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„Trzeba odróżnić ojczyznę wielką od małej”

„Jedynym wyjściem przeciwko nacjonalizmowi jest mała ojczyzna. Ona zawsze rodzi 
miłość, nie budzi wrogości, bo nie jest agresywna. Jest zbiorową rodziną, która pielęgnuje, 
troszczy się, ocala charakter bliskiego sercu otoczenia”.

 Aleksandra Iwanowska,
  Jan Twardowski
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Perspektywy regionalizmu

Od dziesięciu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to wspólny rynek, 
wspólną politykę obronną, możliwość swobodnego podróżowania. Czy oznacza to rów-
nież, że, mijając kolejne granice, mamy nie zauważać, że jesteśmy w innym państwie? 
To co ma nas różnić w Europie to tożsamość historyczna i kulturowa. Właśnie tożsamość 
pielęgnują i rozwijają regionalne towarzystwa.

Ruch towarzystw regionalnych na ziemiach polskich ma 200 -letnią tradycję. Jako jego 
początek uznaje się powstanie w 1800 r. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. 
U podłoża powoływania kolejnych towarzystw leżały: potrzeba zachowania tożsamo-
ści narodowej Polaków, chęć pielęgnowania tradycji i kulturowych wartości. Po 1918 r. 
towarzystwa naukowe odegrały także ważną rolę w rozwoju polskiej nauki. Jako przy-
kład posłużyć może Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, z którego inicjatywy 
utworzono w 1919 r. Uniwersytet Poznański.

W kwietniu 1920 r. odbył się pierwszy zjazd nauki polskiej, którego wezwanie do 
prowadzenia badań i systematycznego opisu Polski pod względem kultury regionalnej, 
odegrało dużą rolę dla ruchu regionalistycznego w Polsce Niepodległej. Postanowienia 
tegoż zjazdu były impulsem dla grupy działaczy do powołania Powszechnego Uniwer-
sytetu Regionalnego. Pierwszy program regionalizmu polskiego opracowała w 1926 r. 
Rada ds. Uniwersytetów Powszechnych Regionalizmu Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych.

Okres po II wojnie światowej nie był sprzyjający dla ruchu stowarzyszeniowego. Wiele 
stowarzyszeń zostało zlikwidowanych ze względów politycznych, innym zaś odebrano 
majątek na rzecz państwa.

Ponowny rozkwit ruchu regionalistycznego przypada na okres po 1989 r. Zapocząt-
kowane 25 lat temu przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne wyzna-
czyły ramy nowych możliwości nie tylko zachowania, ale także kultywowania i rozwoju 
wartości kultur regionalnych.

Współcześnie wiele dziedzin życia i działalności człowieka podlega unifikacji. Pań-
stwa, funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej, są zobowiązane do ujednolicania pro-
cedur i przepisów w wielu obszarach. Procesom tym nie podlega jednak kultura czy 
historia. Są to te elementy tożsamości narodowej obywateli poszczególnych państw, które 
są odmienne i takie mają pozostać. Na ich straży stoją właśnie towarzystwa regionalne.

W dniach od 11 do 13 września 2014 r. odbył się w Bydgoszczy X już Kongres Stowa-
rzyszeń Regionalnych. Zgromadzeni na nim działacze debatowali na temat regionalizmu 
w trzech perspektywach:

• historycznej – w odniesieniu do jego roli i znaczenia w dziejach państwa i narodu 
polskiego,
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• teraźniejszości – poddając diagnozie aktualną kondycję stowarzyszeń,
• i przyszłych wyzwań, koncentrując się na kwestiach wyzwalania inicjatyw ocze-

kiwanych przez tzw. „małe ojczyzny”, współpracy z samorządami, pogłębianiu 
więzi międzyregionalnych.

Stawiając sobie ambitny cel, organizatorzy kongresu założyli, iż jego efektem będzie 
wykreowanie nowych kierunków działania zgodnych z oczekiwaniami regionów i ojczy-
zny. Ważnymi punktami kongresu stało się ponadto: odnowienie Karty Regionalizmu 
Polskiego uchwalonej podczas V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, który 
odbył się 25 września 1994 r. we Wrocławiu, przygotowanie programu regionalizmu 
polskiego na lata 2015 -2018 i przyjęcie Rezolucji X Kongresu w Bydgoszczy.

Współcześnie granice Europy, a nawet świata, są otwarte. Każdy, a zwłaszcza młodzi 
ludzie, może uczyć się, studiować, pracować zarówno w naszym kraju, jak i poza jego 
granicami. Zadaniem ruchu regionalnego jest zatem wpojenie zarówno tym, którzy 
zostaną tam, gdzie się urodzili, jak i tym, którzy opuszczą rodzinne strony, umiłowanie 
swojej „małej ojczyzny”. To przesłanie niech towarzyszy nam, działaczom ruchu regio-
nalnego przez następne lata, a działaczom Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej 
przez co najmniej kolejne 40 lat.

Prof. dr hab. Jerzy Babiak
wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Rady Krajowej
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
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Przedmowa

Z wielką przyjemnością oddajemy dziś w ręce członków i sympatyków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej drugie wydawnictwo, prezentujące działalność naszego 
towarzystwa. W ten sposób pragniemy uczcić jubileusz 40 -lecia jego istnienia. Pierwsze 
opracowanie tego typu zostało wydane w 2003 roku z okazji 30 -lecie organizacji.

Ziemia Kępińska od średniowiecza stanowiła część Wielkopolski. Dzisiejszą rzeczywi-
stość ukształtowały okoliczności historyczne, uwarunkowania graniczne, różnorodność 
narodowa, kulturowa minionych pokoleń i postawy mieszkańców Ziemi Kępińskiej.

Regionalizm, którego początki na naszym terenie sięgają XIX w., rozwinął się dopiero 
w okresie międzywojennym. Wtedy to – w 1938 r. – powołano do życia Towarzystwo 
Muzeum Ziemi Kępińskiej traktowane w kategoriach organizacji regionalnych. Towarzy-
stwo powstało pod przewodnictwem Wacława Kokocińskiego – ówczesnego burmistrza, 
historyka i regionalisty, Piotra Tadeusza Potworowskiego – artysty malarza z Grębanina 
oraz Tadeusza Janowskiego – sekretarza Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej powołano 21 stycznia 1973 r. z inicjaty-
wy władz miejskich oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających w sferze 
kultury i turystyki, jak również przy udziale niektórych kępińskich zakładów pracy we 
współpracy z przedstawicielami Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Pozna-
niu. Statut został zatwierdzony decyzją naczelnika powiatu Józefa Żłobińskiego 19 paź-
dziernika 1974 r. Z powodu zmian administracyjnych w 1975 r. zlikwidowano powiaty. 
W ten sposób – po zmianie statutu – nasza działalność została ograniczona do miasta 
i gminy Kępno W okresie burzliwych przemian lat 70. i początku 80. XX wieku, pomimo 
wielu trudności związanych z uwarunkowaniami społeczno -politycznymi (obowiązy-
wała cenzura), towarzystwo aktywnie działało w wielu dziedzinach, promując nasze 
miasto. Brało udział w przygotowaniu obchodów 700 -lecia Układu Kępińskiego, którego 
zwieńczeniem stały się uroczystości w 1982 r. pomimo wprowadzenia stanu wojennego 
w naszym kraju. Wydano „Dzieje Kępna” Jana Kurzawy i Stanisława Nawrockiego, opra-
cowano hasła do „Encyklopedii Wielkopolski”, ekipa Telewizji Polskiej zrealizowała film 
dokumentalny „Kępno 89”, wcielono w życie wiele innych przedsięwzięć, które zostały 
szczegółowo zaprezentowane w opracowaniu.

Towarzystwo reaktywowało działalność w 1989 roku, ale już w nowych uwarunko-
waniach politycznych, po częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły 
się 4 czerwca. Po powstaniu gmin jako jednostek samorządu lokalnego zmieniły się 
również zasady realizacji celów naszego towarzystwa, jak również możliwości finanso-
wania niektórych zadań. W 1996 roku z naszej inicjatywy podjęto starania o upamięt-
nienie wydarzeń znanych pod nazwą „Krwawej nocy kępińskiej”, które zakończyły 
się 19 października 1996 odsłonięciem i poświęceniem tablicy przy ul. Ks. Mariana 
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Magnuszewskiego. TMZK od 1997 r. jest głównym organizatorem konkursu historycz-
nego „Dzieje Ziemi Kępińskiej” przy udziale władz samorządowych oraz dyrekcji szkół. 
Dnia 10 kwietnia br. w Bralinie odbył się już XVIII finał tego konkursu. Szczegóły do-
tyczące ostatnich 10 lat związane z konkursami zostały przedstawione w dalszej części 
publikacji. Zarząd Towarzystwa bardzo serdecznie dziękuje za duże zaangażowanie 
dyrekcjom szkół, nauczycielom i opiekunom oraz wszystkim uczniom biorących udział 
w minionych edycjach konkursu znanego pod nazwą „Dzieje Ziemi Kępińskiej”. Bogaty 
materiał zgromadzony przez uczniów – w postaci przygotowanych biogramów osób 
zasłużonych dla Ziemi Kępińskiej, opisu zabytków, pomników i tablic pamiątkowych, 
opisu obrzędów i tradycji dziedzictwa naszych przodków – stanowi doskonałą bazę 
do przygotowania i wydania następnych wydawnictw towarzystwa.

TMZK było organizatorem rajdów rowerowych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz członków i sympatyków towarzystwa, wycieczek autokarowych, 
a od 2007 roku corocznie organizuje Dzień Regionalisty. W 2004 r. towarzystwo opra-
cowało i wydało publikację pt. „Wpisani w historię Ziemi Kępińskiej”, brało współudział 
w redagowaniu „Zeszytów Powiatowych „w cyklu wydawniczym dotyczącym drew-
nianych kościołów, przyrody oraz pałaców i dworów Ziemi Kępińskiej. Towarzystwo 
organizowało plenery malarskie artystów -amatorów Ziemi Kępińskiej. 29 listopada 
2006 r. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Łodzi wspólnie z TMZK oraz władza-
mi samorządowymi gminy i powiatu zorganizował konferencję naukową pt. „Ludowa 
władza z perspektywy powiatu. Kępno i okolice w latach 1945 -56”. Jej pokłosiem było 
wydanie przez IPN w 2007 r. publikacji „Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945 -195. Stu-
dia i szkice” pod redakcją Jerzego Bednarka i Jolanty Żelazko. Promocja książki w dniu 
21 lutego 2008 roku połączona była z odsłonięciem tablicy pamiątkowej umieszczonej 
na budynku byłego kępińskiego więzienia przy ul. Sienkiewicza 26.

Szybko zmieniające się uwarunkowania społeczne i polityczne jakie zaszły po 1989 r., 
powstanie w 1999 r. powiatów oraz województw samorządowych, integracja naszego 
kraju z Unią Europejską w dniu 1 maja 2004 r., spowodowały zmiany zasad finansowania 
stowarzyszeń oraz ich działalności. W początkowym okresie trudno było znaleźć się 
w nowej rzeczywistości, co miało również wpływ na inne postrzeganie regionalizmu. 
Głównym wyzwaniem w naszej działalności – zgodnie ze statutem – jest upowszechnia-
nie wiedzy o dziejach i historii naszego regionu, osób zasłużonych, artystów i twórców 
miejscowej kultury, którzy przekazują swoje pasje i odczucia na kartach historii, foto-
grafii, obrazach, rzeźbach oraz słowach poezji i piosenki.

Obchodzony w tym roku jubileusz staje się też okazją do podziękowań. W tym miejscu 
należy więc bardzo serdecznie podziękować władzom samorządowym gmin i powiatu, 
wszystkim firmom i sponsorom za wspieranie materialne i finansowe naszej działal-
ności. Dziękuję wszystkim redakcjom lokalnej prasy Radia i TV SUD za życzliwość 
i obiektywizm dotyczący przedstawiania realizowanych przez nasze towarzystwo zadań. 
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników jednostek kultury współ-
pracujących z towarzystwem, zarządów, członków i sympatyków TMZK za wieloletnią 
pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Kępińskiej.
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Przygotowania do obchodów jubileuszu zostały podjęte już w 2012 r. ale z powodu 
śmierci śp. Henryka Tyszkiewicza naszego wielkiego regionalisty, braku zabezpieczeń 
finansowych, zarząd TMZK podjął decyzję o przeniesienie uroczystości na 2014 r. Dzięki 
zaakceptowaniu naszych projektów konkursowych przez samorządy oraz wsparciu fi-
nansowemu naszej działalności przez firmy i sponsorów indywidualnych możliwe było 
wydanie niniejszego opracowania. Jestem przekonany, że publikacja uzupełnia kalen-
darium ważniejszych wydarzeń oraz osób zasłużonych dla lokalnej kultury ostatniego 
10 -lecia i przyczyni siędo wzbogacenia źródeł dotyczących naszej Ziemi Kępińskiej.

 Prezes TMZK
 Marian Lorenz
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Historia Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej w latach 1973-2013

Z inicjatywy takich kępińskich działaczy jak: Stanisław Smardz (przewodniczący 
PMRN), Zenon Polak (przewodniczący PK FJN), Jan Gandecki (przewodniczący Od-
działu WTK), Henryk Żarnowski (kierownik PPKO), Karol Piątek (dyrektor MPGK), 
Edwin Stachuła (kierownik Domu Książki), Zygmunt Guła (kierownik P i M BP i prezes 
PTTK) oraz Feliks Gruszka (przedstawiciel PZGS) 24 listopada 1972 roku w budynku 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (Rynek 2), odbyło się zebranie aktywu społecz-
nego WTK w sprawie utworzenia stowarzyszenia regionalnego w Kępnie. Ustalono 
cele i strukturę tworzonej organizacji oraz nazwę – Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kępińskiej. Terenem działania miał być region kępiński, czyli cały powiat, dlatego też 
wstępna lista członków założycieli objęła wszystkie gminy. W dniu 8 grudnia 1972 r, 
czyli na następnym spotkaniu, ustalono ostateczny termin zebrania organizacyjnego 
na 21.01.1973 r. Na to posiedzenie w imieniu członków założycieli zapraszał przewod-
niczący Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu – Zenon Polak, który pisał: 
„Zadaniem Towarzystwa ma być włączenie ludzi interesujących się naszym regionem, 
patriotów Ziemi Kępińskiej w nurt życia miasta i powiatu oraz inicjowanie projektów 
perspektywicznych w sprawach gospodarczych i kulturalnych oraz propagowanie dorob-
ku gospodarczego i kulturalnego tego regionu wraz z problematyką ochrony środowiska 
itp.” Słowa te podkreślają cel tworzonego stowarzyszenia.

