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Rada Osiedla Junikowo serdecznie dziękuje za liczny 
udział, modlitwę i pomoc w zorganizowaniu pochówku 
wszystkim uczestnikom sobotniej uroczystości, w szcze-
gólności zaś:

Dowództwu Sił Powietrznych RP• 
31. Bazie Lotnictwa Taktycznego• 
Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił Powietrznych• 
Wojewodzie Wielkopolskiemu• 
Prezydentowi Miasta Poznania• 
Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Piotrowskiemu• 
Stowarzyszeniu POMOST• 
Zarządowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu• 

Spółdzielni Pracy UNIVERSUM• 
 Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Gimnazjum nr • 
58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Akcji Katolickiej• 
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich• 
 Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Oddział • 
Junikowo
Stowarzyszeniu Miłośników Junikowa• 
 organizacjom katolickim z parafii św.Andrzeja • 
Boboli oraz NMP z La Salette
pocztowi sztandarowemu junikowskich Seniorów• 

Paweł Rosada

PODZIĘKOWANIE

Tego jeszcze nie było!  
Mamy swój Junikowski Kalendarz!

Z okazji 75-lecia Parafii p. w. św. Andrzeja Boboli staraniem 
księdza proboszcza Grzegorza Piotrowskiego i księdza wikarego 
Dawida Stelmacha wydano przepiękny kalendarz ścienny na rok 
2013. Każda karta kalendarza to inny temat i mnóstwo nieznanych 
zdjęć z kroniki parafialnej. Redakcja Gazety Junikowskiej poleca! 
Kalendarz nabywać można w kościele przy ulicy Junikowskiej.

Paweł Rosada

Ukazała się książka o Junikowie
Ukazała się książka śp. Ewarysta Czabańskiego pt. „Z kart 

historii Junikowa”. Zawarte są w niej ciekawe gawędy o ludziach, 
których już  nie ma, o wydarzeniach z przedwojennej i powo-
jennej historii naszego osiedla. W książce znajdziemy wiele 
starych i niepublikowanych dotąd fotografii. Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki zamieścił w niej swoje specjalne błogosła-
wieństwo. Cały dochód z książki przeznaczony jest na działal-
ność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Oddział Junikowo. 
Książka stanowić może bożonarodzeniowy prezent dla siebie, 
bliskich i przyjaciół. Do nabycia w junikowskich parafiach.

Paweł Rosada
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Podsumowanie rundy jesiennej

Po awansie, który Szturm Junikowo 
Poznań wywalczył w zeszłym sezonie, 
nasza drużyna przystąpiła do obecnych 
rozgrywek w I grupie wielkopolskiej 
A-klasy. Oprócz lepiej przygotowa-
nych boisk i bardziej doświadczonych 
sędziów, na junikowską ekipę czekali 
przede wszystkim znacznie lepsi prze-
ciwnicy.

Wyższy poziom ligi dał o sobie 
znać już na samym początku nowe-
go sezonu. W pierwszych dwóch 
meczach Szturm musiał zapłacić 
pokaźne frycowe w postaci dwóch 
porażek – z LKS Kicin oraz Polonią 
II Środa Wielkopolska. Zwłaszcza ta 
druga drużyna dała naszym piłkarzom 
solidną lekcję futbolu, czego efektem 
była przegrana aż 1:6.

Kibice doświadczyli pierwszej 
wygranej swojego zespołu dopiero 
w 3. kolejce, w której Szturmowi 
udało się pokonać na własnym boisku 
drużynę Orkana Jarosławiec. Piłkarze 
z Junikowa nie byli jednak w stanie 
podtrzymać dobrej passy i w następ-
nym meczu po raz kolejny musie-
li uznać wyższość przeciwnika. Tym 
razem lepszy okazał się nasz lokalny 
rywal, Przemysław Poznań.

W piątej serii spotkań szturmow-
cy odprawili z kwitkiem zespół GKS 
Gułtowy. Było to drugie zwycięstwo 
odniesione na własnym boisku, co 
mogło sugerować, że Szturmowi 
zdecydowanie łatwiej gra się „u sie-

bie”. Niestety, kolejne derby naszego 
miasta, tym razem przeciwko ekipie 
Poznań FC, pokazały jak wiele pracy 
czekało jeszcze drużynę prowadzoną 
przez trenera Mirosława Wołoszyna. 
Rywale odnieśli wysokie zwycięstwo, 
a Szturm po sześciu rozegranych 
meczach miał na swoim koncie zale-
dwie 6 punktów.

