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Jesień – czas wspomnień…
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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.

Wspomnienie lata…
W czasie wakacji letnich z budżetu Rady Osiedla 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i parafia św. Michała 
Archanioła zorganizowały kilka atrakcyjnych wyjazdów dla 
dzieci i młodzieży. Małe dzieci miały okazję spotkać się z 
piratami w Kościanie. Przeżyły wspaniałą przygodę: nauczyły 
się tańca pirackiego, płynęły tratwą i znalazły zakopany skarb 
oraz dobrze bawiły się na wspaniale zorganizowanym placu 
zabaw.

Innym razem, w Zaurolandii w Rogoźnie, dzieciaki 
miały możliwość zobaczyć naturalnej wielkości figury 
dinozaurów. Poznały wiele gatunków i ciekawostek z życia 
tych historycznych gadów. Dla odważnych był do pokonania 
tor linowy, a maluchy jeździły kolorową ciuchcią.

Odbyły się także dwie wycieczki 5-dniowe: do Trójmiasta 
oraz do Krakowa, których uczestnikami były dzieci i młodzież 
w wieku od 8 do 18 lat. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje 
uczestników tych wyjazdów:

Byłem uczestnikiem wyjazdu do Trójmiasta 

zorganizowanego przez rade osiedla Targowego w dniach 22-
26.06.2009r. W dniu wyjazdu  zatrzymaliśmy się w krzyżackim 
zamku w Gniewie, gdzie spędziliśmy czas na poznawaniu 
tradycji krzyżackiego rycerstwa. W drugi dzień pojechaliśmy 
i zwiedzaliśmy najciekawsze zabytki i atrakcje Trójmiasta. 
Naszą główną bazą był pensjonat w Łebie skąd wyjeżdżaliśmy 
na wiele wycieczek które były bardzo ciekawe. Według mnie 
wyjazd na wydmy był bardzo mile odebrany przez wszystkich 
uczestników ponieważ każdy chciał „sturlać” się z czubka 
wydmy. Przez cały wyjazd mieliśmy słoneczną pogodę i 
uśmiechy na twarzach. Nasze opiekunki starały się o jak 
najlepiej spędzony czas, według mnie bardzo im się to udało.

Paweł Ossig

W dniach 10-14 sierpnia uczestniczyłam w wycieczce do 
Krakowa. Po drodze zwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy, 
a informacje o zwiedzanych obiektach głośno czytaliśmy z 
przewodnika w autokarze. Na drugi dzień zwiedzaliśmy w 
deszczu Kraków – Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, 
wysłuchaliśmy legendy i obejrzeliśmy Jaskinię Smoka 
Wawelskiego. W Kalwarii Zebrzydowskiej wybraliśmy się na 
spacer na pobliskie wzgórza. Tu przeżyliśmy wesołą przygodę: 
były kręte i śliskie ścieżki i powrót lasem o zmierzchu. Dzięki 
poświęceniu chłopaków udało nam się cało zejść ze śliskiej 
górki. W Kopalni Soli w Wieliczce widziałam wiele ładnych, 
ciekawych rzeźb z soli, a straszne i smutne wrażenia wywarły 
na mnie pamiątki po więźniach w obozie w Oświęcimiu. 
Cieszę się, że mogłam tam jechać, bo zwiedziliśmy dużo 
różnych ciekawych miejsc, a opowieści o nich też były bardzo 
interesujące.

Edyta Zaradna

Osiedlowo-parafialny wyjazd do Krakowa, który odbył 
się w dniach 10-14 sierpnia był dla dzieci i młodzieży 
bardzo atrakcyjnym przeżyciem. Każdego dnia czekał na 
nas szereg atrakcji. Już w poniedziałek, czyli pierwszego 
dnia wycieczki obejrzeliśmy Ojcowski Park Narodowy, a 
w nim Maczugę Herkulesa. Zamieszkaliśmy w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, gdzie gospodarz ciepło nas przywitał. We 
wtorek zwiedzaliśmy starówkę Krakowa, w tym Wawel, Kościół 
Mariacki i Sukiennice. Mimo deszczowej pogody wszyscy byli 
zadowoleni. Wieczorem wyszliśmy na spacer po Zebrzydowie. 
Kolejnego dnia udaliśmy się do kopalni soli w Wieliczce i 
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W czwartek obejrzeliśmy 
Wadowice, a następnie młodzież pojechała do Oświęcimia, 
gdzie zwiedzaliśmy miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-
Birkenau, natomiast młodsza grupa uczestników wycieczki 
spędziła popołudnie w Parku Dinozaurów. Ostatniego 
dnia wyruszyliśmy do domu z samego rana, zwiedzając po 
drodze Park Miniatur w Inwałdzie, korzystając z tamtejszych 
atrakcji. Powróciliśmy do Poznania bardzo zadowoleni, choć i 
zasmuceni, że wycieczka była tak krótka.