21.01.1973 r. w świetlicy Domu Rzemiosła w Kępnie przy ul. Obrońców Stalingradu 
24 (obecnie Ks. P. Wawrzyniaka) odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym 
obecnych było 35 członków założycieli. Podjęli oni uchwałę o utworzeniu Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz zatwierdzili statut, w którym zapisano: „Celem To-
warzystwa jest szerzenie wiedzy o Kępnie i jego regionie oraz prowadzenie działalności 
w kierunku jego wszechstronnego rozwoju”.

Spośród zebranych członków wybrano 11-osobowy Zarząd, 5-osobową Komisję Re-
wizyjną i 5-osobowy Sąd Koleżeński. Prezesem został Tadeusz Biały – wówczas zastępca 
inspektora szkolnego ds. kultury w Kępnie.

Przyjęty na zebraniu statut został urzędowo zatwierdzony 19.10.1974 r – decyzją 
naczelnika powiatu Józefa Żłobińskiego na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27.10.1932 r. (z późniejszymi zmianami). Towarzystwo zostało wpisane do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Urzędu Powiatowego w Kępnie pod nazwą – Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kępińskiej z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Kępnie przy 
ul. Sienkiewicza 11.

W związku z reformą administracyjną, która likwidowała powiaty (06.1975 r.) 
Towarzystwo musiało wprowadzić zmiany do statutu i przeprowadzić reorganizację 
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stowarzyszenia. 20.05.1976 r. na zebraniu wszystkich członków zatwierdzono zmiany 
w statucie, które określały że terenem działania Towarzystwa są miasto i gmina Kęp-
no. Dokonano również wyboru władz. W skład Zarządu wybrano 16 osób, a prezesem 
TMZK został Stanisław Smardz – ówczesny przewodniczący Prezydium MRN w Kępnie. 
Wybrano również 3-osobową Komisję Rewizyjną i 3-osobowy Sąd Koleżeński. Kadencja 
wybranych władz trwała (zgodnie ze statutem) 2 lata, a siedzibą Towarzystwa został 
Kępiński Dom Kultury. Organizacja liczyła wówczas 58 członków.

Ze względu na to, że w sferze zainteresowań Towarzystwa znalazła się szeroko pojęta 
działalność kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu, ochrony za-
bytków i przyrody, na prezentowanym zebraniu podjęto również decyzję o utworzeniu 
trzech komisji ds. historii, ochrony zabytków i ochrony przyrody oraz środowiska.

Omawiane wybory poprzedziła wspólna sesja Towarzystw Regionalnych działających 
na terenie Kępna. W imieniu TKKŚ – informację przedstawił Stanisław Smardz (wice-
przewodniczący – ZMG), z ramienia TWP – Zenon Polak (sekretarz TWP), z PTTK – 
Stanisław Pezalski (prezes ZM), a z TMZK – Jan Parzonka (wiceprezes Zarządu). Przed-
stawicielem Muzeum Regionalnego Ziemi Kępińskiej był jego kierownik Konrad Nitzke. 
Uwidoczniła się też wówczas ścisła współpraca TMZK z PTTK, bowiem część działa-
czy równocześnie należała do obu towarzystw. Okazało się, że łączyły ich wspólne cele 
i działania na rzecz ochrony zabytków historii i okazów unikalnej przyrody na terenie 
naszego regionu.

W październiku 1975 r. PTTK zorganizowało seminarium nt. „Sztuka Ziemi Kę-
pińskiej”, na którym głównym referentem był Lech Kokociński. W spotkaniu tym brali 
udział członkowie naszego Towarzystwa.

Wkrótce głównym zadaniem Towarzystwa na najbliższe lata stało się przygotowanie 
obchodów 700-lecia Układu Kępińskiego. W związku z tym TMZK wyszło z inicjatywą 
zorganizowania spotkania (24.09.1976 r.) działaczy Towarzystwa oraz instytcji kultural-
no-oświatowych Kępna z przedstawicielami Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział w Gdańsku i Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
na którym omawiano wspólne zamierzenia i propozycje w związku ze zbliżającą się 
rocznicą. W spotkaniu uczestniczyli jako przedstawiciele Zarządu Kaszubsko-Pomor-
skiego: literat – Lech Bądkowski, dziennikarz czasopisma „Czas” – Stanisław Pestka, 
archeolog – Janusz Podgórski i z Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu – Lucjan Kłonica.

Następnie 30.11.1976 r. na posiedzeniu Zarządu wstępnie ustalono skład osobowy Ko-
mitetu Organizacyjnego (59 osób) i Komitetu Honorowego (23 osoby) obchodów 700-le-
cia Układu Kępińskiego. Program obchodów obejmował lata 1977-1982 i uwzględniał 
terminy, odpowiedzialnych oraz kosztorys poszczególnych przedsięwzięć. Propozycja 
została zaakceptowana przez władze miasta i gminy Kępno na ogólnej naradzie działa-
czy społeczno-kulturalnych i gospodarczych naszego miasta, a następnie przyjęta jako 
uchwała na sesji Rady Narodowej MiG Kępno (1980 r.). Powołany Komitet Organizacyjny 
został podzielony na siedem komisji.

— Komisja ds. organizacyjno-finansowych
 • przewodniczący – Stanisław Smardz
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 • zastępca ds. organizacyjnych – Krystyna Sumisławska
 • ds. finansowych – Grzegorz Badowski.
— Komisja ds. propagandy
 • przewodniczący – Feliks Gruszka
 • zastępca – Lech Gorzendowski.
— Komisja ds. zagospodarowania Kopca i parków
 • przewodniczący – Stanisław Pezalski
 • zastępca – Jerzy Patalas.
— Komisja ds. historycznych
 • przewodniczący – Jan Kurzawa
 • zastępca – Tadeusz Kuźniar.
— Komisja ds. inwentaryzacji miasta od strony urbanistycznej
 • przewodniczący – Kazimierz Maciejewski
 • zastępca – Józef Słowiński.
— Komisja ds. imprezowych
 • przewodniczący – Józef Derkacz,
 • zastępca – Kajetan Pakowski.
— Komisja ds. wykopalisk i archeologii
 • przewodniczący – Alfred Krawczyk,
 • zastępca – Lech Gorzendowski.
Głównym koordynatorem obchodów 700-lecia Układu Kępińskiego został przewod-

niczący Komitetu Organizacyjnego – Kazimierz Martynowski, ówczesny I sekretarz 
KMG PZPR.

W programie obchodów znalazły się m.in. takie zagadnienia jak:
— przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie grodziska,
— zagospodarowanie grodziska i przeznaczenie przyległego obszaru na teren 

rekreacyjny,
— pomoc przy wydaniu monografii miasta Kępna,
— nawiązanie kontaktów ze środowiskiem naukowym Gdańska, Łodzi, Kalisza 

i Wrocławia,
— zorganizowanie sesji naukowych na temat układu Mszczuj – Przemysł II,
— wystąpienie z wnioskiem o środki finansowe do Ministerstwa Kultury i Sztuki 

oraz Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu,
— organizowanie imprez i spotkań związanych tematycznie z jubileuszem.

Członkowie Towarzystwa w tym okresie przeprowadzili na zebraniach Ligi Kobiet, 
w szkołach wszystkich typów, na zebraniach Samorządu Mieszkańców wiele pre lekcji, 
których celem było przybliżenie mieszkańcom materii tego faktu historycznego dla 
jednoczenia państwa polskiego. Wydarzenie to miało miejsce na terenie Kępna, 700 lat 
temu – 15 lutego 1282 roku.

Oprócz spraw związanych z w/w obchodami TMZK – było inicjatorem i udzieli-
ło znacznej pomocy przy organizowaniu w 1975 r. – Izby Pamięci Narodowej w LO 
w Kępnie oraz w 1976 r. Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie.
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Członkowie Towarzystwa: mgr Jan Kurzawa, mgr Zenon Polak, mgr Antoni Szyszka, 
Tadeusz Kuźniar, Konrad Nitzke, Feliks Gruszka i Idzi Kalis decyzją Prezydium Zarządu 
reprezentowali TMZK w kontaktach z Zakładem Naukowym OiN PAN w Poznaniu – 
w celu opracowania materiałów historycznych dotyczących naszego regionu.

Również od 18.11.1976 r. TMZK przystąpiło jako członek do Towarzystwa Kultu-
ralnego Ziemi Kaliskiej i było formalnie wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu. Dopiero 30.03.1977 r. w wyniku zmian prawnych 
decyzją Naczelnika MiG w Kępnie zostało ponownie wpisane do rejestru stowarzyszeń 
przy UMiG z równo czesnym zatwierdzeniem zmian statutowych.

W tym też roku chór „Echo” obchodził 50-lecie swojej działalności. Wielu członków 
z jego składu było równocześnie członkami TMZK, dlatego też Zarząd podjął decyzję 
przeznaczenia na ten cel 3. 000 zł. Wspólnie z Kępińskim Domem Kultury w maju 1977 r. 
zorganizowano koncert jubileuszowy oraz wydano opracowanie historii tego zespołu 
pod redakcją Krystyny Sumisławskiej (dyrektora KDK i działacza TMZK). Wówczas 
głównym solistą chóru był Jan Parzonka, a dyrygentem – Mirosław Lewiński. Również 
wspólnie z KDK w sierpniu 1977 r. – zorganizowano plener malarski połączony z wy-
stawą artysty plastyka (z Warszawy) – Michaliny Jugo de Grodnickiej, która inspiracje 
do swych prac czerpała m. in. z piękna zakątków naszego miasta i okolic. Kilka jej prac 
zostało zakupionych przez miejscowe instytucje, a inne wzbogaciły mieszkania prywatne.

W 1978 r. TMZK było inicjatorem i współorganizatorem wydania monografii Kępna 
autorstwa Stanisława Nawrockiego i Jana Kurzawy pt. „Dzieje Kępna”. Publikacja ta 
została sfinansowana przez UMiG. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, pracy i uporowi 
zasłużonego społecznika – nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym Jana Ku-
rzawy, nasze miasto doczekało się wreszcie tak potrzebnego opracowania.

Nie można w tym miejscu pominąć pracy innego naszego działacza Idziego Kalisa, 
który w 1976 r. napisał „Wspomnienia i relacje z tamtych lat”, czyli z okresu okupacji 
hitlerowskiej. Te osobiste przeżycia autora mają pewną wartość historyczną ze względu 
na dużą ilość unikatowych zdjęć i dokumentów z tamtych czasów. Szkoda, że praca ta 
nie została wydana w większej ilości egzemplarzy.

W ramach popularyzacji wiedzy o Umowie Kępińskiej (z II.1282 r.) – J. Kurzawa, czyli 
przewodniczący Komisji Historycznej TMZK, wspólnie z uczniami z LO zorganizował 
w 1978 r. dla młodzieży szkolnej miasta i gminy Kępno sesję naukową, którą połączono 
z wystawą rzeźb i płaskorzeźb Romana Goli.

W oparciu o umowę podpisaną 10.01.1978 r. w Kaliszu między Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków a archeologiem mgr Jerzym Augustyniakiem (pracownikiem 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi) o sfinansowanie pracy wykopali-
skowej na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kępnie – od 1 do 30.06.1978 r. trwał 
w naszym mieście pierwszy etap badań archeologicznych. Przebiegał on przy pomocy 
młodzieży i nauczycieli z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wydatnym zaangażowaniu 
KDK oraz działaczy TMZK. Badania w całości zakończyła wystawa znalezisk archeolo-
gicznych w ilości 5580 sztuk (przedmiotów z metalu, kości zwierzęcych, kafli i skorup 
ceramicznych), które pochodzą z XIV, XV i XVI w.
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Wystawę oraz seminarium na dany temat zorganizowało PTTK przy współudziale 
KDK i TMZK po zakończeniu II etapu prac wykopaliskowych 17.11.1989 r. Głównym 
prelegentem seminarium na temat: „Wyniki badań archeologicznych na grodzisku 
w Kępnie” był mgr Jerzy Augustyniak.

Jeszcze w październiku 1978 r. TMZK – decyzją Prezydium Zarządu – przekazano 
dotację w wysokości 1.000 zł na budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach koło Kalisza. Natomiast 27 października tegoż roku – w sali Domu Kul-
tury w Kępnie odbyło się Walne Zebranie TMZK, na którym obecnych było 32 członków 
(na 58 zapisanych) oraz 11 gości. Stan kasy, jak referowała skarbnik Towarzystwa A. To-
porowicz, na koniec października 1978 r., wynosił 9.785 zł. (były to składki członkowskie 
i dotacje). Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a prezesem ponownie 
został Stanisław Smardz. Delegatami na Konferencję Wojewódzką Federacji Towarzystw 
Kulturalnych Ziemi Kaliskiej zostali wybrani: S. Pezalski, S. Smardz,, J. Parzonka i A. To-
porowicz. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 25.01.1979 r. nowo wybrany Zarząd posta-
nowił powołać komisje problemowe: ds. historycznych – której przewodniczącym został 
J. Kurzawa, ds. ochrony środowiska – z przewodniczącym J. Gandeckim i ds. zabytków – 
z przewodniczącym Z. Gułą. Ustalono, że wiceprezes J. Parzonka odpowiadać będzie za 
sprawy organizacyjne a wiceprezes S. Pezalski – za realizację programu.

W dniu 8 grudnia 1979 r. działacze TMZK brali udział w seminarium nt. „Ludzie 
łabędziego Grodu”, na którym główny referat wygłosił Lech Kokociński, a Feliks Gruszka 
omówił temat „Zasłużeni kępnianie”.

W dniach 18-20.05.1979 r. KDK i TMZK były głównymi organizatorami i koordy-
natorami imprez odbywających się w ramach „Dni Kępna”. Udział w nich wzięły na-
stępujące organizacje, instytucje i zakłady pracy: TKKF, MKKS, SZS, WOS i R, ZHP, 
ZSMP, Automobilklub, WSS, WPHW, GS, Dom Książki, Cech Rzemiosł Różnych, KDK, 
FSZMP, ZSZ, OSP, ZSP, PTTK. Również w roku 1980 TMZK współorganizowało „Dni 
Kępna”, w ramach których dokonano przeglądu dorobku kulturalnego naszego regionu, 
a w szczególności zespołów tanecznych, chóralnych, muzycznych, fotograficznych i in-
nych. Przez trzy dni w różnych punktach miasta odbywały się imprezy sportowe, pokazy 
lotnicze i spadochronowe, biegi uliczne, rajdy samochodowe, a wieczorami dyskoteki 
i zabawy taneczne. Koncertowała również orkiestra górnicza, a wojsko prezentowało 
pokaz musztry paradnej. Różne konkursy, pokazy modeli latających, giełda staroci, 
kiermasze handlowe – budziły żywe zainteresowanie mieszkańców w różnym wieku. 
Trzeba tu mocno zaakcentować fakt, że „Dni Kępna” nie miałyby takiego wydźwięku 
i poziomu, gdyby nie udział i duże zaangażowanie zakładów pracy, szkół, instytucji oraz 
organizacji młodzieżowych.

