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Uroczystość ponownego pochówku 
Bezimiennych Junikowskich Kosynierów

odbędzie się w sobotę, 24 listopada o godz.11.00 
na Poznańskiej Cytadeli w kwaterze powstańczej.

 

Oddajmy wspólnie hołd 

Bezimiennym Bohaterom 

walki o niepodległą Polskę!
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Ulica Grunwaldzka 

BYLE DO LATA...

Teraz wiadukty 
Patrząc na przebudowę ulicy 

Grunwaldzkiej trudno nie oprzeć się 
wrażeniu akcyjności..

Przed „Wszystkimi Świętymi” – co 
zrozumiałe – trwały gorączkowe prace 
nad uruchomieniem linii tramwajowej 
do pętli na Junikowie. Obecnie trwa 
akcja „Wiadukty” i cała energia wyko-
nawców skupia się na budowie mostów 
nad III ramą komunikacyjną w rejonie 
ul. Smoluchowskiego, które po wybu-
dowaniu zostaną – wzorem tych na 
ul. Bukowskiej – zasypane. Potrzebę 
ich wykonania determinuje nie tylko 
wybudowanie (w bliżej nieokreślonej 
przyszłości) owej III ramy, lecz głównie 
groźba utraty funduszy unijnych prze-
znaczonych na tą inwestycję. Jednak 
jest to budowa szczególnie dotkliwa 
dla mieszkańców Junikowa i części 
podmiejskich osiedli. I nie chodzi 
tu o jazdę po niedokończonej jezd-
ni północnej nitki ul. Grunwaldzkiej 
o tymczasowej nawierzchni z wystają-
cymi studzienkami, czy o zakręt przy 
Smoluchowskiego, gdzie nie mogą 
minąć się bezpiecznie większe samo-

chody, ale o tramwaj, którego kurso-
wanie zostało wstrzymane przez budo-
wę wiaduktów. Jeszcze w ubiegłym 
miesiącu prezes spółki Infrastruktura 
Euro 2012 zapewniał przedstawicieli 
Rady Osiedla, że przerwa w ruchu 
tramwajowym potrwa ok. 3 miesięcy, 
co oznaczałoby iż już z w połowie 
lutego jeździlibyśmy sobie „bimbom” 
do Junikowa, ale obecne wypowiedzi 
nie są już tak optymistyczne – media 
donoszą , że może stać się to dopiero 
w czerwcu... 

Czy można inaczej? 
Swoją drogą normalnie myślą-

cy ludzie patrząc na układ torów 
przy Smoluchowskiego zadają sobie 
pytanie: Skoro w rejonie budowy 
wiaduktu stare torowisko oddalone 
jest dobre 20 metrów od nowego, to 
czy nie można było (przy obecnym 
stanie techniki budowlanej – żyjemy 
do licha w XXI wieku) utrzymać ruchu 
na starym torowisku a po wykonaniu 
wiaduktu tramwajowego i ułożeniu 
tam nowych torów po prostu przełą-
czyć linię do nowego układu? Starzy 

poznaniacy pamiętają, jak ekipy toro-
we i sieciowe MPK robiły kiedyś 
podobne operacje dosłownie w jedną 
noc. Pytanie to będzie miało charak-
ter wyłącznie retoryczny – zadawanie 
go nie ma sensu, gdyż inżynierowie 
znajdą tysiąc powodów, by postawić 
na swoim. Przykładem tego może 
być sprawa pętli przy Budziszyńskiej. 
Gdy jeszcze kursowały tramwaje radni 
postulowali uruchomienie przystan-
ków na tej końcówce, gdyż wyelimi-
nowałoby to uciążliwą dla mieszkań-
ców dużej części Junikowa koniecz-
ność przesiadania się przy Węgorka. 
Spółka Infrastruktura odmówiła 
twierdząc, że: „jest to teren budowy 
gdzie pojazdy i maszyny budowlane 
będą dodatkowym zagrożeniem” (dla 
pasażerów). Jednak do 5 listopada 
w rejonie Budziszyńskiej nie wbito 
nawet łopaty i dopiero po wstrzyma-
niu ruchu tramwajowego pojawiła się 
ekipa, która w ekspresowym tempie 
ułożyła platformę przystankową oraz 
dojścia do niej – zresztą zupełnie 
nietrafione pod względem układu 
– pokazujące jednak jak kochający 
się w kątach prostych projektanci 
odbiegają od tego, co tworzy rze-

Budowa wiaduktu Grunwaldzka - Smoluchowskiego Znak na środku chodnika!

