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1 stycznia 2011 Targowe 
łączy się z Łazarzem! (czytaj str.2)

BIULETYN
RADY
OSIEDLA
TARGOWEGO

egzemplarz bezpłatny

NASZE OSIEDLE 

              TARGOWE

NASZE OSIEDLE 

              TARGOWE

- obecne Osiedle Targowe
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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.

Informacja Rady Osiedla Targowego o połączeniu Osiedla 
Targowego i Osiedla Św. Łazarz

Rada Osiedla Targowego informuje, że Rada 
Miasta Poznania na sesji w dniu 9 lipca 2010 roku 
podjęła uchwałę nr LXXV/1068/V/2010 w sprawie 
połączenia Osiedla Targowego i Osiedla Św. Łazarz 
w jedno Osiedle o nazwie Św. Łazarz w ramach 
reformy funkcjonalnej jednostek pomocniczych w 
Poznaniu oraz przyłączeniu do Osiedla przyległych 
terenów (rejon ulicy Dworcowej).

W dniu 26 sierpnia 2010 r. odbyło się 
ostatnie posiedzenie Doraźnej Komisji ds. reformy 
jednostek pomocniczych miasta Poznania, na 
którym omawiano projekty statutów połączonych 
Osiedli. W posiedzeniu tym m. in. uczestniczyli 
przedstawiciele Osiedla Targowego. W trakcie 
negocjacji uzgodniono, że w ramach Osiedla Św. 
Łazarz zostanie powołany rejon „Targowe”. W 
związku z powyższym Zarząd Osiedla Targowego 

wystąpił do Prezydenta Miasta Poznania z 
odpowiednim wnioskiem.

Rada Osiedla Targowego od 
Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. reformy 
jednostek pomocniczych miasta Poznania otrzymała 
informację, że na Sesji Nr LXXVI Rady Miasta 
Poznania w dniu 31 sierpnia 2010 r. uchwalono Statut 
połączonego Osiedla Św. Łazarz z uwzględnieniem 
rejonu „Targowe”.

Wybory do Rad Osiedli zaplanowano na 
dzień 20 marca 2011 r. Według wstępnych danych, 
po połączeniu, na Osiedlu św. Łazarz zamieszkuje 
35909 mieszkańców, w związku z tym w wyborach 
do Rady Osiedla wybieranych będzie 21 radnych 
osiedlowych. Osiedle św. Łazarz, w granicach 
obowiązujących od 1 stycznia 2011 r., obejmować 
będzie swoim zasięgiem 3,7 km2.

Jak co roku, tradycyjnie w czerwcu 
(6.06.2010r.) Rada Osiedla Targowego wraz z 
parafią św. Michała Archanioła zorganizowała 
festyn Dzień Sąsiada. 

Jako pierwszy wystąpił zespół „Jesienne 
Róże” z DDPS nr 1, przedstawiając „Gorące 
rytmy Hiszpanii”. Nasi sąsiedzi wspaniale się 
prezentowali, barwne stroje i ekspresja seniorów 
mile zaskoczyły widownię. Następnie miał miejsce 

Wesoła gromada na „Dniu Sąsiada”

przeskok o dwa pokolenia i na scenie podziwialiśmy 
nieco nieśmiałe, ale jakże sympatyczne buzie dzieci 
z przedszkola nr 51. Z przyjemnością obejrzeliśmy 
bogaty program przygotowany przez MDK nr 3 i 
zespół AGAT. Publiczność z zainteresowaniem 
obejrzała pokaz pierwszej pomocy oraz prezentację 
Nordic Walking (formy marszu ze specjalnymi 
kijkami), po której każdy mógł sam spróbować tej 
techniki chodzenia.
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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. 

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.

Program na scenie był urozmaicony. Trudno 
wymienić wszystkich wykonawców, ale warto 
wspomnieć o wesołych piosenkach dla dzieci 
pani Ewy czy też występie Parafialnego Zespołu 
Muzycznego. Organizatorzy także przygotowali 
konkursy: rysunkowy i sprawnościowy dla 
dzieci, a starsi mogli sprawdzić swoją znajomość 
gwary poznańskiej. Oczywiście wszyscy najlepsi 
zawodnicy zostali nagrodzeni. Pod koniec 
spotkania na scenę wjechał duży tort, ufundowany 
przez Urząd Miasta Poznania, którego mieli okazję 
skosztować wszyscy wytrwali uczestnicy festynu. 
Parafialny Oddział Caritas zadbał o napoje, kawę 
i herbatę. Sponsorzy zafundowali kiełbasę z grilla. 
Dzięki inicjatywie sponsorów i Proboszcza Parafii, 
ks. Romana Poźniaka, została zorganizowana loteria 
fantowa.

