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Odnowy

Przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem rozpoczął
swoja działalność

Społeczny Komitet Odnowy Figur Matki Boskiej.
Na inauguracyjnym spotkaniu które miało miejsce 6 października
2014 r. na przewodnicząca wybrana została inicjatorka całego
przedsięwzięcia przedstawicielka fundacji Maria Stefaniak.
Chęć uczestnictwa w społecznym komitecie zgłosili: burmistrz
Śremu Adam Lewandowski, dziekan dekanatu śremskiego, proboszcz
parafii farnej ks. prałat Marian Brucki, prezes Spółdzielczego
Banku Ludowego im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie Paweł
Fabisiak i redaktor naczelny Tygodnia Ziemi Śremskiej Jan
Zalewski.
Zebrani ustalili, że skład społecznego komitetu może zostać
powiększony o osoby chcące aktywnie włączyć się do tej
społecznej inicjatywy.
Przewodnicząca Pani Maria Stefaniak zapoznała zebranych z ideą
odnowienia trzech figur przedstawiających Matkę Boską, które
znajdują się na terenie miasta i są w dość opłakanym stanie.
Jedna z nich znajduje się na rynku, przedstawia postać Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Ceglano – kamienny postument pochodzi z
1841 roku, a na tablicy umiejscowionej na nim możemy
przeczytać, że w 1946 roku odbudowali go „ku pamięci
przyszłych pokoleń wdzięczni parafianie”. Przewodnicząca
przedstawiła opinię eksperta Krzysztofa P. Tomczaka, z której
wynika, że obiekt wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej.
Podkreślono, że chodzi tu o figurę, która jest eksponowana w
miejscu publicznym, dla nas ma wartość zarówno historyczną jak
i kulturową, a dla wielu także kultową. Figura jest w złym
stanie technicznym i wymaga pilnych prac konserwatorskich.

Ich wstępną wartość wyszacowano na ok. 35 tys zł. Kolejne
figury w stosunku do których będą podejmowane działania
konserwatorskie umiejscowione są przy ulicy Krętej i
Powstańców Wielkopolskich.
Fundacja ze swojej strony udostępnienia konto bankowego, na
które będzie można gromadzić środki finansowe niezbędne do
rewaloryzacji figur.
Burmistrz Adam Lewandowski podkreślił, że celem i istotą
funkcjonowania społecznego komitetu będzie przede wszystkim
pozyskiwanie sprzymierzeńców i zwolenników dla tej idei, jak
również pozyskiwanie fundatorów, małych i dużych, którzy
zechcą wesprzeć ów projekt finansowo. Zadeklarował również

wsparcie finansowe ze strony gminy.
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