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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
KOŚCIAŃSKIEJ ZA OKRES 24. 02. 2015 - 26.03. 2019 R.
W okresie sprawozdawczym zarząd pracował w następującym składzie:
1/ Zdzisław Witkowski – prezes zarządu
2/ Kazimierz Zimniewicz – wiceprezes zarządu
3/ Jan Kozak – wiceprezes zarządu
4/ Ireneusz Krzysiak - sekretarz
5/ Miron Ratajczak – skarbnik
6/ Maciej Szymczak – członek
7/ Grzegorz Nowak – członek (do 31.12.2016)
8/ Maciej Matysiak – członek (od 24.02.2017)
Rok 2015
Zarząd rozpoczął pracę z dniem 24 lutego 2015 po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W bieżącej kadencji w roku 2015 odbył 7 zebrań plenarnych – we wszystkich
uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Janusz Reich.
Zebrania odbywały się w siedzibie TMZK w Ratuszu w Kościanie, gdzie w każdy wtorek
i piątek tygodnia dyżurowali członkowie zarządu I. Krzysiak, M. Ratajczak, Z. Witkowski,
M. Szymczak oraz Aleksandra Ciesielska, J. Reich – Komisja Rewizyjna.
Działalność zarządu koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, generalnie
kontynuowano dotychczasowe formy pracy.
Kolejny rok – społecznie obsługę księgową prowadził Jerzy Szyguła.
W roku 2015 odbyły się następujące wykłady:
24.03 – mgr Hanna Czarnecka: Budżet Kościana w latach 2010-2013
21.04 - lek. wet. Grzegorz Nowak, mgr Zdzisław Witkowski: Ciekawostki
ornitologiczne Ziemi Kościańskiej w kontekście planowanych farm
wiatrowych na terenie Gminy Śmigiel
26.05 – mgr Danuta Kaszewska: Profesor Adam Kaletka z Wielichowa (1887-1956).
Zebranie wyjazdowe w Wielichowie
30.06 – lek. wet. Grzegorz Nowak, mgr Zdzisław Witkowski: 20-lecie Klubu Rotary
w Kościanie (zebranie wyjazdowe w Racocie)
29.09 – prof. dr hab. Michał Kara: Wczesnośredniowieczny gród w Bonikowie –
ośrodek władzy i kultu
27.10 – prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz: Martyrologium Kościańskie
24.11 – prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak: Marihuana – za i przeciw. Problemy
do rozwiązania wśród dorosłych i młodzieży
15.12 - inż. Ireneusz Krzysiak, mgr Zdzisław Witkowski: Zieleń Kościana – diagnoza
stanu obecnego
Ze względu na trwający remont Biblioteki Publicznej w Kościanie - przez cały rok
2015 wykłady odbywały się – poza wyjazdowymi – w Muzeum Regionalnym w Kościanie. Wykłady wyjazdowe miały miejsce w Wielichowie i Racocie.
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Towarzystwo kontynuowało przekazywanie swoich wydawnictw bibliotekom, szkołom, organizacjom społecznym, a także osobom prywatnym. Dokonywano też wysyłki
egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw, a także bibliotekom, które zwracały się do
TMZK o dostarczenie publikacji – m.in. Biblioteka UAM. Regularnie dostarczamy nasze
wydawnictwa Śremskiemu Towarzystwu Kulturalnemu.
W maju 2015 r. G. Nowak przekazał komplet wydawnictw TMZK do szkoły w Splicie
w Chorwacji.
W dalszym ciągu sprawnie funkcjonuje strona internetowa www. tmzk.pl. Obsługą
strony zajmował się G .Nowak, zdjęcia przygotowywał M. Szymczak. Strona zawiera
informacje na temat wykładów, publikacji, fotogalerię, nowości wydawnicze, a także
wskazuje kontakt z Towarzystwem. Kilkakrotnie osoby zainteresowane towarzystwem
bądź poszukujące materiałów regionalnych nawiązywały kontakt z TMZK za pośrednictwem strony.
W dniu 27.03.2015 dokonano opłaty za funkcjonowanie strony w kwocie 381,30zł.
W okresie sprawozdawczym zarząd przyjął do TMZK nowych członków.
Kolejny rok – plan wykładów na rok 2016 przygotował i dostarczył w formie drukowanych kart prof. K. Zimniewicz.
Udział w pracy innych osób i organizacji:
- Z. Witkowski – na zaproszenie posła na sejm RP Wojciecha Ziemniaka wziął udział
w centralnych uroczystościach „Dni Olimpijczyka” w Racocie w dniu 17.04.2015r.
W Kościanie przy ulicy Targowej w dniu 17.04.2015r. odbyło się odsłonięcie tablicy
pamiątkowej ku czci pomordowanych policjantów Państwowej Policji Kościańskiej,
a następnie w Muzeum Regionalnym w Kościanie sesja popularno-naukowa poświęcona
zamordowanym pt: „Kościańscy policjanci Policji Państwowej w służbie Ojczyźnie 1919 1939”. Udział - Z. Witkowski. Z tej okazji Muzeum Regionalne wydało kolejny 3 numer
„Kościańskich Zeszytów Muzealnych” zatytułowany „Policjanci ziemi kościańskiej, ofiary
dwóch totalitaryzmów 1939-1945”. 2 egzemplarze złożono do zbiorów biblioteki TMZK.
