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„Na Wilię, na Święta, na Rok Nowy

Życzenia szczęścia mkną przez cały świat

Niech moc truchleje, a nadziei płomień

Ogrzeje ciepłem swym Nasz dom.”

Z najserdeczniejszymi życzeniami,

aby ciepło nadziei i okazywana miłość,

które w czasie łamania się opłatkiem

pojawiają się w każdym polskim domu,

towarzyszyły drogim

Mieszkańcom Osiedla Targowego

w wigilijny wieczór i przez cały Nowy 2011 Rok

Radni Osiedla Targowego III Kadencji
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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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„Biesiada przy muzyce” i konkurs „Zielony Poznań”
W tym roku po raz kolejny mieszkańcy Osiedla 

Targowego upiększali nasze miasto tworząc ciekawe 
kompozycje na balkonach, w loggiach i oknach oraz 
tworząc ogródki przydomowe, a także zieleńce i zgłaszali 
swój udział w konkursie „Zielony Poznań”.

W czwartek, 15 listopada, Rada Osiedla zaprosiła 
mieszkańców na „Biesiadę przy muzyce”, w czasie której 
postanowiono rozdać drobne upominki uczestnikom 
wspomnianego konkursu. Spotkanie zaszczycił pan mgr 
inż. Jan Marek Stachowiak, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej. Wydział ten jest organizatorem 
konkursu „Zielony Poznań” z ramienia Urzędu Miasta 
Poznania.

Spotkanie muzycznie rozpoczęli państwo Anna 
(śpiew) i Bogdan Chołdrych (śpiew i gra na akordeonie). 
Wszyscy obecni podchwycili melodie i po krótkim czasie 
„cała sala” śpiewała. Pan Bogdan pięknie opowiadał 
ciekawe historie i anegdoty związane z poszczególnymi 
piosenkami, a obecni raczyli się wypiekami pani Aleksandry 
Cichej i rogalikami przyniesionymi przez kierownictwo 
Restauracji „Monidło”. Państwo Chołdrych poprowadzili 
również konkurs muzyczny i wręczyli przygotowane przez 
siebie nagrody.

Pan Dyrektor Stachowiak przypomniał, że pierwszy 
tego typu konkurs wokalny ogłosił przed II wojną światową 
Prezydent Miasta Warszawy, pan Stefan Starzyński, a jego 
laureatką została Mira Zimińska-Sygietyńska. Nagrodą 
wówczas był obraz pędzla Wojciecha Kossaka.

Na spotkaniu obecni byli także policjanci z 
Komisariatu policji Poznań – Targi. Opowiedzieli oni o 
swojej pracy, zapoznali zebranych z problemami, z którymi 
boryka się miejscowy komisariat i przestrzegli przed 
oszustami krążącymi po naszym osiedlu, których ofiarami 
padają starsze osoby.

Do XVII edycji konkursu „Zielony Poznań” 
zgłoszono ponad 5000 obiektów, z czego 44 były z 
naszego osiedla. Zgodnie z regulaminem, do drugiego 
etapu komisja zakwalifikowała 18 obiektów. Do etapu 
miejskiego osiedlowa komisja konkursu wytypowała 
ogródek letni Restauracji „Monidło” (ul. Matejki) i balkon 
pani Romy Grunowskiej (ul. Śniadeckich), który od wielu 

lat zwraca uwagę nie tylko poznaniaków, ale zwłaszcza 
gości targowych. Balkon pani Romy zyskał również 
uznanie miejskiej komisji konkursu i otrzymał III nagrodę 
w kategorii balkony, loggie, okna. Gratulujemy!