Program tegorocznego festynu był bardzo 
bogaty, profesjonalnie prowadzony przez pana 
Sławomira Weihsa, przeplatany konkursami, 
bez przerwy coś się działo, a publiczność żywo 
reagowała na wezwania artystów i aktywnie 
uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Marietta Niemier
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Będzie plac zabaw w Parku Wilsona!

Niemal od początku kadencji radni Osiedla 
Targowego podejmowali starania by doprowadzić 
do utworzenia placu zabaw dla dzieci na terenie 
naszego osiedla. Pod uwagę brane były różne 
lokalizacje, jednak okazało się, że jedyne możliwe 
miejsce na ten cel to Park Wilsona. Dodatkowym 
argumentem było to, że z placu mogłyby korzystać 
również dzieci z pobliskiego Przedszkola nr 51 
„Magnolia”, które nie mają możliwości zabaw na 
świeżym powietrzu. Z tą lokalizacją wiąże się już 
pewna tradycja - od lat były w parku piaskownice, 
ostatnio jednak to miejsce było zaniedbane. 

Delegacja Rady udała się do dyrektora 
Palmiarni Zbigniewa Wągrowskiego  
zarządzającego również terenem parku. Niestety, 
dyrektor  uważał, że w zabytkowym parku nie ma 
miejsca na plac zabaw. Niezrażeni tym członkowie 
rady wystosowali pismo do prezydenta Mirosława 
Kruszyńskiego, w którym deklarowano przekazanie 
środków na ten cel oraz wskazywano możliwości 
takiego umiejscowienia i obsadzenia zielenią placu 
zabaw, że nie umniejszyłoby to estetyki parku. 
Później było wiele rozmów z urzędnikami oraz 
spotkanie z prezydentem 
M. Kruszyńskim. Pojawiły się publikacje w 
lokalnych mediach, a portal lazarz.pl zainicjował 
akcję zbierania podpisów na rzecz placu zabaw. W 
efekcie uzbierano blisko 900 podpisów. W sprawę 
zaangażowała się również Rada Osiedla Świętego 
Łazarza oraz radni: Lidia Dudziak oraz Wojciech 
Wośkowiak.  Dzięki nim 11 czerwca br. temat ten 
był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta. 
Delegacje Rad Osiedli Targowego i Świętego 
Łazarza w swych wystąpieniach domagały się 
wybudowania ogródka jordanowskiego w Parku 
Wilsona. Dyrektor Z. Wągrowski podtrzymywał 
swoje stanowisko, a urzędnicy miejscy optowali za 
umieszczeniem placu zabaw na przyległym do parku 
terenie, po byłych warsztatach. Jednakże argumenty 
zwolenników udostępnienia parku najmłodszym 
zyskały aprobatę radnych. Wkrótce w parku z 
wizytacją pojawił się prezydent Ryszard Grobelny, 
co poskutkowało decyzją o umiejscowieniu tutaj 
placu zabaw.

W sierpniu projekt wstępny placu zabaw 
został zaakceptowany przez przedstawicieli rad 
osiedli, które wsparły  finansowo budowę. Rada 
Osiedla Targowego przekazała 3,2  tys. zł, a 
na przyszły rok zaplanowała 30 tys. dotacji dla 
inwestycji. Według założeń, w miejscu trzeciej 

fot. Szymon Niemier
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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.
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Chwała Grunwaldu
1410 – 2010

Z Bogurodzicą na ustach i w sercu król Władysław Jagiełło obronił Polskę przed Krzyżakami.

15 lipca 1410 roku

piaskownicy ma powstać plac, na którym będą 
bujaki dla najmłodszych, zjeżdżalnia i drabinki. W 
piasku pojawi się też kamienna głowa dinozaura. 
Pierwszy etap budowy placu miał być ukończony  
późną jesienią, lecz prawdopodobnie uda się to 
dopiero wiosną. Przez jakiś czas taki mini-plac 
będzie wykorzystywany przez  społeczność lokalną, 
jednak aby w pełni spełniać swe funkcje i by 
również służyć  gościom z dziećmi odwiedzającym 
Palmiarnię - zdaniem Rady OsiedlaTargowego 
- winien zostać odpowiednio wyposażony i 
rozszerzony na sąsiadujące tereny miejskie.

Krzysztof Klupp

– Plac zabaw w Parku Wilsona będzie jednym 
z nielicznych tego typu miejsc w naszej okolicy – 
najbliższe centrum rozrywki dla maluchów jest przy 
ul. Iłłakowiczówny, a to zdecydowanie za daleko 
dla mieszkańców historycznego Łazarza. Instytucją, 
która jest odpowiedzialna za realizację budowy 
placu zabaw jest Palmiarnia Poznańska jako 
właściciel terenów parkowych. Przedtem jednak 
Miejski Konserwator Zabytków zatwierdził projekt 
placu, który został uzgodniony przy udziale Rady 
Osiedla Targowego oraz Rady Osiedla Świętego 
Łazarza – mówi Dariusz Banaszak.

