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Załącznik nr 2

Miejsce i opis rozbudowy pomnika Chrystusa w Zbąszynku
Kościół filialny znajduje pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra I Pawła zlokalizowany jest w południowo-zachodniej
części miasta Zbąszynek, przy ul. Kościelnej 22, na działce nr 305. Wieloboczny, płaski, porośnięty trawą i obsadzony
drzewami teren przykościelny zajmuje narożny kwartał ograniczony ulicami Kościelną, Lipową i Kosieczyńską. Przy
skrzyżowaniu dróg, po północno-wschodniej stronie działki ustawiona jest figura Chrystusa Odkupiciela.
Plac na którym ustawiona jest figura jest utwardzony kostka polbrukową o wymiarach 2600 cm x 1360 cm. Figura
usytuowana jest w centralnym punkcie placu, w odległości 430 cm od jego końca, na betonowej kolumnie, oklejonej
płytami z piaskowca o wymiarach 137 cm x 110 cm x 110 cm i górnym daszkiem /cokołem/ składającym się z trzech
części o wymiarach 115 cm x 115 cm x 10 cm, 105 cm x 105 cm x 5cm, 95 cm x 95 cm x 11 cm.
Figura wraz z kolumną osadzona jest w obrysie dwóch cokołów z ciemnych płyt granitowych o wymiarach 203 cm x 207
cm x 8 cm i 420 cm x 383 cm x 8 cm.
Na kolumnie umieszczono ciemną tablicę granitową o wymiarach 70 cm x 70 cm z napisem JUBILEUM 2000 CHRYSTUS
WCZORAJ JUTRO I NA WIEKI. Litery na tablicy: Romano Pilla brąz wysokość liter napis główny 8 cm pozostały wysokość
5,5 cm. Na obrzeżach granitowego cokołu znajdują się dwie lampy oświetlające pomnik.
Figura została postawiona z okazji jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Inicjatorem budowy figury Chrystusa Odkupiciela
był ks. Proboszcz Andrzej Szewciw wraz ze społecznym Zespołem Inicjatywy Milenijnej „Chrystus 2000”. Poświęcenia
figury dokonał ks. Biskup Paweł Socha w dniu 26 kwietnia 2001 r. W tylnej części figury w postumencie znajduje się
wmurowany akt erekcyjny.
Od chwili postawienia figury władze samorządowe co roku 11 listopada składają kwiaty pod pomnikiem
w podziękowaniu Bogu i ludziom za odzyskaną wolność. Od 2010 roku zrodziła się tradycja lokalna marszu
niepodległościowego społeczności Gminy Zbąszynek trasą od kościoła parafialnego w Zbąszynku pod pomnik Chrystusa,
gdzie odbywa się uroczysta ceremonia święta niepodległości.
Z okazji zbliżającej się rocznicy 100 lat odzyskania niepodległości i 5 rocznicy marszu niepodległościowego
zawiązała się grupa inicjatywna, która opracowała projekt społeczny pt. POKOLENIA-POKOLENIOM. Zadaniem projektu
jest utworzenie skweru Niepodległości i rozbudowa pomnika.
Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie Założycielskie Komitetu Organizacyjnego dot. realizacji projektu rozbudowy
pomnika. W skład Komitetu weszły następujące osoby: ks. Jerzy Kordiak. Ks. Zdzisław Przybysz, Wiesław Czyczerski,
Jan Mazur, Krzysztof Krzywak, Jan Greczycho, Tadeusz Radom, Edmund Szulc, Władysław Kozak i Andrzej Chromiński.
Powołany została także zespół wsparcia ds. organizacji i promocji projektu Pokolenia-Pokoleniom w składzie: Maciej
Szulc, ks. Norbert Lasota, Krzysztof Krzywak, Małgorzata Czaczyk, Ewa Badeńska, Ryszard Stachowiak, Maciej
Mielniczuk i Andrzej Chromiński.
Komitet Organizacyjny zatwierdził projekt rozbudowy pomnika i formy organizacyjno-finansowe.
Opis rozbudowy:
Dwie kolumny betonowe oklejone boniówką z piaskowca, taką jak cokół główny, usadowione zostaną o odległości 60 cm
od głównej kolumny pomnika po prawej i lewej stronie. Wymiary bocznych kolumn betonowych 145 cm x70 cm x70 cm,
płyty - cokoły nakrywające o wymiarach 75cm x75cm x10cm, tablice napisowe Granit Vanga 45 cm x 30 cm x 2 cm x 2
szt, 45 cm x 50 cm x 2 cm x 1 szt., 45 cm x 80 cm x 2 cm x 1 szt.
Litery Romano Pilla brąz, wysokość liter napis główny 5 cm pozostały wysokość 3 cm., na prawych tablicach wysokość
4 cm i 2,5 cm. Na lewej kolumnie centralnie nad tablicą nieumieszczone zostanie godło Polski wykonane z brązu.
Na kolumnach, prawej i lewej zamontowane zostaną znicze z ciemnego granitu. Z przodu, na dwóch kolumnach bocznych
umieszczony zostanie napis POKOLENIA – POKOLENIOM / litery brąz, wysokość 5 cm. Z lewej stron placu umieszczona
zostanie tablica informacyjna: Skwer Niepodległości.