Nasza drużyna, którą w połowie 
września wzmocnili wracający zza gra-
nicy, niezastąpieni bracia Skowrońscy, 
wzięła się ostro do pracy. W dwóch 
kolejnych spotkaniach Szturmowi 
udało się zdobyć komplet punktów, 
dzięki zwycięstwom nad Orkanem 
Działyń i Błękitnym Owińska. W dru-
gim z wymienionych meczów ekipa 
z Junikowa potrafiła odrobić aż dwu-
bramkową stratę i ostatecznie roz-
strzygnąć mecz na swoją korzyść. 
Udowodniło to wielki charakter i deter-
minację wśród naszych piłkarzy.

Niestety, w następnych meczach 
coś „zacięło się” w zespole Szturmu. 
Pomimo dobrej gry, która wielokrotnie 
znacząco przewyższała poziom rywali, 
junikowska drużyna nie była w stanie 
odnieść żadnego zwycięstwa. Efektem 
tego było aż pięć porażek z rzędu, 19 
straconych i zaledwie 7 zdobytych goli. 
Dotkliwe były zwłaszcza nieznacznie 
przegrane konfrontacje z Czarnymi 
Czerniejewo i Phytopharmem Klęka, 
w których naszym zawodnikom zabra-
kło skuteczności oraz koncentracji.

Pechowa passa przełożyła się na 
niską pozycję Szturmu w tabeli swojej 
grupy. Po 13 rozegranych meczach 
nasz zespół plasuje się na drugiej 
lokacie od końca, z dorobkiem zale-
dwie dwunastu punktów. Najlepszymi 
strzelcami drużyny są Adam Bielawski 
i Adam Baranowski, którzy do tej pory 
zdobyli po 5 goli.

Szturmowi do rozegrania w run-
dzie jesiennej zostało tylko dokończe-
nie wyjazdowej konfrontacji z Zawiszą 
Dolsk. Spotkanie, które pierwotnie 
odbyło się 27 października, zostało 
przerwane w 45. minucie z powodu 
obfitych opadów śniegu. Wierzymy 
w to, że ostatni oficjalny mecz w tym 
roku uda się zakończyć pozytywnym 
akcentem. Zadanie będzie jednak 
bardzo trudne ponieważ nasz zespół, 
w ciągu zaledwie trzech kwadransów 
gry, będzie musiał odrobić jedno-
bramkową stratę z pierwszej połowy.

Należy mieć nadzieję, że piłkarze 
Szturmu wyciągną wnioski z dotych-
czasowych spotkań i zaprezentują 
się znacznie korzystniej w rundzie 
wiosennej, która rozpocznie się na 
przełomie marca i kwietnia przyszłe-
go roku. Nasi zawodnicy będą mieli 
całą zimę na to, by wrócić na boiska 
A-klasy w zdecydowanie lepszej dys-
pozycji, do której przyzwyczaili swo-
ich kibiców w ubiegłym, pełnym suk-
cesów sezonie.

Konrad Kuźniak
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Członkowie Koła numer 3 Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów nie maja czasu na 
nudę!

To już rok, jak spotykamy 
się dwa razy w miesiącu przy ul. 
Przybyszewskiego w Klubie Rondo 
w Poznaniu.

Nasze spotkania staramy się tak 
organizować, by przy symbolicz-
nym ciastku i kawie mieć czas na 
miłe rozmowy i wymianę doświad-
czeń. Dla uatrakcyjnienia spo-
tkań, zapraszamy ciekawych gości. 
Ostatnio mogliśmy posłuchać chóru 
z Czerwonaka. 

Grupa chętnie uczestniczy 
w pobytach nad naszym Bałtykiem, 
których inicjatorem i doskona-
łym organizatorem jest p. Ryszard 
Menke. Ostatni wyjazd miał  miejsce 
we wrześniu tego roku do Sarbinowa. 
Ciekawie i wesoło spędziliśmy czas 
w ośrodku „Bursztynowy Brzeg”. 
Tegoroczny pobyt przebiegał pod  
hasłem „Wiara Lecha”, i z tego 
powodu głównym punktem wyjazdu 
był mecz rozegrany na plaży między 
naszymi członkami Klubu a emeryta-
mi z Pleszewa.

