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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.

Targowe 
w żałobie

Dnia 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem rozbił się 
samolot prezydencki z Pierwszą Parą i 94 innymi 
ważnymi dla Polski osobami. Osiedle Targowe, 
razem z wszystkimi Polakami, w smutku i 
zadumie przeżywało okres po tej wielkiej 
narodowej tragedii.

15 marca 2009 roku Mieszkańcy Osiedla 
Targowego  dokonali wyboru Radnych do Rady 
Osiedla Targowego.

Wybrani Radni to: Bożena Banaszak, 
Dariusz Banaszak, Barbara Blicharska, Dorota 
Bartkowiak, Grzegorz Depcik, Danuta Fiałkowska, 
Hanna Kaczmarek, Jerzy Kaliski, Krzysztof Klupp, 
Małgorzata Klupp, Bogumiła Maćkowiak, Marietta 
Niemier, Szymon Niemier, Jan Sawicki, Lidia 
Szymanowska. Dla Radnych ważne było to, że 
wybory na Osiedlu Targowym cieszyły się dużym 
zainteresowaniem Mieszkańców. Frekwencja była 
jedną z najwyższych wśród rad na Grunwaldzie.

W 2009 roku uroczyście obchodzono 
Jubileusze 80-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej, 
90-lecia Liceum im. Karola Marcinkowskiego oraz 
90-lecie Liceum nr 2 im gen. Jadwigi Zamoyskiej 
i Heleny Modrzejewskiej. We wszystkich tych 
uroczystościach brały udział delegacje naszej Rady, 
która otrzymała specjalne zaproszenia.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz 
Parafia św. Michała Archanioła z przydzielonego 
budżetu ROT w okresie wakacyjnym byli 
organizatorami wycieczek dla dzieci i młodzieży. 
Dzieci zwiedziły m.in. Trójmiasto, Kraków, 
Wieliczkę, Ojcowski Park Narodowy, Oświęcim, 
Malbork czy Toruń.

Rada Osiedla Targowego wraz z Parafią 
p.w. św. Michała Archanioła zorganizowała 
festyn osiedlowo-parafialny nazwany „Dniem 
uśmiechniętego sąsiada”.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla 
Targowego w 2009 roku

We wrześniu młodzież uczestniczyła w 
turnieju piłki nożnej na Osiedlu Dębina, walcząc o 
puchar „Dębowego Liścia”.

26 listopada Radni Osiedla Targowego 
zaprosili mieszkańców na „Biesiadę Andrzejkową”. 
Gośćmi spotkania byli przede wszystkim laureaci 
konkursu „Zielony Poznań” 2009 roku.

Wspólnie z Parafią p.w. św. Michała 
Archanioła 6 grudnia Rada Osiedla Targowego 
przygotowała dla  najmłodszych tradycyjne już 
„Mikołajki”. Miejscem zabaw dla pociech stała się 
Aula im. Jana Pawła II.

15 grudnia 2009 zostało dokonane 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterstwo 
i męstwo w walkach o niepodległość oraz w 
obronie Ojczyzny 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 
Poświęcenia dokonali ks. prałat Jan Stanisławski 
oraz ks. proboszcz Roman Poźniak w obecności 
ppłk. dr. Tadeusza Andrzejewskiego i porucznika 
Michała Błaszczyka. Uroczystość zgromadziła nie 
tylko wielu mieszkańców Osiedla Targowego, ale 
również mieszkańców innych dzielnic.

Rada Osiedla Targowego  szczególne 
podziękowania składa Pani Kierownik Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu 
Miasta Poznania.

Wyrazy podziękowania ROT kieruje również 
Księdzu Proboszczowi Romanowi Poźniakowi za 
wspieranie w działaniu Radnych Osiedla Targowego.

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

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

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

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

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

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

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

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

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

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

Opracowała Bogumiła Maćkowiak 
Zdjęcia Marietta Niemier

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

W 110. rocznicę przyłączenia Łazarza do Poznania

Gdzie na przełomie XIX i XX wieku bawili się 
mieszkańcy Łazarza?