Również w maju 1980 r. prezes Stanisław Smardz i skarbnik Alina Toporowicz w imie-
niu TMZK podpisali umowę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kaliszu inż. 
Bożeną Woźniak (jako zleceniodawcą) o przeprowadzenie badań ratowniczych na cmenta-
rzu kultury łużyckiej w Mechnicach. TMZK zajęło się stroną organizacyjną i finansową 
w ramach przyznanej dotacji (60.000 zł). Prace prowadził mgr J. Wojciechowski z Kalisza, 
a uczestniczyli w nich również uczniowie szkół średnich z Kępna i studenci z Kalisza.
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W czerwcu 1980 r. ukazała się bogata praca Zenona Polaka na temat „Kępno i region 
kępiński w XXXV-leciu PRL”, szkoda, że tylko w pojedynczych egzemplarzach – nie 
uzyskano bowiem zgody na ich druk.

W tym też roku decyzją Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, która 
zrzeszała towarzystwa kulturalne – wprowadzono jednolite deklaracje i legitymacje 
członkowskie. Stan Towarzystwa w listopadzie 1980 r. wynosił 65 członków.

Oprócz spraw organizacyjnych, związanych z wymianą deklaracji i wydawaniem legi-
tymacji członkowskich, trwały prace przygotowawcze do drugiego wydania monografii 
„Dzieje Kępna” – S. Nowackiego i J. Kurzawy. Było to wydanie uzupełnione i poszerzone, 
ukazało się w 1981 r. w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy. W tym czasie zawarto również 
porozumienie z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu w spra-
wie wybicia medalu pamiątkowego z okazji 700-lecia Układu Kępińskiego, który został 
wręczony zasłużonym działaczom Kępna – na uroczystej sesji Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Kępno w auli LO w dniu 16.06.1982 r. TMZK było współorganizatorem tego 
posiedzenia. Podczas sesji oprócz wystąpienia przewodniczącego Rady Narodowej MiG 
w Kępnie – Stanisława Mendla oraz wręczenia odznaczeń państwowych i w/w medali 
pamiątkowych referaty wygłosili:

— mgr J. Kurzawa – „Kępno w 700-leciu”.
— mgr L. Kokociński – „Układ Kępiński”.
— mgr J. Augustyniak – „Wykopaliska archeologiczne w Kępnie”.
Na wniosek działaczy Towarzystwa nadano nazwy nowym osiedlom – 700-lecia poło-

żonym między ul. Obrońców Stalingradu (obecnie Ks. P. Wawrzyniaka) a ul. Kościuszki 
oraz Mściwoja przy ul. Poznańskiej (u wylotu z Kępna w kierunku Poznania). W dniu 
15.02.1982 r., czyli w 700-setną rocznicę podpisania umowy kępińskiej, w Klubie Na-
uczyciela odbyła się uroczysta wieczornica. Jej głównym organizatorem był UMiG Kępno 
przy współudziale działaczy TMZK, którzy wygłosili referaty związane tematycznie 
z daną rocznicą. Materiały historyczne do tych referatów pozyskano poprzez współpracę 
z dr Trzeciakowskim z Wrocławia i prof. Kubiakiem z UAM z Poznania, prof. Zielińskim 
z Torunia oraz od historyków działających w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Z insty-
tucjami tymi utrzymywana była stała współpraca. Kulminacyjnym okresem obchodów 
700-lecia Układu Kępińskiego stał się czerwiec 1982 r. Był to okres maksymalnego zaan-
gażowania większości działaczy TMZK i wszystkich placówek kulturalno-oświatowych. 
Natomiast w dniach od 11 do 12 grudnia 1982 r. w Gdańsku odbyła się sesja naukowa pn. 
„700-lecie Układu Kępińskiego” zorganizowana przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
i Oddział w Gdyni Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jej uczestnikami byli również 
członkowie TMZK: Tadeusz Kuźniar, Kazimierz Solarek i Marian Lorenz.

Pomimo, że w latach 1982-84 – w wyniku wprowadzonego stanu wojennego – oficjal-
nie zawieszono działalność wszystkich organizacji i stowarzyszeń, członkowie TMZK 
nadal działali w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za przygotowanie i przebieg 
obchodów 700-lecia Układu Kępińskiego. Nie organizowano zebrań, spotkań, uchwał, 
ale tam gdzie proszono o pomoc zawsze byli społecznicy z TMZK. Dopiero po zniesieniu 
rygorów stanu wojennego – Towarzystwo mogło wznowić swoją działalność.
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W tym czasie (1983) Zygmunt Piasecki członek TMZK został z ramienia PTTK spo-
łecznym opiekunem jednego z najcenniejszych zabytków Kępna – Synagogi z 1815 r., 
która po ostatnim pożarze w 1973 r. wymagała prawie całkowitej rekonstrukcji i za-
bezpieczenia przed dalszą dewastacją. TMZK wspólnie z KDK podjęło próby szukania 
środków na ten cel, które ostatecznie uratowały obiekt przed całkowitą ruiną.

Z. Piasecki w 1985 r. brał udział w wojewódzkim konkursie „Chrońmy dobra kultu-
ry narodowej”, w którym za pracę pt. „Kościół odpustowy na Pólku” w Bralinie otrzymał 
I nagrodę.

W latach 1984-86 dokonano inwentaryzacji obiektów i walorów krajoznawczych na 
terenie powiatu kępińskiego. Organizatorem tego przedsięwzięcia byli działacze PTTK 
przy znacznej pomocy członków naszego Towarzystwa.

W 1986 r. w Poznaniu na III Kongresie Regionalnych Towarzystw Kulturalnych – 
TMZK reprezentował inż. Marian Lorenz, który był wówczas zastępcą naczelnika miasta 
i gminy Kępno.

Lata 1983-1988 to okres zmniejszonej działalności Towarzystwa spowodowanej ogólną 
trudną sytuacją w państwie oraz chorobą prezesa i innych działaczy TMZK. Jednak Za-
rząd w zależności od potrzeb nadal się zbierał i decydował o najważniejszych sprawach. 
I tak na wniosek Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej powołano 15. VIII. 
1986 zespół redakcyjny do opracowania haseł do „Encyklopedii Wielkopolski”. W skład 
tego zespołu weszli: Marian Lorenz, jako przewodniczący oraz członkowie S. Smardz, 
K. Solarek, J. Kurzawa, Z. Polak, A. Szyszka, S. Pezalski, L. Gorzendowski, J. Wojciechowski, 
G. Grzesiak, T. Ku źniar i F. Gruszka.

Również w dniu 6.05.1988 r. w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej pod 
pomnikiem poświęconym ruchowi oporu „Olimp” we Wrocławiu przy ul. Zelwerowi-
cza (na którą to ze środków UMiG przekazano 5 tys. zł.) wzięli udział przedstawiciele 
naszego Towarzystwa.

W związku z 90 rocznicą urodzin wybitnego malarza Piotra Potworowskiego, który w la-
tach 1935-39 przebywał w Grębaninie, dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK – Jerzy Woj-
ciechowski przy pomocy członków Towarzystwa zorganizował 14.05.1988 r. wystawę prac 
malarza (w sali Cechu Rzemiosł Różnych). Towarzystwo włączyło się do obchodów rocznicy 
przez sfinansowanie m. in. katalogu wystawy i afiszy. Prace artysty w liczbie 34 zgroma-
dzono ze zbiorów własnych muzeum i prac znajdujących się u prywatnych kolekcjonerów – 
mieszkańców Kępna. Z tej również okazji kępińscy filateliści zorganizowali wystawę oraz 
wydali 18.06.1982 r. – datownik i koperty ze specjalnym nadrukiem zaprojektowanym przez 
miejscowego artystę – Marka Kameckiego. W Grębaninie na domu, w którym mieszkał 
i tworzył Piotr Potworowski odsłonięto pamiątkową tablicę, którą zaprojektował prof. Józef 
Stasiński, a ufundowali ją mieszkańcy Grębanina i Urząd Gminy w Baranowie. Głównymi 
organizatorami tej uroczystości byli dyrektor Szpitala w Grębaninie – Leszek Żebrowski 
i w/w Jerzy Wojciechowski. Syn Piotra Potworowskiego – Jan Potworowski mieszkający 
w Londynie – odwiedził Grębanin dopiero w dniach od 1do 3.09.1989 r.

Do ważniejszych przedsięwzięć TMZK i UMiG Kępno należało zlecenie ekipie 
Telewizji Polskiej pod kierownictwem redaktora Andrzeja Brzozy realizację filmu 
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dokumentalnego „Kępno 89”, którego pierwsza emisja nastąpiła 5.09.1989 r. Był to film 
popularyzujący nasze miasto, jego tradycje i okres współczesny. Środki na ten cel zo-
stały zgromadzone na koncie Funduszu Rozwoju Kultury przy UMiG Kępno. Wpłaciły 
je takie zakłady jak: „Remo”, PBRol, RDP, PSS, „Medo”, PBK, PGR – Mianowice oraz 
indywidualnie R. Dobień. Całkowity koszt nagrania filmu wynosił 630 000 zł. Jak z po-
wyższego wynika jego realizacja była możliwa dzięki ofiarności kępińskich zakładów.

W roku 1989 nastąpiło formalne reaktywowanie działalności TMZK. W dniu 18.10 
w sali nr 8 UMiG zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie na którym przedstawiono 
m. in. Statut Towarzystwa uwzględniający nową ustawę o stowarzyszeniach, dokonano 
wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dnia 5.12.1989 roku odbyło 
się następne Walne Zebranie zatwierdzające ostatecznie statut oraz program działania. Do-
konano również uzupełniających wyborów do Zarządu. Zwiększono liczbę członków tego 
organu z 7 do 11. Na czele Zarządu stanęła Janina Pawlicka, pełniła funkcję prezesa aż do 
roku 2000. Realizując program, dokonano rejestracji Towarzystwa, uzyskując ponowny 
wpis do rejestru sądowego.

Od 1989 roku TMZK opiniuje, bądź proponuje, na wniosek UMiG nazewnictwo ulic, 
nowo budowanych osiedli w Kępnie, jak i zmian nazw już istniejących. TMZK uczestni-
czyło w przygotowaniach do nadania imienia Bibliotece Publicznej w Kępnie, organizując 
sesję popularnonaukową, współorganizując wystawę: „Maria z Fredrów Szembekowa 
i jej rodzina”. Główne uroczystości związane z tym faktem miały miejsce 16.06.1990 r. 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Biblioteki dokonał przewodniczący RMG 
w Kępnie Józef Wojciech Sosnowski i pełniący obowiązki burmistrza Jerzy Trzmiel. 
Oprócz pracowników biblioteki, działaczy TMZK, współorganizatorem imprez było 
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, które działało wówczas w Kępnie. W ra-
mach popularyzacji i z okazji 50 rocznicy śmierci tej wybitnej postaci, jaką była hr. M. 
Szembekowa z Siemianic – TMZK zorganizowało trzy wieczornice, na których referaty 
tematyczne wygłosili: M. Lorenz, Z. Matysiak i A. Sarnowski.

Zarząd TMZK pozytywnie ustosunkował się do inicjatywy ustalenia symbolu dla 
miasta w formie flagi zaproponowanej przez Zygmunta Piaseckiego. W związku z tym 
Towarzystwo wydało broszurę „Flaga Kępna” opracowaną przez Z. Piaseckiego. Wy-
słano także zapytanie prawne do Urzędu Rady Ministrów, oraz przygotowano projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Miasta i Gminy, która podjęła stosowną uchwalę 
12 lipca 1990 roku. W tym też roku Z. Matysiak reprezentował TMZK na IV Kongresie 
Regionalnych Towarzystw Kulturalnych.

W kwietniu 1991 r. TMZK ogłosiło konkurs plastyczny adresowany do uczniów 
szkół podstawowych pn. „Ziemia Kępińska w oczach dziecka”. Najlepsze prace zostały 
nagrodzone, a rezultaty konkursu podziwiano na zorganizowanej przez Towarzystwo 
wystawie.

TMZK współpracowało także z Kaliskim Towarzystwem Muzycznym. W wyniku 
tej współpracy zorganizowano pięć koncertów pianistek japońskich i polskich. Zor-
ganizowano także, z okazji 330-lecia nadania praw miejskich Kępnu, koncert zespołu 
Camerata z Rostowa n/Donem.
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Odpowiadając na inicjatywę p. Józefa Adamskiego, TMZK doprowadziło do podjęcia 
remontu zabytkowego zegara na budynku poczty. W 1991/92 Towarzystwo wydało kilka 
opracowań m. in. „Biografie kępińskie”, nt. ks. Ignacego Nowackiego pisała Krystyna 
Sumisławska, Tadeusza Piotra Potworowskiego – Jerzy Wojciechowski i ks. Mariana 
Magnuszewskiego – Feliks Gruszka.

W związku z 710 rocznicą Układu Kępińskiego przygotowano wystawę rzeźby lu-
dowej. Na wystawie zaprezentowano prace Stefana Matysiaka i Józefa Owczarka. Wy-
stawie towarzyszył katalog oraz okolicznościowe wydawnictwo poświęcone Układowi 
Kępińskiemu. Wystawę prezentowano także w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 
Nawiązano również współpracę z „Tygodnikiem Kępińskim”, na łamach którego opu-
blikowano cykl artykułów poświęconych historii Kępna.

Od 1992 r. TMZK wspólnie z Oddziałem PTTK organizuje rajdy piesze i rowerowe 
po Ziemi Kępińskiej. W rajdach tych biorą udział osoby dorosłe oraz uczniowie szkół 
z regionu. Celem rajdów jest zapoznanie uczestników z zabytkami architektury, przyrody, 
ciekawostkami z historii Ziemi Kępińskiej.

Kontynuowano także działalność wystawową. W 1992 roku TMZK zorganizowało wysta-
wę malarstwa Mieczysława Miet-Pawlika. Zadbano również o katalog opracowany i wydany 
w całości przez Towarzystwo. Była to już druga wystawa tego artysty- amatora. Pierwszą 
podziwiano 4 maja 1989 r. W 1993 r. zaprezentowano publiczności kolejną wystawę, tym 
razem wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kępno. Dotyczyła ona historii harcerstwa kępiń-
skiego w latach 1918-1939. Również i tej wystawie towarzyszyło wydawnictwo omawiające 
historię ZHP – opracowane przez Czesława Niechciała i Lecha Gorzendowskiego. Kolejna 
wystana prezentowała rzeźbę i rysunek Józefa Kurzei. Zorganizowano ją w 1993 r., wydając 
katalog prezentujący sylwetkę i dorobek twórcy. Towarzystwo zorganizowało kolejny konkurs 
plastyczny dla uczniów szkół podstawowych zatytułowany tym razem: „Ziemia jest jedna”. 
Wynikiem konkursu stała się wystawa, a laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

W 1992 r. TMZK współorganizowało obóz archeologiczny w Grębaninie. Badania 
prowadzono na terenie dworu obronnego z XVII wieku. Udział w nich wzięła młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych z Kępna. Łącznie w dniach od 28.06 do 24.07.1992 odbyły 
się dwa turnusy.