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

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

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

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

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

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

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

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

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

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

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

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

Mieszkał wśród nas…

Przez 45 lat mieszkał wśród nas - przy ul. Wyspiańskiego 
12. 6 października minęło 5 lat od Jego śmierci.

PRZEMYSŁAW BYSTRZYCKI (1923-2004),
 CICHOCIEMNY, PISARZ

Wezwany z Przemyśla telegramem stryja Bolesława: 
„Przemka kierować do mnie”, Przemysław Bystrzycki - 
porucznik Armii Krajowej, członek oddziału „Pelikany” 
1. Pułku Strzelców Podhalańskich, cichociemny 
„Grzbiet” przyjechał w 1946 roku do Poznania i tu 
pozostał już na stałe. W Poznaniu uzyskał dużą maturę 
i rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim, które 
zakończył magisterium z ekonomii politycznej (1950) 
i magisterium z filozofii w zakresie socjologii (1951). 
Jego pierwsza, wydana przez Bibliotekę Raczyńskich 
książka pt. „Warkocze” ukazała się w 1955 roku. 
Recenzje teatralne i nowości wydawniczych zamieszczał 
w prasie poznańskiej i ogólnopolskich pismach 
kulturalnych. W latach 1957-1960 był kierownikiem 
działu publicystycznego, a następnie kulturalnego w 
„Tygodniku Zachodnim” oraz kierownikiem działu 
literackiego w miesięczniku „Nurt” (1964-1968). 
Członkiem Związku Literatów Polskich został w  1955 r. 
W 1967 roku został członkiem PEN Klubu i Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opuścił „Nurt”, 
gdy linia pisma została całkowicie podporządkowana 
polityce. Poszły za tym publiczne szykany, inwigilacje 
służb i konsekwentnie utrzymywany zakaz druku „Znaku 

cichociemnych”. Pierwsze wydanie tej książki ukazało 
się dopiero po 25 latach, w 1983 roku. Od 1968 roku aż 
do przejścia na emeryturę w 1990 roku był redaktorem 
„Ceramiki Budowlanej”.

Na dorobek literacki Pisarza składa się 21 książek, 
a wśród nich powieści wyróżniające się epickim 
rozmachem jak „Nad Sanem, nad zielonookim” (1997) 
i „Wiatr Kuszmurunu” (1990), które razem z książkami 
„Znak cichociemnych” (1983) i „Oddanie broni” (1999) 
układają się w cykl autobiograficzny (niezgodny z 
chronologią wydawniczą). Jednostkowa biografia 
bohatera tych książek, ujęta w bogatym tle dziejących się 
wydarzeń, odwołań do historii i kulturowych odniesień, 
nabiera pod piórem Bystrzyckiego uniwersalnych 
znaczeń, stając się obrazem losu narodu polskiego 
w XX wieku. Cała ta twórczość rodzi się z pamięci 
doświadczeń, uporczywej potrzeby dawania świadectwa 
prawdzie, z refleksji nad historią i ludzką egzystencją. 
Literacką puentą życia jest książka „Jabłko Sodomy” 
(2003). W 2009 roku wznowiono „Znak cichociemnych”, 
a wkrótce ponownie ukaże się „Wiatr Kuszmurunu”

Historia życia Przemysława Bystrzyckiego bierze 
swój bieg w Przemyślu, gdzie w 1923 roku przyszedł 
na świat i spędził szczęśliwe lata wczesnej młodości. 
Czworo rodzeństwa: on, i trzy siostry, ich rodzice: ojciec 
Tadeusz, wiceprezydent miasta, właściciel księgarni i 
wydawca, absolwent politechnik we Lwowie i Wiedniu, 
i matka Helena, próbująca swych sił w malarstwie i 
literaturze oraz babcia Zuzanna — tworzyli rodzinę, 
której szlachecki rodowód i tradycja zespalały w sobie 
najlepsze cnoty osobowe i obywatelskie. Duch kultury 
wielonarodowościowej społeczności jaką był ówczesny 
Przemyśl rugował obcość, zaszczepiał się poczuciem 
wspólnoty z innymi i obywatelskiej odpowiedzialności, 

Przemysław Bystrzycki w Wielkiej Brytanii, 1942r.

