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Rok 2009 to rok znaczących okrągłych rocznic. Obok dwóch najważniejszych, czyli rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i rocznicy obalenia komunizmu, obchodzimy również nasze lokalne jubileusze. Z 
tej okazji przybliżamy naszym drogim czytelnikom historię kilku placówek działających na naszym 
osiedlu…

Wieża Górnośląska (obecnie Iglica targowa) i widok na 
Most Dworcowy.
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G³ównymi zagadnieniami, któ-
rymi zajmowali siê specjaliœci, to:
•  ograniczenie emisji gazów cie-

plarnianych,
•  sposoby adaptacji mieszkañców 

Ziemi do zmian klimatycznych, 
które nieuchronnie wystêpuj¹,

•  wprowadzenie najnowszych 
technologii,

•  poszukiwanie źróde³ finan-
sowania nowych dzia³añ dla 
powstrzymania zmian klima-
tycznych.
Konferencji towarzyszy³o wiele 

znakomitych imprez kulturalnych 
organizowanych w Poznaniu i nie 
tylko. Dla uczestników i osób to-
warzysz¹cych organizowano rów-
nie¿ liczne wycieczki.

Mieszkañcy naszego osiedla przez 
kilka tygodni obserwowali intensywne 
prace drogowe, m. in. wymianê na-
wierzchni chodników na kilku ulicach  
w okolicy MTP. Mimo licznych okre-
sowych utrudnieñ cieszymy siê, ¿e 
stan chodników na d³ugich odcinkach 
ulic Matejki, Œniadeckich, Stolarskiej, 
Grunwaldzkiej w tak krótkim czasie 
uleg³ gruntownej poprawie. W okresie 
trwania konferencji musieliœmy liczyæ 
siê z licznymi ograniczeniami doty-

cz¹cymi ruchu na ulicach w bezpo-
œrednim s¹siedztwie MTP, zw³aszcza 
na ulicach Œniadeckich, Konopnickiej  
i Orzeszkowej. Wynik³o to z faktu, ¿e 
do Poznania przyjechali prezyden-
ci, delegacje rz¹dowe i wysokiej ran-
gi przedstawiciele oko³o 190. krajów,  
a tak¿e organizacji pozarz¹dowych i na-
ukowych, dziennikarze – czyli oko³o 10 
tysiêcy osób, którym trzeba zapewniæ 
bezpieczeñstwo, oraz sprawne i szybkie 
poruszanie siê po mieœcie, zw³aszcza  

w okolicach miejsca konferencji. 
Na czas konferencji, na terenach 
targowych zosta³a wyznaczona  
i op³otowana strefa eksterytorial-
na pod bezpoœrednim nadzorem 
s³u¿b ONZ, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi wymogami œwiatowymi 
w zakresie bezpieczeñstwa dla 
VIP-ów. Niewykluczonym by³o, 
¿e w naszym mieœcie akcjê pro-
testacyjn¹ zrobi¹ antyglobaliœci, 
którzy próbuj¹ blokowaæ ka¿dy 
szczyt G8, czyli siedmiu najbar-
dziej uprzemys³owionych pañstw 
œwiata i Rosji.

Organizowanie takiej konfe-
rencji by³o dla naszego Miasta 
du¿ym wyró¿nieniem. Spotkanie 
to by³o te¿ znakomit¹ okazj¹ do 

wypromowania i reprezentowania Pol-
ski, naszej kultury, naszych osi¹gniêæ 
we wszystkich dziedzinach, tym bar-
dziej, ¿e by³o to wydarzenie niezwykle 
nag³oœnione w œwiecie. Musieliœmy wiêc 
wszyscy, jako gospodarze miejsca konfe-
rencji, staraæ siê o pozytywny obraz na-
szego Miasta, naszego Osiedla Targowe-
go, chocia¿ by³ to dla nas czas trudny.

Opracowa³a Barbara Szczeœniak
Zdjêcie 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 ¿yczenia z³o¿y³ 
Kierownik Urzêdu Stanu Cy-
wilnego pan Mariusz Kopeæ. 
Przekaza³ on równie¿ skiero-
wany do Jubilatki list od Pre-
miera Rzeczypospolitej.

Podobne gratulacje przeka-
za³a przedstawicielka Zak³adu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W imieniu mieszkañców 
Osiedla Targowego wi¹zankê 
kwiatów wraz z ¿yczeniami 
przekaza³a pisz¹ca ten s³owa, 
a bêd¹ca przedstawicielk¹ Za-
rz¹du Osiedla. W gratulacjach 
tych czytamy:

Dostojnej Jubilatce po-
dziêkowania “za ma³e rzeczy 
spe³niane z mi³oœci¹” do dnia dzisiej-
szego na rzecz mieszkañców Osiedla 
Targowego oraz najserdeczniejsze ¿y-
czenia wielu £ask Bo¿ych i wszelkiej 
pomyœlnoœci na ka¿dy dzieñ.