Pozostałymi uczestnikami konkursu z naszego 
osiedla byli z:
−	 ul. Chełmońskiego: pani Halina Nowicka, pani 

Marietta Niemier, pani Anna Sławińska, pani Lidia 
Skonieczna, pani Henryka Szczepaniak, pani Marianna 
Wojciechowska;

−	 ul. Głogowskiej: Restauracja „Villa Magnolia”.
−	 ul. Grottgera: Apteka „Przy Palmiarni”, pan Adam 

Banaszak, pani Zofia Borowska, państwo Aleksandra i 
Kazimierz Cichy, pani Mirosława Sawicka;

−	 ul. Grunwaldzkiej: pani Alicja Rotnicka;
−	 ul. Iłłakowiczówny: pani Urszula Łabenta;
−	 ul. Konopnickiej: panie Irena i Klara Filipowskie;
−	 ul. Kossaka: Renata Rusek;
−	 ul. Matejki: pani Anna Cukierska, pani Anna Krysa, 

„Dwójka”;
−	 ul. Orzeszkowej: Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 

1;
−	 ul. Parkowej: pani Sabina Poznańska;
−	 ul. Przybyszewskiego: pani Bronisława Wojtyś;
−	 ul. Skrytej: Natalia i Paweł Klupp, pani Gabriela Piasna 

, pani Bożena Pietruszewska – Wyrębek;
−	 ul. Stolarskiej: Firma „Smak”, pani Maria Poźniak, 

Pracownia Złotnicza;
−	 ul. Śniadeckich: pan Zdzisław Bardzikiewicz, pan 

Kazimierz Hemmerling, pani Krystyna Jechalik, pani 
Janina Kubacha, pani Renata Łysiak, pani Barbara 
Pulik, pani Krystyna Saturna, pani Bożena Thiel, 
państwo Melania i Witold Thiel;

−	 ul. Ułańskiej: pan Jan Dutkiewicz, pani Iwona 
Jankowska, pani Mirosława Stempniewicz;

−	 ul. Zakątek: pani Krystyna Stempniak.
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono 

ksiązki ufundowane przez Wydział Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta Poznania 
i upominki zakupione z funduszy Rady Osiedla 
Targowego. Przy wspólnym śpiewie i muzyce bawiono 
się do późnych godzin wieczornych.

Dziękujemy za upiększanie naszego osiedla!
opracowała:

Bogumiła Maćkowiak

Pani Roma Grunowska 
- laureatka III na-
grody miejskiego etapu 
konkursu “Zielony 
Poznañ” w kategorii 
balkony.

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

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

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

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

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

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

Spotkanie „andrzejkowe”
Spotkanie przy kawie, herbacie i słodkościach za które dziękujemy sponsorom 
rozpoczęły panie Marietta Niemier i Bogumiła Maćkowiak zapraszając chętnych 
do powróżenia co przyniesie Nowy Rok. 

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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(fot. Marietta Niemier)

Nazwa dzielnicy Poznania Łazarz lub 
poprawniej św. Łazarz dla współczesnych 
mieszkańców Poznania jest niezupełnie jasna. 
Przed stu laty nikt nie miał wątpliwości jakie są jej 
historyczne korzenie. Prawidłowo kojarzono ją ze 
starym szpitalem i kościółkiem pod wezwaniem 
św. Łazarza, który do roku 1837 stał na terenie 
należącym obecnie do dzielnicy Wilda. Ziemie 
„łazareckie” zaczynały się za dawnym szpitalem, a 
sięgały „u granicy drogi górczyńskiej aż do głogu, 
przy którym droga się ciągnie do Górczyna, a tam 
się role łazareckie kończą”.