 Przewodnik po Poznaniu z 
roku 1882 polecał liczne miejsca, 
w których mieszkańcy miasta 
mogli spędzić wolny czas. Wśród 
restauracji, kawiarni, piwiarni itp. 
wymieniano także tzw. etablissement, 
czyli rozrywkowe ogródki położone 
w ówczesnej gminie, a od 1900 r. 
dzielnicy Poznania św. Łazarz (St. 
Lazarus).

 Na wzniesieniu po zachodniej 
stronie ul. Głogowskiej, wśród 
zieleni, znajdował się Polny 
Zameczek (Feldschloss) restauracja z 
wyszynkiem. Było to miejsce spotkań 

niższych warstw społecznych, głównie 
żołnierzy i służących, którzy letnią porą 
zasiadali przy stołach położonych wśród 
drzew. Ów lokal służył jednak nie tylko 
jako miejsce spotkań przy trunkach, 
ale np. w 1886 r. w sali restauracyjnej 
odbywały się nabożeństwa wiernych 
wyznania ewangelickiego, którzy należeli 
do parafii pw. Chrystusa (obecnie kościół 
Zbawiciela przy ul. Fredry), a na Łazarzu 
nie mieli jeszcze własnej świątyni. W 
latach międzywojennych na dawnych 
terenach Polnego Zameczku działała 
znana fabryka kosmetyków rodziny 
Stempniewiczów.

 Nieopodal Polnego Zameczku 
znajdowała się najważniejsza i 
najpiękniejsza enklawa zieleni, znana 
już od 1834 r., początkowo jako 
szkółka drzewek prowadzona przez 
Towarzystwo Upiększania Miasta. 
Publiczny park zaprojektowany w stylu 
angielskim oddano do użytku w 1902 r., 
kolejny fragment biegnący wzdłuż ul. 
Nowoogrodowej (Matejki), w kierunku 
Jeżyc, rozplanowany w stylu francuskim, 
udostępniono publiczności w 1904 r. 
I w tym parku nie brakowało miejsc, 

Polny Zameczek, ok. 1900 r.

Ogród Botaniczny (dziś Park Wilsona), ok. 1910 r.

Wzgórze św. Łazarza, ok. 1900 r.
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Spotkanie z św. Mikołajem
Dnia 6.12.2008r. już tradycyjnie Rada Osiedla Targowego we współpracy z Parafią pw. św. 
Michała Archanioła zorganizowała Mikołajki dla dzieci naszego osiedla. 
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Pop o ł u d n i e 
na auli im. Jana Pa-

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

Opracował Dariusz Banaszak
Zdjęcia M. Niemier i B. Banaszak

gdzie można było spędzić czas przy stolikach 
suto zastawionych łakociami w kawiarni (od 1907 
r.) położonej wśród pięknie utrzymanych rabat 
róż. Park len stał się nie tylko zielonymi płucami 
dzielnicy, ale i do dzisiaj jako park Wilsona jest 
odwiedzany chętnie przez całe rodziny.

 Miejscem, które pełniło ważną funkcję 
w pejzażu dzielnicy, a dziś w siatce ulic jest 
zupełnie nieczytelne, było Wzgórze św. 
Łazarza (Wilhelmshöhe) położone między 
ul. Niegolewskich i Jarochowskiego, jakby na 
zapleczu obecnego kościoła św. Anny. Teren 
pięknie zagospodarowany zielenią, wśród której 
usytuowano pawilon restauracyjny, pergolę i stoliki 
ustawione w zacisznych miejscach, był przede 
wszystkim miejscem spotkań licznych organizacji 
działających na Łazarzu, zarówno polskich jak i 
niemieckich. Między innymi występowało tam 
często Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”. Tu odbyła 
się także w 1908 r. zorganizowana przez Polaków 
Wystawa Przemysłowa.

