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TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

„FARA KOŃSKOWOLSKA” 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
UL. LUBELSKA 97, 24-130 KOŃSKOWOLA 

NIP: 716-26-59-402    REGON:432735661    KRS:0000220451 
 

Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego  

„Fara Końskowolska” 
za 2010 rok 

Końskowola, dnia 5 lutego 2011 r. 

 

Działalność podejmowana przez Towarzystwo w roku 2010 wynikała w głównej 

mierze z przyjętego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 marca 2010 r. planu pracy. 

 Posiedzenia Zarządu TODK „Fara Końskowolska” (dr Przemysław Pytlak, ks. 

kan. Piotr Trela, Marta Rokita, Krzysztof Bartuzi, Mariusz Majkutewicz, dr Krzysztof 

Zawadzki, Piotr Kopiński) odbywały się zgodnie z postanowieniami Statutu „Fary”.  

Zgodnie ze statutem, członkowie organów wykonują swoje funkcje społecznie. 

 Realizacja głównych celów, przyjętych planem pracy na 2010 r., przebiegała          

w sposób następujący: 

 

I. 

Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wkład w renowację 

zabytków Końskowoli, w szczególności zespołu kościoła farnego. 

 W roku 2010 łączne wpływy finansowe wyniosły łącznie 40.426,37 zł (czterdzieści 

tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych, 37/100 groszy). Wpływy z tytułu darowizn 

z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły ponad 16.000,00 zł, zaś z tytułu składek – 

3.323,00 zł. Z tytułu darowizn oraz zbiórek na rachunek Stowarzyszenia wpłynęło 

20.580,72 zł. Przychody finansowe wyniosły 141,92 zł. Na dzień 31.12.2010 r. na 

rachunku bankowym (Bank Spółdzielczy w Końskowoli) pozostawało 18.184,56 PLN.  

Działalności gospodarczej stowarzyszenie nie prowadziło. Nie zatrudniano 

pracowników oraz nie dokonywano zakupu środków trwałych, obligacji, 

nieruchomości. Stowarzyszenie nie udzielało oraz nie przyjmowało pożyczek. 

 

II.  

Realizacja zadań związanych z projektem "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - 

zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego". 
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 Przyjęty w dniu 30 września 2004 roku Statut TODK „Fara Końskowolska” 

wskazuje wyraźnie, iż jednym z podstawowych celów działania stowarzyszenia jest 

ochrona i odnowa zabytkowego zespołu kościoła parafialnego. 

 Dzięki temu, że w roku 2009 został wyłoniony do dofinansowania (w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013) 

projekt odnowy kościoła farnego w Końskowoli, jesteśmy o krok od realizacji 

zamierzenia, dla którego zawiązano nasze stowarzyszenie. 

 Łączna wartość projektu to ok. 6,5 miliona złotych, z czego 4,5 mln stanowi 

wartość dotacji ze środków RPO WL. 

 Realizując umowę partnerstwa, w 2010 r. TODK „Fara Końskowolska” 

przekazało na rachunek projektu kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

Ponadto, zgodnie z umową, stowarzyszenie prowadziło działania polegające na 

dokumentowaniu przebiegu prac oraz publikowaniu informacji o dokonywanych 

odkryciach. W tym celu na stronie www.konskowola.eu uruchomiono specjalny serwis 

informacyjny oraz wydano ulotkę promocyjną. W roku 2010 r. stowarzyszenie podjęło 

również działania, nakierowane na wydanie albumu promocyjnego projektu, do czego 

zobowiązuje stowarzyszenie umowa partnerstwa. Realizując tę umowę, opracowano 

także materiały do tzw. audio i wideo przewodników, które mają ułatwiać zwiedzanie 

kościoła farnego po realizacji projektu. 

 Członkowie „Fary Końskowolskiej” uczestniczyli także w pracach komisji, 

powołanych do wyboru wykonawców prac związanych z projektem w ramach 

ogłaszanych postępowań konkursowych oraz uczestniczyli w okresowych naradach 

koordynacyjnych, na których omawiany był postęp prac w świątyni. 

 

III. 

Wydanie publikacji, prezentującej historię kościoła p.w. Św. Anny w Końskowoli 

Wydanie tej publikacji rozpoczyna działania nakierowane na pozyskanie 

środków zewnętrznych, niezbędnych do odnowienia zespołu kościoła św. Anny. 

Publikacja wydana została w 1700 egzemplarzach (700 w twardych okładkach). 

Na 112 stronach (osobny rozdział oraz wszystkie opisy zdjęć zostały przetłumaczone na 

język angielski) przedstawiono dzieje kościoła św. Anny oraz zaprezentowano ponad sto 

fotografii, planów, map i rysunków, obrazujących piękno i wyjątkowość świątyni 

nazywanej często "Perłą Renesansu Lubelskiego". Autorka części monograficznej, 

historyk sztuki Magdalena Wasiluk, odwołała się także do historii szpitala dla ubogich 

przy kościele św. Anny (notowanego w źródłach przed 1603 r.) oraz opisała związki 

kościółka z pobliskim dworem Tęczyńskich. 

