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Z b i g n i e w  C z a r n u c h

Witnica

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WITNICY

Powstało w roku 1986 z inicjatywy nauczycieli Szkoły Pod
stawowej nr 2 w Witnicy. W roku 1992 skupiało 14 członków. 
W skład zarządu wchodzą: Zbigniew Czarnuch -  prezes, Łucja 
Koryzna -  sekretarz i M aria Waszkowiak -  skarbnik.

Jedną z podstawowych dziedzin aktywności je s t historia sze
roko pojęta. Towarzystwo podejmuje zadania związane z opieką 
nad zabytkami, gromadzeniem i opracowywaniem pamiątek i do
kumentów związanych z dziejami miasta i okolicy oraz ich po
pularyzacją. Prowadzona jest działalność odczytowa i wydawnicza.

Do roku 1992 wydano 10 tomików lokalnej biblioteczki. Są 
wśród nich opracowania natury statystycznej, literackiej i histo
rycznej. W bibliografii zamieszczonej w „Roczniku” znajdują 
się publikacje z lat 1990-92. Poprzednio ukazały się dwa opra
cowania Zbigniewa Czarnucha: „Witnica od początków do roku 
1944" oraz „Niemcy opuszczają Witnicę

W roku 1990 otwarto Izbę Regionalną Towarzystwa z kolek
cjami działów: geologicznego, archeologicznego, historycznego 
i współczesności. W gromadzeniu zbiorów udział biorą także 
dawni niemieccy mieszkańcy Witnicy, z którymi Towarzystwo 
utrzymuje ożywione kontakty. W Izbie odbywają się lekcje dziejów 
małej ojczyzny, na które przychodzi młodzież tutejszych szkół. 
W roku 1991 odbyły się tu posiedzenia rad pedagogicznych wit- 
nickich szkół.

Towarzystwo opiekuje się zabytkowymi cmentarzami. Na czyn
nym do dziś cmentarzu miejskim urządzono lapidarium płyt cmen



106 Zbigniew Czarnuch

tarnych, zachowanych z akcji likwidacyjnej niemieckich nekropolii. 
Uporządkowano także cmentarz żydowski.

W celu zainteresowania szerszych kręgów społecznych proble
mem opieki nad zabytkowym zespołem podworskim w Dąbroszynie, 
staraniem Towarzystwa ukazał się numer „Traktu” poświęcony 
dziejom pałacu, wsi i parku. Rozwinięto akcję poszukiwania nie
mieckich partnerów tego przedsięwzięcia. Jej wyrazem był prog
ram: „Dąbroszyn-Lubusz” oparty na założeniu, że młodzież obu 
przygranicznych rejonów uczestniczyła będzie w akcji opieki nad 
zabytkami tych dwóch miejscowości. Nierozstrzygnięte proble
my własności obiektu uniemożliwiły jej rozwinięcie. Towarzys
two szuka innych sposobów zainteresowania władz i społeczeństwa 
ratowania zagrożonych obiektów tego zespołu.


