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Stalowa Wola, 13.03.2015

sprawozdanie z działalności Fundacji ,,przywróćmy pamięć", z siedzibą w
Stalowej Woli, przy al. Jana Pawła I| 26bl34, zarejestrowanej w dniu 23.08.2013 r.,
w Krajowym Rejestze Sądowym w Rejonowym Sądzie w Rzeszowie, XII Wydział
gospodarczy pod nr KRS aOOa47443O, REGON 181018442, NIp 865 25 59 312

Zarząd Fundacji na dzień 31.12.2o14 r.:
Prezes Zarządu: Witold Adamski
Członek Zarządu: Adam Walczak
Członek Zarządu: Ewa Adamska

ćelem Fundacji jest:

1. Opieka i renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym
w Stalowej Woli-Rozwadów, a także opieka i odnowa miejsc pamięci narodowej i,-,religijnej na terenie powiatu stalowowolskiego.
2. Wychowywanie młodego pokolenla w duchu patrioĘzmu araz poprawa stanu
ŚwiadomoŚci historycznej, tradycji i wartości chrześcijańskich w społeczeństwie.

Fundacja swoje cele realizuje przez:

1. Inspirowanie i podejmowanie prac konserwatorskich i remontowanie istniejących
obiektów, miejsc pamięci i kultu religijnego w porozumieniu z władzarni kościelnymi,
konserwatorski m i, sa morządowym i.

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

3. Inicjowanie i organizowanie obchodów i uroczystości patrioĘcznych i religijnych.

4. Organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów oraz spotkań z ,,żywymi" świadkami
- historii.

5 . Orga n i zaqa rekonstrukcj i oraz i nscen izacji h istorycznych.

6. Wspfrpracę z organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji.

Wymienione celą Fundacja realizuje $. ramłch nieodpłatnej deiałalxot*ci
statutowej członków Fundacji, nie pobieraiąc za to wynagrodzenia.

1. t8 stycznia ?014 r.| Fundacja razem z Klubem Historycznym ,,Prawda i
Pamięć" z Mielca zorganizowała projekcję filmu
"Kwatera Ł" w reż, Arkadiusza Gołębiewskiego w sali parafialnej ,,KANA" przy
kościele Opatrzności Bożej w Stalowej Woti

2. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żałnierzy Wyklętych, Fundecla
zorganłzowała wystawę poŚwięconą pracom ekshumacyjnym i idenĘfikacyjny



prowadzonym przez InsĘtut Pamięci Narodowej na terenie polski z
przyblizeniem sylwetek ofiar odnalezionych i już zidenĘfikowanych. Wystawa
miała miejsce w Bazylice Konkatedralnej od 28.02. do 24.03.2014 r. patronat
Honorowy objął: Światowy Związek ŻÓłnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie.
Okręg Podkarpacki. W dniu 2 marca 2OI4 r. Fundacja współorganizowała
Marsz Pamłęci u]icami miasta Stalowej Woli
z udziałem Wojska Polskiego, kombatantów, organizacji społecznych, grupy
rekonstrukcyjnej oraz mieszkańców. w marszu wzięło udział ok. 800 osób.

3. Po uzyskaniu zgody Delegatury Konsenruatora Zabytków w Tarnobrzegu we
wrzeŚniu rozpoczęliŚmy prace renowacyjne na cmentarzu parafialnym w
Stalowej Woli-Rozwadów. Uzyskaliśmy zgodę na prace przy nagrobku śp.
Wincentego i Witolda Garbaczyńskiego z XIX wieku. Prace prowadziła
konserwator dyplomowany, mgr Jadwiga Bąk.

Nagrobek wykonany w piaskowcu i wapniu, posiada formę
prostopadłoŚciennego cokołu zwężającego się ku górze, zamknięty daszkiem i

zwieńczony krzyżem posiada tablicę inskrypcyjną.

W ocenie konserwatorskiej na zry stan zachowania miaĘ wpływ czynniki
mechaniczne, upĘw czasu, nietrafione naprawy w postaci kitów cementowych
oraz zacierki cementowej. Osłabienie fundamentów doprowadziło równiez do
odchylenie od pionu. Tablica inskrypcyjna posiadała ubytki.

Koszt renowacji wyniósł 6000 zł (sześć tysięcy złotych). Koszty przeniesione na
rok 2015

4. 31.10 oraz 01.1I.20t4 r., zorganizowaliśmy kwestę na rzecz ratowania
zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Stalowej
Woli-Rozwadów. Kwesta była prowadzona na dwóch miejscowych cmentarzach.
7a zgodą właŚciciela, proboszcza ks. Jana Folcika na cmentarzu parafialnym
Matki Bożej Szkaplerznej oraz za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji
na cmentarzu komunalnym W Stalowej Woli (nr zbiórki: 2ot4l9s3/oR)

Zebrana kwota w sumie 9 L92,7O zł została wpłacona na konto Fundacji
(cmentarz komunalny: 6161,tL zł, cmentarz parafialny: 3031,59 zł)

5. Fundacja po uzyskaniu upowaznienia na prowadzenie działań związanych z
renowacją zabytkowych nagrobkÓw na cmentarzu parafialnym od właściciela tj,
proboszcza parafii, wystąpiła do Delegatury Konserwatora Zabytków w
Tarnobrzegu z wnioskiem o ocenę i wpis do Ęestru zabytków wybranych
obiektów.

6. Prowadzenie akcji informacyjnych wśród społeczeństwa w formie ulotek
przypominających o ważnych datach z historii Polski

Dane finansowe:

Fu ndacja n ie prow adzi działa lności gospoda rczej :

Fundusz założycielski, to 500 zł
W dniu 31 grudnla 2Ol4 roku, Fundacja posiadała dwa konta bankowe:
SKOK §tefczyka: 39 7999 9995 0651 8184 2904 0001 : t,48 zł
SanBank: 60 94 30 0006 0a44 2839 2000 0001: 9753,46



Śroari uzysftarre w Z§tl* rtku=

1. Miejski Zakład Kornunalny w Stalowej Woli: ,śarawizna na renowację
zabytkowych nagrobków" I! zł

2. SLOVRUR §P. ZC..O:,,darowizna"J zł
3. Kwesta cmentarz komunalny: 6t6t ,IL ń t2{}14/983rffi}
4. Kwesta cmentarz parafialny: 3O31,59 zł

fi§ffiSr pwtitsione try t8t4 raŁu:

1, Opłata skańowa na pozwolenie rozpoczęcia prac renowacji zabytkowych
nagrobków: 82,0S zł

2. Spłata zaległoŚci za prace konserwatorskie z ubiegłego roku w kwocie 2S00,00
zł

3. Koszry administracyjne §,00 zł

W zaĘgenru kapłe:

1. Zakres prac renowacyjnych z dokurrentacją fotograficzną
2. tfVyciąg stanu konta na dzień 31 grudnia 2014 roku z SKSK §tefczyka oraz

§anBanku
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