Wspomnieniom nie by³o koñca. Za-
równo Pani z ZUS jak i Pan Mariusz  
z UM podziwiali kondycjê Szanownej 

Jubilatki mimo i¿ ¿ycie nie szczêdzi³o Jej 
problemów. Prze¿y³a dwie wojny œwia-
towe, przyjazd do Poznania z Berlina po 
Powstaniu Wielkopolskim, wysiedlenie 
w czasie II Wojny Œwiatowej i ponow-
ny przyjazd do Poznania. Nie zachwia-
³o to jednak w Pani Stanis³awie wiary 
w ludzi. Pomaga³a im przez ca³e swoje 
dotychczasowe ¿ycie. Jak wspomina³a, 

kiedyœ nawet sama gotowa³a obiady dla 
potrzebuj¹cych i osobiœcie je roznosi³a 
mieszkañcom. S¹dzê, ¿e ma tyle zapa³u 
i tak wspania³¹ kondycjê dlatego, i¿ za-
wsze kierowa³a siê zasad¹ Towarzystwa 
Gimnastycznego “Sokó³”, którego by³a 
cz³onkiem – “W zdrowym ciele – zdro-

wy duch”.
Kolejnych stu lat Pani Stani-

s³awo!!!
Opracowa³a Bogumi³a Maækowiak

Zdjêcia 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.

Dnia 10 kwietnia 
2009 r., w Wielki 
Piątek, w wieku lat 
75 zmarł Przewod-
niczący Rady Osie-
dla Targowego II 
kadencji, płk mgr 
Jerzy Jaskier. Wiel-
ki patriota, wielolet-

ni działacz społecznościowy, współzałożyciel ROT. 
Dzięki jego staraniom m.in. wykonano i odsłonię-
to tablicę ku czci bł. ks. Mariana Konopińskiego. 
Wśród otoczenia zasłużył sobie na szacunek swoją 
postawą, prawym charakterem, prostotą, i skrom-
nością.

Śp. Jerzy Jaskier urodził się 12 grudnia 1933 r. 
w Brześciu nad Bugiem. Pochodził z patriotycznej 
o najwyższych wartościach chrześcijańskich rodzi-
ny wojskowej. Ukształtowany w młodości przez 
wychowawcę, harcerza ks. Stanisława Skorodec-
kiego, późniejszego współwięźnia Prymasa Polski, 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Mając 17 lat zdał 
maturę. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk 
Pancernych, a także studia na UAM. Całe życie 
zawodowe spędził jako nauczyciel akademicki to-
pografii i geografii wojennej. W trudnych latach 
PRL-u jako dowódca przekazywał swoim słucha-
czom-podchorążym przesłanie: „strzec godności 
żołnierza Wojska Polskiego”. Wykształcił w swojej 

Wspomnienie o Jerzym Jaskierze
dziedzinie i wychował dla potrzeb Sił Zbrojnych 
tysiące oficerów, chorążych i podoficerów Wojsk 
Pancernych. Poprzez działalność turystyczną, spor-
tową (biegi na orientację), kulturalną (opiekun chó-
ru) zaszczepiał młodym żołnierzom miłość i szacu-
nek do Ojczyzny. 

Bóg, Honor i Ojczyzna były w życiu Pułkowni-
ka najwyższą dewizą. Został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma 
innymi medalami. W czasie stanu wojennego był 
współtwórcą Katolickiej Wspólnoty Rodzin Ofice-
rów Wojska Polskiego. Będąc Honorowym Człon-
kiem Światowego Związku AK kontynuował dzia-
łalność swoich bliskich. Należąc do Związku Ofi-
cerów Rezerwy RP, był jego wieloletnim zastępcą 
prezesa. Na cmentarzu górczyńskim, jeden z wy-
chowanków Pułkownika, ppłk Stanisław Tomasz-
kiewicz, powiedział, żegnając swego Nauczyciela 
w imieniu Związku, władz miasta, poznańskich 
szkół: 

„Oddajemy Ci ostatnie honory, jako Twoi kole-
dzy, przyjaciele i wychowankowie”. 

Żegnamy Cię, Pułkowniku Jerzy, z wielkim bó-
lem. Jesteśmy wszyscy przekonani, że po dokona-
niu takiego życia znajdziesz się w Domu Ojca, cie-
sząc się najwyższą radością w Bogu. 

na podstawie tekstu
 ks. kan. Zygmunta Thimma

W niedzielę 15 marca br. 
mieszkańcy 24 osiedli wybrali 
swoich przedstawicieli. O man-
daty ubiegało się 548 kandy-
datów – wybrano 366 radnych. 
Na dwunastu osiedlach, w porów-
naniu do poprzednich wyborów, 
frekwencja wzrosła, jednak na 
pozostałych zmalała. Największy 
wzrost zainteresowania wyborami 
nastąpił na Osiedlu Targowym – 
tu zagłosowało aż o 87,5% więcej 
osób (frekwencja wyniosła 6,9%).