U stóp Polaków legła krzyżacka 
pycha. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z 
największych bitew średniowiecznej Europy. 
Sprzymierzone wojska polskie, litewskie i 
ruskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły 
rozgromiły siły krzyżackie wspierane przez 
rycerstwo zachodniej Europy.

O świcie 15 lipca 1410 roku na lekko 
pofałdowanej równinie opodal wsi Grunwald 
stanęły naprzeciwko siebie dwie armie. Wyraźną 
przewagę liczebną armii polsko-litewskiej 
osłabiał fakt, że tylko nieliczne doborowe 
oddziały dorównywały uzbrojonemu rycerstwu 
zakonnemu. Pod wieczór walka się skończyła, 
na polu bitwy legł kwiat rycerstwa zakonnego, 
wszyscy komturowie i sam wielki mistrz 
Ulrich von Jungingen. Nad jego zwłokami król 
Jagiełło wyrzekł słowa przekazane przez Jana 
Długosza: „Oto ten, który wczoraj tyle królestw 
i państw swojemu przeznaczał panowaniu, 
któremu zdawało się, że w potędze nie miał 
sobie równego, leży pozbawiony wszelkiej 

swoich rycerzy pomocy, nędznie zabity, 
okazując swoim upadkiem, o ile duma niższą 
jest od pokory.”

Znacznie wzrósł autorytet państwa 
polsko-litewskiego w całej Europie. Jagiełło 
doprowadził także do tego, że państwu polsko-
litewskiemu ówczesna międzynarodowa opinia z 
papieżem na czele przyznała rację w wieloletnim 
konflikcie. 15 lipca – datą zwycięskiej bitwy z 
przypadającym Świętem Rozesłania Apostołów 
Król Władysław Jagiełło ogłosił świętem 
państwowym. Było to pierwsze w Europie 
święto ustanowione przez władzę świecką. 
Bitwa zacieśniła sojusz polsko-litewski, który 
w owym czasie dopiero się hartował. Wzrosło 
również znaczenie samego Władysława Jagiełły 
w oczach polskich możnowładców.

Rycerstwo wielkopolskie odegrało ważną 
rolę w starciu z głównymi siłami zakonnymi. 
Oddziały te należały do najliczniejszych i 
njlepiej wyposażonych w wojsku polsko-
litewskim. Wielkopolska, sąsiednie Pomorze 

Biuletyn osiedla targowego

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. 

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.
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i Kujawy podczas rozpoczętej w 1409 roku 
wojny były bezpośrednim zapleczem działań 
militarnych. Tutaj najczęściej i najdłużej w 
latach 1409-1411 przebywał Król Władysław 
Jagiełło ze swoim sztabem. Mieszkańcy 
tych terenów mieli w pamięci wcześniejsze 
krwawe najazdy krzyżackie. Byli mocno 
zmotywowani do walki. Sprawie polsko-
litewskiej przysłużyli się wybitni wielkopolscy 
dowódcy, organizatorzy i dyplomaci, a wśród 
nich Janusz z Tuliszkowa – kasztelan kaliski, 
który brał udział w poselstwach i pertraktacjach 
z Krzyżakami oraz przygotowaniach traktatu 
pokojowego. Po wygranej bitwie został starostą 

królewskim w Gdansku. Był m.in. delegatem 
strony polskiej na sobór w Konstancji w 1414 
roku.

Do najbliższych doradców królewskich 
należał wojewoda poznański Sędziwój Ostroróg. 
Pod Grunwaldem dowodził własną chorągwią 
następnie organizował działania zbrojne na 
pograniczu polsko-krzyżackim.

Warto wspomnieć kasztelana śremskiego 
i starostę wielkopolskiego Wincentego z 
Granowa herbu Leliwa, który 15 lipca stanął 
na czele wystawionej przez siebie chorągwi. 
Władysław Jagiełło wyróżnił go nadając 
mu namiestnictwo dopiero co zdobytego 
Torunia. Wincenty wkrótce zmarł otruty przez 

Biuletyn osiedla targowegoBiuletyn osiedla targowego

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.
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Pola Grunwaldu - wycieczka młodzieży z 
Osiedla Targowego, czerwiec 2010 (czytaj 
więcej na str. 10) 

fot. M. Niemier



Biuletyn osiedla targowego

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. 

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.
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Krzyżaków. Ciekawe są losy jego żony Elżbiety 
z Pilczy. Otóż w 1417 roku poślubiła ona 
Władysława Jagiełłę i stała się królową Polski. 
Była nią do swej śmierci.