W 1993 r. przypadło XX-lecie istnienia TMZK. Na zorganizowanym z tej okazji uro-
czystym zebraniu 16.06.1993 r. dokonano podsumowania dotychczasowej działalności 
i przyznano godność Członka Honorowego Józefowi Owczarkowi i Stefanowi Matysiakowi. 
Wręczono również listy pochwalne oraz dyplomy i nagrody książkowe osobom, które przy-
czyniły się do realizacji celów Towarzystwa. Część artystyczną z tej okazji przygotowała 
Szkoła Muzyczna I st. w Kępnie.

TMZK doprowadziło także do uruchomienia zegara na budynku Liceum Ogólno-
kształcącego w Kępnie (lipiec 1992 r.), w grudniu tegoż roku wyremontowano i uru-
chomiono zegar na wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego w Kępnie. Środki na ten 
cel pochodziły ze zbiórki przeprowadzonej przez TMZK. W 1993 r. J. Nawrot wykonał 
zegar słoneczny, który umieszczono na budynku Kępińskiego Centrum Kultury. Koszty 
wykonania tego zegara pokryło Towarzystwo.
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Dzięki staraniom naszej organizacji – Kępno posiada hejnał miejski przyjęty uchwa-
łą Rady Miejskiej w Kępnie w dniu 18.03.1993 r. Jest nim „Piosenka Jubileuszowa” 
autorstwa Władysława Turowskiego w aranżacji Barbary Jabłońskiej. Po raz pierwszy 
(3 maja 1993 r.) odtworzono go publicznie z wieży dawnego ratusza w Rynku. Hejnał 
odtwarzano codziennie o godzinie 12 do czasu przekazania budynku do remontu. 
Obecnie można go usłyszeć w wykonaniu trębacza Ryszarda Burzały z okazji uroczy-
stości miejskich. W kwietniu 1993 r. ukazała się jednodniówka wydana przez TMZK, 
opracowana przez L. Gorzendowskiego i Z. Matysiaka pt. „Władysław Turowski 1906-
-1983”. Towarzystwo stara się promować Kępno poprzez upowszechnianie hejnału. 
15 sierpnia 1994 r. odbył się I Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich w Lublinie. 
Zarząd TMZK zdecydował, aby hejnał Kępna zabrzmiał również i tam. Na tym prze-
glądzie Kępno z ramienia Towarzystwa reprezentowali: Z. Witek-Talaga i Zygmunt 
Piasecki, a hejnał Kępna na trąbce zagrał solista z Operetki Lubelskiej. Po upływie 5 lat 
hejnał kępiński doczekał się wykonawcy, jest nim trębacz orkiestry dętej OSP – Ry-
szard Burzała, który wykonał go w 1999 r. na V Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów 
Miejskich w Lublinie.

W 2000 r. na Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie i Gdańsku 
kępiński hejnał grali: Ryszard Burzała i Mateusz Fidyka (który w Gdańsku został laure-
atem III nagrody). W 2001 r. – hejnał Kępna w Gdańsku i w Rogoźnie (na II przeglądzie 
Hejnałów Miast Wielkopolski) – grał R. Burzała. W 2002 r. w Rogoźnie i w Lublinie na 
w/w przeglądach Kępno reprezentowali – Ryszard Burzała i Damian Kowaliński. Koszty 
przejazdu na w/w festiwale i przeglądy częściowo pokrywa Zarząd Miasta w Kępnie oraz 
nasze Towarzystwo.

W trakcie kolejnych kadencji zachowano dotychczasowe kierunki działania, podej-
mując przy tym nowe prace na rzecz społeczności lokalnej. W 1994 r. zorganizowano 
ćwiczenia w zakresie gimnastyki rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych osteoporozą, 
które są prowadzone do dnia dzisiejszego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kępnie. Organizacją i prowadzeniem ćwiczeń zajęła się Barbara Różewska.

W 1995 r. Towarzystwo wydało dwie prace Z. Piaseckiego pt. „Walki narodowowy-
zwoleńcze na terytorium ostrzeszowsko-kępińskim podczas Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919” oraz „Herb i flaga Grębanina”. Z okazji 75-tej rocznicy powrotu Kępna do 
odrodzonego Państwa Polskiego przygotowano we współpracy z administracją samo-
rządową uroczyste obchody tej rocznicy. Dokonano (10.11) odsłonięcia tablicy na budynku 
(Rynek 3) upamiętniającej ten fakt, a wykonanej wg projektu TMZK. W tym też roku zapre-
zentowano kolejną wystawę malarstwa Mieczysława Miet-Pawlika – „Pejzaże i kwiaty”.

Kontynuowano organizowanie rajdów pieszych i rowerowych, nad organizacją któ-
rych czuwał jak zawsze Henryk Tyszkiewicz. W 1996 r. Towarzystwo liczyło 54 członków.

Kolejną pracą podjętą przez TMZK było upamiętnienie wydarzeń „krwawej nocy 
kępińskiej”. Przygotowano projekt miejsca pamięci, a dzięki zaangażowaniu i środkom 
finansowym Zarządu Miejskiego w dniu 19. X. 1996 r. odbyło się jego uroczyste odsło-
nięcie i poświęcenie. Towarzystwo ufundowało jedną z tablic znajdujących się w miejscu 
pamięci a nieodpłatnie wykonał ją Piotr Kuch.
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Jedną z najistotniejszych prac TMZK było przygotowanie w 1997 r. konkursu histo-
rycznego pn. „Dzieje Ziemi Kępińskiej”. Został on życzliwie przyjęty przez uczniów 
i nauczycieli historii, znalazł zrozumienie oraz sojuszników ze strony samorządów i dy-
rektorów szkół. Stał się trwałym elementem edukacji regionalnej. 16 stycznia 2003 r. 
w hali KOSiR-u odbył się VII finał tego konkursu.

W jego pierwszych czterech edycjach brali udział uczniowie szkół podstawowych 
miasta i gminy Kępno. Ze względu na reformę oświaty od 2000 roku konkurs obejmuje 
cały powiat kępiński i uczestniczą w nim tylko uczniowie szkół gimnazjalnych naszego 
regionu. Utrzymanie jego wysokiej rangi jest możliwe dzięki bezinteresownemu za-
angażowaniu wielu członków TMZK oraz nauczycieli historii z poszczególnych szkół. 
Wsparcie finansowe, przede wszystkim Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz wszyst-
kich gmin powiatu kępińskiego, pozwala na coroczne fundowanie atrakcyjnych nagród 
dla finalistów konkursu i zwycięskich szkół, oraz książek dla wszystkich uczestników 
finału. W roku 2000 – w konkursie uczestniczyło 159 uczniów, w finale zwyciężyło 
Gimnazjum w Perzowie (I miejsce), Gimnazjum w Mikorzynie (II miejsce), Gimna-
zjum w Krążkowach (III miejsce). W roku 2001 w konkursie brało udział 151 uczniów, 
w finale zwyciężyło Gimnazjum w Mikorzynie (I miejsce), Gimnazjum nr 2 w Kępnie 
(II miejsce), Gimnazjum nr 1 w Kępnie (III miejsce). W roku 2002 o zwycięstwo walczyło 
już 167 uczniów, w finale zwyciężyło Gimnazjum w Mikorzynie (I miejsce), Gimnazjum 
w Trzcinicy (II miejsce), Gimnazjum w Bralinie (III miejsce).

W czerwcu 1998 r. TMZK oznakowało tablicami informacyjnymi trzy obiekty zabyt-
kowe w Kępnie. Pierwszą tablicę umieszczono w pobliżu grodziska średniowiecznego, 
drugą na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej, a trzecią w miejscu, gdzie istniał kopiec 
im. J. Piłsudskiego. Wszystkie tablice zawierały informacje historyczne o oznakowanych 
obiektach. W 1998 r. przy wydatnej pomocy finansowej Zarządu Miejskiego w Kępnie 
i bezinteresownemu zaangażowaniu Wojciecha Kuźnika ustawiono obelisk przy ul. Poznań-
skiej upamiętniający wkroczenie do Kępna 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich, a więc fakt 
przyłączenia miasta do państwa polskiego. Odsłonięcie obelisku nastąpiło 17 stycznia 
1998 r.

Kolejną pracą TMZK mającą na celu ocalenie od zapomnienia fragmentu historii 
naszego miasta było przeprowadzenie w 1999 r. renowacji pomnika nagrobnego Ludwiki 
Jóskowskiej, córki fundatora cmentarza rzymskokatolickiego w Kępnie. Po odnowieniu 
pomnik staraniem Towarzystwa został umieszczony przy kaplicy cmentarnej, a środki 
finansowe na jego odnowienie zebrało Towarzystwo od różnych sponsorów oraz od Za-
rządu MiG Kępna.

Śmierć wieloletniego prezesa TMZK Janiny Pawlickiej (8.05.2000 r) była dla człon-
ków Towarzystwa dużą stratą i spowodowała zwolnienie tempa prac. Kierownictwo nad 
działalnością przejęli wiceprezesi: J. Wojciechowski i M. Pawlik.

W tym okresie byliśmy współorganizatorami – razem z Klubem Radnych Prawicy 
oraz Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta „Na Kopie” – II rajdu rowerowego szlakiem 
dworów i pałaców po Ziemi Kępińskiej, w którym wzięło udział 47 uczestników w róż-
nym wieku. Wyżej wymieniony rajd jest kontynuowany co roku – i bierze w nim udział 



— 23 —

40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej

wielu uczestników. Również 6.10 odbył się rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży organi-
zowany przez TMZK wspólnie z KOSiR-em pod nazwą „Złota polska jesień”.

W rajdzie w 2001 r. uczestniczyło 21 osób, a w 2002 r. – 33 osoby. Każdy z tych raj-
dów kończy się ciepłym posiłkiem i wręczeniem nagród za uczestnictwo w zawodach 
i konkursach związanych z historią trasy. Głównym ich inspiratorem i przewodnikiem 
jest H. Tyszkiewicz – wiceprezes naszego Towarzystwa.

W dniu 18.IV.2001 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano 
nowy Zarząd, którego prezesem na okres 5 lat (jak mówi statut) została Krystyna Su-
misławska. Towarzystwo liczyło wówczas 55 członków.

Odtąd jednym z głównych zadań – oprócz kontynuacji rozpoczętych działań – stało 
się tworzenie kół młodzieżowych. W ten sposób rozpoczęto wśród młodych rozbudzać 
zainteresowania regionem. Do dnia dzisiejszego utworzono koło dzięki zaangażowaniu 
Marii Cierlak i Marka Noculaka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 
(56 członków), w Gimnazjum w Bralinie – pod kierownictwem naszego działacza i histo-
ryka Marii Dwernickiej oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie, gdzie koło utworzyła 
Dorota Szymczak, historyk i członek naszego Towarzystwa.

Innym sposobem zaznajamiania członków i sympatyków Towarzystwa z ciekawymi za-
kątkami naszej Ziemi Kępińskiej – stały się wycieczki autokarowe połączone z rekreacją.

I tak – 13.10.2001 r. zorganizowaliśmy wyjazd na trasie Kępno-Trębaczów-Kobyla 
Góra-Kępno, 20.05.2002 r. Kępno-Mroczeń-Wesoła-Skoroszów-Remiszówka-Krzy-
żowniki-Laski-Kępno i 12.10.2002 r. Kępno-Słupia p/Kępnem-Siemianice-Bolesławiec-
-Chróścin-Kępno. Wszystkie te wycieczki finansują sami uczestnicy.

2.06.2001 r. – Towarzystwo zorganizowało rajd rowerowy dla młodzieży a autobusowy 
dla seniorów pod nazwą „Majówka 2001” – na trasie Kępno- Chojęcin-Szum-Grębanin-
-Mroczeń-Laski-Kępno. Wzięło w nim udział 37 osób. Oprócz tego, że Towarzystwo samo 
organizuje rajdy i wycieczki to również pomaga szkołom w ich organizacji. 24.05.2002 r. 
odbyła się wycieczka po Ziemi Kępińskiej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Kępnie – zorganizowana przez M. Cierlak i M. Noculaka, a 11.06.2002 r. dla 
uczniów Gimnazjum w Bralinie zorganizowana przez M. Dwernicką. Przewodnikiem 
obu wycieczek był H. Tyszkiewicz.

Od 2000 roku istnieje kronika Towarzystwa, jej głównym redaktorem i plastykiem 
jest Mieczysław Pawlik.

Decyzją Zarządu TMZK z dnia 20.04.2002 r. w oparciu o Statut TMZK zostały skre-
ślone z listy członków osoby, które od kilku lat nie biorą udziału w życiu Towarzystwa 
i nie opłacają składki członkowskiej.

10.05.2002 r. w wyniku działań TMZK a szczególnie H. Tyszkiewicza (wiceprezesa 
naszego Towarzystwa) i Jana Sarnowskiego (wójta Gminy Baranów) – zorganizowano 
w Gimnazjum w Mroczeniu poranek poświęcony poezji Pauli Wężyk – pochodzącej 
ze znakomitego rodu zasłużonego dla Ziemi Kępińskiej

Decyzją uczestników Wielkopolskiego Sejmiku Regionalnego Towarzystwa Kultury w Po-
znaniu (który odbył się 25.05.2002 r.) prezes Towarzystwa – Krystyna Sumisławska została 
delegatem z południowej Wielkopolski na VII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury 
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w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 20-21.09.2002 r. Na tym Kongresie podjęto decyzję 
o utworzeniu organizacji centralnej o nazwie „Ruch Stowarzyszeń Rzeczypospolitej Polski”, 
której założycielem wśród 82 stowarzyszeń jest TMZK. W dniu 7.12.2002 r. okazji 40 roczni-
cy powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu odbyła się wystawa 
pn.„Krajobrazy kulturalne Wielkopolski”, w której Kępno miało swój udział. Z tej też oka-
zji w czasie głównych uroczystości z rąk marszałka województwa wielkopolskiego – Stefana 
Mikołajczaka pamiątkowy medal 40-lecia WTK otrzymał (na wniosek Zarządu TMZK) – 
H. Tyszkiewicz i na wniosek Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów – prezes tego Towarzy-
stwa – J. Sarnowski. W uroczystościach tych brali udział i inni członkowie naszej organizacji.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej obecnie, czyli w roku jubileuszu liczy 
65 członków, w tym 23 nowo przyjętych – (nie licząc kół młodzieżowych). Działa w oparciu 
o statut zatwierdzony w wyniku ponownego wpisu do rejestru stowarzyszeń w Krajowym 
Rejestrze Sądowym z dnia 24.09.2001 r., gdyż tego wymagały obecne przepisy prawne. 