Drogim Mieszkańcom Osiedla 
Targowego, którzy zaufali now-
ym przedstawicielom do Rady 
Osiedla Targowego, oddając na 

nich głos - serdeczne 
podziękowania składają 
Radni:
Barbara Blicharska 
 – Przewodnicząca Rady 
Osiedla
Hanna Kaczmarek  
– Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Osiedla
Jerzy Kaliski   
– Przewodniczący 
Zarządu Rady Osiedla
Bożena Banaszak
Dariusz Banaszak
Dorota Bartkowiak
Grzegorz Depcik
Danuta Fiałkowska

Krzysztof Klupp
Małgorzata Klupp
Bogumiła Maćkowiak
Marietta Niemier
Szymon Niemier
Jan Sawicki
Lidia Szymanowska

Nowi Radni Osiedla Targowego
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Wró¿by przygotowa³a pani Marietta. 
Nastêpnie rozdano nagrody w konkursie 
“Zielony Poznañ” by powróciæ do rywa-
lizacji w konkursach – jakie to drzewo  
i jaki to ptak. Poniewa¿ du¿ym zainte-
resowaniem w czasie biesiady z okazji 
Œwiêta Niepodleg³oœci cieszy³ siê kon-
kurs dla wszystkich, równie¿ i tym razem 
przygotowano taki konkurs z nagrodami, 
a pytania dotyczy³y roœlin. Tym razem 
pytania przygotowa³y panie Marietta 
Niemier i Barbara Blicharska. 

W roku obecnym w Poznaniu odby-
³a siê ju¿ 15-ta edycja konkursu “Zielo-
ny Poznañ”. Z roku na rok coraz wiêcej 
mieszkañców bierze udzia³ w tym kon-
kursie, równie¿ z naszego osiedla.

Do konkursu zg³oszono 44 okien, bal-
konów, loggi, ogródków przydomowych 
i pasów zieleni. Zgodnie z regulaminem 
do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê 
18 osób, a do trzeciego dwia. W drugim 
etapie naszymi przedstawicielami byli: 
pani Agnieszka Szarnowska, pani Maria 
Czajka, pani Monika Depcik, II Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce, pani Urszula £abenta, 
pañstwo Maria i Andrzej Mañkowscy, 
pani Marietta Niemier, Parafia Rzymsko-
katolicka pw. œw. Micha³a Archanio³a, 
pani Jolanta Paw³owska, pani Gabrie-
la Piasna, pani Barbara Pulik, panowie 

Wac³aw i Stanis³aw Remisz, Restaura-
cja Monid³o, pani Henryka Szczepaniak  
i pani Bronis³awa Wojtyœ. W etapie 
miejskim reprezentowali nasze osiedle 
pañstwo Aleksandra i Kazimierz Cichy 
oraz pani Anna Cukierska.

Uczestnikom bardzo serdecznie dziê-
kujemy, a wszystkich zapraszamy do 
udzia³u w kolejnej edycji konkursu. 

Opracowa³a Bogumi³a Maækowiak 
Zdjêcia 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. 

Œpiewano pieœni patriotyczne i woj-
skowe, ale przede wszystkim w kolejnych 
konkursach odpowiadano na pytania 
zwi¹zane z odzyskaniem niepodleg³oœci 
w roku 1918. Do konkursu historyczne-
go pytania przygotowa³ pan mgr Maciej 
G³êbowki, nauczyciel historii. Pytania 
konkursowe zwi¹zane z prezentacjami 
przygotowa³ pan S³awomir Weihs, a doty-
cz¹ce Poznania – pani Barbara Blicharska.  

 Ciekawostk¹ by³y pytania, na które mogli 
odpowiadaæ wszyscy uczestnicy biesiady. 
Poprawne odpowiedzi by³y nagradzane. 
W konkursach historycznym, multime-
dialnym i o Poznaniu g³ównymi nagro-
dami by³y bilety do Teatru Wielkiego 
na przedstawienie “Wigilie polskie”,  
a startowali w nich zarówno starsi jak 
i m³odsi wiekiem mieszkañcy osiedla. 
Szczególn¹ wiedz¹ wykaza³y siê panien-

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

Dziêki sponsorom, niedzielne popo³u-
dnie kilkudziesiêciu mieszkañców nasze-
go osiedla spêdzi³o przy kawie, herbacie  
i rogalach œwiêtomarciñskich. Biesiadê 
zakoñczono odœpiewaniem Roty.

Opracowa³a Bogumi³a Maækowiak 
Zdjêcia 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.