ç
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czywistość w terenie. Na podobnej 
chyba zasadzie na środku chodnika 
ustawiono słupek ze znakiem dla 
tramwaju wyjeżdżającego z pętli na 
Budziszyńskiej. Mieszkańców dziwi 
zastój przy budowie chodnika w oko-
licy ulic Dziewińskiej i Ścinawskiej. 
Infrastruktura wyjaśnia to zmianą 
dokumentacji na wniosek mieszkań-

ców. Prawda to, tyle, że o zmiany 
wnioskowano już dwa lata temu, 
a w lutym 2012 roku mieszkańcom 
przedstawiono projekt, który jak dotąd 
nie trafił do wykonawcy! Dobrze, że 
na tym odcinku, dzięki interwencji 
Rady Osiedla, udało się zapewnić 
bezpieczne przejście dla pieszych, 
choć Infrastruktura twierdziła, że nie 

jest to możliwe. Szczęśliwym trafem 
wykonawca był bliżej rzeczywistości. 

Źle się dzieje w okolicy
Mieszkańcy niepokoją się także 

dewastacją okolicy budowy – dotyczy to 
w szczególności ulicy Jeleniogórskiej, 
a dokładnie jej północnego odcinka, 
na końcu którego wyrosło wysypisko 
ziemi i gruzu wdzierające się na obszar 
Lasku Marcelińskiego i zasypujące 
rosnące tam drzewa. Infrastruktura 
twierdzi, że wobec groźby wstrzy-
mania zapłaty firmom, które za to 
odpowiadają, hałda znika. W praktyce 
niestety jednak tego nie widać…

Byle do lata…
Prezes Nowakowski w piśmie 

przesłanym do Rady Osiedla poda-
je następujące terminy zakończenia 
przebudowy:

Tramwaj do Junikowa ok. • 
3 miesięcy liczonych od 5 listopada.

Południowa jezdnia ul. Grun-• 
waldzkiej – Styczeń 2013

Honorowy Komitet Organizacyjny Pochówku: 

Ministerstwo Obrony Narodowej  
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
Ks. mgr Grzegorz Piotrowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli

mgr Paweł Rosada – Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Junikowo
mgr Elżbieta Marciniak – Dyrektor Gimnazjum nr 58 w Poznaniu

mgr Paweł Drzymała – konsultant historyczny
mgr Piotr Orzechowski – konsultant historyczny

dr Małgorzata Czabańska-Rosada – Stowarzyszenie Miłośników Junikowa
Prof. dr hab. Adam Czabański – w imieniu stowarzyszeń katolickich

Stowarzyszenie POMOST – sondaż i prace archeologiczne

JUNIKOWSCY�KOSYNIERZY� 
ZNAJDĄ�GODNE�MIEJSCE�SPOCZYNKU

25 listopada 2011 roku podczas przebudowy ulicy 
Grunwaldzkiej natrafiono pod torowiskiem tramwajo-
wym u wylotu ulicy Junikowskiej na grób mieszkańców 
Junikowa, którzy oddali życie uczestnicząc w zrywie nie-
podległościowym roku 1848.

Miejsce pochówku zostało zlokalizowane dzięki notat-
kom poczynionym przez nieżyjącego już miłośnika historii 
Junikowa p. Ewarysta Czabańskiego. Po ekshumacji szcząt-
ki bezimiennych bohaterów znajdą godne siebie miejsce 
– zostaną uroczyście pogrzebane na Cytadeli Poznańskiej 
w Kwaterze Powstańców.

Uroczystości te będą miały miejsce w sobotę 24 listo-
pada, o godzinie 11.00 na Cytadeli. 

Uczestnicy zgromadzą się o godzinie 10.45 przed wej-
ściem głównym (przy ul. Armii Poznań, przed schodami 
prowadzącymi do obelisku)

Tło historyczne, przebieg  wydarzeń  z tamtych lat, jak rów-
nież o historię pochówku „Junikowskich Kosynierów” przybli-
ży Państwu specjalna gazeta –„Jednodniówka Kosynierska”, 
którą będzie można otrzymać podczas uroczystośći.