Z przyszłą żoną Janiną, 
Szklarska Poręba 1948r.
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Spotkanie z św. Mikołajem
Dnia 6.12.2008r. już tradycyjnie Rada Osiedla Targowego we współpracy z Parafią pw. św. 
Michała Archanioła zorganizowała Mikołajki dla dzieci naszego osiedla. 
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Pop o ł u d n i e 
na auli im. Jana Pa-

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

Opracował Dariusz Banaszak
Zdjęcia M. Niemier i B. Banaszak

które w miesiącach wojny pozostawiały ojca w 
publicznej służbie, a rodzinę i dom otwierały na pomoc 
potrzebującym. 

Kataklizm drugiej wojny światowej brutalnie 
odmienił scenerię życia i ludzkie losy. Groza  wojny 
wkroczyła w życie rodziny jednym nieszczęściem po 
drugim, najpierw utratą ojca aresztowanego 10 kwietnia 
1940 roku przez NKWD i zamordowanego w Bykowni 
na Ukrainie, a dwa dni później — wygnaniem rodziny 
na pustynne piaski Kazachstanu. Ciężka ponad siły 
praca w polu i zagrodzie, głód, choroby i śmierć, która w 
ciągu roku odebrała babcię i mamę, stanowiły inicjację 
życiową 16-letniego wówczas Przemka. Zuchwała 
ucieczka, podjęta z towarzyszem niedoli, po przebyciu 
trasy trzech tysięcy kilometrów znalazła swój tragiczny 
kres w Charkowie i wyrok 10 lat łagrów.

Kilka miesięcy później osobistą wolność i broń dał mu 
układ Sikorskiego z Majskim, na którego mocy opuścił 
więzienie 12 września 1941 roku. Z końcem listopada 
tego roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w Tockoje, 
został przydzielony do Samodzielnego Batalionu 

Dzieci Lwowskich 6 DP. Stamtąd rozpoczęła się droga 
powrotna Bystrzyckiego do Polski, którą wyznaczał 
żołnierski szlak ze Związku Radzieckiego przez Iran, 
Palestynę, Egipt, Związek Południowej Afryki, aż do 
Wielkiej Brytanii. Tam zgłosiwszy się ochotniczo do 
pracy wojskowej na terenie okupowanego kraju, sięgnął 
po znak cichociemnych, formacji do zadań specjalnych, 
nieobecnej wtedy w żadnej strukturze wojskowej. 
Pomyślne sprawdziany psychicznych, fizycznych i 
intelektualnych predyspozycji przyszłego skoczka były 
początkiem szkolenia do oczekujących zadań.

 Skok do kraju nastąpił w nocy z 22 na 23 listopada 
1944 roku na placówce wystawionej przez I Pułk 
Strzelców Podhalańskich AK w Gorcach. Podporucznik 
Przemysław Bystrzycki i jego dowódca major Adam 
Mackus, przybywali w misji specjalnej Naczelnego 
Wodza, która u schyłku wojny wyznaczała im udział w 
zadaniu organizacji nowej struktury: antysowieckiego 
podziemia. Najpierw w Górze św. Jana, później w 
góralskiej sadybie na uboczu Jodłownika, wyposażony 
w dwie radiostacje, żołnierz podhalańskiego pułku 
Bystrzycki - „Grzbiet”, z ciężarem odpowiedzialności 
za samodzielną pracę utrzymywał łączność z Centralą 
w Londynie, skąd przybywały instrukcje przekazywane 
potem Komendantowi Głównemu AK, gen. Leopoldowi 
Okulickiemu. Rozkaz z 19 stycznia 1945 roku 
rozwiązujący AK omijał misję specjalną. Ta, zgodnie z 
podjętą decyzją organizacji nowej, antybolszewickiej 
konspiracji, miała pozostawać w podziemiu, złożonym 
ze szczupłych, wyspecjalizowanych kadr. Zdrada 
przerwała pracę. 25 sierpnia wraz ze swym dowódcą 
zostali aresztowani w Krakowie przez UB. Dolary z 
Londynu wykupiły od kary śmierci. Amnestia skróciła 
wyrok sześciu lat więzienia do roku.