Ludność katolicka zamieszkująca gminę św. 
Łazarz należała do poznańskiej parafii Świętego 
Marcina. Pamiętnikarka, Paulina Cegielska 
pisała: „tamtejsi mieszkańcy, przeważnie wiejscy 
gospodarze, przyjeżdżali bryczkami i półkoszkami 
na nabożeństwo do św. Marcina”. W roku 1895 
powołano komitet, którego zadaniem była budowa 
własnej świątyni. Na czele stanął inżynier Napoleon 
Urbanowski, właściciel fabryki mieszczącej się 
przy ul. Gąsiorowskich, a po jego śmierci w 1896 
roku syn Witold. W prace komitetu zaangażowało 
się wielu mieszkańców Łazarza i Górczyna, m. in. 
właściciel piekarni Stanisław Stolpe, dawny sołtys, 
gospodarz Józef Schneider. Ten ostatni podarował 
grunt po budowę świątyni. Inicjatywę poparł ks. 
Jan Lewicki, proboszcz kościoła św. Marcina. W 
roku 1896 rozpoczęto opracowanie projektów, 
których autorem był architekt Stanisław Borecki (20 
czerwca 1896 r. poświadczył odbiór wynagrodzenia 
w wysokości 400 marek). Poświęcenie kamienia 
węgielnego nastąpiło w czerwcu 1900 roku. Budowę 
prowadził budowniczy M. Wilczewski. Koszty 
budowy kościoła były wysokie i choć mieszkańcy 
wspierali ja finansowo prace przeciągały się. 
Pomimo wielu trudności konsekracja kościoła pod 
wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej nastąpiła 15 
września 1901 roku. Dokonał jej biskup Edward 
Likowski.

Życie religijne mieszkańców Łazarza na przełomie XIX i XX w.

Ceglana budowla została wzniesiona w 
formach neoromańskich, a w wyposażeniu wnętrza 
użyto szlachetnego kamienia. Charakterystyczny 
element stanowi stalowy, ażurowy hełm wieży. We 
wnętrzu jednym z najciekawszych obiektów jest 
wiszący w północnej nawie monumentalny obraz 
poznańskiego malarza Paulina Gardzielewskiego. 
Wątek ikonograficzny obrazu opiera się na adoracji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrystus, zgodnie 
ze znanym wzorcem, przedstawiony jest wśród 
chmur, ze stopami wspartymi na kuli ziemskiej, z 
rozłożonymi rękami i gorejącym sercem. Natomiast 
w dolnej partii obrazu rozgrywa się scena, która 
jest związana z historią budowy kościoła, którego 
widok artysta umieścił na skraju płótna. Postać 
księdza i kilku innych osób, w tym kobiet w 
strojach bamberskich wydaje się odnosić do ludzi 
zaangażowanych sprawę budowy świątyni. Wydaje 
się niemal pewne, że artysta namalował portrety 
niektórych mieszkańców Łazarza. Przedstawił 
także, u stóp Chrystusa mężczyznę w ciemnym 
surducie, lewą dłonią zasłaniającym oczy w geście 
jakby zadumy. Według tradycji jest to wizerunek 
Henryka Sienkiewicza, laureata Nagrody Nobla z 
1905 r., a zarazem autora „Listu otwartego do J.C. 
Mości Wilhelma II Króla Pruskiego z 19 listopada Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, pocztówka z ok. 1916 r., 

zb. Muzeum Historii Miasta Poznania

Kalendarz kościelny, zb. Biblioteki Raczyńskich
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Ziemi do zmian klimatycznych, 
które nieuchronnie występują,

•  wprowadzenie najnowszych 
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•  poszukiwanie źródeł finan-
sowania nowych działań dla 
powstrzymania zmian klima-
tycznych.
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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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W latach 1931-1932 powstała na Łazarzu 
nowa parafia przy ul. Stolarskiej. Kościół pw. 
Świętego Michała został przebudowany z dawnego 
browaru (Bavaria Brauerei) przez architekta 
Mariana Andrzejewskiego. Świątynię wznoszono 
partiami, początkowo nabożeństwa odbywały się w 
dolnej części budynku, poświęcenie tzw. górnego 
kościoła nastąpiło dopiero w roku 1938. W latach 
międzywojennych zbudowano także na parceli 
wzdłuż ulic Jarochowskiego, Niegolewskich i 
Sczanieckiej klasztor ss. Karmelitanek.

Na Łazarzu istniała także parafia 
ewangelicka, dla której na narożniku Matejki i 
Limanowskiego wzniesiono w latach 1904 – 1907 
kościół pw. Chrystusa. Projekt świątyni z emporami 
opracował w roku 1902 berliński architekt Oskar 
Hossfeld.

