
Uchwała Nr L/439/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony 
dla  Miasta  Wałbrzycha stanowiącego załącznik nr 9  do Statutu Miasta  Wałbrzycha przyjętego 
uchwałą  Nr  XLIII/277/05  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  29  września  2005  roku 
(z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”  księdzu infułatowi Julianowi Źrałce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

                                                                  Przewodnicząca
                                                                  Rady Miejskiej Wałbrzycha

                                                    
                                                                 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska



UZASADNIENIE

Ks.  Julian  Źrałko  od  1966  r.  prowadzi  swoją  posługę  duszpasterską  w  parafii  pw.  Św. 

Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w wałbrzyskiej dzielnicy „Biały Kamień”. Przez ponad 40 lat 

aktywności mieszkańcy Miasta mogli poznać ks. Źrałkę nie tylko jako duszpasterza i kierownika 

duchowego, ale także dynamicznego przywódcę, który w trudnych czasach PRL stanowił oparcie 

dla wałbrzyskiej,  antykomunistycznej opozycji.  Inicjator powołania w 1984 roku wałbrzyskiego 

Duszpasterstwa Ludzi Pracy skupiającego przedstawicieli środowiska solidarnościowego, opiekun 

pierwszych,  parafialnych  grup  oazowych.  Pierwszy  duchowny  w  Wałbrzychu,  który  uzyskał 

godność  Prałata  Papieskiego,  założyciel  Klubu  Inteligencji  Katolickiej,  wielokrotnie 

przesłuchiwany i sądzony przez władze za udzielanie wsparcia niepodległościowemu ruchowi, stał 

się lokalnym symbolem zaangażowania Kościoła Katolickiego w walkę o wolność i demokrację. 

Determinacja  i  wsparcie  księdza  infułata,  jakie  stanowił  dla  społeczności  pracującej  w  latach

80-tych umożliwiło Wałbrzyszanom zachowanie  godność i wytrwałość w dążeniu do odzyskania 

niepodległego Państwa, którego 20-tą rocznicę istnienia tak uroczyście obchodziliśmy w ubiegłym 

roku.

Po  1990  roku  ks.  Źrałko  nadal  angażował  się  w  życie  Miasta  podejmując  lub 

współorganizując  wiele  inicjatyw  o  charakterze  społecznym  i  kulturalnym.  Przykładem 

zaangażowania ks. Źrałki w kultywowanie narodowej tradycji jest aktywne uczestnictwo  w 2007 

roku w organizacji wałbrzyskich obchodów Roku Generała Władysława Andersa, których ważna 

część odbyła się  w parafii  pw.  Św. Jerzego i  MB Różańcowej.  Należy także podkreślić,  że  na 

terenie parafii  ks. Źrałki organizowana jest coroczna Msza Św. upamiętniająca rocznicę śmierci 

Jana Pawła II, w realizacji której ksiądz infułat od początku brał aktywny udział. 

Biorąc  powyższe  pod uwagę  oraz  fakt,  iż  osoba  ks.  Źrałki  stanowi  wzorowy przykład 

zaangażowania duchowieństwa na rzecz Wałbrzycha i jego mieszkańców, zarówno w trudnych 

czasach PRL jak i po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości, wnioskuję do Wysokiej Rady 

o podjęcie  uchwały w zaproponowanej  treści  i  nadanie  ks.  infułatowi  Julianowi  Źrałce  tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.