Powszechna Wystawa Krajowa, zwana przez 
dziennikarzy zdrobniale Pewuką, została zorgani-
zowana w 1929 roku, z okazji 10-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jej idea narodziła się w 
Warszawie, jednak dzięki targowym tradycjom Po-
znania (Targi Poznańskie odbywały się od 1921, a 
imprezy międzynarodowe od 1925 r.) oraz wysiłko-
wi ówczesnego prezydenta miasta Cyryla Ratajskie-
go odbyć mogła się właśnie tutaj. Protektorat nad 
PeWuKą objął Ignacy Mościcki, a na czele Komite-
tu honorowego stanął Józef Piłsudski.

Wystawa prezentowała dorobek gospodarczy, 
kulturalny, naukowy i polityczny kraju, który na 
mapie Europy widniał krótko, bo zaledwie dekadę, 
po okresie niemal 150 lat politycznego niebytu. Od 
maja do września 112 pawilonów Pewuki zwiedziło 
4,5 miliona osób z całego świata. Goście wyjeżdża-
li z Poznania zafascynowani miastem, nowoczesną 
architekturą pawilonów, atrakcjami i przede wszyst-
kim - ciekawą ekspozycją. Nigdy wcześniej ani ni-
gdy później Polacy nie zorganizowali tak potężnej 

Osiedlowi Jubilaci
80-lecie PeWuKi

wystawy, z której rozmachem dziś równać się mogą 
wyłącznie światowe wystawy EXPO. W tym roku 
obchodzimy 80-lecie Pewuki.

Wystawa była gigantyczna. Zajęła 65 hektarów 
- tj. trzy razy większą powierzchnię niż współcze-
sne Międzynarodowe Targi Poznańskie, najwięk-
szy obiekt wystawienniczy w dzisiejszej Polsce. 
Ekspozycja Pewuki obejmowała polskie dokonania 
w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opie-
ki społecznej, wychowania fizycznego, higieny i 
sportu oraz kulturę, sztukę i naukę. Na PeWuCe za-
prezentowało się 1427 wystawców. W pawilonach 
tematycznych prezentowano przemysł ciężki, meta-
lowy, lotniczy, samochodowy czy elektrotechnikę. 
Swoje pawilony miały też Przemysł Drzewny, Han-
del i Ubezpieczenia czy Rzemiosło. Panie chętnie 
odwiedzały Pawilon Pracy Kobiet oraz pawilony 
poświęcone włókiennictwu, konfekcji, galanterii 
i jedwabnictwu. Oryginalnym kształtem z trzema 
wieżami wyróżniał się Pawilon Przemysłu Wódcza-

Budowa Hali Przemysłu Ciężkiego przy ul. Głogowskiej (zdjęcie z 
domowego archiwum Bogumiły Maćkowiak) Pawilon Związku Hut Szklanych

Widok na Pałac Rządowy i Pałac Sztuki Powszechnej Wystawy 
Krajowej (obecnie Collegium Chemicum i Collegium Anatomicum)
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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. 

Pop o ³ u d n i e 
na auli im. Jana Pa-

w³a II rozpoczê³y powitaniem 
przedstawicielki Rady Osiedla 
– panie Bogunia Maækowiak  
i Basia Blicharska. Duet “Le-
cho-mix” wraz z Darkiem Ba-
naszakiem przedstawi³  “S³o-
nia Tr¹balskiego” oraz “Paw³a 
i Gaw³a”  znanych polskich 
pisarzy. Nastoletni aktorzy 
nadali wierszom nowego wy-
miaru – g³ównie przez ogrom-
n¹ dawkê humoru. Nastêpnie 
dzieci odwiedzi³ œw. Miko³aj, 
w którego wcieli³ siê dziêki 
swojej uprzejmoœci pan S³awo-
mir Weihs. To w³aœnie on pro-
wadzi³ wiêkszoœæ konkursów 
z nagrodami oraz obserwo-
wa³ czy wszystkie dzieci by³y 
grzeczne i zas³u¿y³y na podar-
ki. Pociech przyby³o tak du¿o, 
¿e niemal zabrak³o dla nich 
prezentów. Jednak nikt nie 
wróci³ do domu zawiedziony. 
W imieniu wszystkich organi-
zatorów chcia³bym podziêko-
waæ m³odzie¿y, która przyby³a 
aby pomóc zaj¹æ siê dzieæmi.

Opracowa³ Dariusz Banaszak
Zdjêcia M. Niemier i B. Banaszak

nego. Goście odwiedzali także Pawilon Przemysłu 
Likierowego i Koniakowego oraz pawilony Fabryki 
Czekolady Goplana, firmy E.Wedel i syn czy Browa-
ru Okocimskiego. Tereny dzielnicy Łazarz zajmowały 
pawilony rolnicze - Produkcja zwierzęca, Mleczarstwo 
i jajczarstwo, Przemysły Ziemniaczane, „Akwarjum” 
(Pawilon Rybacki) czy „Meljoracje Rolne” oraz „Me-
teorologja”. Osobne pawilony miały Miasto Lwów 
oraz Gdańsk. W dziale Emigracja natomiast prezento-
wały się organizacje polonijne z całego świata.