Mieszkańców Junikowa serdecznie zapraszamy do 
udziału w tej patriotycznej uroczystości.

cd na str. 7
Olbrzymie hałdy ziemi na ul. Jeleniogórskiej

ç



4 Gazeta JunikowskaNR 4 (32) • listopad 2012

Pod koniec ubiegłego miesiąca dobiegła końca pięcio-
letnia kadencja władz junikowskiego koła nr 42  Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

24 października odbyło się zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd koła.

Oto jego skład:
Bogdan REMBALSKI – Przewodniczący
Janina GRUCHALSKA – Zastępca Przewodniczącego
Urszula SZUBERT – Sekretarz
Janina JANIAK – Skarbnik
Wanda SKRZYPCZAK – Członek Zarządu
Bożena PIĘTKA – Członek Zarządu
Roman KLIMCZAK – Członek Zarządu
Dotychczasowa Przewodnicząca – p. Lucyna 

GIZELSKA, która postanowiła tym razem nie kandydować, 
podziękowała za dotychczasową współpracę ustępującemu 
zarządowi, wszystkim członkom oraz wszystkim, którzy 
wspierają działalność koła – w szczególności Radzie Osiedla 
Junikowo. Podkreśliła, że dzięki wspólnej pracy i ofiarności 
możliwe było nie tylko przeprowadzenie wielu imprez, ale 
także ufundowanie sztandaru, dzięki czemu Koło PZERiI 
Nr 42 Poznań – Junikowo jest jedynym kołem w Poznaniu 
mogącym poszczycić się posiadaniem sztandaru. 

Ustępująca Przewodnicząca wręczyła dyplomy uzna-
nia za pracę społeczną na rzecz koła paniom: Bogumile 

MATYSIAK i Irenie KUBACKIEJ. Natomiast Prezes 
Zarządu Okręgu, p. Henryk Zywert, uhonorował najwyż-
szymi odznaczeniami związkowymi zasłużonych członków. 
Złote Odznaki Honorowe z Aktem Nadania otrzymały 
panie: Janina GRUCHALSKA i Łucja GRYKA, natomiast 
Złote Odznaki PZERiI zostały przyznane paniom: Urszuli 
SZUBERT, Wandzie SKRZYPCZAK, Genowefie OSUCH 
oraz Marii DZIKOWSKIEJ.

Nowy Przewodniczący – p. Bogusław Rembalski ma 65 lat, 
z Junikowem wiąże go nie tylko fakt, że mieszka w naszej 
dzielnicy, lecz także to, że od 1968 r. aż do przejścia na eme-
ryturę pracował w Elektromontażu przy ulicy Wieruszowskiej. 
Jego hobby to muzyka i film. I właśnie o te elementy zamierza 
rozszerzyć dotychczasową działalność koła. 

Nowo wybranym władzom Koła życzymy sukcesów 
w pracy. 

Koło nr 42 – choć Junikowskie – nie mogąc jak dotąd 
znaleźć na naszym terenie lokalu odpowiedniego dla swo-
ich 232 członków, gości w sali domu parafialnego parafii 
św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej. Spotkania 
odbywają się w każdą środę o godzinie 13.00. Ze względu 
na dużą liczebność od roku wstrzymano przyjmowanie 
nowych członków. Nie dotyczy to jednak osób z terenu 
Junikowa i Os. Kwiatowego, które władze koła serdecznie 
zapraszają do wstępowania w jego szeregi.

NOWY�ZARZĄD� 
JUNIKOWSKIEGO�KOŁA�EMERYTÓW

W połowie listopada 2012 
zostały oddane do użytku dwie  
nowe inwestycje Rady Osiedla 
Junikowo.  Pierwsza z nich to 
chodnik na ulicy Krośnieńskiej 
(foto 2) a druga to przejście łączą-
ce ulicę Dziewińską ze Ścinawską 

(foto 1). Rada Osiedla już od dłuższego 
czasu planowała te potrzebne miesz-
kańcom naszego Osiedla inwestycję, 
ale dopiero w tym roku udało się je zre-
alizować. Mamy nadzieję, że poprawią 
one komfort życia mieszkańców oraz 
wpłyną na  estetykę  osiedla.