Warto także wspomnieć jeszcze jeden 
wymieniany w przewodniku z lat 80. XIX wieku 
ogródek kawiarniany położony już na skraju 
dzielnicy miedzy św. Łazarzem a Jeżycami. Polacy 
określali to miejsce jako Bartoldowo, Niemcy 
Bartoldshof. Zabudowania z muru pruskiego, 
luźno rozrzucone w ogrodzie, pochodziły z lat 
60. i 70. XIX wieku. Na obrzeżu znajdowało się 
atelier fotograficzne A. Sikorskiego. Ogródek ten 
działał jeszcze w 1900 r., potem w związku z nową 
zabudową ul. Matejki zniknął, a w jego miejscu 
stanęła jedna z najbardziej reprezentacyjnych 
siedzib o typie willowym należąca do bogatego 
kupca Nazarego Kantorowicza.

Narożnik ul. Chełmońskiego i ul. Siemiradzkiego (ok. 1910 r. i obecnie) fot. Szymon Niemier

 Nie brakowało także mniejszych lokali, 
w których spotykali się mieszkańcy Łazarza 
jak np. restauracja Jana Waltera przy obecnej 
ul. Głogowskiej 81. Przed wejściem do lokalu 
znajdował się ogródek oddzielony od ulicy 
drewnianym płotem, z dużą bramą i napisem Johann 
Walter. Była to własność jednego z licznych na 
Łazarzu tzw. Bambrów. Natomiast na rogu Rynku i 
ul. Głogowskiej (wówczas Łazarskiej), w kamienicy 
należącej do cukiernika Stanisława Stolpe, a później 
do Franciszka Kamińskiego, działała restauracja z 
bilardem.

 Życie towarzyskie mieszkańców dzielnicy 
toczyło się nie tylko w domach, gdzie odbywały się 
przy różnych okazjach spotkania rodzinne, ale także 
w ogródkach rozrywkowych i restauracjach. W 
lokalach tych odbywały się też spotkania licznych 
organizacji społecznych, jak np. Towarzystwa 
Przemysłowców, „Sokola”, Towarzystwa „Brzask”, 
Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” oraz niemieckich, 
np. Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego dla św. 
Łazarza, Towarzystwa Gimnastycznego Jahn, itp. 

    Magdalena 
Warkoczewska

„Winieta” Pismo Biblioteki Raczyńskich

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

Pocztówki pochodzą ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu.



Biuletyn osiedla targowego

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

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

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

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

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

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

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

fot. Marietta Niemier

fot. Marietta Niemierfot. Marietta Niemier

15 grudnia 2009 r. odsłonięto tablicę po-
święconą wszystkim Ułanom Poznańskim służącym 
w tym legendarnym Pułku. Została umieszczona na 
8 tonowym głazie, który posadowiono przy kościele 
p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej. Ta-
blica zawiera nazwiska dowódców Pułku z lat wo-
jennych, ale również nazwisko bł. ks. Mariana Ko-
nopińskiego, który będąc wikariuszem w kościele 
św. Michała ochotniczo wyruszył na front zostając 
kapelanem 15. Pułku Ułanów. Ks. M. Konopiński w 
1943 r. męczeńsko zginął w Dachau, a w 1999 r. na 
ołtarze wyniósł go Jan Paweł II.

Tablica ma kształt Krzyża Virtuti Militari, 
bowiem Pułkowi dwukrotnie przyznano to odzna-
czenie. Pierwszy raz, za udział w wojnie polsko-
bolszewickiej 1920, powtórnie w 1944 r. za kampa-
nię włoską, w której walczył - m.in. pod Monte Cas-
sino i Anconą - Pułk odtworzony na Zachodzie. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
15. Pułk Ułanów Poznańskich

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Jeziorowski – prezes Towarzystwa b. Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich wraz z ppłk. dr. Tadeuszem 
Andrzejewskim, ostatnim z żyjących ułanów tego pułku oraz ks. kan. Marian 
Sedlaczek, odznaczony medalem Labor Omnia Vincit.

 fot. Janusz Ludwiczak

Początki tej formacji sięgają czasu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Wtedy utworzony został od-
dział polskiej kawalerii, który zajął pruskie koszary 

dokończenie na str. 6
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„Nasze Osiedle Targowe” także w internecie, na łamach portalu poznan.pl (www.poznan.pl/osiedla/) oraz LAZARZ.PL (www.lazarz.pl)