Obchody grunwaldzkiego zwycięstwa 
rozpoczęły się krótko po samej bitwie. Od 
1412 aż do 1793 roku zwycięstwo Polaków 
na Krzyżakami upamiętniał uroczysty pochód, 
który wyruszał do Katedry Wawelskiej. 
Przewodzili mu metropolita krakowski, 
dostojnicy świeccy i duchowni. Zdarzało się 
niejednokrotnie, że na czele pochodu szli 
polscy królowie. To właśnie metropolicie 
krakowskiemu na polu bitwy Władysław Jagiełło 
polecił odprawianie w polskich kościołach 
Mszy Świętych dziękczynnych każdego roku w 
„Święto Rozesłania Apostołów 15 lipca”.

Dwa miecze wręczone królowi  Jagielle 
przez posłów krzyżackich były własnością 
komtura tucholskiego, Heinricha von 
Schwelborna. Odebrane jako symbol buty i 
zadufania zakonu, od końca XV wieku stały 
się insygniami władzy, podniesione do rangi 
mieczów ceremonialnych, niesione przed królem 
podczas koronacji symbolizowały Koronę i 
Litwę. Prusacy okupujący Kraków w 1795 roku 
włamali się do Skarbca Koronnego i zrabowali 
polskie insygnia koronne. Później przekazane 
zostały do zbiorów Izabelli Czartoryskiej. 
Wywieziono je do Zamościa i ślad po nich 
zaginął. Dziś w zbiorach fundacji Czartoryskich 
w Krakowie znajduje się XV-wieczny miecz 
pochodzący z pola grunwaldzkiej bitwy, jest 
on wystawiony na Wawelu. Prawdopodobnie 
miecze te przepadły, choć nie wiadomo co kryje 
się w magazynach krajów, które w czasie II 
wojny światowej napadły na Polskę.

Bitwa na miecze, czyli „mały Grunwald” 
odkrywamy na nowo

Wielkopolska. Ponad 500 lat temu w bitwie 
pod Dąbkami w powiecie pilskim zwyciężyli 
Polacy, zdobywając cztery krzyżackie 
chorągwie. Po raz pierwszy w tym roku odbyła 

się inscenizacja drugiego co do wielkości po 
słynnym Grunwaldzie zwycięskiego starcia 
Polaków z Krzyżakami. Ciekawostką jest fakt, 
że zdobyte w 1431 roku pod Dąbkami chorągwie 
krzyżackie zawisły na Wawelu przy tych, które 
Polakom udało się zdobyć pod Grunwaldem. 
Historyczna potyczkę obejrzało blisko 3000 
uczniów z dziewięciu wielkopolskich powiatów. 
Zamiarem było, by to doniosłe wydarzenie 
zostało wydobyte z powszechnej niepamięci. 
Inscenizację oglądali również dziennikarze, 
którzy uczestniczyli w XVIII Forum Mediów 
Polonijnych.

Czy wiesz, że…
1. XV-wieczna zbroja rycerska ważyła 25-

30 kg.
2. Podstawą zbroi, która chroniła rycerzy 

pod Grunwaldem była kolczuga. Była 
to metalowa siatka uzupełniona o inne 
elementy – napierśniki, ochronę nerek. 
Kolczugę zakładano na skórzany kaftan.

3. Rycerz obowiązkowo musiał mieć hełm. 
Zamożniejszy kupował hełm z ruchomą 
przyłbicą.

4. Wbrew temu, co możemy wyczytać u 
Sienkiewicza, wyposażenie rycerzy 
polskich i krzyżackich nie różniło się 
zbytnio od siebie.

5. Rycerz wyposażony był w miecz 
obosieczny, topór, którym można było 
rzucać, kopię lub inny rodzaj broni 
drzewcowej albo kuszę. Polacy używali 
kopii, Krzyżacy kopii lub sulic. Kopia 
lekka i dłuższa była w środku pusta, 
sulica – nie. Te różnice powodowały, że 
inaczej nimi walczono. Kopię zawsze 
trzymano pod pachą po przekątnej – 
przez szyję końską. Sulicę zaś z prawej 
strony konia.

opracowała
Barbara Blicharska
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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.
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Park Chopina w Poznaniu
fot. Szymon Niemier

W dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Cho-
pina warto przypomnieć jego dwukrotny pobyt w Po-
znaniu w roku 1828. Wizyta ta miała miejsce w trak-
cie podróży młodego muzyka z Warszawy do Berlina 
wraz z profesorem Feliksem Jarockim. Chopin dwu-
krotnie zatrzymywał się w Poznaniu w oczekiwaniu na 
odjazd dyliżansu – 11 do 12 września oraz w drodze 
powrotnej 30 września do 3 października. Chopin i 
Jarocki przebywali wtedy w hotelu Saskim przy ulicy 
Wrocławskiej i złożyli również wizytę arcybiskupowi 
Teofilowi Wolickiemu, krewnemu matki chrzestnej 
kompozytora. Przekazali arcybiskupowi przesyłkę od 
Juliana Ursyna Niemcewicza zawierającą dokumen-
ty mające przyspieszyć przewiezienie zwłok prymasa 
Ignacego Krasińskiego z Berlina do Gniezna. Męż-
czyźni w trakcie tej wizyty otrzymali zaproszenie, by 
w drodze powrotnej z Niemiec raz jeszcze odwiedzić 
pałac arcybiskupi na Ostrowie Tumskim. Pod koniec 
pobytu w Berlinie, w liście pisanym 27 września 1828r 
Chopin poinformował swoich rodziców: „W Poznaniu 
zostaniemy dwa dni In gratiam na obiedzie, u arcy-
biskupa Wolickiego.” W trakcie drugich odwiedzin 
Nadwarciańskiego Grodu Chopin złożył też wizytę 
mającym zamieszkać w Poznaniu m.in.: Jana Motte-
go (nauczyciela historii naturalnej w Gimnazjum św. 
Marii Magdaleny), a także synów księcia Radziwiłła 
oraz swoją ciotkę Teklę Dorotę z Krzyżanowskich Za-
borowską, która mieszkała przy ulicy Garbary.

Najważniejszym etapem wizyty Fryderyka 
Chopina w Poznaniu była jego wizyta w siedzibie An-
toniego Radziwiłła, namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego w jego rezydencji. Dziś 
znamy ten kompleks budynków 
jako siedzibę urzędu miejskie-
go przy placu Kolegiackim. Na 
ścianie frontowej UM w 1960 
wmurowano tablicę z napisem 
„Fryderyk Chopin w 1828 roku 
grał w tym gmachu”. W przyle-
głym do tego budynku – parku 
Chopina na wysokiej kolum-
nie znajduje się kopia popiersia 
kompozytora, oryginał jest dzia-
łem Marcina Rożka i mieści się 
w Białej Sali Urzędu Miasta.

W setną rocznicę uro-
dzin kompozytora na budynku 
Poznańskiego Towarzystwa 
Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 
wmurowano tablicę z medalio-

Chopin w Poznaniu
Rok 2010 rokiem Chopina

nem Chopina (dzieło Władysława Marcinkowskiego). 
Zniszczona w czasie II wojny światowej przez Niem-
ców odtworzona została w latach 60 XX wieku. Z ko-
lei w Muzeum Instrumentów Muzycznych przy sta-
rym rynku obejrzeć można fortepian, na którym Cho-
pin grywał w czasie pobytu w 1829. W tym samym 
muzeum znajduje się też maska pośmiertna Chopina, 
a także odlew jego dłoni oraz popiersie. Ciekawostką 
jest fakt, że pierwszy nekrolog napisany przez Cypria-
na Kamila Norwida ukazał się tydzień po śmierci Cho-
pina na łamach poznańskiego Dziennika Polskiego. 
Także w Poznaniu ukazała się pierwsza biografia kom-
pozytora w 1973 roku – „Fryderyk Chopin i utwory 
jego muzyczne” ręki Antoniego Szulca, nauczyciela w 
Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

W samej Wielkopolsce Chopin przebywał 
wielokrotnie. Stąd wywodził się ród jego matki, tutaj 
mieszkała jego matka chrzestna, tutaj też żyli entuzja-
ści jego talentu. Warto wiedzieć, że Poznań uznawany 
jest za kolebkę polskiego piśmiennictwa o Chopinie i 
że właśnie tu ukazała się pierwotna na ziemiach pol-
skich monografia Fryderyka Chopina.

Gaworzenie o Szopenie, czyli cieka-
wostki na temat Fryderyka.

Fryderyk Chopin – imieniem Chopina nazwany jest 
polski żaglowiec zbudowany według projektu Zyg-
munta Chorenia. Pod względem wyporności i długości 

jest to po „Darze Młodzieży” 
drugi największy żaglowiec 
pływający pod polską banderą. 
Jego wodowanie odbyło się w 
1990roku. Prędkość brygu pod 
żaglami dochodzi do 16 wę-
złów – to jest około 30 km/h.
Aleja Chopina – to jedna z 
najokazalszych alei leżących 
opodal Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Imponujący 
starodrzew (759 lip, 11 jesio-
nów wyniosłych i dąb szypuł-
kowy o obwodach pni od 100 
do 470cm); zachowany jest na 
odcinku 3 km przy drodze z 
Łaz do Zawad.
Pieniawy Chopina – to źródło 
wody mineralnej znajdującej 
się w parku zdrojowym przed 
Pijalnią Wód Mineralnych w 
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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. 