Wynik remisowy 2:2, a zawodni-
ków wspomagały Czirliderki na eme-

ryturze! Zabawa była  przednia, nie 
tylko dla uczestników naszego wyjaz-
du, ale również dla tych, którzy w tym 
czasie spacerowali po plaży. Jestem 
przekonana, że ten mecz na długo 
pozostanie wszystkim w pamięci!

Rok 2012 dobiega końca, to czas 
na podsumowania. My swoją roczną 
działalność zakończyliśmy zabawą 
taneczną przy orkiestrze. Wszyscy 
bawiliśmy się doskonale i już z nie-
cierpliwością czekamy na zabawę 
Sylwestrową oraz na kolejny wyjazd 
nad morze Bałtyckie.

Urszula Kaczmarek 
Członek Zarządu Koła numer 3

Nie mamy czsu na nudę

Do Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu trafiło sześć nowych 
radiowozów, zakupionych w ramach 
wspłfinansowania ze strony lokalnych 
samorządów i Komendy Głównej 
Policji. To pojazdy marki Kia Ceed 
przeznaczone na wzmocnienie środ-
ków pięciu komisariatów na tere-
nie miasta i powiatu poznańskie-
go. Ponieważ zakup samochodów 
możliwy był dzięki wspófinansowaniu 
przedsięwzięcia przez rady osiedli na 
Nowym Mieście, Grunwaldzie i pół-

nocy Poznania, a także samorządy 
Buku i Komornik uroczyste przekaza-
nie pojazdów, odbyło się przy licznym 
udziale przedstawicieli tychże jedno-
stek. Wśród nich byli także przedsta-
wiciele Rady Osiedla Junikowo.

Komendant Miejski Policji – mł. 
insp. Roman Kuster – dziękując 
wszystkim, których działania i wspar-
cie umożliwiło zakup nowych pojaz-
dów, podkreślił zarazem, że współ-
praca z samorządami to nie tylko 
materialne wsparcie dla policji, któ-

rego efekty widoczne są pod postacią 
nowego sprzętu, czy bazy lokalowej. 
To także budowanie zaufania polega-
jącego na rozumieniu obustronnych 
potrzeb oraz tworzenie wzajemnych 
relacji, które umożliwiają sprawną 
realizację zadań mających na celu 
zapewnienie porządku i bezpieczeń-
stwa mieszkańcom miasta i powiatu. 

Przed przekazaniem do służ-
by radiowozy zostały poświęcone. 
W zastępstwie nieobecnego kapelana 
poznańskiej policji ks. kan. Stefana 
Komorowskiego,dokonał tego ks. 
Lech Otta – kapelan policji ze Śremu, 
który 20 lat pracował wspólnie z poli-
cjantami na wielkopolskich drogach.  
Przy tej okazji ofiarował kierow-
com nowych radiowozów brelocz-
ki z wyobrażeniem Św. Krzysztofa 
i życzeniami, by patron kierowców 
chronił ich w sposób szczególny, jako 
tych, którzy sami czuwają nad bezpie-
czeństwem innych. 

Z pośród sześciu radiowozów, 
praca trzech będzie miała wpływ 
na podniesienie naszego bezpieczeń-
stwa. Jeden trafił bezpośrednio do 
komisariatu na Grunwaldzie – dwa 
do komisariatu w Komornikach, 
który zasięgiem działania obejmuje 
tereny przyległe bezpośrednio do 
naszych osiedli. 

RW

Nowe radiowozy dla Policji

Ten radiowóz trafi do KP Grunwald
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Dnia 4 grudnia 2012r nasze 
przedszkole zamieniło się w szpital. 
Stało się to z powodu przeprowa-
dzonej akcji w naszej placówce przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny IFMSA – 
Poland, Oddział Poznań. Całe 
przedsięwzięcie nadzorowała Joanna 
Dobak, która zaprosiła studentów do 
naszego przedszkola.

