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Drodzy Czytelnicy i Uczniowie!
Gorąco zachęcam Was do przeczytania
naszego przewodnika. Stworzony z okazji
900- lecia Gminy Żórawina, ma przybliżyć
jej mieszkańcom dzieje miejscowości.
Dowiecie się tu wielu ciekawych informacji
na temat historii naszej szkoły, kościoła
pod wezwaniem Świętej Trójcy, stacji
kolejowej oraz wielu innych miejsc. Z nami
wybierzecie się w niezapomnianą podróż!
Redaktor naczelna
Małgorzata Wieczorkiewicz kl V b
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Małgosia Kuśmierczyk
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Historia Żórawiny
Pierwsze wzmianki o Żórawinie
pochodzą z 1155 roku. Kilkadziesiąt lat
później (dokładnie w 1278 r.) wioska stała
się własnością mieszczan jaworskich,
którym zawdzięczamy budowę kościoła
pod wezwaniem Świętej Trójcy. Można
powiedzieć, że Żórawina była piłeczką
podawaną z ręki do ręki, ponieważ
w 1584 roku przeszła we władanie bogatej
rodziny
Hanniwaldów.
Dzięki
jej
staraniom w 1608 roku nasza wieś
uzyskała
prawa
miejskie.
Niestety,
ówczesny właściciel - Adam von
Hanniwald nigdy ich nie wykorzystał.
W 1870 r. Żórawina została połączona
siecią torów kolejowych z Wrocławiem,
co przyczyniło się do jej rozkwitu.
Pojawiły się wtedy pierwsze zakłady
przemysłowe: cukrownia, fabryka mebli
oraz fabryka cygar.

Tekst zamieszczony powyżej to tylko
streszczenie historii Żórawiny! Myślę, że
działo się tu wiele ciekawych lub nawet
fascynujących rzeczy, które zostały
posłane w krainę zapomnienia.
Czy wiecie, kim był Witelon, którego
pomnik
znajduje
się
w
centrum
Żórawiny? To
jeden z pierwszych
znanych optyków, ale o tym opowie już
w swoim artykule Dawid.
Niedaleko naszej szkoły można
zobaczyć XVIII-wieczny dwór
z folwarkiem i przynależący do niego
kiedyś park. Dziś kompleks pałacowoparkowy niezbyt rzuca się w oczy - wielka
szkoda!

Pomnik Witelona

Małgosia Kuśmierczyk
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Kościół pw. Św. Trójcy w Żórawinie

Tablica informacyjna

M. K.

Kościół pw. Trójcy Świętej to budowla
manierystyczna, wzniesiona na podstawach gotyckiej
świątyni z XIV wieku. Jest on usytuowany na wyspie
kościelnej, którą okala rzeka Żurawka. Osobliwością
kościoła jest system fortyfikacji ziemnych. Pierwotnie
w obrębie umocnień znajdował się także dwór,
zamieniony w XIX w. na browar i ostatecznie w 1880 r.
rozebrany.
Budowla odznacza się niezwykłą malowniczością.
Jednym z najciekawszych elementów zewnętrznej
części kościoła są zabytkowe kuny, "strzegące"
portalu, który prowadzi do zakrystii. Niegdyś zakuwano
w nie skazańców.
Wnętrze kościoła jest równie warte uwagi. Na
sklepieniach można zauważyć przepiękne freski
przedstawiające : Sąd Ostateczny, wyobrażenia Trójcy
Świętej, Zmartwychwstanie umarłych, a także
wizerunki Panien Mądrych i Panien Głupich. To bardzo
znany temat, ponieważ w zamku krzyżackim w
Malborku również można je zobaczyć. Na
drewnianych balustradach na chórze można spostrzec
bogate polichromie, przedstawiające sceny męki Pana
Jezusa.
Warto zwrócić też uwagę na prezbiterium, w którym
umieszczono epitafium poświęcone rodzicom Adama
von Hanniwalda, który w XVII wieku dokonał
rozbudowy kościoła.

Kościół pw. Świętej Trócjcy

M. K.

Niestety, w czasie II wojny światowej kościół został
splądrowany. Zaginęła zasłona ambony (do dziś
zachował się tylko kamienny kielich i schodki), dzwon
dzwoniący dla mieszkańców Żórawiny oraz wiele
innych, cennych rzeczy.
W XX wieku większość zabytkowych elementów
wystroju zostało przewiezionych do Muzeum
Narodowego we Wrocławiu z obawy przed
kradzieżami. Do dziś możemy oglądać w muzeum
m.in.: drewniany, zielono-złoty ołtarz, przedstawiający
Pana Boga i Chrystusa zasiadających na tronach w
niebie, a także dębowy, pokryty intarsją konfesjonał,
który posłużył jako tron, gdy w 1997 r. witano papieża
Jana Pawła II na wrocławskim lotnisku. Dawniej,
między wyspą kościelną a Żórawiną był przerzucony
most zwodzony.
Na wysepce można zobaczyć "pamiątki" po dawnych
mieszkańcach gminy. Są to krzyże pokutne,
przepiękna, kamienna droga krzyżowa oraz nagrobki.
Mam nadzieję, że zwiedzicie kościół św. Trójcy
z naszym przewodnikiem w ręku i że wszystko
będziecie mogli zobaczyć na własne oczy.
Małgorzata Wieczorkiewicz
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE
Nasza szkoła działa nieprzerwanie od 1945 roku.
Początkowo lekcje odbywały się w starym
poniemieckim budynku stojącym na tyłach dzisiejszej
podstawówki.
W styczniu 1963 roku oddano do użytku tzw.
Tysiąclatkę, w której uczymy się do dziś.
W związku z wciąż powiększającą się liczbą
mieszkańców powstały plany rozbudowy naszej
placówki i z pewnością już najbliższe lata przyniosą
ich realizację.

