zdzisław Bardzikiewicz, pani Zofia Borowska, 
pani Hanna Ciesielska – Ziemińska, pani Magdalena 
Cygan, pan Jan Dutkiewicz, Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Nr 1, panie Klara i Irena Filipowskie, 
pani Lucyna Gawrych, pani Barbara Gorączniak, pan 
Kazimierz Hemmerling, pani Iwona Jankowska, pani 
Krystyna Jechalik, pani Hanna Kędziora z Pracowni 
Złotniczej, pani Anna Krysa, pani Renata Łysiak, pani 
Marietta Niemier, pan Zdzisław Owedyk, pani Gabriela 
Piasna, pan Paweł Polus, pani Bożena Ponicka, pani 
Maria Poźniak, pani Barbara Pulik, pani Renata Rusek, 
pani Krystyna Saturna, pani Mirosława Sawicka, Sklep 
„Agat – Plus”, pani Lidia Skonieczna, pani Mirosława 
Stempniewicz, pani Krystyna Stempniak, pani Henryka 
Szczepaniak, pani Bożena Thiel, państwo Melania i 
Witold Thiel, pani Marianna Wojciechowska i Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – czyli popularna 
„Dwójka”.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie w 
tym roku i zapraszamy do zgłaszania swoich „zielonych 
miejsc” w przyszłym roku.

„Biesiadę Andrzejkową” umilali państwo 
Chołdrych – pan Bogdan grą na akordeonie i 
ciekawymi opowiadaniami i anegdotami związanymi 
z poszczególnymi utworami muzycznym, pani Anna 
swoim śpiewem umilała spotkanie, a i wspomagała 
rozśpiewaną salę.

Bogumiła Maćkowiak

Laureaci konkursu Zielony Poznañ (fot. Marietta Niemier)
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Komunikat Rady Osiedla Targowego:
•   Sesje Rady odbywają się w drugi czwartek miesiąca. Początek sesji o 17:30.
Co tydzień w godzinach od 17:00 do 19:00 pełni dyżur Zarząd Osiedla lub jedna  
z komisji problemowych, a mianowicie:
•   Zarząd Osiedla - w czwarty czwartek miesiąca,
•   Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego – w pierwszy 

czwartek miesiąca,
•   Komisja Kultury, Rekreacji, Wypoczynku i Spraw Socjalnych – w trzeci 

czwartek miesiąca.
Sesje Rady Osiedla Targowego oraz dyżury Zarządu i komisji problemo-
wych odbywają się w siedzibie Rady, tj. w Domu Parafialnym przy ul. Stolarskiej 
7. Ponadto informujemy, że nadal w pomieszczeniu Caritasu na terenie Parafii 
p.w. Św. Michała Archanioła w każdą środę w godzinach od 11:00 do 12:00 
Robert Swenda, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu – Oddział Grunwald, będzie pełnił dyżur i udzielał informacji w sprawach 
pomocy społecznej osobom zainteresowanym. Równocześnie w tym samym po-
mieszczeniu pełnić będzie dyżur Radna Osiedla - dr Janina Stanisławska-Sabat.

e-Ł@zarz, czyli Twoja dzielnica w Internecie. 
Łazarz w zasięgu myszki.

	Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej dzielnicy?
	Zamknięto Twoją ulicę? Tramwaj zmienił trasę?
	Nie masz pomysłu na weekend?
	Zapomniałeś wysłać list?
	Nie wykupiłeś leku w aptece?
	Nie wiesz jak sprawowane są msze święte w Twoim kościele?
	Chcesz się ogłosić lub zareklamować?

Nie ma problemu. Zajrzyj na PORTAL lazarz.pl

• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie raka piersi dla mieszkanek 
Poznania w wieku 50-69 lat realizowa-
ne przez Społeczną fundację „Ludzie 
dla Ludzi” mieszczącą się przy ul. Gar-
bary 5 w Poznaniu.
Miejsce wykonania badań: Ośro-
dek profilaktyki i Epidemiologii No-
wotworów (OPEN) przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 24/26 w Poznaniu. Badania 
wykonywane po uzgodnieniu terminu.
Rejestracja: telefoniczna pod nrem 
tel. 061 85 01 327 lub przez bezpłatną 
infolinię 0 800 46 25 32.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie raka jelita grubego (badanie 
no obecność krwi utajonej w kale) dla 
mieszkańców Poznania od 50. roku ży-
cia realizowane przez Społeczną fun-
dację „Ludzie dla Ludzi” mieszczącą 
się przy ul. Garbary 5 w Poznaniu.
Miejsce wykonania badań: Ośrodek 
profilaktyki i Epidemiologii Nowotwo-
rów (OPEN) przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego 24/26 w Poznaniu. Badania wy-

konywane na bieżąco od poniedziałku 
do piątku. Rejestracja: na podstawie 
dowodu tożsamości.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie raka prostaty (profilaktycz-
ne badanie PSA) dla mężczyzn od 40. 
roku życia zamieszkałych w Poznaniu 
realizowane przez Zakład Opieki Zdro-
wotnej Poznań – Nowe Miasto przy ul. 
Szwajcarskiej 3 w Poznaniu oraz przez 
Społeczną fundację „Ludzie dla Ludzi” 
mieszczącą się przy ul. Garbary 5 w 
Poznaniu.
Miejsce I wykonania badań: La-
boratorium Analityczne ZOZ Poznań 
– Nowe Miasto, I piętro Bloku „B”, pok. 
101 A (tel. nr 061 87 39 048). Rejestra-
cja: na bieżąco bez potrzeby wcześ-
niejszego uzgadniania terminu od 
poniedziałku do piątku w godz. 7{00 
– 13:00 (wynik po dwóch dniach).
Miejsce II wykonania badań: Ośro-
dek profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów (OPEN) przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 24/26 w Poznaniu – Labo-