Wydanie publikacji poprzedzone zostało ogłoszeniem konkursu plastycznego, 

którego przedmiotem było przedstawienie wizji pierwotnego wyglądu 

manierystycznego portalu, wiodącego niegdyś z nawy do zakrystii kościółka. Zwycięska 

praca Pani Renaty Żarów została zaprezentowane w treści publikacji. Koszt zadania: 

http://www.konskowola.eu/


3 | S t r o n a  

 

opracowanie i druk: 19,5 tys. PLN, tłumaczenie 980,00 PLN, nagroda w konkursie: 500,00 

PLN. 

Najnowsze wydawnictwo powstało dzięki wsparciu: Zakładów Azotowych 

"Puławy" S.A., Gminy Końskowola, Szkółki Roślin Ozdobnych Lucjan, Grzegorz, Jakub 

Kurowscy, Szkółek Roślin Ozdobnych "Bracia Dębscy", Banku Spółdzielczego 

w Końskowoli, Krzaczek Kotły C.O., Kancelarii Adwokackiej Piotr Skawiński, Kancelarii 

Radcy Prawnego Pawła Wojnowskiego. 

 

IV. 

Organizacja stoisk promocyjno-informacyjnych na Dniach Otwartych Drzwi LODR    

w Końskowoli oraz Święcie Róż 

Zadanie zostało zrealizowane. Dla celów promocji wykonano w czerwcu 2009 r. 

dwa roll-up, prezentujące logo stowarzyszenia oraz wizerunki pieczęci, zachowanych             

w archiwum parafialnym w Końskowoli. W przypadku obydwu imprez na stoiskach 

promocyjnych prezentowane były wydawnictwa oraz udzielano informacji o działaniach 

i zamierzeniach stowarzyszenia. Ponadto na stoiskach kolportowano ulotki promujące 

projekt odnowy kościoła farnego. 

V. 

Organizacja spotkania integracyjnego członków i sympatyków Towarzystwa 

Zadanie wykonane. W dniu 13 listopada 2010 r. w restauracji Jaśmin odbyło się III 

spotkanie integracyjne członków i sympatyków TODK "Fara Końskowolska". 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 115 osób. Koszt zadania: 3,3 tys. PLN. 

 

VI. 

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

innymi organizacjami pozarządowymi. 

Podobnie jak w roku 2008 i 2009, także w 2010 roku TODK „Fara Końskowolska” 

w ramach współpracy z Gminą Końskowola uczestniczyło w obchodach „Dni 

Końskowoli”, organizując promocję publikacji „Kościół farny w Końskowoli. 600 lat 

historii”. 

 Ponadto kontynuowana była formalna współpraca ze stowarzyszeniem „Ratuj 

Tenczyn”, którego celem jest ratowanie ruin zamku Tenczyn oraz propagowanie wiedzy 

o historii i znaczeniu rodu Tęczyńskich. W ramach współpracy przedstawiciele TODK 

„Fara Końskowolska” uczestniczyli w I Rajdzie Toporczyków Tęczyńskich, przekazując 

60 egzemplarzy wydawnictw „Fary” jako nagrody dla uczestników Rajdu. Wydatki na 

realizację umowy partnerstwa: 2,1 tys. PLN. 

 

VII. 

Przygotowanie Walnego Zgromadzenia w 2011 roku  

– zadanie wykonane. 
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VIII. 

Pozostałe zadania 

Realizacja zadań TODK „Fara Końskowolska” odbywała się w zgodzie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja wpływów 

i wydatków – w tym faktury, rachunki, kopie przelewów, formularz CIT-8, 

przechowywane są w siedzibie stowarzyszenia i są dostępne dla wszystkich 

członków. W roku 2010 stowarzyszenie nie było kontrolowane przez uprawnione 

podmioty. 

1. Stała aktualizacja wyników badań archeologicznych oraz prac prowadzonych w 

kościele farnym na stronie internetowej www.konskowola.eu 

W roku 2010 portal „Fary Końskowolskiej” wzbogacony został o serwis 

informacyjny dotyczący projektu odnowy świątyni oraz podstronę, na której 

relacjonowano przebieg badań w krypcie centralnej (pod prezbiterium). 

Dodatkowo aktualizacji poddano szereg informacji, zawartych na stronie, celem 

ułatwienia dostępu do materiałów o historii Końskowoli oraz poszczególnych 

zabytków. 

Koniecznym jest zaznaczenie, że w stosunku do roku 2009, w roku 2010 liczba 

wejść na portal www.konskowola.eu zwiększyła się o 51%. 

Dzięki informacjom zamieszczonym na stronie „Fary” naukowcy z Biblioteki 

Narodowej w Warszawie zidentyfikowali trzy inkunabuły (książki wydane przed 

1500 rokiem) jako pochodzące z biblioteki parafialnej w Końskowoli.  

Zadanie nie generowało kosztu – administratorem portalu jest Prezes Zarządu. 