Magdalena Warkoczewska

dr Magdalena Warkoczewska – historyk sztuki, 
wieloletni kustosz i kierownik Muzeum Historii 
Miasta Poznania; autorka książek o Poznaniu.

1906 roku w sprawie wywłaszczania Polaków z 
ziemi i prześladowania polskich dzieci. Tak więc 
na obrazie tym namalowanym w latach 1906-1907, 
wątek łazarski połączył się z wątkiem narodowym. 
Podczas okupacji kościół Matki Boskiej Bolesnej 
był jedną z dwóch świątyń poznańskich, w których 
mogły sie odbywać nabożeństwa dla Polaków. 
Na probostwie przetrzymywany był w areszcie 
domowym ks. bp. Walenty Dymek.

Adoracja Serca Pana Jezusa, obraz Paulina Gardzielewskiego 
z kościoła Matki Boskiej Bolesnej

Kościół św. Michała Archanioła podczas remontu, 1979 r.

Ulica Głogowska, pocztówka, ok. 1909 r., widok w kierunku 
śródmiescia, zb. Muzeum Historii Miasta Poznania

Kościół ewangelicki pw. Chrystusa, wg projektu Oskara 
Hossfelda, dziś kościół pw. św. Anny



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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Olimpijskie zmagania ze św. Mikołajem
 Tradycyjnie, jak co roku, do 
dzieci z Osiedla Targowego przy-
był św. Mikołaj. Tym razem poja-
wił się trochę wcześniej, bo już 4 
grudnia.

Ponad setka dzieciaków 
oczekiwała na dostojnego gościa. 
Powitała je Mikołajka (w tę rolę 
wcieliła się pani Ewa Kowalska), któ-
ra zachęciła wszystkich do wspólnego 
śpiewu i przeprowadziła rozgrzewkę, 
czyli ćwiczenia gimnastyczne. Kiedy 
przybył dobry święty z długą, siwą brodą, zaczęła 
się prawdziwa olimpiada. Pierwsze zadanie wyko-
nywali wszyscy zawodnicy. Musieli przejść pod 
lodową tyczką, która za każdym razem była obniża-
na. Na końcu dzieci czołgały się 
po podłodze. Trzeba przyznać, 
że świetnie im to wychodziło, 
przez co była duża grupa zwy-
cięzców. Jak to na olimpiadzie 
bywa, konkurencji było wiele 
w różnych kategoriach wieko-
wych: drużynowe chodzenie 
po „krach lodowych”, skoki 
na reniferkach dla maluchów i 
„lodowych kulach” dla nieco 
starszych, turlanie „kulek lodo-
wych” (czyli balonów) kijem 
do hokeja, zagadki, zgadywan-

ki, słowem mnóstwo atrakcji i oczywiście nagrody 
dla zwycięzców. Konkurencje sportowe przeplatano 
wspólną zabawą, gimnastyką, tańcami i tutaj zoba-
czyliśmy wspaniałe popisy zręcznościowe, które 
nagrodzono gromkimi brawami.

 Zabawa była wspaniała, wszystkie dzieciaki 
mogły się wykazać swoimi umiejętnościami i obda-
rowane nagrodami uśmiechnięte wracały do domu.

Marietta Niemier
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Krótka historia Rady Osiedla Targowego
Kiedy w roku 2000 ówczesny Przewodniczący Rady Osie-

dla Św. Łazarz zwrócił się do Proboszcza Parafii pw. św. Mi-
chała Archanioła, ks. Grzegorza Szymańskiego, z propozycją, 
aby na terenie parafii powstała jednostka pomocnicza miasta, 
sprawę przejął ks. kanonik Zygmunt Thimm. Po kilku spotka-
niach ukonstytuowała się grupa inicjatywna, w której uczestni-
czyli, m. in., panowie: Bolesław Łodyga, Jerzy Jaskier, Jacek 
Niedzielski, Kazimierz Cichy, Kazimierz Kaczmarek, Jacek 
Grocki i Eugeniusz Wieman. Przewodniczącym tej grupy zo-
stał wybrany pan Bolesław Łodyga i to on wziął na siebie cię-
żar przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów (m. 
in. statutu) oraz reprezentował mieszkańców Osiedla w Urzę-
dzie Miasta Poznania. Dzięki tym staraniom w marcu 2001 od-
były się pierwsze wybory do Rady Osiedla Targowego. Jak się 
później okazało, Rada „przetrwała” dwie czteroletnie kadencje 
i niecałe dwa lata z trzeciej, by 31 grudnia br., z racji reformy 
jednostek pomocniczych, zakończyć swoją działalność (jak in-
formowaliśmy w poprzednim numerze biuletynu).