ratorium Analityczne. Rejestracja: na 
podstawie dowodu tożsamości, bada-
nia wykonywane na bieżąco od ponie-
działku do piątku.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie miażdżycy oraz ocena ry-
zyka sercowo-naczyniowego pt. 
„Poznaniacy będą żyć dłużej” realizo-
wane przez Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poznań – Stare Miasto przy ul. Szkolnej 
8/12 w Poznaniu dla mieszkańców Po-
znania dotychczas zdrowych w wieku 
30 – 55 lat obciążonych znanymi czyn-
nikami zagrożenia (palenie tytoniu, 
nadwaga/otyłość, nadciśnienie tętni-
cze, cukrzyca zaburzenia gospodarki 
lipidowej, obciążenie rodzinne) bez 
objawów ze strony układu krążenia.
Miejsce wykonania badań: ZOZ 
Poznań Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12 
w Poznaniu.
Rejestracja: w sekretariacie Tomo-
grafii Komputerowej, III piętro Szpita-
la, nry tel.: 061 85 85 684, 85 85 782, 
85 85 792.

Badania profilaktyczne finansowane z budżetu Miasta w roku 2008

 
 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania 

Wiedzy, Kultury  
i Sztuki 

– Dom Mądrości im. ks. 
A. Ludwiczaka

Organizuje dla wnucząt wraz z babcia-
mi i dziadkami ewentualnie rodzicami 
naukę języków obcych pod hasłem 
„Uczymy się przez zabawę”.
W programie do wyboru:
JęZyK WŁOSKI – lektor Ewelina 
Karmolińska tel. 601 430 117
JęZyK ROSyJSKI – lektor Bożena 
Marcinowska tel. 608 678 462
JęZyK ANGIelSKI – lektor Joanna 
Bernard tel. 665 112 259
W czasie półkolonii rozdawano AN-
KIeTy, które po wypełnieniu prosimy 
składać w Biurze Parafialnym. Tam też 
można otrzymać niewypełnione.
Ze względu na to, że nie posiadamy sta-
łej siedziby na terenie Osiedla Targo-
wego, korzystamy z uprzejmości Rady 
Osiedla i gdyby potrzebne były jeszcze 
ankiety, to można je będzie odebrać w 
Radzie Osiedla w godzinach urzędowa-
nia, a wypełnione wrzucić do skrzynki 
pocztowej Rady.

Andrzej Bodych

Stowarzyszenie na terenie  
naszego osiedla powstało  

w 2007 roku,  
a patronują mu 

 bł. Natalia Tałasiewicz  
i bł. ks. Marian Konopiński.

WYDAWCA: RADA OSIEDLA TARGOWEGO  Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania; 
REDAGUJE ZESPÓŁ: Barbara Blicharska (redaktor naczelny), Dariusz Banaszak, Bogumiła Maćkowiak, Marietta Niemier, Szymon Niemier, 
ADRES RADY OSIEDLA: ul. Stolarska 7, 60-788 Poznań (teren parafii pw. św. Michała Archanioła). Nakład 1000 egz. Skład i druk: ABAKUS.

„Nasze Osiedle Targowe” także w internecie, na łamach portalu poznan.pl (www.poznan.pl/osiedla/) oraz LAZARZ.PL (www.lazarz.pl)

Komunikat Rady Osiedla Targowego:
Sesje Rady odbywają się w drugi czwartek miesiąca. Początek sesji o godzinie 18:00.

Ponadto w każdy czwartek w godzinach 18:00-19:00 radni pełnią dyżur w siedzibie Rady, tj. w Domu 
Parafialnym przy ul. Stolarskiej 7.

Mikołajowe „czary-mary”
Dnia 6 grudnia już tradycyjnie  w Auli im. Jana 
Pawła II odbyły się Mikołajki, a organizatorami 
była parafia p.w. św. Michała Archanioła oraz 
Rada Osiedla Targowego. Cykl licznych zabaw i 
konkursów rozpoczął się o godzinie 16. Kolejny 
raz w rolę św. Mikołaja wcielił się pan Sławek 
Weiss, a przy prowadzeniu imprezy towarzyszyła 
mu pani Ewa Kowalska jako pani Mikołajowa. 
Dzieci miały okazję m.in. pomóc pakować prezenty 
św. Mikołajowi, układać bałwana, czy też skakać 
po krach. Każdy z konkursów nagradzany był 

upominkami, a w chwili odpoczynku można było 
wypić kawkę lub sok, zagryzając wafelkiem. Na 
koniec nie mogło zabraknąć też prezentów od 
samego św. Mikołaja, który z niemal każdym 
dzieckiem porozmawiał i wziął na kolana, czyniąc 
im ogromną frajdę. Podarków naturalnie nie zabrakło 
dla żadnego z nich. W tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować wszystkim organizatorom i sponsorom 
„Mikołajek” oraz życzyć im błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Dariusz Banaszak