Niektóre zadania realizowane przez Towarzystwo

1. Historia
Jednym z ważniejszych zadań naszej organizacji jest popularyzacja i upowszechnia-

nie wiedzy historycznej naszej Małej Ojczyzny, które realizujemy w szkołach powiatu 
kępińskiego przez kontynuację już od 18 lat konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej”. Jest 
to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii, którzy przygotowują młodzież, 
przychylności dyrektorów szkół oraz pracy członków TMZK, jak również środkom finan-
sowym, które otrzymujemy od władz samorządowych gminy Kępno i wsparcia ze strony 
poszczególnych gmin w formie zakupu książek jako nagród dla uczestników finału.

Do 2006 roku w konkursie brały udział 3 -osobowe zespoły, a finał odbywał się w sali 
KOSiR z udziałem władz miasta i gminy oraz młodzieży wszystkich szkół, biorących 
udział w konkursie.

Od 2007 roku zmieniona została formuła konkursu z zespołowego na indywidualny, 
a finał odbywa się w poszczególnych gimnazjach powiatu kępińskiego. Pierwszą część finału 
stanowi test pisany przez wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego eta-
pu. Następnie ci, którzy uzyskali z testu największą ilość punktów, przechodzą do ostatniego 
etapu, czyli do odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Wszystkie pytania i dodatkowe 
prace uwzględniają historię Ziemi Kępińskiej do 1945 roku w oparciu o podaną bibliografię. 
Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe, a ich szkoły pomoce naukowe do pracowni hi-
storycznej. Wszyscy uczestnicy finału uzyskują pamiątkowe książki z odpowiednim wpisem.

Uczniowie, zakwalifikowani do II etapu, realizowali dodatkowe zadanie, które punk-
towane dopełniało całościowy obraz przygotowania uczniów z wiedzy historycznej 
o swojej gminie, mieście, zasłużonych ludziach czy zabytkach tej ziemi.

Na przestrzeni minionych 11 lat uczniowie przy znacznej pomocy nauczycieli i swoich 
bliskich opracowali następujące tematy dotyczące historii naszego regionu:

a) wykonali biogramy 38 wybitnych postaci Ziemi Kępińskiej,
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Uroczyste Walne Zebranie TMZK z okazji 20-lecia Towarzystwa – 16.06.1993 r.

Odsłonięcie miejsca pamięci przy ul. Ks. Magnuszewskiego – 19.10.1996 r.
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Wycieczka autobusowa członków i sympatyków TMZK po Ziemi Kępińskiej – Laski, 20.04.2002 r.

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego przyłączenie Kępna do państwa polskiego 
przy ul. Poznańskiej – 17.01.1998 r.
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Hejnał Kępna grają: R. Burzała i D. Kowaliński

I etap konkursuu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej”. Uczniowie Gimnazjum w Krążkowach 
w trakcie rozwiązywania testu – listopad 2002 r.
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Zdobywcy I nagrody VII finału konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej” – drużyna 
z Gimnazjum w Mikorzynie wraz z opiekunem i burmistrzem MiG Kępno – 16.01.2003 r.

Spotkanie – po konkursie „Dzieje Ziemi Kępińskiej” – władz miasta Kępna z nauczycielami historii 
w celu podsumowania VII edycji – luty 2003 r.
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Uczestnicy finału XVIII konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej” w dniu 10 kwietnia 2014 r. , 
zorganizowanego przez TMZK,  Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie oraz Gminę Bralin

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Henryk Tyszkiewicz otwiera XIV finał konkursu 
historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej” w Zespole Szkół w Laskach w 2010 r.
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XII Dzień Regionalisty w dniu 20 marca 2013 r. – spotkanie z Panią dr Aleksandrą Hołubecką-
-Zielnica, współautorką książki „Był taki czas…” w saloniku „Między Wierszami” Samorządowej 
Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wycieczka członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej do Kórnika, Bnina 
i Puszczykowa
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Przykładowe publikacje wydane przez TMZK lub przy współudziale Towrzystwa Miłośników Ziemi 
Kępińskiej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kępińskiej 
i władzami samorządowymi gminy i powiatu były organizatorem konferencji naukowej w Kępnie 
w dniu 29 listopada 2006 r. 
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Prof. dr hab. Jerzy BABIAK w dniu 7 grudnia 2013 roku odebrał dla Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kępińskiej nominację do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za 2013 r.

Gimnastyka korekcyjna kobiet prowadzona przez Barbarę Różewską – członka Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie
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b) napisali monografie 23 wybranych miejscowości, leżących na terenie swojej gminy,
c) opisali historie wybitnych postaci naszej ziemi, biorących udział w powstaniu 

wielkopolskim,
d) spisali historie 27 uczestników II wojny światowej na podstawie wywiadów oso-

bistych lub wspomnień bliskich,
e) opisali istniejące pomniki i tablice pamiątkowe – upamiętniające historię i ludzi 

Ziemi Kępińskiej,
f) zebrali i opisali obrzędy, zwyczaje folklorystyczne, tradycje – dziedzictwo naszych 

przodków z poszczególnych miejscowości powiatu kępińskiego.
Zespoły opracowały plansze, przedstawiające najważniejsze zabytki Ziemi Kępińskiej.
Jak wynika z powyższych danych, zebraliśmy dzięki młodzieży bogaty materiał bio-

graficzny i historyczny o osobach i wydarzeniach ważnych dla naszego regionu.
Planujemy w przyszłości zebrane dane opracować i wydać.

Udział młodzieży w I etapie konkursu, czyli w teście pisemnym, 
z uwzględnieniem zwycięstwa danej szkoły w finale

(zestawienie obejmuje 11 lat)

Gimnazjum w: Ilość uczniów Ilość zwycięstw w finale Opiekunowie
Mikorzynie 473 10 razy J. Jędrecka

A. Zawalska
Bralinie 264 7 razy M. Dwernicka

A. Czarnasiak
Mroczeniu 169 4 razy J. Kasprzak -Bańkowska
Laskach 
i Trzcinicy

233 Laski – 2 razy,
Trzcinica – 2 razy

A. Gawlik
J. Jelonek

Krążkowach 156 2 razy J. Pelc
M. Balcerzak

Perzowie 85 5 razy J. Walery
Rychtalu 48 1 raz I. Ambrozik
Opatowie 83 –––– –––– -
Kępnie – nr 1 104 –––– –––– -
Kępnie – nr 2 170 –––– - –––– -

Łącznie w tych latach w konkursie brało udział 1767 uczniów z gimnazjów powiatu 
kępińskiego. Za organizację powyższego konkursu zostaliśmy nagrodzeni przez Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu kwotą 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sprzęt kom-
puterowy i audiowizualny.

W uzgodnieniu z nauczycielami historii postanowiliśmy kontynuować tę formę przy-
bliżania młodzieży historii naszej ziemi. We współczesnych czasach zbyt mało uwagi 
poświęca się temu zagadnieniu w szkołach. Zadaniem konkursu jest upowszechnianie 
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historii regionu i mobilizacja uczniów oraz nauczycieli do zainteresowania się tym waż-
nym dla istnienia Polski tematem.

2. Malarstwo
Plenery malarskie plastyków -amatorów Ziemi Kępińskiej.
Do zadań naszej organizacji należy między innymi propagowanie rodzimej twórczości 

artystycznej, dorobku kultury regionu oraz osiągnięć i inicjatyw społecznych. Dlatego też 
– dostrzegając brak domu kultury czy innej instytucji zajmującej się rozwijaniem zainte-
resowań artystycznych osób w różnym wieku – postanowiliśmy skupić grupę amatorów-
-plastyków i zainteresować ich pięknem i historią naszej Małej Ojczyzny.

Od 2004 roku rozpoczęliśmy organizację dwudniowych plenerów malarskich w pięknych 
i historycznie ciekawych miejscach powiatu kępińskiego. Wszystkie te plenery finansowane 
były ze środków UMiG Kępno, a katalogi – przedstawiające krótką charakterystykę auto-
rów prac – finansowały osoby prywatne, Starostwo Powiatowe w Kępnie lub poszczególne 
gminy, w których odbywał się plener. Obrazy powstające na tych malarskich spotkaniach 
w większości prezentowano w Powiatowej Bibliotece w Kępnie. Opiekunem merytorycz-
nym plenerów był artysta -plastyk – Andrzej Żarnowiecki, który wówczas pełnił funkcję 
dyrektora Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu. We wszystkich sześciu plenerach 
łącznie wzięło udział 95 plastyków, niektórzy sześciokrotnie, inni tylko raz. Daty miejsca 
plenerów malarskich oraz wystaw poplenerowych opisano w załączonym kalendarium.

W wyniku plenerów rodziła się między nami więź i twórcza atmosfera, która sprawiła, 
że 28 kwietnia 2010 r. uczestnicy malarskich wyjazdów postanowili utworzyć własną 
organizację pod nazwą Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Pierw-
szym prezesem stowarzyszenia została Bożena Lewicka, od stycznia 2012 roku funkcję 
tę pełni Zenon Kasprzak. Nowo powstałe stowarzyszenie od 2011 r. przejęło organizację 
plenerów, pierwszy w nowych strukturach odbył się w dniach od 28 do 29 maja 2011 r. Tym 
razem to artystyczne spotkanie zorganizowano w naszym mieście, stało się tak z okazji 
350 -lecia nadania praw miejskich dla Kępna. Wernisaż, podsumowujący spotkanie, miał 
miejsce w listopadzie 2011 r. Obrazy można było podziwiać – dzięki dużej przychylności 
dyrektora tej placówki Wiesława Walasa i wieloletniemu zaangażowaniu takich plastyków 
jak m.in. Justyna Marczak i Eldegarda Lenczewska w Bibliotece Powiatowej w Kępnie.

Przez te wszystkie lata, czyli od 2006 do 2012 r. głównym opiekunem plenerów był 
profesor artysta -plastyk Andrzej Żarnowiecki, który pomimo konieczności dojazdu 
i swego pięknego wieku służył swoją wiedzą. Troszczył się o to, byśmy uwierzyli w swoje 
umiejętności i zdolności plastyczne, co inspirowało nas i dodawało otuchy do dalszej 
pracy nad sobą. W wystawie zorganizowanej 9 marca 2012 r. w Klubie Nauczyciela udział 
wzięło 32 plastyków, którzy zaprezentowali 145 prac. Ekspozycja stała się podsumowa-
niem działalności twórczej grupy, dla której barwa, kreska, plama, piękno i historia są 
motorem do działania, życia i przyjaźni. Wystawa pokazała, jak działalność Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej zaowocowała powstaniem nowego stowarzyszenia, rodzą-
cego się samoistnie z potrzeby serca i chęci szerzenia piękna, powstającego w działaniu, 
spontanicznie, a nie z czyjegokolwiek nakazu czy inspiracji.
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3. Turystyka
W minionych latach TMZK było organizatorem wycieczek oraz rajdów rowerowych po 

ziemi kępińskiej i ostrzeszowskiej, przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, członków i sym-
patyków towarzystwa. Trasy uzgadniano z poszczególnymi szkołami, a przewodnikiem był 
nasz niestrudzony regionalista śp. Henryk Tyszkiewicz. Tradycyjnie w naszych programach 
działania te przyjęły nazwy „Majówka” czy „Złota polska jesień” W wycieczkach oraz 
rajdach każdorazowo uczestniczyło od 18 – 35 uczestników. Jedną z form współpracy ze 
szkołami były również wycieczki autokarowe, podczas których uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z najciekawszymi miejscami historycznymi, zabytkami, przyrodą oraz 
mogli poznać ciekawych ludzi. Zdobyte podczas wycieczek wiadomości uzupełniane były 
prelekcjami dotyczącymi Ziemi Kępińskiej, wykłady te kierowano do młodzieży w poszcze-
gólnych szkołach. Po śmierci Henryka Tyszkiewicza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Wrota Wielkopolski” organizowane przez siebie rajdy rowerowe – na nasz wniosek 
– nazwało Jego imieniem. Podobną formą naszej działalności – przeznaczoną dla członków 
i sympatyków TMZK – stały się wycieczki autokarowe nie tylko po Ziemi Kępińskiej. Kiedy 
poznaliśmy już nasze okolice, zaczęliśmy wyjeżdżać do sąsiednich gmin, powiatów i wo-
jewództw. Podczas 24 wycieczek uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zabytkami, 
przyrodą, kulturą oraz tradycją ziemi ostrzeszowskiej, sycowskiej, Byczyny, Kluczborka, 
Oleśnicy, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Odolanowa, Wielunia oraz Kórnika, Bnina 
i Puszczykowa. Każdy uczestnik otrzymał opracowane na piśmie informacje o zwiedzanych 
miejscowościach, zabytkach, ciekawych obiektach czy miejscach upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne. W wielu odwiedzanych miejscowościach kontaktowaliśmy się 
z organizacjami regionalnymi, a ich działacze oprowadzali nasze grupy. Przewodnikami 
byli również pracownicy urzędów, historycy, ale przede wszystkim regionaliści – wielcy 
pasjonaci swoich ziem. Od 2011 r. podczas wycieczek spotykamy się z przedstawiciela-
mi miejscowych władz, którzy zapoznają nas nie tylko z historią, ale i z perspektywami 
rozwoju swoich gmin i miast. Każda wycieczka TMZK kończy się najczęściej wspólnym 
posiłkiem, którego koszty pokrywają sami uczestnicy. Dotychczas niskie koszty wycieczek 
związane były jedynie z opłatami za transport, niestety obecnie przy dalszych wyjazdach, 
zakupie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów stają się coraz wyższe.

Uwzględniając ograniczenia związane z objętością niniejszej publikacji, w formie 
kalendarium przedstawiono jedynie krótkie opisy ważniejszych zdarzeń.

Poniżej przedstawiamy zadania wynikające z naszych planów działania jako stałe, 
realizowane w każdym roku:

• opiniowanie oraz przedkładanie propozycji nazw dla nowych ulic, placów 
i skwerów,

• uzgadnianie treści tablic upamiętniających ważne fakty historyczne dla miasta 
oraz regionu kępińskiego,

• udział w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe z okazji 
świąt państwowych i regionalnych,
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• uczestnictwo w obchodach rocznicowych miasta, kościołów, szkół, stowarzyszeń 
i organizacji działających na terenie powiatu oraz w wystawach, sympozjach i spo-
tkaniach inicjowanych przez inne jednostki kultury,

• TMZK od 1996 r., wspólnie z władzami samorządowymi Kępna, 19 października 
każdego roku jest organizatorem obchodów tzw. Krwawej nocy kępińskiej w sym-
bolicznym miejscu pamięci przy ul. Ks. Mariana Magnuszewskiego.

• od 20 lat członek TMZK – Barbara Różewska – prowadzi gimnastykę korekcyjną 
dla kobiet, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.