- 12.05.2015r. Z. Witkowski wziął udział w spotkaniu w Szkole Muzycznej w Kościanie poświęconym dr K. Winowicz w 1-szą rocznicę śmierci. Ukazała się publikacja „Ks.
Prałat dr Józef Surzyński” autorstwa K. Winowicz – jest to wznowienie (3 wydanie) wraz
z biogramem K. Winowicz.
- 15.05.2015r.odbyło się otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym w Kościanie –
„Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”. Udział - Z. Witkowski.
- 16.05.2015r. kolejna Noc Muzeów. Otwarcie wystawy „Ptaki Ziemi Kościańskiej
w obiektywie Jacka Olejniczaka”. Wystawę zorganizowało Muzeum Regionalne
w Kościanie z inicjatywy I. Krzysiaka, który nawiązał kontakt z autorem i zaproponował
wystawę.
- 25.09.2015r. Z. Witkowski uczestniczył - na zaproszenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Burmistrza Kościana i Wójta Gminy Kościan – w Wielkopolskich
obchodach Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Kościanie i Turwi.
- W dniach 22-23.10.2015 we Wschowie i w Lesznie odbyła się konferencja naukowa
na temat „Życie duchowe na Ziemi Wschowskiej i pograniczu Wielkopolsko-Śląskim”
Udział - G. Nowak i Z. Witkowski.
- Na zaproszenie ks. Stanisława Tokarskiego – proboszcza w Racocie w dniu
3.11.2015r. Z. Witkowski wziął udział w spotkaniu w pałacu w Racocie, które poświę-
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cone było koncepcji przygotowywanego opracowania – dokumentacji historyczno-artystycznej Emiliana Prałata na temat miejscowości Racot. TMZK udostępniło niepublikowane materiały na ten temat.
- 5.11.15. w Cichowie miało miejsce doroczne wręczenie nagród Wiadomości
Kościańskich. Udział Z. Witkowski. Jednym z laureatów nagrody został b. Prezydent RP
– Bronisław Komorowski, który nagrodę odebrał osobiście.
Działalność bieżąca:
W miesiącu wrześniu Z. Witkowski przygotował i wysłał do Biura ISBN Biblioteki
Narodowej w Warszawie sprawozdanie z wykorzystania przydzielonych numerów ISBN
dla TMZK. Wykorzystano wszystkie numery z 10 przydzielonych. Telefonicznie
pracownica Biura poinformowała, że sprawozdanie w wersji „papierowej” nie zostanie
przyjęte, bowiem obowiązuje wyłącznie droga „elektroniczna”, która wymaga rejestracji
w serwisie e-ISBN i tylko tą drogą można ubiegać się o przyznanie kolejnych numerów –
po wykorzystaniu wszystkich przyznanych do tej pory. Przesłania sprawozdania drogą
elektroniczną i rejestracji w serwisie e-ISBN dokonał G. Nowak.
Przez cały okres sprawozdawczy trwały prace i zbieranie materiałów do kolejnego
XIV tomu pamiętnika TMZK
Wystawy, sesje, seminaria
W dniu 1 lipca 2015 roku odbyła się sesja naukowa w Muzeum Regionalnym
w Kościanie – organizowana przez Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN
przy udziale TMZK pod tytułem: „Województwo poznańskie w XVI wieku”. Drogą
elektroniczną Zakład przekazał 6 proponowanych tematów. Dla TMZK przewidziano
3 tematy. Towarzystwo przygotowało referaty: Dariusz Kram - Układ przestrzenny
XVI-wiecznego Kościana, Grzegorz Nowak – Bojanowscy z Parska i Starego Bojanowa
w XVI wieku, dr Eugeniusz Śliwiński – Arciszewscy w Śmiglu na przełomie XVI/XVII
wieku.
Logo sesji przygotował G. Nowak.
Sesja trwała od godziny 9.00 do 20.00, przebiegła sprawnie, dopisała frekwencja,
towarzyszyło sesji duże zainteresowanie. Podkreślić należy wysoki poziom merytoryczny wykładów i dyskusji. TMZK oprowadziło gości po Kościanie, Racocie i Bruszczewie.
Dla TMZK wpłynęły podziękowania od PAN za pomoc w organizacji i sprawny
przebieg sesji. Sprawą otwartą pozostaje druk materiałów sesji, do czego zobowiązało
się TMZK, ale do końca 2015 roku materiały nie zostały przekazane ze strony PAN –
Zakładu Atlasu Historycznego.
Wydawnictwa
W miesiącu kwietniu 2015 ukazało się drukiem sprawozdanie zarządu TMZK za
kadencję 2011-2015. Druk przygotował G. Nowak, koszt druku 1.290,27zł.