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.
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Tablica pamiątkowa na budynku 
Urzędu Miasta Poznania przy placu 
Kolegiackim
fot. Szymon Niemier

Wakacyjne wojaże

fot. Elżbieta Cieœlewicz

Mrągowo, miasteczko westernowe Mrongoville 
(fot. Marietta Niemier)

Rejs żaglówka po Jeziorze Solińskim 
(fot. Marietta Niemier)

Dusznikach-Zdroju. Wody z tego źródła używa się 
m.in. do kuracji pitnej i kąpieli mineralnych
Chopin – to również krater na powierzchni Merkure-
go. Jest położony na 65,1 st. szerokości południowej 
i 123,1 st. długości zachodniej. Ma imponującą śred-
nicę 129km. Nazwę na cześć kompozytora nadała mu 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
3784 Chopin – to planetoida okrążająca Słońce w cią-
gu 5lat 194dni i 20godzin. Została odkryta w 1986r 
w Obserwatorium Haute Provence przez Erica Ebsta.
Chopin Park – to jeden z parków w Chicago założo-
ny w latach 30. XX wieku. Odwiedzający park mogą 
korzystać z boisk, kortów, pływalni. W parku prowa-
dzone są lekcja praz zajęcia przedszkolne. Park leży w 
sercu polskiej dzielnicy, stąd jego szczególna nazwa.
Zapis muzyki Chopina oraz kopia rękopisu preludium 
A-dur op.28 ur7 zostały w tym roku wysłane w ko-
smos. W lutym na pokładzie promu Endeavour dotar-
ły na Międzynarodową Stację kosmiczną.

Fortepian Chopina 
– to rzeźba-fontanna 
stojąca na Krakow-
skich Plantach. Pro-
jekt autorstwa Marii 
Jaremy wygrał kon-
kurs na pomnik kom-
pozytora w 1949. Na 
realizację czekał po-
nad pół wieku! Rzeź-
ba wykonana zosta-
ła wykonana przez 
Wandę Czełkowską, 
a odsłonięty w 2009 
roku.
Barbara Blicharska, 

Dariusz Banaszak
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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.
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Jak co roku, w wakacje, z funduszy 
Rady Osiedla Targowego przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i parafią św. 
Michała Archanioła, zorganizowano wycieczki i 
wyjazdy dla dzieci i młodzieży.

Jednak jeszcze przed okresem letnim, 
w maju, udało się zorganizować dwudniową 
wycieczkę do podziemnego miasta w Osówce oraz 
Wrocławia. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
miasto walczące z wodą, jako że był to akurat 
czas majowych powodzi. Zaś 19 czerwca odbył 
się wyjazd do Centrum Edukacji Regionalnej i 
Przyrodniczej w Mniszkach koło Międzychodu, 
gdzie dzieci zapoznały się z warsztatami ginących 
zawodów i próbowały ulepić gliniane naczynia i 
zrobić plecionki z wikliny.

Pod koniec czerwca młodzież wyjechała na 
czterodniową wycieczkę na Mazury. W programie 
było m.in. zwiedzanie zamku w Golubiu-
Dobrzyniu, Sanktuarium Maryjnego w Świętej 
Lipce, Wilczego Szańca w Gierłoży – głównej 
kwatery Hitlera, Twierdzy Boyen w Giżycku, 
rejs po Jeziorze Śniardwy, wioska indiańska 
i miasteczko westernowe „Mrongoville” w 
Mrągowie oraz, niemalże w przeddzień 600-nej 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem, pola bitewne 
Grunwaldu (nawiązując do tej rocznicy, w tym 
numerze zamieszczamy także artykuł nt. bitwy pod 

Brama Opatowska w Sandomierzu 
(fot. Szymon Niemier)

Kopalnia soli w Kłodawie 
(fot. Lidia Kaczmarek)

ZOO-Safari 
(fot. Lidia Kaczmarek)



Biuletyn osiedla targowego

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. 

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.
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Grunwaldem).
Kolejna, tym razem najdłuższa spośród 

wakacyjnych wycieczek, miała miejsce w 
terminie 17-25 lipca, a jej program był bardzo 
bogaty. Pierwszym etapem było zwiedzenie 
Łańcuta, zamku w Krasiczynie, Przemyśla 
i Sanktuarium w Leżajsku. Następnie grupa 
przeniosła się w Bieszczady, do malowniczego 
Polańczyka, gdzie atrakcjami było przemierzenie 
Pętli Bieszczadzkiej, kąpiel w Jeziorze Solińskim 
oraz rejs żaglówkami, a także wejście na Zaporę 
Solińską. Ostatnim etapem był pobyt w Górach 
Świętokrzyskich, zwiedzenie Jaskini Raj, wejście 
na Łysą Górę (Święty Krzyż). W drodze powrotnej 
grupa zapoznała się z historią Wąchocka, 
wysłuchała kilku kawałów o tej miejscowości, 
czego zwieńczeniem była wizyta w wąchockim 
klasztorze cystersów.