SP

Archiwum szkoły

HISTORYCZNE CIEKAWOSTKI
Pierwsze zajęcia w szkole założonej przez Panią
Reginę Janecką odbyły się 12 września 1945 roku
w budynku szkoły poniemieckiej.

SP

Archiwum szkoły

Biblioteka szkolna

Archwium szkoły

W 1948 roku – wielkie święto – powstaje biblioteka
szkolna.
15 grudnia 1948 roku zainstalowano
pierwsze radio.

w szkole

12 stycznia 1963 roku oddano do użytku nowy
budynek szkolny dla Szkoły Podstawowej
w Żórawinie.
1963 rok - nadano szkole imię Bolesława
Chrobrego.

www.gazetawroclawska.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Gazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 06/2015 | Strona 5

Uczniowski przewodnik po Żórawinie

kreda pisane
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Pomnik polskiego fizyka,
matematyka, filozofa i
dyplomaty Witelona został
przerobiony w połowie lat 70.
XX wieku z niszczejącego
Pomnika Poległych, który stał w
tym miejscu od 1918 roku.

Pomnik Witelona w Żórawinie
Żórawinie

Widniał na nim niemiecki napis:
DAS OPFER WIRFUR FREIHEIT, EHRE,
RECHT, DIE ZUKUNFT
IHR- EIN WURDIGES
GESCHLECHT
Co tłumaczymy na:
,,Ofiarą my - za wolność, honor,
prawo, przyszłością wy- godny
ród".
MM Małgorzata Mikołajczyk
M.K.

Pomnik Witelona

Kim był Witelon?

GiDO

Google

Witelon, inaczej zwany Erazm Ciołek, urodził
się w 1230, a umarł w 1314 r. Był fizykiem,
matematykiem, filozofem i dyplomatą. Urodził się
na Dolnym Śląsku. Był synem polskiej szlachcianki
i zamożnego mieszczanina z Turyngii. Uczył się
początkowo w szkole parafialnej pod wezwaniem
świętych Piotra i Pawła w Legnicy, a następnie w
szkole katedralnej św. Jana Chrzciciela we
Wrocławiu, gdzie zaprzyjaźnił się z przyszłym
księciem
wrocławskim
Władysławemnajmłodszym
synem
Henryka
Pobożnego.
Studiował na Sorbonie
w Paryżu i w Padwie. Uznawany jest za
pierwszego szeroko znanego polskiego uczonego
epoki średniowiecza. Jest autorem prac z dziedziny
optyki i fizjologii widzenia. Zajmował się też teorią
złudzeń optycznych i konstruowaniem przyrządów
do kreślenia rozmaitych krzywych.
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Stacja kolejowa w Żórawinie

Kolej dotarła do Żórawiny 1
października 1876 roku od
strony Wrocławia. Tablica
umieszczona
na
peronie
głosiła podróżnym, że znaleźli
się
w miejscowości Rothsuerben.
W
1936
roku
nazwę
miejscowości zmieniono i na
stacji
pojawił
się
napis
Rothbach. Polska nazwa
Żórawina (w rodzaju żeńskim)
zastąpiła
w
1947
roku
zaskakująco dziś brzmiący
(ten!) Żórawin.

fotopolska.eu

Stacja kolejowa

Pręgierz przed Kościołem
Wykonany z piaskowca pręgierz datuje
się na rok 1517. Ma on formę
ośmiobocznego słupa ustawionego na
również ośmiobocznej podstawie.
Do 1917 roku stał na placu targowym,
naprzeciwko dworu. Pod pręgierzem
skazańcy odbierali "pręgi", czyli karę
cielesną za popełnione przestępstwa.
Do dziś można dostrzec służącą do
unieruchomienia skazanego kunę i trzy
metalowe pierścienie.
Gdzie dziś można obejrzeć zabytkowy
pręgierz? Stoi na dziedzińcu parafialnego
kościoła i służy zupełnie innym celom.
Został wykorzystany jako podstawa
figury Jezusa Chrystusa.

Pręgierz

fotopolska.eu
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Tło

1. W 1932 roku uruchomiono w Żórawinie Radiowy Ośrodek
Nadawczy. Najciekawszym obiektem stacji była drewniana wieża
antenowa. Reklamowano ją jako najwyższą wolno stojącą
konstrukcję drewnianą na świecie. Maszt rozebrano w 1989 r.
2. Przed II wojną światową kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy
był świątynią katolicką, natomiast kościół Świętego Józefa
Oblubieńca służył ewangelikom.
3. W 1867 roku Aleję Niepodległości wybrukowano, a po I wojnie
światowej obsadzono dębami. Wzdłuż krawędzi jezdni bliższej fosie
biegł tor kolejki wąskotorowej, służącej do przewozu płodów rolnych.
Do lat 90-tych XX wieku na niektórych domach zachowały się
tabliczki z dawna nazwą ulicy - Dymitrowa.
info

E.K

W naszej gminie można odpocząć
między innymi w parku, który znajduje
się naprzeciwko naszej szkoły. Przed
parkiem znajduje się również plac
zabaw, na którym bawią się wszystkie
dzieci
zamieszkujące
Żórawinę.
Gminne boisko ''Wedan" jest głównym
miejscem spotkań młodzieży.
Odbywają się na nim również treningi
z piłki nożnej.
.

E.K.

Redakcja:
- Małgorzata
Wieczorkiewicz
- Małgorzata
Kuśmierczyk
- Dawid
Olszewski
- Monika
Szachniewicz
- Kacper
Targoni
- Konrad
Stawski
- Patrycja
Plac zabaw
Bogdan
- Emil Książek
- Tomek

K.P

Plac zabaw

K.P
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