 Po opuszczeniu więzienia oparcie znalazł u stryja 
Bolesława, właściciela tartaku w Orzechowie niedaleko 
Wrześni. Studia i praca związały go z Poznaniem. Tutaj 
poznał żonę Janinę, z którą miał trzy córki. Zatajana 
z początku przeszłość wciąż jednak tkwiła głęboko 
w pamięci. Ostrym piórem publicysty często dawał 
znać o sobie na łamach gazet, występując w sprawach 
publicznych, czasami prostych i codziennych, jednak 
nieustępliwie walczący przede wszystkim o wolność 
słowa, pamięć polskiego żołnierza, o prawdę historyczną. 

 W ostatnich latach swego życia jako wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich był 
niestrudzony w staraniach o odzyskanie utraconych 
przez Bibliotekę gruntów i jej rozbudowę. Zapytany 
podczas obchodów 80. urodzin o to, co najbardziej dziś 
by go ucieszyło, odpowiedział: – „Jedno moje pragnienie 
jest już spełnione: obecność w tej uroczystości 
pocztu sztandarowego Jednostki Specjalnej GROM 
im. Cichociemnych. Drugiego spełnienia oczekuję. 
Chciałbym, by Biblioteka Raczyńskich wróciła wreszcie 
do swej własności i odzyskała zabrane działki.. Nowa 
Biblioteka musi stanąć, bo kimże my byśmy się wtedy 
się okazali? Mielibyśmy być tymi, którzy grzebią swoją 
przeszłość?” – Trud się opłacił, bo już w przyszłym roku 
rozpocznie się budowa nowego gmachu tej książnicy. 
Poznań uczcił Przemysława Bystrzyckiego tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta, przyznanym w 2003 r.

R. K.

Na klatce schodowej 
kamienicy przy ul. 
Wyspiańskiego 12

Przemysław 
Bystrzycki, 
2003r.
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Honorowymi gośćmi byli państwo 
Anna i Józef Grajkowie – kustosze Muze-
um Powstania Wielkopolskiego − w Lu-
sowie, panowie Andrzej Walter, Adam 
Klóska (wystąpił w ułańskim mundurze)  
i Adam Bech – ułani z Towarzystwa 
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich oraz oczywiście 
Proboszcz Parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła, ks. Roman Poźniak, bo to dzię-
ki Jego przychylności możemy korzystać 
z sali na tego typu spotkania.

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

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

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

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

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

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

Był słoneczny, wrześniowy poranek, długo 
oczekiwany 19. dzień miesiąca. Punktualnie o godzinie 
7:40 na placu przy kościele św. Michała Archanioła 
zebrało się sześciu niewyspanych młodzieńców. 
W kilka chwil później zjawiła się również trójka 
wirtuozów gry piłkarskiej, którzy w pocie czoła, 
przez wiele tygodni wprowadzali ich w niuanse 
tego popularnego sportu. Po wielu wycieńczających 
fizycznie treningach, ścisłej selekcji i zawiłych 
merytorycznie trenerskich uwagach z pewnością ciała 
i umysły tych młodych piłkarzy były zmęczone, ale w 
ich sercach i duszach gorzał nieugaszony ogień chęci 
walki i zwycięstwa. Presja była ogromna, wszak ci 
wybrańcy reprezentowali przeszło 9000 mieszkańców 
Osiedla Targowego oraz naszą nieskromną ambicję 
trenerską w turnieju piłki nożnej do lat 14 o Puchar 
„Dębowego Liścia”, rozgrywanym na Osiedlu Dębina. 
Z racji niewielkiego budżetu drużyny, przy użyciu 
komunikacji miejskiej oraz kosztem zaledwie 18 
złotych, sprawnie przetransportowaliśmy naszą kadrę 
na plac boju. 