W sierpniu odbyły się ostatnie dwie 
jednodniowe wycieczki: pierwsza do kopalni 
soli w Kłodawie oraz Sanktuarium Maryjnego w 
Licheniu, druga do Świerkocina, gdzie uczestnicy 
wzięli udział w ZOO-Safari.

A oto relacje uczestników jednego z 
wyjazdów – dwa dni z życia wycieczki:

Polańczyk, 22 lipca (czwartek) 2010 r.

Szóstego dnia, po śniadaniu wybraliśmy 
się nad Jezioro Solińskie. Zapowiadała się piękna 
pogoda więc zdecydowaliśmy się wykąpać. 
Podzieleni na dwie grupy, pod okiem ratownika, 
wchodziliśmy do wody. Po wyjściu część z nas 
poszła zjeść gofry lub lody w pobliskich knajpkach. 
Nikt się jednak nie spodziewał, że nagle rozszaleje 
się burza. Schroniliśmy się w domku na tratwie, 
gdzie wypożyczyliśmy żaglówki z nadzieją, że 
niedługo pogoda się poprawi. Jednak przez dłuższy 
czas nadal padał deszcz, a domek z powodu zbyt 
dużej liczby ludzi zaczął tonąć więc musieliśmy 
schronić w innym miejscu. Na szczęście wkrótce 
ulewa się skończyła. Podzieliliśmy się na 4 
zespoły i wyruszyliśmy w rejs po Solinie. Mojej 
grupie przypadła żaglówka z „przechyłami”. Na 
początku płynęliśmy wolno (w tym czasie kapitan 
opowiedział nam o historii jeziora), jednak po 
chwili złapaliśmy wiatr w żagle. Z początku 
niektórzy z nas denerwowali się czy dopłyniemy 
cało (szczególnie nasza pani opiekunka). 
Atmosferę strachu potęgowały jeszcze opowieści 
naszego kapitana. Wszyscy jednak byli zadowoleni 
kiedy dostawaliśmy polecenia pomagania przy 
sterowaniu i mogliśmy się wykazać. Najlepiej 
było jednak gdy łódź przechylała się na tyle, że 
bez problemu mogliśmy dotknąć wody. Po dobiciu 
do brzegu wszyscy byli zachwyceni i opowiadali, 
że u nich było najfajniej (jednak my wiemy, że i 
tak nasza grupa miała najlepiej ;)). Po powrocie do 

ośrodka i zjedzeniu obiadu niektórzy z nas poszli do 
sklepu, a inni wędrowali po pokojach lub obstawiali 
wynik późniejszego meczu. Wieczorem większość z 
nas śledziła przebieg meczu, a reszta wybrała się na 
spacer po okolicy. I tak dobiegł końca kolejny dzień 
naszej wycieczki.

Weronika Burdziąg

Rudki, 23 lipca (piątek) 2010 r.

Siódmego dnia zjedliśmy wcześniej śniadanie 
i wyjechaliśmy autokarem z Polańczyka. Była 
słoneczna pogoda, na niebie nie było chmur, a 
temperatura dochodziła do 30oC. Pół godziny później 
znajdowaliśmy się już na zaporze w Solinie, która 
została zbudowana w latach 1961-1968, spiętrza ona 
wody dwóch górskich rzek: Sanu i Solinki, tworząc 
największe w Polsce sztuczne jezioro o powierzchni 
około 22 km2 , pojemności 500 mln m3, średniej 
głębokości 25 m i maksymalnej, w pobliżu zapory, 
około 60 m. Przeszliśmy stragany i okupiliśmy się w 
pamiątki, następnie obeszliśmy zaporę i wróciliśmy do 
autokaru.

Po godzinie 11 ruszyliśmy w kierunku 
Sandomierza. Podczas drogi pani Dorota przeczytała 
nam trochę informacji na temat tego pięknego miasta 
położonego nad brzegiem Wisły, największego we 
wschodniej części województwa świętokrzyskiego. W 
Sandomierzu spędziliśmy prawie dwie godziny, z czego 
przez większość czasu zwiedzaliśmy podziemia miasta. 
W licznych piwnicach znajdowały się eksponaty 
przedstawiające życie codzienne mieszkańców. Ściany 
były zdobione obrazami wykonanymi metodą graffito 
(polegającą na układaniu dwóch warstw tynku o 
dwóch kolorach i zdzieraniu wierzchniej, najczęściej 
jasnej warstwy). Przedstawiają one pieczęci, 
monety lub sceny z życia codziennego w dawnych 
czasach. Wracając do autokaru poszliśmy do Bramy 
Opatowskiej w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia, 
a następnie ruszyliśmy w kierunku ratusza, gdzie 
zakupiliśmy pamiątki.