W czasie tych trzech kadencji radnymi, oprócz panów Bo-
lesława Łodygi i Jerzego Jaskiera, byli, m. in., panowie: Da-
riusz Banaszak, Leszek Chojnacki, Andrzej Czajka, Grzegorz 
Depcik, Jerzy Kaliski, Krzysztof Klupp, Stanisław Niemier, 
Szymon Niemier, Jan Sawicki oraz panie: Bożena Banaszak, 
Barbara Blicharska, Dorota Bartkowiak, Danuta Fiałkowska, 
Aleksandra Herkt-Hadyńska, Hanna Kaczmarek, Małgorzata 
Klupp, Anna Krysa, Barbara Kubiaczyk, Ewa Listewnik, Bo-
gumiła Maćkowiak, Marietta Niemier, Katarzyna Pięta, Janina 
Stanisławska-Sabat, Barbara Szcześniak, Lidia Szymanowska. 
Pracę Zarządu Osiedla w drugiej kadencji wspomagała pani 
Hanna Karaśkiewicz.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Osiedla Targowego 
został pan Bolesław Łodyga. Po nim, pod koniec II Kadencji, 
funkcję tę przejął pan Jerzy Jaskier, a w III Kadencji Radą kie-
rowała pani Barbara Blicharska.

Do największych sukcesów Rady Osiedla Targowego 
można zaliczyć:

- place zabaw przy ul. Iłłakowiczówny i powstający 
w Parku Wilsona;

- chodnik na ul. Stolarskiej oraz ul. Białej;
- baliki dla dzieci i młodzieży, festyny (w tym Dni Są-

siada wspólnie z Urzędem Miasta), spotkania historyczne, 
biesiady, coroczny konkurs „Zielony Poznań”, spotkania ze 
św. Mikołajem;

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, szczególnie 
w okresie letnim, wspólnie z Parafią pw. św. Michała Ar-
chanioła i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidie-
cezji Poznańskiej;

- tablice pamiątkowe błogosławionych Natalii Tuła-
siewicz i ks. Mariana Konopińskiego;

- Głaz Pamięci 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Z perspektywy tych prawie dziesięciu lat działalności 

można stwierdzić, że wiele spraw nękających mieszkańców 
Osiedla udało się zrealizować. Radnych spotykało wiele 
wyzwań, z którymi nie zawsze potrafili się zmierzyć, ale 
zawsze starali się jak najlepiej służyć wyborcom.

Radni III Kadencji dziękują wszystkim, którzy jako 
radni działali w Radzie lub tylko wspomagali jej działania 
swoją pomocą, a Mieszkańcom za docenienie naszych dzia-
łań. Mamy nadzieję, że 20 marca 2011 roku znaczna część 
Państwa pójdzie do urn, aby wybrać reprezentację Rejonu 
Targowe w Radzie Osiedla Św. Łazarz.
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Szkoła przyjazna niepełnosprawnym. W I L.O. im. Kar-
ola Marcinkowskiego zamontowany został podest dla 
niepełnosprawnych uczniów. Rada Osiedla Targowego w 
2010 roku przekazała na ten cel 3000 zł.
(fot. Marietta Niemier)

Z inicjatywy Rady Osiedla Targowego w Parku Wilsona 
pojawiły się już pierwsze bujaki dla najmłodszych. Na 
pozostałe przyrządy poczekamy do wiosny.
(fot. Szymon Niemier)


