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Sprawozdaniez działalności Fundacji orPrzywróćmy Pamięć",zsiedzibąw Stalowej Woli
Przy a|. Jana Pawła II26bl34, zarejestrowanej w dniu 23.08.2013 r.,w Krajowym Rejestrze
Sądowym, w Rejonowy Sądzie w Rzeszowie, XII Wydziń Gospodarczy podnumerem KRS
0000474430, REGON 18|018442, NIP 8652559312 w roku 2013

Zarząd Fundacji na dzień 31.12.2013 r:
Prezes Zarządu: Witold Adamski
Członek Zarządu: Adam Walczak
Członek Zarządu: Ewa Adamska

Celem Fundacjijest:

1. Opieka i renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym
w Stalowej Woli-Rozwadów, atakże opieka i odnowa miejsc pamięci narodowej i religiinej
na terenie powiatu stalowowolskiego.

2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu oraz poprawa stanu świadomości
historycznej, tradycj i i wartości chrześcij ańskich w społeczeństwie.

Fundacja swoje cele realizuj e przez:,

1. Inspirowanie i podejmowanie prac konserwatorskich i remontowanie istniejących
obiektów, miejsc pamięci i kultu religijnego w porozumieniu z władzarnt kościelnymi,
konserwatorskimi, samorządolvymi.

2. Informowanie społeczeństwa w każdy z możliwych sposobów o stanie obiektów
zabytkowych na cmentarzu oraz miejsc pamięci.

3. Inicjowanie i organizowanie obchodów i uroczystości patriotycznychi religijnych.

4. C)rganizowanie wystaw, prelekcji, wykładów, oraz spotkń z,,żywym7" świadkami historii.

5 . Or ganizacj a rekonstrukcj i oraz inscenizacj i historycznych.

6. WsPÓłpracę z otganizacjami i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach
dzińuia Fundacji.

WYmienione cele, Fundacja realizuje w ramach nieodpłatnej dzialalności statutowej
członków Fundacji, nie pobierając za to wynagrodzenia.

W sierpniu 2013 roku rozpoczęliśmy renowację dwóch zabytkowych nagrobków fla
Cmentarzu Parafialnym w Stalowej Woli-Rozwadów przy współpracy właściciela tj.
Proboszcza Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadów oraz zgody na
Prace renowacyjne wydanej pIzez Delegaturę KonserwatoraZabyków w Tarnobrzegu . Prace
przebiegały pod nadzorem konsenvatora dyplomowanego, mgr Jadwigi Bąk.



Oba nagrobki są z początku XX wieku, wykonane w piaskowcu. Z powodu upływu czasu,
braku wcześniejszych prac konserwatorskich uległy znacznęmu zniszczeniu i wymagały
natychmiastowej interwencj i konsęrwatorskiej.

Nagrobek śp. ks. Jana Leszcryńskiego, Powstańca Styczniowego, zm. 1906 roku, wykonany
w piaskowcu i wapieniu, podsiada formę prostopadłościennego cokołu zwężającego się ku
gor e, zamknięty półkoliście, posiada tablicę inskrypcyjną. Całość ogfodzona metalowym
płotkiem roboty kowalskiej, wsparty na cokole z piaskowca.

śp. Anny Blaszkiewicz oraz śp. Tomasza Szostaka, początek XX wieku, wykonany w
piaskowcu wapieniu cokół w formie prostopadłościanu. Nad tablicami inskrypcyjnymi
umieszczone fotografie zmarłych. Całość ogrodzona metalowym płotkiem roboty kowalskiej
wsparty na cokole z piaskowca.

W ocenie konserwatorskiej, na zły stan zachowania obiektów miały azynny wpływ czynniki
mechaniczne. Osłabienie fundamentów pod nagrobkami doprowadzlło do ich odchylenia od
pionu. Górna część nagrobka J. Leszczyńskiego uległa oderwaniu, a nagrobek T. Szostaka i
A. Błaszkięwicz gtoziŁ zawaleniu i zniszczeniu figury Maryji umieszczonej na cokole.
Metalowe płotki ogrodzeniowe były pogięte i pokryte rdzą. Obiekty posiadały warstwę
czarnej patyny, która powoduje powierzchniowe niszczenie kamienia oraz źle wpływa na
wygląd estetyczny obiektów. W szczegolności tworzą je zanieczyszczenia powietrza, pyŁ,
kurz, dy-, spaliny samochodowe. Powstałe nawarstwienia powodują uszczelnianie
zewnętrznych porów kamienia, co prowadzi do jego destrukcji. Na obiekcie byowały
równięż drobnoustroj e, które aktyrvnie rczkŁadająkamień.

Koszty renowacji, ze strony Fundacja, to 5000 ń, Kwota ta została na dzień 3I.I2.20I3 r.,
Pokryta częŚciowo - 3000 zł - zgodnie z ustną umową z wykonawcą. Dalsza częśó ma być
zręalizowanaw 2014 r.

Srodki zostały pozyskane w wyniku zbiórki publicznej, wydanej przez lJrząd Miasta w
Stalowej Woli z dn. 2I.10.2013 r., syg. SOZK.I.5311.I3.20I3, przeprowadzonej w dniu
1 listopada Ż0I3 t., na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli, Zebranakwota to: 3140.80
zł i 1 Euro. Całość kwoty zostńa wpłacona na konto Fundacji - waluta obca zostŃa
zamieniona na PL - 3144,98 zł

Dane finansowe:

Fundacj a ni e prowad zi działalnoś c i go spo darczej .

Fundusz zńożycielski Fundacji, to 500 ń z czego,200 zł ulokowane na koncie Fundacji
(SKOK Stefczyka Stalowa Wola), a 300 zł w gotówce.
W dniu 31 grudnia 2013 roku, Fundacja posiadała jedno konto bankowe:
SKOK STEFCZYKA: 39 7999 9995 0651 81 84 2904 000l: 1329,03 zł

Środki uzyskane w 2013 r.:

l. Zbiorkapubliczna: 3144,98 zł
2. ,,DarowiŻnanarzęczFundacji na remont i odbudowę zabytkowych nagrobk ów" przez

w Stalowej Woli w wysokości" 1000,00 zł



Poniesiony koszty w 2013 r.:

1. CzęŚciowe pokrycie przeprowńzonej renowacji w wysokości: 3000,00 zł
2. Kosźy administracyjne: 0,00 zł

W załączeniu kopie:

1. zakres prac renowacyjnych z dokumentacją fotograficzną
2. pozwolenie i sprawozdanie ze zbiórki publicznej
3. lvyci€ stanu konta nadzień 31 grudnia 2013 roku

Członek Zarządi,Ewa Adamska ......q§0/- ...*.9.W.