Celem projektu było zmniejsze-
nie poziomu stresu u dzieci wywoła-
nego badaniami i pobytem w szpita-
lu, a także przyzwyczajenie dziecka 
do widoku personelu medycznego 

i zabiegów lekarskich. Dlatego też 
nasze przedszkole zamieniło się na 
jeden dzień w szpital, a w każdej z sal 
bieliło się od fartuchów „ lekarzy”. 
Szpital, w którym studenci medy-
cyny byli lekarzami, przedszkolaki 
– troskliwymi rodzicami, a zabawki, 
które dzieci przynieśli ze sobą – 
ich pociechami. Na szpital składała 
się rejestracja oraz różne gabinety 
lekarskie i pokoje zabiegowe (ogól-
ny, chirurgiczny, TK, USG, RTG) 
oraz apteka. Każdy pacjent (pluszak) 
otrzymał swoją kartę-historię choro-
by, skierowanie na właściwe bada-

nie oraz receptę. Dzieci, przypro-
wadzając „chorą” maskotkę, musieli 
opowiedzieć o jej „dolegliwościach”, 
a następnie obserwować, jakie bada-
nia wykonują lekarze. Oczywiście, 
wszyscy pluszowi podopieczni zostali  
wyleczeni. Akcja składała się z dwóch 
części. W pierwszej części poprzez 
gry i zabawy. Studenci zapoznali dzie-
ci ze zdrowym trybem życia. Druga 
część polegała na zabawie w szpital 
w  zaaranżowanej przez studentów 
przedszkolnej lecznicy- gdzie dzieci  
przyniosły swoje „chore” zabawki, 
a zadaniem studentów było zbada-
nie pluszaków, postawienie diagnozy 
a w końcu ich wyleczenie. 

Dzieci w tej zabawie wspania-
le wywiązały się z roli opiekunów, 
a dzięki troskliwości i ciepłego podej-
ścia przyszłych lekarzy od tej pory 
w gabinecie będą się czuły bardziej 
bezpiecznie. Dziękujemy wszystkim 
studentom, medycyny zaangażowa-
nym w akcję w naszym przedszkolu.

Nauczycielka gr IV  
Joanna Dobak

UDZIAŁ DZIECI W AKCJI 
SZPITAL PLUSZOWEGO MISIA

Panu
Markowi TABERTOWI
Przewodniczącemu Zarządu  

Rady Osiedla Junikowo II, III i IV kadencji
wyrazy żalu i głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

MATKI

składają

Przyjaciele
Jan Jaskuła, Wojciech Rodziejczak 

i Zdzisław Szreder

Staś: Dzień Dobry, Panie Doktorze. 
Pan Doktor: Witam. Co dolega Misiowi?
Staś: Napił się brudnej wody i boli go brzuszek.
Pan Doktor: Zaraz znajdziemy na to radę.

Takich wizyt u lekarza odbyło się w naszym przed-
szkolu tyle, ilu przyszło pacjentów. Niektóre przypad-
ki wymagały nie tylko diagnozy i przepisania leków, 
czasami konieczna była operacja oderwanego uszka.
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W niedzielę 27.listopada w Święto 
Chrystusa Króla, które jest świę-
tem Akcji Katolickiej i Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w katedrze 
poznańskiej miała miejsce niezwykła 
uroczystość. Podczas mszy świętej 
wzruszające przyrzeczenie złożyło 21 

młodych ludzi, którzy pragną odtąd 
służyć Kościołowi i Ojczyźnie poprzez 
pracę i formację w ramach KSM. 
Możemy być dumni, gdyż z Junikowa 
przyrzeczenie złożyło aż 6 osób. 

Wspólnota Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży zrzesza osoby od 

14. do 30. roku życia, dając moż-
liwość rozwoju w duchu katolickich 
wartości.

Tworzymy grono ludzi, którzy 
wspólnie wzrastają w wierze, uczestni-
cząc w spotkaniach formacyjnych czy 
rekolekcjach  rozważają Słowo Boże. 
Rozwijamy swoje talenty w zespole 
muzycznym, na boisku sportowym 
i wielu innych sekcjach działających 
również w obrębie KSM Archidiecezji 
Poznańskiej. Zawsze znajdujemy czas 
na integrację, a w tym wyjazdy, bo 
wszyscy jesteśmy przyjaciółmi.

Oddział Junikowo już przez 12 lat 
kształtuje dojrzałych chrześcijan. Jeśli 
chcesz razem z nami budować swoją 
przyszłość na Chrystusie przyjdź na 
SPOTKANIA, które odbywają się 
w roku szkolnym w PIĄTKI o GODZ. 
19.30 w salce Dobrego Pasterza.