• z kolei Mieczysław Pawlik prowadzi kronikę towarzystwa założoną w 2000 roku.
• udział w posiedzeniach zespołu, podczas oceny placówek szkolnych przez pra-

cowników kuratorium w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• spotkania z młodzieżą szkolną – przedstawianie biogramów osób zasłużonych dla 

Ziemi Kępińskiej, odczytów i prelekcji w zakresie wiedzy regionalnej.
25 czerwca 2013 r., podczas walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego, wybrano 

nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz sąd koleżeński w składzie zamieszczonym w tej 
publikacji. W minionych latach w wyniku śmierci, skreślenia z listy członków na wnio-
sek zainteresowanych lub decyzją Zarządu z powodu nieuczestniczenia lub niepłacenia 
składek zachodziły zmiany w ilości członków TMZK. Duży wpływ na liczbę towarzystwa 
miało również powołanie 10 listopada 2004 r. Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS, 
które utworzyli nasi członkowie. Podobnie stało się w 2010 r., kiedy to uczestnicy ma-
larskich plenerów postanowili utworzyć własną organizację pod nazwą Stowarzyszenie 
Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Obecnie Towarzystwo liczy 98 członków 
zwyczajnych, 2 honorowych, a w szkolnych kołach uczestniczy około 115 uczniów.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej może prowadzić swoją działalność dzięki 
dobrej współpracy z władzami samorządowymi, Samorządową Biblioteką Publiczną, 
Biblioteką Powiatową, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Kępińskim Ośrodkiem Kultury, 
dyrekcjami i nauczycielami szkół w powiecie kępińskim. Na bieżąco współpracujemy 
z miejscową prasą, radiem i telewizją SUD. TMZK współpracuje z innymi organizacjami 
i stowarzyszeniami między innymi: TPL LUKUS Laski, Socjum Kępno i okolice, Genius 
Loci z Siemienic, Towarzystwami Rozwoju Gminy w Baranowie i Bralinie, LGD „Wro-
ta Wielkopolskie”, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Wielkopolskim 
Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu, Związkiem Harcerstwa Polskiego, PTTK. 
Oddział w Wieruszowie, Związkiem Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.

W czerwcu 2013 r. walne zebranie określiło ramowy program działalności na lata 
2013 -2017. Natomiast w maju 2014 r. walne zebranie wyraziło zgodę na utworzenie Cen-
trum Regionalizmu Ziemi Kępińskiej przy TMZK, które jest aktualnie w fazie prawno-
-organizacyjnej. Przyjęte zadania podjęte dla dobra mieszkańców Ziemi Kępińskiej 
pragniemy zrealizować przy zaangażowaniu naszych członków, wsparciu finansowym 
i materialnym władz samorządowych, pomocy dyrekcji, nauczycieli szkół, jednostek 
kultury i innych organizacji działających na terenie powiatu kępińskiego.
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40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej

Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia Towarzystwa 
na przestrzeni minionych 40 lat

 21 stycznia  1973 r. — Zebranie organizacyjne na którym podjęto uchwałę 
o utworzeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, 
zatwierdzono jego statut i wybrano 11-osobowy Zarząd. 
Pierwszym prezesem został – Tadeusz Biały. Terenem 
działania był cały powiat kępiński.

 październik 1975 r. — PTTK przy współudziale TMZK zorganizowało semina-
rium nt. „Sztuka Ziemi Kępińskiej”.

 20 maja  1976 r. — Zmiany w statucie wynikające z reformy administracyjnej 
kraju. Terenem działania Towarzystwa jest miasto i gmina 
Kępno. Wybór nowych władz – 16-osobowego Zarządu. 
Prezesem zostaje Stanisław Smardz.

   — Wspólna sesja towarzystw regionalnych działających na 
terenie Kępna: TKKŚ, TWP, PTTK, TMZK i Muzeum 
Regionalnego PTTK w Kępnie.

 24 września  1976 r. — Spotkanie działaczy TMZK z przedstawicielami Zarządu 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdańsku 
i Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu w związku z przygo-
towaniem obchodów 700-lecia Układu Kępińskiego.

 30 listopada  1976 r. — Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia 
Układu Kępińskiego oraz ustalenie programu obchodów 
na lata 1977-1982.

 maj  1977 r. — Organizacja wspólnie z KDK koncertu i imprez okolicz-
nościowych z okazji 50-lecia chóru „Echo”

 sierpień  1977 r. — Wystawa prac artysty plastyka (z Warszawy) Michaliny 
Jugo De Grodnickiej przedstawiająca m.in. piękno Kępna 
i Ziemi Kępińskiej

  1978 r. — Pomoc w wydaniu monografii Kępna autorstwa S. Nowac-
kiego i J. Kurzawy pt. „Dzieje Kępna”.

  1978 r. — Sesja naukowa przygotowana przez uczniów LO pod kie-
runkiem J. Kurzawy dla młodzieży szkolnej miasta i gmi-
ny Kępno.

 czerwiec 1978 r. — I etap wykopalisk na grodzisku wczesnośredniowiecznym 
w Kępnie pod kierunkiem archeologa z Łodzi – mgr J. 
Augustyniaka przy pomocy młodzieży z ZSZ w Kępnie.
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 27 padziernika  1978 r. — Walne zebranie TMZK. Wybrano nowy Zarząd, którego 
prezesem został ponownie S. Smardz.

 18-20 maja  1979 r. — „Dni Kępna” – TMZK wspólnie z KDK organizatorem 
i koordynatorem imprez.

 czerwiec  1979 r. — II etap badań archeologicznych na „Kopcu” pod kierunkiem 
mgr J. Augustyniaka przy pomocy młodzieży z ZSZ w Kę -
pnie. Ogólnie znaleziono 5580 sztuk przedmiotów z meta-
lu, kości zwierząt, kafli i skorup ceramicznych z XIV, XV, 
i XVI w.

 17 listopada  1979 r. — Wystawa w/w znalezisk połączona z seminarium nt. „Wy-
niki badań archeologicznych na grodzisku w Kępnie” zor-
ganizowana przez PTTK, TMZK i KDK.

 8 grudnia  1979 r. — Seminarium nt. „Ludzie łabędziego grodu” zorganizowane 
z inicjatywy PTTK i przy współudziale TMZK.

 maj  1980 r. — „Dni Kępna” TMZK – współorganizatorem imprez.
 czerwiec  1980 r. — Przeprowadzenie badań ratowniczych na cmentarzu 

kultury łużyckiej w Mechnicach pod kierunkiem mgr J. 
Wojciechowskiego z Kalisza, finansowanie prac za pośred-
nictwem TMZK i przy pomocy młodzieży szkół średnich.

  1981 r. — II wydanie monografii „Dzieje Kępna” – S. Nowackiego 
i J. Kurzawy, które zostało uzupełnione i poszerzone.

 15 lutego  1982 r. — Uroczysta wieczornica w Klubie Nauczyciela z okazji 
700-lecia podpisania Układu Kępińskiego. Organizato-
rem całości był UMiG Kępno przy współudziale działaczy 
TMZK.

 16 czerwca  1982 r. — Uroczysta Sesja Rady Narodowej M i G Kępno w auli LO 
z okazji 700-lecia Układu Kępińskiego. Wręczenie odzna-
czeń państwowych i medali pamiątkowych ludziom zasłu-
żonym dla Kępna. Referaty tematyczne wygłosili: mgr J. 
Kurzawa, mgr L. Kokociński, mgr J. Augustyniak.

 13-20 czerwca  1982 r. — Liczne imprezy w ramach programu obchodów 700-lecia 
Układu Kępińskiego.

 11-12 grudnia  1982 r. — Udział członków TMZK w sesji naukowej nt. „700 lat 
Układu Kępińskiego w Gdańsku”, zorganizowanej 
przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie.

 6 maja  1988 r. — Udział w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej 
poświęconej ruchowi oporu „Olimp” we Wrocławiu przy 
ul. Zelwerowicza.

 5 września  1989 r. — Premiera filmu dokumentalnego „Kępno ’89” – który przy-
gotowano jako program oświatowy, sfinansowany przez 
kępińskie zakłady.
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 18 października  1989 r. — Nadzwyczajne Walne Zebranie TMZK – celem reaktywo-
wania działalności, wybór Zarządu, zatwierdzenie statutu, 
rejestracja sądowa Towarzystwa.

 16 czerwca  1990 r. — Nadanie imienia Marii z Fredrów hr. Szembekowej Biblio-
tece Samorządowej w Kępnie, TMZK było współorgani-
zatorem uroczystości.

 12 lipca  1990 r. — Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie flagi miejskiej, 
projekt przygotował członek Zarządu TMZK Zygmunt 
Piasecki.

 kwiecień  1991 r. — Konkurs plastyczny „Ziemia Kępińska w oczach dziecka” 
zorganizowany przez TMZK.

  1991 r. — Remont i uruchomienie zegara na budynku Urzędu Poczty 
w Kępnie, podjęty z inicjatywy J. Adamskiego, członka 
Towarzystwa.

 3 grudnia  1991 r. — Uroczysty koncert zespołu Camerata z Rostowa n/Donem 
zorganizowany przez Towarzystwo z okazji 330 rocznicy 
nadania Kępnu praw miejskich.

 14 lutego 1992 r. — Wystawa rzeźby Stefana Matysiaka i Józefa Owczarka 
z okazji 710 rocznicy Układu Kępińskiego, wydanie kata-
logu wystawy, wydanie jednodniówki „Układ Kępiński”.

 24 kwietnia  1992 r. — Wystawa malarstwa Mieczysława „Miet”-Pawlika członka 
TMZK.

 23 maja  1992 r. — Pieszy rajd turystyczny Rogaszyce-Mikorzyn, organizowa-
ny przez PTTK i TMZK, w którym wzięła udział w więk-
szości młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.

 28 czerwca  1992 r. — Obóz archeologiczny w Grębaninie, badania dworu 
obronnego.

 lipiec  1992 r. — Remont zegara na gmachu Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie, inicjatywa TMZK.

 26 września  1992 r. — Rajd rowerowy na trasie: Kępno – Darnowiec w którym 
wzięła udział w większości młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Hanulinie.

 listopada  1992 r. — Wydanie opracowania „Harcerze kępińscy 1981-1939”, 
wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Kępnie – autorami 
Cz. Niechciał i L. Gorzendowski.

 grudzień  1992 r. — Uruchomienie po remoncie zegara na wieży kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego w Kępnie. TMZK przeprowadziło 
zbiórkę funduszy na remont.

 18 marca  1993 r. — Uchwała Rady Miejskiej w sprawie hejnału miejskiego, któ-
rym została „Piosenka Jubileuszowa” autorstwa Władysła-
wa Turowskiego w aranżacji Barbary Jabłońskiej. Uchwałę 
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podjęto na wniosek TMZK, który dokonał wyboru utworu, 
a także uzasadnił przyjęcie uchwały.

 czerwiec  1993 r. — Wydanie opracowania „Władysław Turowski 1906-1983” – 
autorstwa Lecha Gorzendowskiego i Zygmunta Matysiaka.

 16 czerwca  1993 r. — Uroczyste Walne Zebranie TMZK z okazji XX-lecia 
Towarzystwa.

 sierpień  1993 r.  — Oddanie do użytku zegara słonecznego na budynku Domu 
Kultury – koszty pokryło TMZK.

 25 września  1993 r. — Rajd rowerowy nad rzekę Pomiankę – wzięli w nim udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kępnie.

 23 października  1993 r. — Rajd pieszy na trasie: Mikorzyn-Olszowa – uczestnicy rajdu 
zapoznali się z dworkiem i kościołem w Mikorzynie.

 1 lipca  1994 r. — Wystawa rzeźby i rysunku Józefa Kurzei, TMZK wydało 
katalog wystawy.

 15 sierpnia  1994 r. — Prezentacja hejnału Kępna na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Hejnałów Miejskich w Lublinie.

  1994 r. — Rozpoczęcie ćwiczeń w zakresie gimnastyki rehabilitacyjnej 
dla osób zagrożonych osteoporozą. Organizator z ramienia 
TMZK: B. Różewska.

 24 listopada  1994 r. — Rajd pieszy na trasie: Kostów-Siemianice-Kostów – uczest-
nicy to uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Słu pi p/
Kępnem.

 17. stycznia  1995 r. — Odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wg projektu TMZK) 
upamiętniającej powrót Kępna do państwa polskiego – na 
budynku Rynek 3.

  1995 r. — Wydanie opracowania Z. Piaseckiego „Walki narodo-
wowyzwoleńcze na terytorium ostrzeszowsko-kępińskim 
podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

 6 czerwca  1995 r. — Wystawa malarstwa Mieczysława „Miet” – Pawlika „Pejzaże 
i kwiaty”, opracowanie i wydanie katalogu.

 15 lipca  1995 r. — Rajd rowerowy zorganizowany przez PTTK i TMZK na 
trasie: Skoroszów-Baldwinowice-Smogorzów-Idzikowice-
-Wabienice-Dziadowa Kłoda-Miechów-Domasłów-Nowa 
Wieś Książęca-Mnichowice-Pólko-Kępno, (65 km) z do-
wozem uczestników do Skoroszowa.

 23 września  1995 r. — Rajd pieszy po Ziemi Rychtalskiej – młodzież szkół podsta-
wowych, zapoznała się z rezerwatem przyrody „Studnica”.

 19 października  1996 r. — Poświęcenie i otwarcie miejsca upamiętniającego wydarze-
nia „Krwawej Nocy Kępińskiej” – wykonanego wg projek-
tu TMZK. Towarzystwo ufundowało tablicę umieszczoną 
w tym miejscu pamięci.
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  1997 r. — Przygotowanie i przeprowadzenie I-ej edycji konkursu 
historycznego pn. „Dzieje Ziemi Kępińskiej”. Konkurs jest 
w kalendarzu imprez i objął swoim zasięgiem od 2000 r. 
teren powiatu kępińskiego. Do chwili obecnej odbyło się 
siedem edycji.

 27 września  1997 r. — „Jesienny Rajd Rowerowy” na trasie: Osiny-Zosin-Korzeń-
-Mikorzyn-Rudniczysko-Mechnice-Domanin-Krążkowy, 
którego organizatorem był PTTK i TMZK – w większości 
wzięła w nim udział młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kępnie.

 17 stycznia  1998 r. — Odsłonięcie na ulicy Poznańskiej obelisku upamiętniają-
cego wkroczenie do Kępna w 1920 r. 11 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich.

 lipiec  1998 r. — Oznakowanie tablicami informacyjnymi grodziska średnio-
wiecznego, cmentarzyska kultury łużyckiej oraz miejsca 
w którym istniał kopiec im. J. Piłsudskiego w Kępnie.

 22 sierpnia  1999 r. — Odnowienie pomnika nagrobnego córki fundatora cmenta-
rza rzymskokatolickiego w Kępnie – Ludwiki Jóskowskiej.