Porozmawiajmy o sprawach 
nurtujących i bulwersujących

3 lutego portal lazarz.pl zainaugurował cotygodniowy czat, który 
odbywa się w każdą środę w godz. od 16:00-17:00. Od teraz 
mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i uzyskać 
przydatne informacje. 
Do tej pory gośćmi czatu portalu lazarz.pl byli m.in. Jerzy Babiak , 
Łukasz Wierzbicki, Wojciech Tulibacki – prezes MPK, przedstawiciele 
Straży Miejskiej, Mariusz Wiśniewski – Radny Miasta Poznania i 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. reformy rad osiedli oraz Jolanta 
Szymczak – Inspektor Nadzoru Zieleni Miejskiej.
Więcej szczegółów na stronie www.czat.lazarz.pl

Poznański Łazarz ma 110 lat!
- zbieramy pamiątki, które pokażemy na wystawie

1 kwietnia minęła 110. rocznica od momentu przyłączenia ówczesnej wsi Łazarz do 
miasta Poznania. Równocześnie mija 110 lat, od kiedy Łazarz jest dzielnicą 
Poznania. Z tej okazji organizujemy akcję zbierania pamiątek: starych zdjęć, 
pocztówek, map i nie tylko, które będziemy chcieli zaprezentować na specjalnej 
wystawie z okazji jubileuszu.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pamiątek związanych z Łazarzem. Jeśli 
mają Państwo w swoich zbiorach:

• stare zdjęcia i pocztówki

• mapy i plany 

• oraz wszelkiego rodzaju pamiątki, od biletów, aż po książki i albumy
to zachęcamy do dostarczania materiałów do sekretariatu Klubu Osiedlowego "Krag", 
przy ulicy Dmowskiego 37 od poniedziałku do piątku, w godz. od 14:00 do 20:00. 
Materiały w formie elektronicznej (np. zeskanowane zdjęcia) można też przesyłać o 
każdej porze dnia i nocy na adres e-mailowy: redakcja@lazarz.pl. Na wszystkie 
materiały czekamy do 24 maja.

Wszystkie otrzymane od Państwa materiały zostaną zaprezentowane na specjalnej  
wystawie, która potrwa od 28 maja do 16 czerwca. 
Więcej informacji na stronie: www.110.lazarz.pl

O R G A N I Z A T O R Z Y:

     

P A T R O N A T:

     

znajdujące się pomiędzy dzisiejszy-
mi ulicami: Ułańską a Grunwaldz-
ką. Oddział początkowo nosił na-
zwę Strzelców Konnych Straży Po-
znańskiej, a później 1. Pułku Uła-
nów Wielkopolskich. Od 5 sierpnia 
1920 r., na prośbę prezydenta Pozna-
nia Jarogniewa Drwęskiego, za zgo-
dą marszałka Józefa Piłsudskiego, 
jednostka ta otrzymała oficjalną na-
zwę 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
 Po mszy św. poprzedzającej 
uroczystość Towarzystwo im. Hi-
polita Cegielskiego wręczyło medal 
Labor Omnia Vincit (Praca wszyst-
ko zwycięża) ks. kanonikowi Maria-
nowi Sedlaczkowi, który przez wiele 
lat przebywał na misji w Senegalu. 
 Odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy miało bardzo podniosły cha-
rakter. W uroczystości uczestniczy-
li przedstawiciele władz miasta Po-
znania, województwa, rady osiedli: 
Targowego oraz Łazarz, duchowień-
stwa, żołnierze z Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych, delegacje szkół. 
Przemawiał m.in. Tadeusz Jeziorow-
ski – prezes Towarzystwa b. Żoł-
nierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, a tablicę odsłonił Tade-
usz Andrzejewski, ostatni z żyjących 
ułanów tego pułku. Symbolem więzi 
współczesnej armii z historią i trady-
cją stał się w czasie uroczystości prze-
lot na niskim pułapie myśliwca F–16. 
 Postawienie obelisku było 
możliwe dzięki współpracy i par-
tycypacji w kosztach Rady Osiedla 
Targowego, Towarzystwa b. Żołnie-
rzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich oraz Parafii p. w. św. 
Michała Archanioła.

Krzysztof Klupp

Odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej 
15. Pułk Ułanów 
Poznańskich
dokończenie ze str. 5


