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ZmieniajÄ…cy siÄ™ pomnik
08.12.2010.

ZnajdujÄ…cy siÄ™ przy rondzie w Przedborzu Pomnik PartyzantÃłw Ziemi Przedborskiej przeszedÅ‚
kolejnÄ… zmianÄ™. Do obelisku dobudowano granitowy krzyÅź, ale to jeszcze nie koniec zmian, w
przyszÅ‚ym roku bÄ™dÄ… kolejne. Pomnik ma zyskaÄ‡ nowy wyglÄ…d.

Pomnik powstaÅ‚ z inicjatywy KoÅ‚a ZBOWiD w Przedborzu. Uroczyste odsÅ‚oniÄ™cie odbyÅ‚o siÄ™
w Dniu ZwyciÄ™stwa, 9 maja 1975 r. Zbudowany jest w formie obelisku, skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z 9
bryÅ‚ wykonanych z piaskowca. Na najwyÅźszej bryle wykute jest godÅ‚o Polski, pomalowane, a na
Å›rodkowej widniejÄ… daty 1939-1945. Przy obelisku znajdujÄ… siÄ™ dwie tablice. Z poczÄ…tku po
prawej stronie pomnika umieszczony byÅ‚ znicz, ktÃłry paliÅ‚ siÄ™ podczas Å›wiÄ…t paÅ„stwowych,
ale pÃłÅºniej zostaÅ‚ zdemontowany. CaÅ‚oÅ›Ä‡ ustawiona jest na prostokÄ…tnej pÅ‚ycie z
Å‚amanego marmuru. Od czasu odsÅ‚oniÄ™cia pomnik przeszedÅ‚ kilka zmian swojego wyglÄ…du.
Pierwotnie byÅ‚a jedna pÅ‚yta i napis na niej brzmiaÅ‚: &bdquo;BOJOWNIKOM O WYZWOLENIE
NARODOWE I SPOÅ•ECZNE POLEGÅ•YM W WALCE Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM &ndash;
SPOÅ•ECZEÅ„STWO PRZEDBORZA W XXX ROCZNICÄ™ POWSTANIA PRL&rdquo;. W 1993 roku napis
zmieniono, miaÅ‚ on treÅ›Ä‡: &bdquo;PARTYZANTOM ZIEMI PRZEDBORSKIEJ A.K. PONTYFIKAT JANA
PAWÅ•A II A.D. 1993&rdquo;. W latach 90-tych przy pomniku stanÄ…Å‚ metalowy krzyÅź. W 2008 roku
obok istniejÄ…cej tablicy zamontowano drugÄ…, granitowÄ…, a rok pÃłÅºniej skrÃłcono nieco napis na
pierwszej i takÅźe wykonano jÄ… z granitu. Pod koniec paÅºdziernika tego roku rozpoczÄ™to prace nad
dobudowÄ… duÅźego, wykonanego z czarnego granitu krzyÅźa. Inicjatorami byli Tadeusz Niebelski oraz
Ãłwczesny przewodniczÄ…cy Rady Miejskiej, Krzysztof Zawisza. Pozyskano dofinansowanie w
wysokoÅ›ci 15 tys. zÅ‚. od Rady Ochrony PamiÄ™ci Walk i MÄ™czeÅ„stwa. KrzyÅź ma wysokoÅ›Ä‡
ponad 6 metrÃłw i waÅźy ok. 5 ton. W przyszÅ‚ym roku majÄ… byÄ‡ prowadzone dalsze prace nad
przebudowÄ…. RzeÅºbiony orzeÅ‚ ma byÄ‡ zastÄ…piony odlanym z brÄ…zu orÅ‚em z wojskowym
ryngrafem, z brÄ…zu majÄ… teÅź byÄ‡ wykonane daty 1939-1945. PÅ‚yta stanowiÄ…ca podstawÄ™
pomnika ma byÄ‡ zmniejszona, obelisk oczyszczony, planuje siÄ™ takÅźe montaÅź oÅ›wietlenia.
CaÅ‚oÅ›Ä‡ ma byÄ‡ ukoÅ„czona przed 3 maja. Metalowy krzyÅź bÄ™dzie przeniesiony na cmenatrz
parafialny, stanie przy grobie partyzantÃłw.
Przypomnijmy, Åźe w maju ub. roku odsÅ‚oniÄ™to odnowiony pomnik MarszaÅ‚ka JÃłzefa
PiÅ‚sudskiego. Na renowacjÄ™ nadal czeka bardzo zaniedbany i pomijany podczas uroczystoÅ›ci
pomnik Tadeusza KoÅ›ciuszki, stojÄ…cy w parku miejskim. (pg)

ZdjÄ™cia z odsÅ‚oniÄ™cia Pomnika PartyzantÃłw Ziemi Przedborskiej 9 maja 1975 roku moÅźna
obejrzeÄ‡ TUTAJ (zdjÄ™cia kolorowe) i TUTAJ.

A tak na przestrzeni lat zmieniaÅ‚ siÄ™ pomnik...
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