Sporo miejsca na Pewuce poświęcono także insty-
tucjom publicznym i urzędom. Odwiedzić można było 
m.in. Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Poczty 
i Telegrafów, Ministerstwo Rolnictwa czy Minister-
stwo Reform Rolnych. Pewuka miała też swój Pałac 
Sztuki. Uruchomiono go w istniejącym do dziś Colle-
gium Anatomicum. W ciasnych salach prezentowano 
m.in. dzieła Matejki i Wyspiańskiego.

Powszechna Wystawa Krajowa to ewenement w hi-
storii Poznania. Nigdy wcześniej i, niestety, nigdy póź-
niej w naszym mieście nie budowano tak nowocześnie 
i zarazem tak awangardowo. Obiekty powstałe z oka-
zji wystawy bez wątpienia można również zaliczyć do 
jednych z najlepszych przykładów polskiej architektu-
ry modernistycznej dwudziestolecia międzywojenne-
go. Co więcej, takiego zagęszczenia modernizmu na 
km2 nie było nigdzie indziej w Polsce. Niestety, więk-
szość obiektów powstałych na PeWuKę była projekto-
wana jako tymczasowe.

Wydarzenie to znacznie bardziej wpłynęło na los 
lokalny, ale i tak organizacja tego przedsięwzięcia była 
niezwykłym osiągnięciem w Polsce międzywojennej. 
Oto nowo powstałe państwo prezentowało światu jak 
i swoim mieszkańcom dokonania zaledwie dekady 
swojego istnienia.

Organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej miała 
niebagatelne znaczenie dla rozwoju miasta. To, czym 
teraz Poznań jest, zawdzięczamy właśnie temu wyda-
rzeniu. Bardzo rzadko zdarza się aby jedno wydarzenie 
w tak dużym stopniu ukierunkowało na dekady rozwój 
miasta. Miasto Targowe to właśnie tradycja PeWuKi.

opracował Szymon Niemier

Pawilon Ministerstwa Poczt i Telegrafów

Pawilon Fabryk Nawozów Sztucznych
Pawilon firmy Bogusław Herse (konstrukcja ze szkła i żelaza, 
oświetlenie reflektorami)



BIULETYN OSIEDLA TARGOWEGO

Honorowymi goœæmi byli pañstwo 
Anna i Józef Grajkowie – kustosze Muze-
um Powstania Wielkopolskiego − w Lu-
sowie, panowie Andrzej Walter, Adam 
Klóska (wyst¹pi³ w u³añskim mundurze)  
i Adam Bech – u³ani z Towarzystwa 
By³ych ¯o³nierzy i Przyjació³ 15. Pu³ku 
U³anów Poznañskich oraz oczywiœcie 
Proboszcz Parafii pw. œw. Micha³a Ar-
chanio³a, ks. Roman Poźniak, bo to dziê-
ki Jego przychylnoœci mo¿emy korzystaæ 
z sali na tego typu spotkania.

Z ogromnym zainteresowaniem 
obecni na spotkaniu s³uchali pana Jó-
zefa Grajka, który przedstawi³ nieznane  
i ma³o znane fakty o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Pani Anna Grajek przybli-
¿y³a postaæ gen. Dowbor – Muœnickiego 
i Jego córki, Jadwigi Lewandowskiej, 
jedynej kobiety, która zosta³a zamordo-
wana w Katyniu. Dowiedzieliœmy siê, ¿e 
dopiero niedawno poœmiertnie awanso-
wano J¹ do stopnia porucznika rezerwy 
(by³a podporucznikiem).

Ciekawie historiê 15. Pu³ku U³anów 
Poznañskich i umundurowania przed-
stawi³ Adam Bech, historyk. Najbardziej 
zainteresowane by³o m³odsze pokolenie      
mieszkañców zw³aszcza, ¿e pozwolono 
im potrzymaæ repliki broni i ubraæ siê  
w pu³kowy mundur.

Zgodnie z “wypracowan¹” tradycj¹ 
by³ konkurs dla wszystkich uczestników 
spotkania oraz konkursy historyczne  
i konkurs zwi¹zany z miejscami w Po-
znaniu upamiêtniaj¹cymi wydarzenia 
sprzed 90-ciu lat. Pierwszy z nich ³¹cz-
nie z prezentacjami multimedialnymi 

przygotowa³ prowadz¹cy spotkanie pan 
S³awomir Weihs, a drugi pani Barbara 
Blicharska. − Prezentacje multimedialne 
wraz z panem S³awomirem przygotowa³ 
pan Maciej Nowak.