Zbliżała się godzina 9:00 – czas rozpoczęcia 
pierwszego meczu. System rozgrywek nie był zbyt 
skomplikowany: 3 grupy po 3 zespoły; wyjściowe 
składy drużyn liczyły po 5 zawodników. Jedynym 
mankamentem było to, że do fazy finałowej wchodzili 
tylko zwycięzcy grup. Już na początku okazało się, 
że los nie był dla nas łaskawy, trafiliśmy do „grupy 
śmierci” – z reprezentacją Łazarza (która nie stawiła 
się i oddała mecze walkowerem) oraz Wildy, która 
była niekwestionowanym faworytem. Nasuwało to 
proste wnioski – by myśleć o trofeum, musieliśmy 
pokonać Wildę. Niestety, na tle pozostałych drużyn, 
w których średnia wzrostu nie przekraczała 1,5 m, 
rośli zawodnicy tego zespołu prezentowali się co 
najmniej nietuzinkowo, czym wzbudzali uzasadniony 

Pierwsze uderzenie

niepokój trenerów. Podczas gdy pozostałe ekipy 
toczyły wyrównane boje, w naszej panowała pełna 
mobilizacja. Nasz taktyk, Łukasz Łata, przedstawiał 
skomplikowane plany rozegrania piłki na pierwsze 
sekundy meczu. Choć użył wielu słów, cały ich sens 
zawarł tylko w jednej sentencji: „Liczy się pierwsze 
uderzenie!”. Owa strategia opierała się na szybkim 
zdobyciu przewagi bramkowej nad rywalem, co 
miałoby zaskoczyć go, a nam pozwolić sformować się 
w obronie i spokojnie kontrolować przebieg gry. Tak 
przygotowani i zmotywowani zawodnicy, stanęli do 
boju o zwycięstwo.

Niestety, jak to bywa w praktyce, wszystkie plany 
spaliły na panewce już w pierwszych sekundach 
meczu, kiedy to przeciwnicy zdobyli bramkę. Nim 
nasz zespół zdążył się otrząsnąć, już w drugiej minucie 
meczu osłabiona, kosztem wzmocnienia ataku, obrona 
po raz drugi nie poradziła sobie z błyskawiczną kontrą 
drużyny z Wildy. Ten fakt wymusił na nas zmianę 
formacji na bardziej defensywną. Lider zespołu, 
widząc bezradność kolegów z obrony, postanowił 
ich wspomóc. To posunięcie poskutkowało jedynie, 
pomimo kilku ciekawych akcji w wykonaniu obu stron, 
utrzymaniem niekorzystnego dla nas wyniku 0:2. Cóż, 
taktyka Blitzkriegu, w tym wypadku, okazała się równie 
nieskuteczna co wyprawa Napoleona na Moskwę, lecz 
my, w przeciwieństwie do niego, będziemy mieli szansę 
na rewanż za rok. Należy podkreślić jednak fakt, że to 
właśnie „chłopcy z Wildy” zwyciężyli w tym turnieju 
(miejsce 2. przypadło reprezentacji Świerczewa, a 3. 
organizatorom – Dębinie). Z resztą nasz bilans nie jest 
wcale taki zły, wszak mamy jeden mecz wygrany, a 
stosunek bramkowy 3:2. Szkoda tylko, że tak długo 
wyczekiwany turniej ograniczył się dla nas tylko do 
jednego, pozostawiającego niesmak, meczu, który 
przesądził o odpadnięciu z rozgrywek. W każdym 
razie, nasi piłkarze wstydu Osiedlu Targowemu nie 
przynieśli. Gloria victis!

Tomasz Kiwerski, Szymon Niemier

Reprezentacja Osiedla Targowego do lat 14.
Rząd górny (od lewej): Szymon Niemier (trener), Paweł Ossig, Mateusz 
Pietrowski, Bazyli Kokot, Lukasz Łata (trener).
Rząd dolny (od lewej): Marcin Kaczmarek, Piotr Cieślewicz, Mikołaj 
Machnicki.
fot. Michał Niemier

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

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

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

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

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

Nie ma problemu. Zajrzyj na PORTAL lazarz.pl

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

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

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

Badania profilaktyczne finansowane z budżetu Miasta w roku 2008

 
 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania 

Wiedzy, Kultury  
i Sztuki 

– Dom Mądrości im. ks. 
A. Ludwiczaka

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

Andrzej Bodych

Stowarzyszenie na terenie  
naszego osiedla powstało  

w 2007 roku,  
a patronują mu 

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

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

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

Rada Osiedla Targowego razem z Parafią p.w. św. 
Michała Archanioła już kolejny raz zorganizowała 
festyn osiedlowo-parafialny pod nazwą „Dzień 
Uśmiechniętego Sąsiada”. Również w tym roku 
organizatorzy przygotowali ciekawe atrakcje.