Gotów!
Aleksandra Rosada

Boże Narodzenie tuż tuż
Przed nami najpiękniejszy czas – 

Święta Bożego Narodzenia.  Czas dla 
bliskich i przyjaciół. Zabiegani wyszuku-
jemy prezenty, chcąc sprawić wszyst-
kim, których kochamy  jak największą 
radość. Ozdabiamy nasz dom i miesz-
kanie tak, żeby nabrało świąteczne-
go blasku. Zastanawiamy się, czy aby 
w tym roku nie ustroić choinki w inne 
kolory bombek, niż dotychczas. Może 
na srebrno i niebiesko? Może na fiole-
towo i różowo? No, chyba byłoby tak 

nieźle. A może kupić podświetlanego 
gwiazdora i postawić przed domem? 
To dopiero byłoby coś. Ważny jest 
karp, mak, kapusta, suszone grzyby, 
kompot, zupa. Ach, i jeszcze cała 
gama świątecznych ciast. Na pierwsze 
i drugie święto też trzeba coś przygoto-
wać, bo goście przyjdą. Lista zakupów 
rozrasta się do formatu A3. 

Obyśmy nie usiedli do wigilijnego 
stołu spoceni, zestresowani i myślami 
jeszcze w sklepowej witrynie. Obyśmy 

dostrzegli tych, którzy markety omijają, 
bo im nie starcza na chleb. Obyśmy 
dostrzegli te dzieci, bez blasku w oczach, 
które wypatrują nie pierwszej gwiazdki 
i prezentów, tylko ojca, który wróci 
jak zwykle pijany. Obyśmy dostrzegli 
też staruszka, który brnie niepewnie 
przez ośnieżoną ulicę. Obyśmy otwarli 
się na tych obcych, tych obok,  samot-
nych, głodnych, smutnych, chorych. 
W ten czas, w ten wieczór, w to Boże 
Narodzenie, w tym roku.  PK

W niedzielę 21 października nasz chór parafial-
ny „Cantemus” obchodził 35-lecie swojego istnienia. 
O godz. 10.30 została odprawiona msza św. w intencji 
chórzystów, którą oczywiście zespół ubogacił swoim 
występem. Z okazji jubileuszu panu Dyrygentowi oraz 
wszystkim Chórzystom składamy najserdeczniejsze 
gratulacje. Dziękujemy też poprzednim pokoleniom 
Chórzystów i tym, którzy chór prowadzili. Aby zespół 
mógł się rozwijać zapraszamy chętnych do wspólnego 
śpiewu. Próby odbywają się w czwartki o godz. 20.00.

Przyrzeczenie nowych członków 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Jubileusz chóru „Cantemus”
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Rocznica poświęcenia 
kościoła

16 listopada obchodziliśmy 
24 rocznicę konsekracji naszego 
kościoła. W tym dniu przypada litur-
giczne wspomnienie Matki Bożej 
Ostrobramskiej, która patronuje 
naszej kaplicy. Za przyczyną Matki 
Miłosierdzia dziękowaliśmy za nasz 
kościół i modliliśmy się za wszystkich 
żyjących i zmarłych budowniczych 
i fundatorów naszej świątyni. Mszę 
świętą poprzedziły nieszpory ku czci 
Matki Miłosierdzia. Mszy św. konce-
lebrowanej przewodniczył ks. kano-
nik Kazimierz Wencel.

Jubileusz
W Wigilię Bożego Narodzenia 

2012r. przypada 75-ta rocznica 
ogłoszenia dekretu ks. kard. Augusta 
Hlonda erygującego z dniem 1 stycz-
nia 1938 r. parafię pw. św. Andrzeja 
Boboli w Poznaniu.

W tym ważnym dniu gościć będzie-
my w parafialnej wspólnocie Ks. 
Biskupa Grzegorza Balcerka, który 
odprawi w naszym kościele pasterkę 
o godz. 22.00. Tą mszą św. chcemy 
uroczyście rozpocząć nasz rok jubile-
uszowy. 

Najważniejszy jest wymiar 
duchowy przeżywanego jubileuszu. 
Chcemy, aby ten rok, który przynie-
sie rekolekcje o św. Andrzeju Boboli 
w roku 75-lecia jego beatyfikacji oraz 
pielgrzymkę śladami naszego święte-
go patrona, zaowocował też wprowa-
dzeniem nabożeństwa ku czci Matki 
Bożej i św. Andrzeja Boboli.