Inwestycje�na�Junikowie

fot. 1 fot. 2
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Na listopadowej sesji Rady Osiedla 
Poznań Junikowo uwaga radnych 
skupiła się przede wszystkim na pro-
jektach przedstawionych im do zaopi-
niowania przez władze Poznania.

Pierwszy z nich dotyczył parkingu 
buforowego, który ma zostać zlokali-
zowany na placu przed głównym wej-
ściem na cmentarz. Parking zajmował-
by całą przestrzeń od ul. Cmentarnej 
do głównej bramy, wyjąwszy stosun-
kowo wąski pas terenu wzdłuż płotu, 
gdzie zaprojektowane zostały pawi-
lony z kwiatami. Ponieważ projekt 
nie zawierał żadnych dodatkowych 
informacji, a nikt z urzędników miej-
skich nie potrafił podać definicji i cha-
rakterystyki parkingu buforowego (czy 
będzie to np. parking płatny, strzeżo-
ny itp.) projekt ten został zaopinio-
wany negatywnie. W dyskusji radni 
podnieśli również inne zastrzeżenia. 
Wątpliwości wzbudziło między innymi 
określenie parkingu mianem buforo-
wego, sugerujące pozostawianie tam 
samochodów przez osoby przesiada-
jące się na komunikację miejską, co – 
choć pożądane – w praktyce uniemoż-
liwiałoby jednak korzystanie z niego 
przez osoby odwiedzające cmentarz. 
Zdaniem radnych głównym zadaniem 
tego parkingu powinna być przede 
wszystkim obsługa cmentarza. Radni 
stwierdzili także, że budowa parkingu 
powinna być poprzedzona wykona-

niem infrastruktury dla przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych projektowanych 
pawilonów, czego projektant w swej 
koncepcji nie uwzględnił tłumacząc 
się faktem, iż wykracza to poza zakres 
zadań związanych z przebudową ul. 
Grunwaldzkiej.

Negatywnie zaopiniowano rów-
nież projekt sprzedaży nieruchomo-
ści miejskiej przy ulicy Strzelińskiej. 
Stwierdzono, że teren powyższej nie-
ruchomości powinien zostać wykorzy-
stany na cele związane z potrzebami 
osiedla (np. funkcja rekreacyjna). Radni 
zauważyli, że przeszkodą w pozytyw-
nym zaopiniowaniu tego projektu jest 
również brak informacji o przyszłym 
przeznaczeniu przedmiotowej działki. 

Radni zaaprobowali natomiast 
propozycję kolejności remontów 
chodników, która zostanie przepro-
wadzona w ramach zadań powierzo-
nych. Wygląda ona następująco: 

1. Kopanina (na odcinku Odległa 
– tory kolejowe)

2. Żmigrodzka (na odcinku od 
Grunwaldzkiej do Świdnickiej)

3. Nowosolska (na odcinku 
Grunwaldzka – Miśnieńska)  

Przewodniczący Zarządu poinfor-
mował o przygotowaniach do uro-
czystości związanych z pogrzebem 
Kosynierów Junikowskich. Ich histo-
ria oraz szczegóły uroczystości zostaną 
podane w specjalnej „Jednodniówce 

Kosynierskiej” dostępnej w punktach 
dystrybucji „Gazety Junikowskiej”

Radni zajęli się również sprawą 
niebezpiecznego wyjazdu z ulicy 
Małoszyńskiej w tzw. drogę serwiso-
wą do ul Grotkowskiej. Ze względu 
na ograniczoną widoczność niezbęd-
ne jest tam zamontowanie luster. 
Część radnych uznała, że winien 
zająć się tym inwestor, jako podmiot 
odpowiedzialny za tak niebezpiecz-
ne rozwiązanie, ponieważ jednak 
wyegzekwowanie tego trwałoby zbyt 
długo, rada zdecydowała o przezna-
czeniu na ten cel środków własnych. 
Uznano bowiem, że każda zwłoka 
zwiększa prawdopodobieństwo doj-
ścia w tym miejscu do niebezpiecz-
nego zdarzenia. Na trudności napo-
tyka natomiast ustawienie lustra przy 
ulicy Rzepińskiej, które umożliwiło-
by bezpieczny wyjazd mieszkańcom 
tamtejszej posesji. Z braku miejsca, 
musiałoby ono zostać posadowione 
na teren prywatnym – niestety pro-
cedury nie zezwalają na finansowanie 
tego typu przedsięwzięć ze środków 
publicznych, nawet jeśli ma to służyć 
poprawie bezpieczeństwa.    