 8 maja  2000 r. — Zmarła Janina Pawlicka, prezes TMZK.
 28 maja  2000 r. — Ogólnopolski Festiwal Trębaczy Wieżowych w Gdańsku 

i Lublinie. Hejnał Kępna grał R. Burzała i M. Fidyka.
 7 października  2000 r. — I Rajd rowerowy „Złota polska jesień” organizowany przez 

TMZK i KOSiR.
 16 stycznia  2001 r. — V finał konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej w sali kina 

„Sokolnia”.
 18 kwietnia  2001 r. — Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZK, pre-

zesem wybrano Krystynę Sumisławską.
 2 czerwca  2001 r. — Rajd rowerowy i autokarowy „Majówka 2001” dla młodzie-

ży i seniorów (do arboretum w Laskach) – organizatorem 
TMZK.

 29 lipca  2001 r. — Hejnał Kępna prezentowany na IV Ogólnopolskim Festi-
walu Trębaczy Wieżowych w Gdańsku i na II Przeglądzie 
Hejnalistów Miast Wielkopolskich w Rogoźnie przez R. 
Burzałę.

 6 października  2001 r. — II Rajd „Złota polska jesień” – organizowany przez TMZK 
i KOSiR.

 13 października  2001 r. — Wycieczka autokarowa dla członków i sympatyków 
TMZK – po Ziemi Kępińskiej (Trębaczów, Kobyla Góra).

 16 stycznia  2002 r. — VI finał konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej” 
w hali KOSiR. Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Kępnie.
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 20 kwietnia  2002 r. — Wycieczka autokarem dla członków i sympatyków TMZK 
po Ziemi Kępińskiej (Mroczeń, Skoroszów, Krzyżowniki, 
Laski).

 10 maja  2002 r. — Poranek poezji Pauli Wężyk w Gimnazjum w Mroczeniu – 
TMZK udzieliło pomocy i było inspiratorem.

 20-21 września  2002 r. — Udział prezesa TMZK – K. Sumisławskiej w VII Kon-
gresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie 
Wielkopolskim.

 28 września  2002 r. — III rajd rowerowy „Złota polska jesień” – 
organizator TMZK i KOSiR – na trasie 
Kęp no -Pól ko -Czer min -Mielęcin -Osiny -Kępno.

 12 października  2002 r. — Wycieczka autokarowa dla członków i sympatyków 
TMZK – po Ziemi Kępińskiej (Słupia p/Kępnem, Siemia-
nice, Bolesławiec. Chróścin).

 7 grudnia  2002 r. — Udział działaczy Towarzystwa w obchodach 40-lecia WTK 
w Poznaniu. Medal 40-lecia otrzymali: H. Tyszkiewicz 
i J. Sarnowski.

 16 stycznia  2003 r. — Finał VII edycji konkursu historycznego „Dzieje Ziemi 
Kępińskiej” w hali KOSiR. Występ Roberta Rybczyńskiego 
ucznia LO Kępno.

Przedsięwzięcia podjęte z okazji jubileuszu 30 ‑lecia powstania Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej – 5 kwietnia 2003 r.

• Podczas uroczystości zasłużeni działacze otrzymali medale „Za zasługi w upo-
wszechnianiu historii i kultury Ziemi Kępińskiej”. W części artystycznej młodzież 
z Gimnazjum w Laskach przedstawiła „Switę Laskowską. W Klubie Nauczyciela 
w Kępnie otwarto wystawę malarstwa i rzeźby lokalnych twórców. Z okazji jubi-
leuszu wydano publikację „30 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej”.

• 24 maja 2003 r. – zorganizowano II rajd rowerowy „Majówka 2003” po Ziemi 
Kępińskiej, w którym uczestniczyło 72 osoby.

• 14 czerwca 2003 r. – nastąpiło otwarcie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej na 
terenie powiatu kępińskiego od Siemianic przez Raków, Laski, Mroczeń, Grębanin, 
Bralin do Czermina, którą wytyczył Henryk Tyszkiewicz. Symboliczną pałeczkę na 
wzniesieniu Kobyla Góra przekazała turystom powiatu ostrzeszowskiego młodzież 
z Gimnazjum w Bralinie.

• W 2003 r. – dokonano inwentaryzacji mogił na cmentarzu parafialnym w Kępnie 
oraz opracowano biogramy osób zasłużonych dla Ziemi Kępińskiej.

• 4 października 2003 r. – TMZK dla członków i sympatyków zorganizowało wy-
cieczkę autokarową po ziemi kępińskiej oraz wieruszowskiej.
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Inne wykonane zadania
• 16 stycznia 2004 r. – Finał VIII edycji konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej” – hala 

KOSiR z udziałem 12 zespołów z 10 szkół.
• 1 maja 2004 r. w Gimnazjum w Mroczeniu zorganizowano promocję pierwszego 

numeru „Zeszytu Powiatowego” zatytułowanego „Przyroda powiatu kępińskie-
go”, w której uczestniczyła delegacja z niemieckiego powiatu Aurich w związku 
z integracją naszego kraju z Unią Europejską.

• 9 -10 października 2004 r. – organizacja pleneru malarskiego dla amatorów-
-plastyków w Kobylej Górze.

• 16 października 2004 r. wycieczka po Ziemi Ostrzeszowskiej, której przewod-
nikiem byli prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej – Bolesław 
Grobelny i dyrektor Muzeum Regionalnego – Mirosława Rzepecka.

• 25 stycznia 2005 r. – Finał IX edycji konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej” w hali 
KOSiR z udziałem 13 zespołów z 11 szkół.

• 14 -28 lutego 2005 r. – zorganizowano wystawę poplenerową „Kobyla Góra i okolice 
2004 r.” w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

• 11 kwietnia 2005 r. wycieczka członków i sympatyków towarzystwa do Ołoboku, 
Rusowa i Kalisza, spotkanie z senatorem, władzami miasta oraz Towarzystwem 
Przyjaciół Kalisza.

• 14 kwietnia 2005 – wydano opracowanie TMZK „Wpisani w historię Ziemi Kępiń-
skiej” wraz z oznakowaniem literowym poszczególnych sektorów na cmentarzu 
parafialnym w Kępnie.

• 17 września 2005 r. wycieczka po Ziemi Kępińskiej dla członków i sympatyków 
TMZK.

• 18 stycznia 2006 r. – Finał X edycji konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej” w hali 
KOSiR z udziałem 16 zespołów z 11 szkół.

• 18 czerwca 2006 r. w ramach „Dni Kępna” zorganizowano wystawę prac plastyka 
amatora Mieczysława Pawlika oraz przedstawiono działalność i dorobek TMZK.

• 9 -10 września 2006 r. zorganizowano II plener malarski plastyków -amatorów 
w Siemianicach z udziałem 25 uczestników. W dniach 4 -17 listopada wystawa 
poplenerowa tych prac w Bibliotece Powiatowej w Kępnie. Wystawę zwiedziło 
około 300 osób.

• 29 listopada 2006 r. konferencja naukowa nt. „Ludowa władza z perspektywy 
powiatu. Kępno i okolice w latach 1945 -1956” z udziałem 200 osób, w tym 50 uczniów 
szkół średnich oraz 21 pracowników naukowych. Referaty podczas konferencji wy-
głosili między innymi: Henryk Tyszkiewicz, Marian Lorenz, Stanisław Kowalski.

• 21 marca 2007 r. – Finał XI edycji konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej „w Gimna-
zjum w Mroczeniu z udziałem 39 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych.

• 16 czerwca 2007 r. – wycieczka autokarowa dla członków i sympatyków TMZK 
do Byczyny, udział brało 38 osób.

• 22 września 2007 r. wycieczka autokarowa po Ziemi Namysłowskiej dla 48 osób.
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• 10 października 2007 r. – I Dzień Regionalisty nt.: „Wykopaliska archeologiczne 
Źródelnia – Mikorzyn” – Jerzy Wojciechowski, „Kępno na dawnych widokówkach” 
– Piotr Kozica, „Ochrona przyrody w LZD Siemianice” – Krystyna Ruda – Ertel.

• 21 lutego 2008 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku byłego więzienia 
w Kępnie ul. Sienkiewicza 26 z udziałem posłów, senatorów, prezesów IPN Od-
działów z Warszawy, Wrocławia, Poznania i Łodzi, dyrekcji Archiwum Państwo-
wego w Poznaniu i Kaliszu, księży, władz samorządowych powiatu i gmin, szkół, 
członków rodzin, miejscowych mediów. Uroczystości przewodniczył prezes TMZK 
Henryk Tyszkiewicz. W dniu tym odbyła się promocja książki wydanej przez IPN 
„Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945 -56. Szkice i studia„.

• 2 kwietnia 2008 r. – Finał XII edycji konkursu „DZK” w Gimnazjum w Bralinie 
z udziałem 34 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych.

• 25 września 2008 r. – udział członków TMZK w spotkaniu trzech wyznań przy 
kępińskiej synagodze z udziałem duchowieństwa żydowskiego, katolickiego i ewan-
gelickiego, promocja książki Mirosława Łapy „Kępińscy Żydzi”.

• 4 -5 października 2008 r. – IV plener malarski amatorów -plastyków Ziemi Kępiń-
skiej w Mikorzynie dla 47 osób, wystawa poplenerowa prac – 7. XI w Bibliotece 
Powiatowej w Kępnie.

• 15 października 2008 r. – II Dzień Regionalisty nt. „Parafia ewangelicka w Kępnie” 
– wykłady: pastor Michał Kühn oraz „Kępińscy Żydzi” – Mirosław Łapa redaktor 
naczelny „Tygodnika Kępińskiego”.

• 26 stycznia 2009 r. – burmistrz MiG Kępno – podczas spotkania noworocznego – 
wręczył Towarzystwu statuetkę – „Przyjaciel Kępna” – za działalność na rzecz 
społeczeństwa Ziemi Kępińskiej.

• 19 marca 2009 r. – III Dzień Regionalisty nt. „Powstanie Wielkopolskie na froncie 
ostrzeszowsko -kępińskim” – Ireneusz Juskowiak.

• 8 kwietnia 2009 r. – Finał XIII konkursu „DZK” – Gimnazjum w Mikorzynie 
z udziałem 34 uczniów z 10 szkół gimnazjalnych.

• 20 maja 2009 r. – walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze, prezesem ponownie 
wybrano Henryka Tyszkiewicza, a wiceprezesem Mariana Lorenza. Do zarządu 
wybrano nowych członków.

• 23 maja 2009 r. – odsłonięcie pomnika przy Szkole Podstawowej w Krążkowach 
„W hołdzie żołnierzom 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich przejmujących Ziemię Kę-
pińską w dniu 17 stycznia 1920 r.” przez wiceburmistrza Jolantę Jędrecką oraz prezesa 
TMZK Henryka Tyszkiewicza. Obchody 150 -lecia istnienia placówki w Krążkowach.

• 4 czerwca 2009 r. – udział w obchodach 20. rocznicy demokratycznych wyborów 
do Sejmu i Senatu, z udziałem władz samorządowych wszystkich gmin, referat 
okolicznościowy wygłosił Henryk Tyszkiewicz – były sekretarz Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” w Kępnie.

• 26 czerwca 2009 r. – spotkanie członków TMZK z przedstawicielami Dolnośląskie-
go Towarzystwa Społeczno -Kulturalnego z udziałem prezesa Anatola Jana Ome-
laniuka, dyskusja o związkach i relacjach na pograniczu śląsko -wielkopolskim.
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• 1 września 2009 r. – udział w uroczystości odsłonięcia tablicy na obelisku przy 
Rondzie Kombatantów przy ul. Młyńskiej w Kępnie.

• 26 -27 września 2009 r. – V plener malarski plastyków -amatorów w Bralinie, 
z udziałem 33 osób.

• 26 października 2009 r. – IV dzień Regionalisty nt. „Laski oraz paulini w Laskach” 
– Florian Piasecki oraz Paweł Trzęsicki.

• 17 stycznia 2010 r. – obchody 90. rocznicy przyłączenia do Macierzy Ziemi Kę-
pińskiej – spotkanie w Powiatowej Bibliotece Publicznej, okolicznościowy referat 
przedstawił Marian Lorenz.

• 25 marca 2010 r. – V Dzień Regionalisty nt. „Dzieje Bralina oraz kościoła na Pólku” 
przedstawił Henryk Tyszkiewicz.

• 14 kwietnia 2010 r. – Finał XIV edycji konkursu „DZK” w Zespole Szkół Laski, 
z udziałem 33 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych.

• 2 września 2010 r. – udział 15 -osobowej delegacji członków TMZK w konferen-
cji IPN zorganizowanej w Wieruszowie z okazji 71. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Referat pt. „Pogranicze śląsko -wielkopolskie w przeddzień wybuchu 
II wojny światowej – wybrane zagadnienia” wygłosił prezes TMZK Henryk Tysz-
kiewicz. W dniu tym delegacja złożyła wiązanki kwiatów w miejscach pamięci 
w Torzeńcu i Mikorzynie.

• 25 -26 września 2010 r. plener malarski plastyków amatorów TMZK w Rychtalu, 
wystawa poplenerowa – 5 listopada 2010 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna.

• 22 października 2010 r. – VI Dzień Regionalisty nt. „Historii rozwoju Gminy Bara-
nów”, którą przedstawił Jan Sarnowskim z Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów.

• 25 marca 2011 r. – VII Dzień Regionalisty nt. „Wpływ traktatu wersalskiego na 
ustalenie granicy południowo -zachodniej powiatu kępińskiego” – Marian Lorenz 
oraz „Pogranicze śląsko -wielkopolskie w przededniu II wojny światowej i pierwsze 
dni okupacji” – Henryk Tyszkiewicz.

• 6 kwietnia 2011 r. – Finał XV edycji konkursu „DZK” w Gimnazjum Perzów, 
z udziałem 33 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych.

• 25 czerwca 2011 r. – udział członków TMZK w sympozjum regionalnym – Laski 
2011, wystąpienie prezesa Henryka Tyszkiewicza.

• 11 października 2011 r. – VIII Dzień Regionalisty nt. „350 -lecie lokacji Kępna na 
prawie magdeburskim” – Jerzy Wojciechowski.

• 29 stycznia 2012 r. zmarł Śp. Henryk Tyszkiewicz – Prezes TMZK, pogrzeb odbył 
się 2 lutego 2012 r. na cmentarzu parafialnym w Kępnie.

• 26 marca 2012 r. – IX Dzień Regionalisty nt. „424 rocznica Bitwy Byczyńskiej z 1588 r. 
i jej znaczenie i związki z Ziemia Kępińską”– wykład Jerzego Wojciechowskiego.

• 4 kwietnia 2012 r. – Finał XVI edycji konkursu „DZK” – Dom Kultury i Gimna-
zjum w Krążkowach z udziałem 37 uczniów, z 8 szkół gimnazjalnych. Wystawa 
poświęcona Śp. Henrykowi Tyszkiewiczowi – Prezesowi TMZK.
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• 7 grudnia 2012 r. – X Dzień Regionalisty nt. „Sylwetki kępińskich kapłanów” – 
Grzegorz Badowski, „Kapłani bralińscy” – Marian Kucharzak. Z udziałem ks. pro-
boszcza parafii św. Marcina w Kępnie Jerzego Palpuchowskiego.