Tradycji sta³o siê zadoœæ – by³a kawa, 
herbata i coœ s³odkiego oraz wspólne 
œpiewanie.

Opracowa³a Bogumi³a Maækowiak 
Zdjêcia Marietta Niemier

BIULETYN OSIEDLA TARGOWEGO

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.

Gmach szkoły został wybudowany w latach 1901-
03 w stylu neogotyckim. Jego projektantem oraz kie-
rownikiem prac był Fust. Do roku 1919 mieściło się tu 
gimnazjum niemieckie, później przeszło w polskie ręce. 
Pierwszym dyrektorem szkoły był Antoni Borzucki, 
który zmarł w 1928 r., a rok później odsłonięto pamiąt-
kową tablicę ku jego czci. Pierwotnie nauka trwała 8 
lat w klasach staroklasycznych z łaciną i greką oraz 
humanistycznych. W latach 30 zreformowano system 
szkolnictwa – nauka trwała 4 lata w gimnazjum oraz 2 
lata w liceum. W 1939 roku szkoła została zamknięta 
na skutek działań wojennych. Naukę wznowiono w lu-
tym 1945 roku w budynkach zastępczych, do budynku 
przy ul. Bukowskiej wrócono w grudniu tego roku. Od 

90 lat „Marcinka”
lat 50 szkoła stała się liceum ogólnokształcącym z nu-
merem 1, a w 1956 otrzymała status szkoły ćwiczeń 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Od roku 1964 włączono liceum do Stowarzyszenia 
Szkół UNESCO, w którym - jako jedyne w Poznaniu 
- pozostaje do dziś. We wrześniu 1967 roku liceum, 
dotąd męskie, zostało przekształcone w szkołę koedu-
kacyjną. Pierwsze lata XXI wieku przyniosły kolejną 
reformę oświatową, która zmieniała dotychczasowe 
4 letnie liceum w liceum trzyletnie. Od 2001 roku w 
budynku szkoły mieści się również Gimnazjum Dwu-
języczne (z j. francuskim). Gimnazjum nosi również 
imię Karola Marcinkowskiego. W ten sposób „Marci-
nek” nawiązał do przedwojennych tradycji i o szkole 
przy ul. Bukowskiej można znów powiedzieć: Gimna-
zjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. 14 maja 
2005 przed wejściem do budynku szkoły stanął posąg 
Patrona - dr Karola Marcinkowskiego.

W „Marcinku” uczyło się wiele znanych osobisto-
ści. Byli to między innymi: Stefan Stuligrosz (twórca, 
dyrygent i chórmistrz Poznańskich Słowików), August 
Chełkowski (marszałek Senatu pierwszej kadencji), 
biskup Marek Jędraszewski, tenisista Wojciech Fibak 
oraz aktorka Katarzyna Bujakiewicz. Absolwentem tej 
szkoły jest również ks. kanonik Zygmunt Thimm, były 
proboszcz parafii św. Michała Archanioła.

opracował Dariusz Banaszak

90 lat „Dwójki”
Państwowe Liceum Żeńskie na Łazarzu – pod taką 

nazwą w 1919 roku zostało założone dzisiejsze II Li-
ceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Nie od zawsze 
jego siedzibą był budynek przy Matejki 8 – pierwot-
nie, przez pierwszy rok działalności, zajmowało lokal 
przy ul. Matejki 56. Pierwszą dyrektor szkoły była 
Zofia Rzepecka, a pod koniec jej kadencji, w 1929 r., 
szkołę przemianowano na Państwowe Gimnazjum im. 
Generałowej Zamoyskiej. Lata 1939-45 to przerwa w 
funkcjonowaniu szkoły z powodu wojny. Budynek 
zajmowany był wtedy przez policję, potem niemiec-
kie szkoły. Rok 1950 przyniósł kolejną zmianę nazwy 
- starą zastąpiła Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Licealnego Numer 2. W tym roku urząd pełniło 
też wielu dyrektorów, usuwanych za niedopuszczenie 
indoktrynacji młodzieży w ideologię socjalistyczno-
komunistyczną. W 1956 dzięki dyr. mgr Józefie Po-
ćwiardowskiej dobudowano trzecie piętro, aby szkoła 
mogła pomieścić jeszcze więcej uczniów. Liceum zy-
skało również nową salę gimnastyczną oraz w miejsce 