Radnym przedstawiono informa-
cję na temat ul. Ząbkowickiej. Na 
spotkaniu mieszkańców z prezyden-
tem Mirosławem Kruszyńskim, które 
miało miejsce w ubiegłym miesiącu 

RADA�RADZI...

cd na str. 6

Teren miejski przy ul. Strzelińskiej "Ślepa" ul. Ząbkowicka
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W środowy wieczór 31 paź-
dziernika szybko zapadł wieczór. 
Oświetlonymi ulicami co rusz prze-
mykały grupki starszych i młodszych 
dzieci poprzebieranych za różnego 
rodzaju „straszydła” i „potworki”. 

Moja 80-letnia matka krzątała 
się po domu. Była sama. I przygo-
towywała się na święto Wszystkich 
Świętych. Nawet przez myśl jej 
nie przeszło, że ktoś może hucznie 
obchodzić Halloween – „święto” 
bądź co bądź nie z tej ziemi i tej sze-
rokości geograficznej – moja matka 
nie mieszka w Nowym Jorku, tylko 
na Junikowie.

Zadzwonił dzwonek domofonu. 
Odebrała i usłyszała „Cukierek albo 
psikus”. Nie zrozumiała, o co cho-
dzi. Dzwonek zadzwonił jeszcze raz 

„Dawaj cukierki!”. Matka nie miała 
słodyczy, poza tym w chłodny wie-
czór nie bardzo chciała już wycho-
dzić na zewnątrz.

Nazajutrz, we Wszystkich 
Świętych, kiedy wychodziła na 
poranną mszę przeraziła się. Na 
drzwiach domu, na tynku, na scho-
dach znalazła roztrzaskane jajka 
i walające się skorupki po nich. 
Bardzo to przeżyła. Było jej nie-
zmiernie smutno. Moja 80-letnia 
matka.

Tymczasem czyjaś inna matka 
musiała kupić swojemu dziec-
ku kostium halloweenowy. Czyjś 
ojciec musiał dać pieniądze na 
jajka, którymi dzieci miały robić 
„psikusy” tym, którzy nie potrafią 
się bawić. Jacyś rodzice musieli 

swoim dzieciom dać pozwolenie na 
wandalizm.

Pewnie świetnie się te dzieci uba-
wiły w wigilię Wszystkich Świętych, 
kiedy tak rzucały jajami w czyjeś 
drzwi i okna.

Niezłe jaja! Czyżby?
Ciekawe, co wymyślą za rok? 

Może będą rzucać farbą. A za dwa 
lata kamieniami.

I na kogo wyrosną te poprzebie-
rane „potworki”?

Jedno jest pewne. Moja matka 
w przyszłym roku nie będzie czekać 
z cukierkami. Jej dom na szczęście 
jest monitorowany. I wiem, kim są 
te dzieci – przebrania nie zawsze 
są doskonałe. Póki co, czekamy na 
przeprosiny. 

PK

Cukierek�albo�...

Nie zapomnieli  
o swoich�kapłanach

Parafianie z parafii p.w. św. 
Andrzeja Boboli także i w dniu 
Wszystkich Świętych pamiętali 
o swoich nie tak dawno zmarłych 
kapłanach. Szczególnie wiele osób 
odwiedziło grób księdza Ireneusza 
Dembińskiego na poznańskim 
Górczynie. Mogiła tonęła w bukie-
tach świeżych czerwonych róż 
a z daleka unosiła się nad nią łuna 
zniczy.

Na cmentarzu parafialnym 
w Sierakowie zastaliśmy grób księ-
dza Jarosława Grelki obsypany biały-
mi kwiatami. Liczne znicze świadczą, 
że i o nim pamiętamy. 

