
Sprawozdanie z działalności Zarządu TODK ,, Fara 

Końskowolska” za rok 2021 

W roku 2021 Zarząd kontynuował rozpoczęte w  poprzednim roku projekty i 

zobowiązania. Dzięki darczyńcom sfinansowaliśmy ramę i oczyszczenie koron 

dla odnowionego w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją 

PZU obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Śnieżnej. Wizerunek ten, po wielu 

latach wrócił na należne mu miejsce w kościele parafialnym. 

 Dotacja z Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie pozwoliła zakończyć prace 

konserwatorskie nad wyjątkowym przedstawieniem sceny Zwiastowania - 

wizerunku Matki Boskiej Czytającej i wykonać stosowną ramę. Malowidło to, 

także ponownie zdobi naszą świątynię. 

W skutek pandemii mocno opóźniły się prace nad naszą najnowszą publikacją ,   

,, W źródłach utrwalone – krypty w Końskowoli”. Mimo niesprzyjających 

okoliczności wydarzenie, jakim była promocja książki, okazało się sukcesem. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się byli końskowolscy proboszczowie: ks. Piotr 

Trela, ks. Bp. Adam Bab; samorządowcy gminni i powiatowi oraz liczne grono 

naszych sympatyków. Dzięki sponsorom, którzy wsparli nasze wydawnictwo 

powstała książka podsumowująca badania archeologiczne w kryptach kościoła 

parafialnego. 

Co raz więcej informacji dostarczają nam prowadzone we współpracy z 

Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym badania na domniemanym 

gródku stożkowatym w Opoce. Prace prowadzi Pan mgr Sebastian Wardak. 

Zabytki, jakie zostały tam znalezione w ubiegłym roku, świadczą o 

wielowiekowej tradycji osadniczej w interesującym nas miejscu, potwierdzają 

tezę o możliwości istnienia w tej lokalizacji dworu Konińskich. Analiza 

znajdowanych tam przedmiotów skłania do stawiania kolejnych pytań, 

pojawiają się nowe koncepcje i na pewno wymagają jeszcze długich badań 

zarówno w terenie, jak i w pracowni. W bieżącym roku mamy zaplanowaną 

kontynuację prac w Opoce. Jest to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu i nie 

tyko, ze strony Urzędu Gminy w Końskowoli. W badaniach uczestniczyli 

wolontariusze, członkowie naszego Towarzystwa oraz zaprzyjaźnione 

organizacje skupiające poszukiwaczy. W 2022 roku dołączą do nas studenci 

wydziału archeologii UMK w Toruniu. Badania terenu nieodpłatnie wykonali 

pracownicy naukowi UMCS w Lublinie. 

Na kwiecień zostało zaplanowane wydarzenie, w czasie którego przestawimy 

ubiegłoroczne wyniki naszych prac archeologicznych w Opoce i zaprezentujemy 



najciekawsze, najcenniejsze znalezione zabytki. Wyniki badań udostępnione są 

na naszym profilu na Fb i stronie internetowej fary www.konskowola-fara.pl 

W sierpniu 2020 roku Rada Gminy Końskowola rozpoczęła procedurę mającą 

na celu przywrócenie Końskowoli statusu miasta. Niestety większość w Radzie 

wycofała się i obecny rok, 490 rocznicy nadania praw miejskich Końskowoli, 

nie będzie początkiem nowej historii, jako miasta. 

Aktywnie uczestniczymy w organizowaniu planowanych jubileuszowych 

uroczystości, włączamy się w inicjatywy społeczne integrujące lokalną 

społeczność, popularyzujemy wiedzę o dziejach Końskowoli. Cieszy nas 

poszerzająca się grupa instytucji i podmiotów, z którymi współpracujemy. 

Niezmiennym celem na najbliższe lata, obok kontynuacji prac w Opoce, 

pozostaje pozyskanie zewnętrznych środków na remont kościoła św. Anny, 

budynku szpitalnego i dworu Tęczyńskich oraz przeprowadzenie badań tych 

obiektów, a także konserwacja zabytkowego księgozbioru. 

http://www.konskowola-fara.pl/