Imprezę tradycyjnie rozpoczęły przemowy 
powitalne ks. proboszcza Romana Poźniaka oraz 
przewodniczącej ROT – pani Barbary Blicharskiej. 
Później, dzięki bardzo dobrej pogodzie, uczestnicy 
festynu mogli podziwiać liczne występy. Swoje 
umiejętności taneczno-artystyczne zaprezentowali 
podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, 
a seniorzy z Dziennego Domu Opieki Społecznej 
swoim temperamentem i werwą udowodnili, że 
ma się tyle lat, na ile się czuje. Męskiej części 
publiczności szczególnie spodobał się pokaz 
tańca brzucha, a wśród dzieci największym 
zainteresowaniem cieszyli się szczudlarz oraz 

pokaz iluzjonisty Broziego. Ratownicy ze Szpitala 
Wojskowego nr 111 udzielili lekcji pierwszej 
pomocy, natomiast Straż Pożarna zaprezentowała 
program „Żeby pies nie był wrogiem”. Tradycyjnie 
już odbyła się loteria fantowa, która cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem oraz wielobój 
dla najmłodszych uczestników. Nie zabrakło też 
grillowanych kiełbasek oraz tortów ufundowanych 
przez Urząd Miasta. W tym roku po raz pierwszy 
ogłoszono konkurs na najlepszy domowy wypiek. 
Jury miało trudne zadanie wyboru najpyszniejszego 
ciasta spośród 23 zgłoszonych. Ostatecznie główną 
nagrodę otrzymała pani Maria Lipkowska za 
„przekładaniec chiński”, jednak wyróżniono też 
placki pani Doroty Bartkowiak oraz pana Czesława 
Kocika.

Na twarzach licznych uczestników gościł 
uśmiech, a atmosfera była rodzinna. To najlepszy 
dowód na to, że mieszkańcy Osiedla Targowego 
oraz parafii Michała Archanioła lubią oraz cenią 
lokalne festyny. Oby następne były tak udane!

Dariusz Banaszak

W roku 2009 Miasto udzieliło dotacji na realizację 4 programów 
profilaktycznych, w ramach których mieszkańcy Poznania 
mogą bezpłatnie i bez skierowań od lekarza wykonać badania 
profilaktyczne, takie jak badanie:
– mammograficzne,
– PSA (oznaczenie stężenia w surowicy krwi swoistego antygenu 

sterczowego – prostate-specific antigen),
– densytometryczne (metodą rentgenowską zbadanie gęstości 

mineralnej kości).
– badanie na obecność krwi utajonej w kale.
Badania wykonywane są do wyczerpania limitu, ale nie dłużej niż do 
31.12.2009 r.
1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu 

piersiowego, w tym raka piersi – badania wykonywane są w 
Zakładzie Radiologii Poznańskiego Ośrodka Usług Medycznych 
przy 
 ul. Serbskiej 6 dla mieszkanek (pań) Poznania w wieku 40-49 
oraz powyżej 69 lat (informacja i rejestracja osobista lub pod 
numerem telefonu 061 647 77 35 od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 – 17:30).

2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu 

krokowego, w tym raka prostaty – badania wykonuje 
Laboratorium Analityczne (blok „B”, I piętro, pok. 101A) 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Nowe Miasto przy ul. 
Szwajcarskiej 3 dla mieszkańców (panów) Poznania, którzy 
ukończyli 40 rok życia (informacja pod numerem telefonu 
061 873 90 48, a badania odbywają się bez potrzeby 
wcześniejszego uzgodnienia terminu, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 – 13:00; oczekiwanie na wynik – do 2 
dni).

3. Profilaktyka osteoporozy – badania wykonywane w Pracowni 
Densytometrii Kości przy ulicy Szkolnej 8/12 (wejście H) 
dla mieszkańców Poznania w wieku 45-75 lat (informacja 
i rejestracja pod numerem telefonu 061 858 57 97 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00).

4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego – 
wykonuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
przy ul. Kazimierza Wielkiego  24/26 w Poznaniu (Laboratorium 
Analityczne). Badania dla poznaniaków, którzy ukończyli 50 
lat, wykonywane będą na bieżąco (od poniedziałku do piątku), 
rejestracja na podstawie dowodu tożsamości; badania będą 
poprzedzone wywiadem genetycznym.

Komunikaty przekazane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urządu Miasta Poznania:


