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1 wrzeÅ›nia w 69 rocznicÄ™ wybuchu II wojny Å›wiatowej przy Pomniku PartyzantÃłw Ziemi
Przedborskiej odsÅ‚oniÄ™to tablicÄ™ pamiÄ…tkowÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… mieszkaÅ„com Przedborza,
polegÅ‚ym w czasie II wojny Å›wiatowej.
UroczystoÅ›ci poprzedziÅ‚a msza Å›wiÄ™ta, odprawiana przez ks. Tadeusza Rojka i o. misjonarza
StanisÅ‚awa DziubÄ™. Po mszy uczestnicy udali siÄ™ pod pomnik. OdsÅ‚oniÄ™cie rozpoczÄ™to
odegraniem hymnu narodowego i uczczenie polegÅ‚ych minutÄ… ciszy. Przedstawiciele wÅ‚adz oraz
kombatantÃłw wygÅ‚osili krÃłtkie przemÃłwienia, po czym nastÄ…piÅ‚o przeciÄ™cie wstÄ™gi.
PrzeciÄ™cia dokonali Burmistrz Przedborza MiÅ‚osz NaczyÅ„ski, ksiÄ…dz Tadeusz, ojciec StanisÅ‚aw
oraz przedstawiciel kombatantÃłw JÃłzef Wyciszkiewicz. Po przeciÄ™ciu poÅ›wiÄ™cono tablicÄ™. Na
koniec mÅ‚odzieÅź z ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego przedstawiÅ‚a swÃłj program artystyczny, w
ktÃłrym przypomniaÅ‚a polegÅ‚ych Przedborzan i odÅ›piewaÅ‚a pieÅ›ni ÅźoÅ‚nierskie.
Inicjatorem budowy pomnika byÅ‚ ZarzÄ…d KoÅ‚a ZBoWiD w Przedborzu, ktÃłry powoÅ‚aÅ‚
SpoÅ‚eczny Komitet Budowy Pomnika w Przedborzu. Uroczyste odsÅ‚oniÄ™cie odbyÅ‚o siÄ™ w Dniu
ZwyciÄ™stwa, 9 maja 1975 r. OdsÅ‚oniÄ™cia dokonaÅ‚ Ãłwczesny naczelnik gminy PrzedbÃłrz Henryk
BasiÅ„ski. Projekt pomnika wykonaÅ‚ Adoolf Tomasik z KoÅ„skich. Zbudowany w formie obelisku
skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z 9 bryÅ‚ szeÅ›ciennych biaÅ‚ego piaskowca, ustawionych jedna na drugiej. Na
szczytowej bryle wykuty OrzeÅ‚ Polski, pomalowany, a na Å›rodkowej daty: 1939-1945. Obelisk
ustawiony jest na prostokÄ…tnej pÅ‚ycie z Å‚amanego marmuru. Z poczÄ…tku przy prawym brzegu
brzegu pÅ‚yty umieszczony byÅ‚ znicz. Przy lewym brzegu pÅ‚yty znajduje siÄ™ tablica z napisem.
PoczÄ…tkowo napis brzmiaÅ‚: "Bojownikom o wyzwolenie narodowe i spoÅ‚eczne polegÅ‚ym w walce
z okupantem hitlerowskim - spoÅ‚eczeÅ„stwo Przedborza w XXX rocznicÄ™ powstania PRL". Obecnie
napis ten ma nieco innÄ… treÅ›Ä‡: "PARTYZANTOM ZIEMI PRZEDBORSKIEJ A.K. PONTYFIKAT JANA
PAWÅ•A II". KilkanaÅ›cie lat temu przy pomniku stanÄ…Å‚ metalowy krzyÅź. DziÅ› w okolicy pomnika
postawiono znak z nazwÄ… Rondo im. ObroÅ„cÃłw Przedborza, wskazujÄ…cy najwaÅźniejsze punkty w
mieÅ›cie.
Zapraszamy do naszych galerii z odsÅ‚oniÄ™cia pomnika w 1975 roku oraz z odsÅ‚oniÄ™cia tablicy
pamiÄ…tkowej. ZdjÄ™cia archiwalne z archiwum Jana SÅ‚oniewskiego. DziÄ™kujemy za
udostÄ™pnienie. OdsÅ‚oniÄ™cie Pomnika 9 maja 1975 roku
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