2. Sfinansowanie prac archeologicznych w krypcie centralnej 

Zgodnie ze zobowiązaniem wobec Z.A. „Puławy” S.A., darowiznę przyznaną 

przez to przedsiębiorstwo w roku 2009, przeznaczono na badania archeologiczne 

w kościele farnym. Wobec odkrycia w maju 2010 r. krypty pod prezbiterium, 

środki z darowizny Z.A. „Puławy” S.A. zostały przeznaczone na sfinansowanie 

niezbędnych prac. 

W wyniku badań, prowadzonych przez przedsiębiorstwo Archee Rafał 

Niedźwiadek ustalono, że krypta powstawała etapami, a jej sklepienie jest wtórne 

i pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. W krypcie odkryto kilka warstw 

pochówków. W trakcie prac zabezpieczono w krypcie kielich drewniany oraz 

(między innymi): ornat wykonany z trzech pasów jedwabnych, manipularz i 

sutannę jedwabną atłasową, jak również kilka innych fragmentów tkanin 

jedwabnych. Pełna dokumentacja z przebiegu badań zostanie przekazana „Farze” 

w roku 2011. Koszt zadania: 13,4 tys. PLN. 

3. Finansowanie prac konserwatorskich 

Zabezpieczone w krypcie centralnej zabytki, w tym kielich drewniany, ornat 

wykonany z trzech pasów jedwabnych, manipularz, i sutanna jedwabna atłasowa 

zostały przekazane do konserwacji pracownikom Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Pani dr hab. Annie 

http://www.konskowola.eu/
http://www.konskowola.eu/
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Drążkowskiej oraz Pani dr Małgorzacie Grupa. Równocześnie podjęte zostały 

działania, zmierzające do wpisania tych przedmiotów do rejestru zabytków 

województwa lubelskiego – celem otworzenia możliwości starania się o środki 

publiczne, niezbędne do pełnego sfinansowania ich renowacji.  

W roku 2010 „Fara Końskowolska” zakupiła w firmie „Jedwab Polski” Sp. z o.o. 

wytworzony wg specyfikacji konserwatorów jedwab, niezbędny do renowacji 

szat odkrytych w krypcie. Koszt zadania w 2010 r. – 5,0 tys. PLN. 

4. Sfinansowanie prac archeologicznych w nawie głównej kościoła farnego 

Korzystając z możliwości związanych ze zdjęciem posadzki w nawie głównej 

kościoła farnego, TODK „Fara Końskowolska” zleciła firmie Archee Rafał 

Niedźwiadek wykonanie badań archeologicznych, mających na celu weryfikację 

hipotez, dotyczących okresu powstania oraz kolejnych etapów rozbudowy 

świątyni parafialnej. Prace te doprowadziły do odkrycia sarkofagu, 

wystawionego z płyt kamienia wapiennego. Na podstawie ustalenia, że płyty 

łączone były zaprawą glinianą, wstępnie uznano, że sarkofag mógł powstać w 

XIV lub XV wieku. Być może bardziej precyzyjne datowanie tego zabytku 

możliwe będzie na podstawie wyników badań metodą węgla C14 fragmentów 

trumien, odnalezionych w pobliżu sarkofagu. Pełna dokumentacja dotycząca tych 

prac zostanie przekazane „Farze” w roku 2011. Koszt zadania: 5,0 tys. PLN. 

5. Konkurs wiedzy o zabytkach 

W dniu 06 marca 2010 r. w Gminnym Domu Kultury w Końskowoli odbył się 

kolejny Finał konkursu wiedzy o zabytkach Końskowoli dla uczniów szkół 

podstawowych i Gimnazjum.  

Nagrody dla najlepszych uczestników Finału przyznane zostały w kategoriach: 

szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Fundatorami nagród byli: Poseł na Sejm 

Pani Małgorzata Sadurska, Starostwo Powiatowe w Puławach, Bank Spółdzielczy 

w Końskowoli, Mostostal Puławy S.A., Parafia w Końskowoli oraz TODK „Fara 

Końskowolska”. Koszt zadania: 350,00 PLN. 

Pełna relacja z przebiegu Finału została opublikowana na stronie internetowej 

TODK „Fara Końskowolska”. 

6. Organizacja pokazu walk rycerskich w czasie odpustu św. Anny 

W celu uatrakcyjnienia dorocznego odpustu ku czci św. Anny, „Fara 

Końskowolska” sfinansowała pokaz walk rycerskich w wykonaniu Chorągwi 

Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Relacja z tej imprezy została opublikowana na 

stronie internetowej „Fary”. Koszt zadania: 2,5 tys. PLN. 

7. Utrzymywanie relacji z mediami regionalnymi  

Wzorem lat ubiegłych, także w 2010 r., celem stałego informowania opinii 

publicznej o inicjatywach stowarzyszenia utrzymywane były kontakty z mediami 

regionalnymi i lokalnymi. Oprócz publikacji prasowych („Echo Końskowoli”, 

„Tygodnik Powiśla”, „Dziennik Wschodni”), w roku 2010 specjalne audycje 

radiowe poświęcone stowarzyszeniu emitowane były w Radiu eR oraz Radiu  
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