starej – aulę. W 1966 roku szkoła przyjęła imię He-
leny Modrzejewskiej. Tę decyzję ówczesny dyrektor 
Artur Ciemnoczołowski tak uzasadniał: „Nie rozgłos 
światowy jej talentu zadecydował o wyborze... raczej 
dany przez Nią wzór namiętnego umiłowania sztuki, 
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   Sesje Rady odbywaj¹ siê w drugi czwartek miesi¹ca. Pocz¹tek sesji o 17:30.
Co tydzieñ w godzinach od 17:00 do 19:00 pe³ni dy¿ur Zarz¹d Osiedla lub jedna  
z komisji problemowych, a mianowicie:
   Zarz¹d Osiedla - w czwarty czwartek miesi¹ca,
   Komisja Bezpieczeñstwa, £adu i Porz¹dku Publicznego – w pierwszy 

czwartek miesi¹ca,
   Komisja Kultury, Rekreacji, Wypoczynku i Spraw Socjalnych – w trzeci 

czwartek miesi¹ca.
Sesje Rady Osiedla Targowego oraz dy¿ury Zarz¹du i komisji problemo-
wych odbywaj¹ siê w siedzibie Rady, tj. w Domu Parafialnym przy ul. Stolarskiej 
7. Ponadto informujemy, ¿e nadal w pomieszczeniu Caritasu na terenie Parafii 
p.w. Œw. Micha³a Archanio³a w ka¿d¹ œrodê w godzinach od 11:00 do 12:00 
Robert Swenda, pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu – Oddzia³ Grunwald, bêdzie pe³ni³ dy¿ur i udziela³ informacji w sprawach 
pomocy spo³ecznej osobom zainteresowanym. Równoczeœnie w tym samym po-
mieszczeniu pe³niæ bêdzie dy¿ur Radna Osiedla - dr Janina Stanis³awska-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 Spo³eczn¹ fundacjê „Ludzie 
dla Ludzi” mieszcz¹c¹ siê przy ul. Gar-
bary 5 w Poznaniu.
Miejsce wykonania badañ: Oœro-
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 bezp³atn¹ 
infoliniê 0 800 46 25 32.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie raka jelita grubego (badanie 
no obecnoœæ krwi utajonej w kale) dla 
mieszkañców Poznania od 50. roku ¿y-
cia realizowane przez Spo³eczn¹ fun-
dacjê „Ludzie dla Ludzi” mieszcz¹c¹ 
siê przy ul. Garbary 5 w Poznaniu.
Miejsce wykonania badañ: Oœrodek 
profilaktyki i Epidemiologii Nowotwo-
rów (OPEN) przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego 24/26 w Poznaniu. Badania wy-

konywane na bie¿¹co od poniedzia³ku 
do pi¹tku. Rejestracja: na podstawie 
dowodu to¿samoœci.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie raka prostaty (profilaktycz-
ne badanie PSA) dla mê¿czyzn od 40. 
roku ¿ycia zamieszka³ych w Poznaniu 
realizowane przez Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej Poznañ – Nowe Miasto przy ul. 
Szwajcarskiej 3 w Poznaniu oraz przez 
Spo³eczn¹ fundacjê „Ludzie dla Ludzi” 
mieszcz¹c¹ siê przy ul. Garbary 5 w 
Poznaniu.
Miejsce I wykonania badañ: La-
boratorium Analityczne ZOZ Poznañ 
– Nowe Miasto, I piêtro Bloku „B”, pok. 
101 A (tel. nr 061 87 39 048). Rejestra-
cja: na bie¿¹co bez potrzeby wczeœ-
niejszego uzgadniania terminu od 
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7{00 
– 13:00 (wynik po dwóch dniach).
Miejsce II wykonania badañ: Oœro-
dek profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów (OPEN) przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 24/26 w Poznaniu – Labo-

ratorium Analityczne. Rejestracja: na 
podstawie dowodu to¿samoœci, bada-
nia wykonywane na bie¿¹co od ponie-
dzia³ku do pi¹tku.
• Profilaktyka i wczesne wykry-
wanie mia¿d¿ycy oraz ocena ry-
zyka sercowo-naczyniowego pt. 
„Poznaniacy bêd¹ ¿yæ d³u¿ej” realizo-
wane przez Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
Poznañ – Stare Miasto przy ul. Szkolnej 
8/12 w Poznaniu dla mieszkañców Po-
znania dotychczas zdrowych w wieku 
30 – 55 lat obci¹¿onych znanymi czyn-
nikami zagro¿enia (palenie tytoniu, 
nadwaga/oty³oœæ, nadciœnienie têtni-
cze, cukrzyca zaburzenia gospodarki 
lipidowej, obci¹¿enie rodzinne) bez 
objawów ze strony uk³adu kr¹¿enia.
Miejsce wykonania badañ: ZOZ 
Poznañ Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12 
w Poznaniu.
Rejestracja: w sekretariacie Tomo-
grafii Komputerowej, III piêtro 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 wnucz¹t wraz z babcia-
mi i dziadkami ewentualnie rodzicami 
naukê jêzyków obcych pod has³em 
„Uczymy siê przez zabawê”.
W programie do wyboru:
JÊZYK W£OSKI – lektor Ewelina 
Karmoliñska tel. 601 430 117
JÊZYK ROSYJSKI – lektor Bo¿ena 
Marcinowska tel. 608 678 462
JÊZYK ANGIELSKI – lektor Joanna 
Bernard tel. 665 112 259
W czasie pó³kolonii rozdawano AN-
KIETY, które po wype³nieniu prosimy 
sk³adaæ w Biurze Parafialnym. Tam te¿ 
mo¿na otrzymaæ niewype³nione.
Ze wzglêdu na to, ¿e nie posiadamy sta-
³ej siedziby na terenie Osiedla Targo-
wego, korzystamy z uprzejmoœci Rady 
Osiedla i gdyby potrzebne by³y jeszcze 
ankiety, to mo¿na je bêdzie odebraæ w 
Radzie Osiedla w godzinach urzêdowa-
nia, a wype³nione wrzuciæ 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)