Nasz smutek po ich przejściu do 
Domu Ojca przerodził się w modli-
tewną pamięć.

tekst i zdjęcia: Aleksandra  Rosada

w Urzędzie Miasta, władze miasta 
obiecały, że w zamian za zamknię-
cie wyjazdu z ulicy Ząbkowickiej 
w Grunwaldzką  dla potrzeb pojaz-
dów ciężkich obsługujących zakłady 
położone między ulicami Żmigrodzką 

a Wieruszowską zostanie wyko-
nany ciąg drogowy Żmigrodzka - 
Miśnieńska - Wieruszowska. 

W dyskusji na temat komunika-
cji oceniono, iż mimo okresowe-
go przepełnienia, autobusy linii T-1 
zapewniają stosunkowo dobre połą-

czenie- należy jednak poprawić układ 
przystanków, ponadto radni wystąpią 
o uruchomienie tramwaju wahadło-
wego „Jeziorańskiego –Węgorka”, 
który odciążyłby autobusy, poprawia-
jąc komfort jazdy pasażerów jadących 
na Junikowo”.

cd ze str. 5
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W związku z przebudową ul. 
Grunwaldzkiej zmienia się krajobraz 
osiedla. Zniknęło nie tylko wiele 
zabudowań, ale także i sporo zieleni. 
Dokładnie wycięto 485 okazów zie-
leni – krzewów i drzew. Najbardziej 
zmienił się widok ulicy po wycięciu 
starych akacji rosnących na chodni-
ku po jej południowej stronie. Tylko 
na niewielkim odcinku między ulicami 
Świebodzińską a Junikowską padło 27 
drzew, inne w dalszym ciągu ulicy 
w stronę pętli na Junikowie. Akacje 
poszły pod topór także i po północnej 
stronie Grunwaldzkiej – ich skupiska 
wycięto tam w rejonie zajezdni przy 
Budziszyńskiej i ulicy Smoluchowskiego. 
Obecnie trwa ich wycinka od ulicy 
Jawornickiej w kierunku centrum.    

Przedstawiciele spółki Infrastruk-
tura na pytania o nasadzenia rekom-
pensujące odpowiadają, że zostanie 

posadzone tyle roślin, ile zostało 
wyciętych, jednak… tu cytat: „z uwagi 
na brak miejsca w obrębie inwesty-
cji część z nich będzie realizowa-
na w innych częściach Poznania”. 
Znaczy to, że ubędzie nam zieleni 
i niestety nie będzie już rzędu drzew 
wzdłuż ulicy. Wśród nowych roślin 
nie będzie też akacji, które twórcy 
nowej Grunwaldzkiej określają mia-
nem „chwastów”. Pozostaje nam więc 
tylko jak najdłużej zachować we wspo-
mnieniach dawny krajobraz z wido-
kiem pokrytych kwiatami drzew...

Przy okazji zauważyć należy, że 
akacje to wcale nie takie chwasty. 
Robinia akacjowa (lub robinia biała) 
– bo tak brzmi jej botaniczna nazwa - 
trafiła do Europy z Ameryki Północnej 
w XVII w. za sprawą Jeana Robina 
(stąd nazwa). Ze względu na bujną 
koronę, obfite kwiatostany o pięknym 

zapachu oraz możliwość strzyżenia, 
chętnie sadzona była w parkach i przy 
ulicach. Wykorzystanie do upiększania 
miejskiego krajobrazu zawdzięcza rów-
nież niewygórowanym wymaganiom 
glebowym i odporności na zanieczysz-
czenie środowiska. Nie potrzebuje też 
dobrego nawodnienia, gdyż wytwarza 
okazały korzeń palowy sięgający głę-
boko (trudny do usunięcia po wycince). 
Najbardziej znane nam części tej rośliny 
to charakterystyczne nieparzystopie-
rzaste liście, z których wróżono sobie 
o uczuciach drugiej osoby – „kocha, 
lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, 
w myśli, w mowie, w sercu, na ślubnym 
kobiercu…” Dzieci chętnie zjadały też 
słodkie kwiaty akacji (dobrze że kwiaty, 
ponieważ reszta rośliny jest trująca 
– doprowadza do mdłości i zaburzeń 
widzenia.) Akacja jest jednym z nie-
licznych drzew miododajnych – kwiaty 
są chętnie odwiedzane przez pszczo-
ły, stanowią też surowiec zielarski – 
napary z nich sporządzone działają 
uspokajająco, moczopędnię i pobudza-
ją wydzielanie żółci. Olejek z kwiatów 
akacji wykorzystuje się w przemyśle 
perfumeryjnym, zaś drewno – w stolar-
stwie i tokarstwie. Drewno cenione jest 
także ze względu na wysoką wartość 
opałową – stąd najpewniej junikowskie 
akacje staną się drewnem kominko-
wym. 