Jubileusz nasz wpisuje się w prze-
żywany w Kościele Rok Wiary. 
Chcemy ożywić naszą wiarę wspomi-

nając zarazem tych, którzy tą wiarą 
żyli i przekazywali ją w naszej parafii.  
Służyć temu mają uroczyste celebra-
cje sakramentów, z którymi chcemy 
łączyć wspomnienie o tych, którzy 
przyjmowali je przed nami. 

W zewnętrznym wymiarze jubile-
usz podkreśla wydany przez parafię 
kalendarz ukazujący historię wspól-
noty. Być może uda się też zorganizo-
wać okolicznościową wystawę. 

Uroczyste obchody 25-lecia poświę-
cenia kościoła odbędą się 16 listopada 
2013 roku,  na których mam nadzieję 
gościć Ks. Arcybiskupa Metropolitę. 
Zostaną one poprzedzone misjami 
parafialnymi i zakończą nasz jubileusz.

Zachęcam wszystkich Parafian 
i tych, którzy kiedyś do naszej parafii 
należeli, aby wracali do źródeł swej 
wiary i skorzystali z uczty duchowej, 
którą pragniemy przygotować, aby 
podtrzymać i ożywić wiarę naszych 
poprzedników.

Szczęść Boże! 
ks.Grzegorz Piotrowski

Z życia Parafii  
p.w. św. Andrzeja Boboli

DZIĘKUJEMY ZA:
13 stycznia 2013 – chrzest i tych, którzy przeka-

zali nam wiarę
 uroczysta celebracja odnowienia przyrzeczeń • 
chrzcielnych podczas mszy św.

9-13 marca 2013 – naszego Patrona św. 
Andrzeja Bobolę

rekolekcje wielkopostne • 
22 marca 2013 – pokutę, przepraszamy za grze-

chy nasze, poprzedników i księży
nabożeństwo pokutne, spowiedź• 

16 maja 2013 - kapłaństwo i księży, którzy wśród 
nas pracowali i spośród nas wyszli  

 msza św. odpustowa z udziałem księży, którzy pra-• 
cowali w naszej parafii i z niej pochodzą

2 czerwca 2013 - Eucharystię – Boży pokarm 
Komunii świętej

 dzień wspomnienia swojej pierwszej Komunii św. • 
i wdzięczności za ten dar

10 sierpnia 2013 – sakrament chorych i Boże 
umocnienie w dźwiganiu krzyża  

 dzień solidarności z niosącymi krzyż choroby, • 
samotności i innych doświadczeń  

1 września 2013 – bierzmowanie i całe życie 
z Duchem Św.

 dzień wołania o światło Ducha Św. w całym • 
działaniu

6 października 2013 – małżeństwo i rodziny 
budujące na Bożym prawie

 msza św. jubilatów w 25 i 50 rocznicę ślubu • 
z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 

10-15 listopada 2013 – wiarę – Misje Parafialne
16 listopada 2013 – kościół, znak wspólnoty 

parafialnej 
msza św. dziękczynna pod przewodnictwem • 

ks. Arcybiskupa Metropolity w 25 rocznicę poświęcenia 
kościoła

Serdecznie zapraszamy – duszpasterze

Program Jubileuszu 75-lecia parafii (1938-2013) 
pw. Św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

„Podtrzymać i ożywić wiarę poprzedników”



Pogrzeb Junikowskich Kosynierów
W dniu 24 listopada 2012 na 

poznańskiej Cytadeli miała miejsce 
uroczystość pochówku Junikowskich 
Kosynierów – powstańców Wiosny 
Ludów z 1848 roku.

W pogrzebie wzięli liczny udział 
mieszkańcy Junikowa, przedstawi-
ciele Wojewody Wielkopolskiego 
i Prezydenta Miasta Poznania, Rada 

Osiedla Junikowo oraz delegacje 
organizacji i stowarzyszeń.

Uroczystości z udziałem asy-
sty honorowej Wojska Polskiego 
oraz pocztów sztandarowych prze-
wodniczył Proboszcz parafii p.w. 
św. Andrzeja Boboli ks. Grzegorz 
Piotrowski. Patriotyczne pieśni 
śpiewał Chór Gimnazjum Nr 58 

pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja 
Kabali.

Relacje z uroczystości ponow-
nego pochówku Junikowskich 
Kosynierów pojawiły się w TVP, 
WTK oraz najważniejszych dzien-
nikach miasta Poznania oraz bar-
dzo obszernie na forach interne-
towych.