• 8 maja 2013 r. – Finał XVII edycji konkursu „DZK” w Gimnazjum nr 2 w Kępnie 
oraz Klubie Nauczyciela. Występ uczniów z Gimnazjum nr 2 w Kępnie, program 
pt. „Zbrodnia Katyńska – pamiętamy”.

• 7 grudnia 2013 r. – nominacji do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kultury w Poznaniu przyznanej dla TMZK. Nasze Towarzystwo reprezentował 
prof. dr hab. Jerzy Babiak.

• 11 grudnia 2013 r. – XI Dzień Regionalisty nt. „Prof. Edward Polanowski” – 
dr Anna Szurczak – Kaliskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Słupianie znani 
i nieznani” – mgr Łukasz Kamiński.

• 20 marca 2014 r. – XII Dzień Regionalisty nt. publikacji „Był taki czas” – doty-
czącej pogranicza śląsko -wielkopolskiego – dr Aleksandra Hołubecka -Zielnica 
z Wrocławia.

• 10 kwietnia 2014 r. – Finał XVIII edycji konkursu „DZK” w Gimnazjum Bralin – 
sala „Tęcza” z udziałem 42 uczniów z 8 szkół gimnazjalnych.

• 11 -13 września 2014 r. – udział delegatów stowarzyszeń z Ziemi Kępińskiej 
w X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy.

• 22 października 2014 r. – jubileusz 40 -lecia istnienia Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kępińskiej.

Opracowano na podstawie prowadzonej kroniki,
posiadanej dokumentacji sprawozdawczej i księgowej,
oraz zbioru zdjęć wykonanych przez członków TMZK

Marian Lorenz
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Składy osobowe poszczególnych Zarządów

Od 21 stycznia 1973 r. do 20 maja 1976 r.
Zarząd: 1. Tadeusz Biały – prezes
 2. Jan Parzonka – wiceprezes
 3. Stanisław Smardz – wiceprezes
 4. Henryk Żarnowski – sekretarz
 5. Alicja Toporowicz – skarbnik
Członkowie:  Czesław Jański, Zygmunt Guła, Edmund Maleszka, Feliks Gruszka, 

Jan Gandecki, Eugeniusz Kaczmarek.
Komisja Rewizyjna:  Wojciech Pachołek – przewodniczący 

Członkowie:  Jerzy Patalas, Henryk Pezalski, Wacław Kanicki, 
Roman Brust.

Sąd Koleżeński:  Idzi Wojtoniak – przewodniczący 
Członkowie:  Maria Nowakowska, Edmund Jędraszczyk, 

Feliks Skąpski, Jan Przybylski.

Od 20 maja 1976 r. do 27 października 1978 r.
Zarząd: 1. Stanisław Smardz – prezes
 2. Jan Parzonka – wiceprezes
 3. Stanisław Pezalski – wiceprezes
 4. Jan Gandecki – sekretarz
 5. Alicja Toporowicz – skarbnik
Członkowie:  Jan Kurzawa (przewodniczący komisji d/s historycznych), Feliks 

Gruszka (przew. kom. ds. ochrony zabytków), Zygmut Guła (przew. kom. 
ds. ochrony przyrody i środowiska), Edmund Maleszka, Eugenniusz 
Kaczmarek, Grzegorz Badowski, Krystyna Sumisławska, Dobrosława 
Małecka, Zygmunt Piasecki, Eleonora Pelińska, Zbigniew Dunajski.

Komisja Rewizyjna:  Zdzisław Biernat – przewodniczący 
Członkowie: Tadeusz Kuźniar, Kazimierz Szymkowiak.

Sąd Koleżeński:  Zenon Polak – przewodniczący 
Członkowie: Roman Gola, Marian Żak

Od 27 października 1978 r. do 22 kwietnia 1988 r.
Zarząd: 1. Stanisław Smardz – prezes
 2. Stanisław Pezalski – wiceprezes
 3. Jan Parzonka – wiceprezes
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 4. Kazimierz Solarek – sekretarz
 5. Alicja Toporowicz – skarbnik
Członkowie:  Zygmunt Guła, Jan Kurzawa, Feliks Gruszka, Jan Gandecki, 

Władysław Żarnowski, Czesław Kucharzak, Zdzisław Bacik, 
Alfred Krawczyk, Józef Derkacz, Idzi Kalis, Franciszek Grab, 
Krystyna Sumisławska, Roman Gola.

Komisja Rewizyjna:  Zdzisław Biernat – przewodniczący 
Członkowie: Tadeusz Kuźniar, Kazimierz Szymkowiak.

Sąd Koleżeński:  Zenon Polak – przewodniczący 
Członkowie: Janina Pawlicka, Marian Żak.

Od 18 października 1989 r. do 23 marca 1992 r.
Zarząd: 1. Janina Pawlicka – prezes
 2. Jerzy Wojciechowski – wiceprezes
 3. Zygmunt Matysiak – wiceprezes
 4. Grażyna Grzesiak – sekretarz
 5. Tadeusz Podyma – skarbnik
Członkowie:  Krystyna Sumisławska, Lech Gorzendowski. 

Po wyborach uzupełniających w dniu 5.12.1989 r. członkami również 
zostali: Zygmunt Piasecki, Edmund Radefeld, Władysław R. Szeląg, 
Antoni Czapracki.

Komisja Rewizyjna:  Grzegorz Badowski – przewodniczący 
Członkowie: Władysław Żarnowski, Kazimierz Walczak.

Sąd Koleżeński:  Ryszard Subalski – przewodniczący 
Członkowie: Michał Dembek, Wacław Niechciał.

Od 23 marca 1992 r. do 18 listopada 1994 r.
Zarząd: 1. Janina Pawlicka – prezes
 2. Jerzy Wojciechowski – wiceprezes
 3. Zygmunt Matysiak – wiceprezes
 4. Lech Gorzendowski – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak – skarbnik
Członkowie:  Eugeniusz Kaczmarek, Zygmunt Piasecki, Marian Lorenz, 

Edmund Radefeld, Henryk Tyszkiewicz, Krystyna Sumisławska.
Komisja Rewizyjna:  Grzegorz Badowski – przewodniczący 

Członkowie: Władysław Żarnowski, Jerzy Patalas.
Sąd Koleżeński:  Michał Dembek – przewodniczący 

Członkowie: Wacław Niechciał, Łukasz Majewski.

Od 18 listopada 1994 r. do 11 grudnia 1996 r.
Zarząd:  1. Janina Pawlicka – prezes
 2.Jerzy Wojciechowski – wiceprezes
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 3. Mieczysław Pawlik – wiceprezes
 4. Zenobia Witek-Talaga – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak – skarbnik
Członkowie:  Barbara Różewska, Eugeniusz Kaczmarek, Zbigniew Dunajski, Henryk 

Tyszkiewicz, Maria Królikowska, Marian Lorenz.
Komisja Rewizyjna:  Grzegorz Badowski – przewodniczący 

Członkowie: Łukasz Majewski, Artur Wójcik.
Sąd Koleżeński:  Michał Dembek – przewodniczący 

Członkowie: Krystyna Sumisławska, Wacław Niechciał.

Od 11 grudnia 1996 r. do 17 kwietnia 2001 r.
Zarząd:  1. Janina Pawlicka – prezes
 2. Jerzy Wojciechowski – wiceprezes
 3. Mieczysław Pawlik – wiceprezes
 4. Zenobia Witek-Talaga – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak – skarbnik
Członkowie:  Barbara Różewska, Krzysztof Rudziński, Maria Królikowska, Irena 

Nowak, Eugeniusz Kaczmarek, Marian Lorenz.
Komisja Rewizyjna:  Grzegorz Badowski – przewodniczący 

Członkowie: Łukasz Majewski, Artur Wójcik.
Sąd Koleżeński:  Krystyna Sumisławska – przewodnicząca 

Członkowie: Maria Pacyna, Teresa Matysiak.

Od 18 kwietnia 2001 r. do chwili obecnej (kwiecień 2003 r.)
Zarząd:  1. Krystyna Sumisławska – prezes
 2. Jerzy Wojciechowski – wiceprezes
 3. Henryk Tyszkiewicz – wiceprezes
 4. Zenobia Witek-Talaga – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak – skarbnik
Członkowie: Mieczysław Hanisch, Mieczysław Pawlik, Marian Lorenz, Piotr Kozica, 

Krzysztof Rudziński, Barbara Różewska.
Komisja Rewizyjna: Łukasz Majewski – przewodniczący
Członkowie: Irena Nowak, Maria Dwernicka.

Sąd Koleżeński: Jerzy Patalas – przewodniczący
Członkowie: Maria Pacyna, Zygmunt Piasecki.

Od 14 maja 2005 r.
Zarząd:  1. Krystyna Sumisławska –prezes
 2 Henryk Tyszkiewicz,
 3.Jerzy Wojciechowski –wiceprezesi
 4.Halina Kurzeja – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak –skarbnik
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Członkowie:  Mieczysław Hanisch, Marian Lorenz, Piotr Kozica, Barbara Różewska, 
Zenobia Witek -Talaga, Mieczysław Pawlik

Komisja Rewizyjna:  Łukasz Majewski – przewodniczący 
Maria Dwernicka, Marian Balcer –członkowie

Sąd Koleżeński:  Maria Pacyna oraz Dorota Szymczak 
10 maja 2007 roku z funkcji prezesa zrezygnowała 
Krystyna Sumisławska z powodu objęcia mandatu radnego, odtąd 
funkcję pełnił Henryk Tyszkiewicz.

Od 20 maja 2009 r.
Zarząd:  1. Henryk Tyszkiewicz – prezes
 2. Jerzy Wojciechowski,
 3 Marian Lorenz – wiceprezesi
 4. Halina Kurzeja – sekretarz
 5. Grażyna Grzesiak – skarbnik
Członkowie:  Grzegorz Badowski, Mieczysław Pawlik, Barbara Różewska, Irena Sadek, 

Krystyna Sumisławska, Zenobia Witek -Talaga
Komisja Rewizyjna:  Łukasz Majewski – przewodniczący 

Marian Balcer – z -ca, Maria Dwernicka – sekretarz
Sąd Koleżeński:  Maria Zięba – przewodnicząca 

Dorota Szymczak – z-ca, Maria Pacyna – sekretarz
Po śmierci w dniu 29.01.2012 r. prezesa Henryka Tyszkiewicz od 29 lutego 2012 r. 
do 25 czerwca 2013 r. funkcję tą pełnił Marian Lorenz

Od 25 czerwca 2013 r. do września 2014 r./
Zarząd:  1. Marian Lorenz – prezes

 2. Jerzy Wojciechowski,
 3. Grzegorz Badowski – wiceprezesi
 4. Maria Dwernicka – sekretarz
 5. Sławomir Kasztelan -skarbnik

Członkowie: Mieczysław Pawlik, Irena Sadek, Krystyna Sumisławska, Lidia Nawrot, 
Maria Łabuda, Dominik Makosch

Komisja Rewizyjna:  Łukasz Majewski – przewodniczący 
Marian Balcer, Marcin Jeziorny –członkowie

Sąd Koleżeński:  Halina Kurzeja –przewodnicząca 
Cecylia Płaza, Stefania Majewska – członkowie
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Zmarli członkowie TMZK szczególnie zasłużeni 
w upowszechnianiu historii i kultury regionu

1. Tadeusz Biały
2. Jan Gandecki
3. Zygmunt Guła
4. Tomasz Godzina
5. Roman Gola
6. Lech Gorzendowski
7. Eugeniusz Kaczmarek
8. Idzi Kalis
9. Franciszek Kirło-Nowaczyk

10. Alfred Krawczyk
11. Adam Królikowski
12. Jan Kurzawa
13. Tadeusz Kuźniar
14. Edmund Maleszka
15. Zygmunt Matysiak
16. Konrad Nitzke
17. Maria Nowakowska
18. Jan Parzonka

19. Janina Pawlicka
20. Zenon Polak
21. Stanisław Ramza
22. Feliks Skąpski
23. Stanisław Smardz
24. Kazimierz Solarek
25. Edwin Stachuła
26. Antoni Szyszka
27. Janina Jędrasik
28. Zdzisław Jędrasik
29. Mirosława Kempa
30. Józef Owczarek
31. Zygmunt Piasecki
32. Czesław Wołk
33. Wojciech Urbański
34. Teresa Tokarek
35. 35 Henryk Tyszkiewicz
36. Józef Adamski



— 52 —

Wykaz skrótów

PMRN...................– Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
PK FJN .................– Powiatowy Komitet Frontu jedności Narodowej
WTK .....................– Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
PPKO ....................– Powiatowa Poradnia Kulturalno Oświatowa
MPGK ..................– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
PiMBP ..................– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
PTTK ....................– Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
PZGS .....................– Powiatowy Zarząd Gminnych Spółdzielni
TKKŚ ....................– Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
ZMG TKKŚ .........– Zarząd Miejsko Gminny TKKŚ
TWP  ....................– Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
PZPR .....................– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
KMG PZPR ..........– Komitet Miejsko Gminny PZPR
KDK ......................– Kępiński Dom Kultury
TKKF ....................– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
SZS ........................– Szkolny Związek Sportowy
ZHP ......................– Związek Harcerstwa Polskiego
ZSMP ....................– Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej
WSS .......................– Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców
WPHW.................– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
WOSiR ..................– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
OSP .......................– Ochotnicza Straż Pożarna
ZSP ........................– Zawodowa Straż Pożarna
GS ..........................– Gminna Spółdzielnia
PBRol ....................– Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
RDP.......................– Rejon Dróg Publicznych
PSS ........................– Powszechna Spółdzielnia Spożywców
PBK .......................– Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego
„Medo” .................– Przedsiębiorstwo Odzieżowe „Medo”
PGR Mianowice ..– Państwowe Gospodarstwo Rolne Mianowice
„REMO” ...............– Zakład Remontowy Obrabiarek „PONAR-REMO”
TMZK ...................– Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
LO .........................– Liceum Ogólnokształcące
ZSZ ........................– Zasadnicza Szkoła Zawodowa
UMiG ...................– Urząd Miasta i Gminy
MKKS ...................–  Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy
KOSiR  ..................– Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji
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40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej

DZK ......................– konkurs historyczny „Dzieje Ziemi Kępińskiej”
LZD .......................–  Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu,
LGD ......................–  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota 

Wielkopolski”
KOK ......................–  Kępiński Ośrodek Kultury przy u. Broniewskiego/ dawny 

Klub Nauczyciela/,
IPN ........................– Instytut Pamięci Narodowej,
TPL LUKUS .........– Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS
GENIUS LOCI ....– Stowarzyszenie Krańców Ziemi Ojczystej w Siemianicach
SOCJUM ..............– Stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice”
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