Akacje zniknęły – teraz zosta-
je mieć tylko nadzieję, że pamięć 
o dawnym krajobrazie ulicy nie roz-
wieje się tak rychło jak dym z komin-
ka, w którym będą płonąć…

Wojciech Rodziejczak

Junikowo – ulica Grunwaldzka

Wspominać�będziemy�akacje...

Węzeł Smoluchowskiego – • 
lipiec 2013

Całkowite zakończenie inwe-• 
stycji – lipiec 2013

Z nadzieją, że tym razem terminy 
będą dotrzymane – byle do lata…

Ślady przeszłości…
Budowa pokazuje pozostało-

ści dawnej ulicy. Spacerując warto 
zwrócić uwagę na dobrze zachowa-

ne betonowe podłoże, które po zdję-
ciu nawierzchni starej jezdni w rejo-
nie Jeleniogórska – Jawornicka jest 
obecnie bardzo dobrze widoczne.. 
To dawna Grunwaldzka budowana 
z betonowych wylewek na przeło-
mie 1940/1941 r. Kilka miesię-
cy wcześniej można było podzi-
wiać solidny przepust nad strumie-
niem Ceglanka na wysokości ul. 
Ścinawskiej, który rozkuwano kilka 
dni (operator koparki, na której 

zainstalowano młot nie mógł wyjść 
z podziwu nad solidnością kon-
strukcji) Jeszcze wcześniej odkryto 
miejsce pochówku „Junikowskich 
Kosynierów”, których ekshumowa-
ne szczątki spoczną wkrótce na 
poznańskiej Cytadeli. Wszystkie te 
miejsca znikną wkrótce pod nowym 
układem komunikacyjnym, ale warto 
je zapamiętać i zachować zrobione 
przy tej okazji zdjęcia…

Wojciech Rodziejczak
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W ostatnim numerze „Gazety 
Junikowskiej” zapowiadaliśmy uro-
czystości konsekracji  kościoła para-
fii Najświętszej Marii Panny z La 
Salette Pojednawczyni Grzeszników. 
W niedzielę, 16 września - dokładnie 
w 10 rocznicę poświecenia kamienia 
węgielnego -  świątynię konsekrował  
ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.

W uroczystości uczestniczyli także: 
Generał Zgromadzenia ks. Edmund 
Jan Michalski wraz z asystentami -  
ks. Santiago Fernandez del Campo 
(z Hiszpanii) i ks. Paulinusem Yan 
Olla (z Indonezji), a także prowin-
cjał polskiej Prowincji ks. Marian 

Kołodziejczyk, wielu kapłanów oraz 
licznie zebrani parafianie.

Proboszcz – ks. dr  Bogusław 
Kudla MSF – nie krył wzruszenia 
witając arcypasterza. Podkreślił, że 
to właśnie abp Stanisław Gądecki 
poświęcił kamień węgielny pod budo-
wę świątyni wzniesionej wspólnym 
trudem parafian i Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny.

Po homilii, nawiązującej do biblij-
nej drabiny jakubowej jako symbolu 
łączności nieba i ziemi, która nawią-
zuje się w momencie poświęcenia 
kościoła, oraz przypomnieniu prze-
słania objawienia Matki Bożej na La 

Salette, nastąpiły obrzędy poświęce-
nia świątyni  

Na zakończenie podziękowania 
złożyli członkowie Rady Parafialnej 
oraz Generał Zgromadzenia Misjo-
narzy Świętej Rodziny. Po czym 
zarówno goście jak i parafianie zostali 
zaproszeni na okolicznościowy poczę-
stunek.

Dodać należy, że Księdzu Arcy-
biskupowi oraz przełożonym Zgroma-
dzenia wręczono okolicznościowe 
medale, pięknie przygrywała orkie-
stra kolejowa, a wśród sztandarów 
godnie prezentował się sztandar juni-
kowskiego Koła Emerytów… 