Wyjeżdżając z Sandomierza widzieliśmy zamek, 
Katedrę pod wezwaniem Narodzenia Maryi Panny 
i bł. Wincentego Kadłubka, Dom Jana Długosza i 
Collegium Gostomianum. Po godzinie 18 zajechaliśmy 
do Rudek. Ośrodek, w którym zamieszkaliśmy, okazał 
się bardzo ładny. Po zajęciu swoich pokoi poszliśmy 
na dobrą obiadokolację. Widok z okien pokojów był 
świetny: z jednej strony było widać drzewa i boiska do 
gry, a w tle Łysą Górę, z drugiej zaś miejsce na ognisko.

Dominika Mrągowska
Monika Badzyńska

Ewa Tomczyk
Adam Foremski

Krzysztof Foremski
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Nowa siedziba poznańskiej policji

3 lata i 60mln złotych. To są liczby, które opisują 
nową siedzibę poznańskiej policji. Odkąd wojsko 
przekazało policji koszary przy ulicy Szylinga potrzeba 
było około trzech lat przeznaczonych na kapitalny 
remont budynku oraz nakładu pieniężnego w wysokości 
60mln złotych. Nowa siedziba Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu to były budynek koszar 6. Pułku 
Grenadierów V Korpusu Armii Pruskiej pochodzący 
z 1880 roku. Dokonano licznych renowacji budynku: 
wymiana drewnianego dachu na szklany, żelbetowymi 
stropami zamieniono drewniane, wymieniono okna oraz 
odnowiono elewację budynku – na wzór XIX wiecznej.

Fakt, że docelowo mają znajdować się przy ul. 
Szylinga wszystkie wydziały mundurowych ma nie tylko 
ułatwić poznaniakom załatwienie wszystkich spraw 
w jednym miejscu, ale również zdecydowanie ułatwi 
współpracę pomiędzy poszczególnymi podjednostkami. 
Dodatkowo policja zaoszczędzi na paliwie i dojazdach, 
dzięki czemu będzie mogła przekazać te pieniądze na 
inne cele.

Samo przekazanie siedziby do użytku miało 
miejsce 24 lipca, czyli w przeddzień Święta Policji. Same 
uroczystości były znakomitą okazją, aby uhonorować 
najlepszych funkcjonariuszy oraz wręczyć nagrody i 
wyróżnienia gościom. W uroczystości uczestniczyli m.in. 
Wojewoda Wielkopolski Przemysław Florek, Starosta 
Poznański Jan Grabkowski, Prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny, posłowie: Krystyna Łybacka i Jan Filip Libicki 
oraz inni zaproszeni goście. Zasłużeni policjanci zostali 
uhonorowani awansami na wyższe stopnie. Nagrody od 
Prezydenta Poznania i Starosty Poznańskiego otrzymali 
najlepsi dzielnicowi. Okolicznościowymi medalami 
odznaczeni zostali m.in. Prezydent Poznania Ryszard 
Grobelny i wiceprezydent Tomasz Kayser, Starosta 
Poznański Jan Grabkowski, mł. insp. Krzysztof Jarosz 
- komendant wielkopolskiej policji oraz insp. Zbigniew 
Hultajski - Komendant Miejski Policji w Poznaniu.

Dariusz Banaszak, Janusz Ludwiczak

Komunikat Komisariatu Policji Poznań-Targi

Komisariat Policji Poznań – Targi informuje, iż w ostatnich dniach na terenie podległym, odnotowano 
szereg zdarz eń, w których osobami pokrzywdzonymi były osoby w starszym wieku, które wpuściły do swoich 
mieszkań nieznane im kobiety. Następnie wpuszczone kobiety, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonych, 
dokonały kradzieży pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych. Według opisu pokrzywdzonych sprawcami 
tych przestępstw są kobiety w wieku 35-40 lat, wzrostu ok.165 cm, o długich ciemnych włosach upiętych w kitkę, 
ciemnej karnacji. Aby dostać się do mieszkania, sprawcy wprowadziły w błąd pokrzywdzonych twierdząc, iż:
- należy do związku emerytów i rencistów i musi przeprowadzić wywiad środowiskowy
- jest osobą, która może pomóc w załatwieniu dodatku kombatanckiego 
- chce zostawić wiadomość do sąsiada 
- pracuje w administracji budynku i przeprowadza kontrolę.
W związku z powyższym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wpuszczanie obcych osób do 
swoich mieszkań. O wszelkich przypadkach kontaktu z osobami chcącymi dostać się do mieszkania, proszę 
informować KP Poznań-Targi nr tel. 061-84-126-11 lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
nr tel. 997.
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