wzór patriotyzmu, dzielności, pracowitości”. Te cechy 
Patronki wyznaczyły kierunek rozwoju szkoły. Stała 
się ona bardziej nowoczesna oraz innowacyjna. Dziś 
nazwa szkoły nawiązuje do obu patronek z wcześniej-
szych lat. Jej pełna nazwa od 2 kwietnia 1993 to: II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej 
i Heleny Modrzejewskiej.  Szkoła ta wciąż utrzymuje 
się w ścisłej czołówce poznańskich liceów. Jej absol-

wentami jest wiele znanych osobistości, między inny-
mi aktor Piotr Gąsowski, poseł na Sejm V kadencji – 
Tomasz Górski, czy poznański raper Jakub „Kaczy” 
Kaczmarek. 

Obchody jubileuszu 90-lecia II L.O. planowane w 
dniach 18-19 września 2009.

opracował Dariusz Banaszak

Z okazji nadchodzącej 110. rocznicy przyłączenia 
Łazarza do Poznania, portal lazarz.pl ogłasza 
dwa plebiscyty: „TRZY PEREŁKI ŁAZARZA” oraz 
„BIAŁY i CZARNY ŁAZAREK”. 

Szczegóły na stronie www.lazarz.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 sierpnia 
2009 r.

60 lat Przedszkola nr 51

Nasze przedszkole mieści się przy ul. Głogow-
skiej 40 w pięknie położonej zabytkowej kamienicy 
na skraju Parku Wilsona. Powstało w maju 1949 roku 
jako Przedszkole dla dzieci pracowników Milicji Oby-
watelskiej i nadano mu imię generała Karola Świer-
czewskiego. Przedszkole zajmowało dwie kondygna-
cje i miało cztery oddziały. W roku 1950, za zgodą dy-
rektora Zarządu Zieleni Miejskiej, został utworzony w 
Parku od strony ul. Śniadeckich ogródek przedszkol-
ny. W 1956 roku zlikwidowano jeden oddział i przed-
szkole zostało tylko na pierwszym piętrze kamienicy. 
W 1969 roku w XX lecie istnienia Przedszkola, Ko-
menda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej przekazała 
przedszkole Wydziałowi Oświaty. Z powodu remontu 
Palmiarni w latach 80-tych, ogródek przedszkolny zo-
stał zlikwidowany. 

W wyniku zmian zachodzących w gospodarce na-
rodowej i polityce naszego kraju, w roku 1990 Przed-
szkole zmieniło nazwę z przedszkola im. gen. Karo-
la Świerczewskiego na Przedszkole Nr 51. Obecnie 
Przedszkole stara się o zmianę nazwy na (nadanie 
imienia) „Przedszkole nad Magnolią”. 

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 – 17:00. 
Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna. Rodzinna, ciepła atmosfera panująca w pla-
cówce sprawiła, że rodzice chętnie powierzają nam 

opiekę nad swoimi dziećmi. Atrakcyjność placówki 
podnoszą organizowane ciekawe zajęcia prowadzone 
przez nauczycielki oraz zajęcia dodatkowe: rytmika, 
język angielski, ćwiczenia korekcyjne, religia, logope-
dia, zabawy taneczne „Tupiące nóżki”, muzykoterapia. 
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
organizując i biorąc udział w konkursach plastycznych 
i muzycznych, festynach rodzinnych, występach ar-
tystycznych dzieci, pokazach teatralnych, happenin-
gach.

Brak ogrodu przedszkolnego rekompensuje nam 
codzienny pobyt w Parku Wilsona. Podpatrując florę 
i faunę naszego parku, dzieci uczą się zasad ochrony 
przyrody. To, że w tym roku szkolnym obchodziliśmy 
60-te urodziny zawdzięczamy zaufaniu rodziców i za-
angażowaniu władz miasta w wzbogacanie i upiększa-
nie naszego przedszkola. 

tekst przygotowało Przedszkole nr 51
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