W czerwcu ukazała się kolejna publikacja TMZK – „20 lat Klubu Rotary w Kościanie”
autorstwa Zdzisława Witkowskiego i Grzegorza Nowaka. Koszt wydawnictwa w całości
pokrył Klub Rotary w Kościanie, nakład 1.000 egz.
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Inna działalność
Trwa porządkowanie i wzbogacanie biblioteki TMZK.
Towarzystwo kontynuuje współpracę z innymi organizacjami – m.in. z WTK, PTTK
o/Kościan, PAN, samorządami kościańskimi, szkołami, Muzeum Regionalnym w
Kościanie, Muzeum Okręgowym w Lesznie, Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Rok 2016
Zarząd kontynuował pracę w kolejnym roku 2016. – 2-gim po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W roku 2016 odbyło się 8 zebrań plenarnych – we wszystkich
uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Janusz Reich.
Zebrania odbywały się w siedzibie TMZK w Ratuszu w Kościanie, gdzie w każdy wtorek
i piątek tygodnia dyżurowali członkowie zarządu I. Krzysiak, M. Ratajczak, Z. Witkowski,
M. Szymczak oraz Aleksandra Ciesielska, J. Reich – Komisja Rewizyjna.
Działalność zarządu koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, generalnie
kontynuowano dotychczasowe formy pracy.
Kolejny rok – społecznie obsługę księgową prowadził Jerzy Szyguła, który dostarczył
do Urzędu Skarbowego w Kościanie sprawozdanie finansowe TMZK za rok 2015.
W roku 2016 odbyły się następujące wykłady:
26.01. – mgr Michał Jurga – Plany inwestycji miejskich i zewnętrznych w Kościanie
do roku 2020
23.02. – dr Jacek Pokładecki - Czy w Polsce znikną powiaty?
15.03. – prof. Violetta Julkowska – Kościan – historia miasta, a kultura historyczna
mieszkańców
26.04. – Andrzej Skibiński – Lasy Doliny Obrzańskiej
31.05. – mgr Maciej. Szymczak – Historia i kultura utrwalona w rzeźbie
28.06. – mgr Elżbieta Olender – Materiały źródłowe do dziejów Kościana
27.09. – dr Kamila Szymańska – Cmentarz luterański w Śmiglu i Nietążkowie
25.10. – ks. mgr Rafał Rybacki – Opisy Kościana w źródłach kościelnych
29.11. – dr Przemysław Trawa – Rola międzynarodowych targów we współczesnym
świecie
13.12. – prof. dr hab. Krzysztof Kujawa – Czy to dobrze, że będzie cieplej?
Zmiana tematu i wykładowcy nastąpiła w miesiącu grudniu z wagi na brak możności
wystąpienia dr C. Trosiaka, którego zastąpił prof. k. Kujawa
Od roku 2016 wykłady ponownie odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kościanie. Na wniosek I. Krzysiaka zakupiono Księgę Pamiątkową dla rejestracji
i dokumentowania wykładów TMZK. Księga zawierać będzie listę słuchaczy, wykładowców, ewentualne uwagi czy wpisy okolicznościowe, a także ulotki informacyjne.
Wydawnictwa
W miesiącu czerwcu wydano XIV tom Pamiętnika TMZK – w nakładzie 1.000 egz. –
koszt 12.022,50 zł.
Współwydawca Quarta. Publikacja posiada 3 numery: 2x ISBN oraz ISSN jako seria
– tak oceniła publikację Biblioteka Narodowa – Biuro ISBN.
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Towarzystwo kontynuowało przekazywanie swoich wydawnictw bibliotekom, szkołom, organizacjom społecznym, a także osobom prywatnym. Dokonywano też wysyłki
egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw, a także bibliotekom, które zwracały się do
TMZK o dostarczenie publikacji – m.in. Biblioteka UAM. Regularnie dostarczamy nasze
wydawnictwa Śremskiemu Towarzystwu Kulturalnemu.
Sprawnie funkcjonuje strona internetowa www. tmzk.pl. Obsługą strony zajmował się
G .Nowak, zdjęcia przygotowuje M. Szymczak. Strona zawiera informacje na temat
wykładów, publikacji, fotogalerię, nowości wydawnicze, a także wskazuje kontakt
z Towarzystwem.
W miesiącu marcu.2016 dokonano opłaty za funkcjonowanie strony internetowej
w kwocie 381,00zł.
W okresie sprawozdawczym zarząd przyjął do TMZK nowych członków.
Plan wykładów na rok 2017 przygotował i dostarczył w formie drukowanych kart
prof. K. Zimniewicz.
Biblioteka TMZK
Regularnie do zborów biblioteki Towarzystwa dostarczane są wydawnictwa innych
wydawców. Podejmowane są wysiłki, by zbiory biblioteki Towarzystwa zawierały
wszelkie regionalne pozycje dotyczące Ziemi Kościańskiej i okolicy.
W miesiącu lutym sporządzono i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego
obowiązkowe sprawozdanie TMZK PNT- 01 z działalności badawczej i rozwojowej.
Wymagana jest forma elektroniczna, przyjęto formę pisemną i uzgodniono telefonicznie
(Z. Witkowski) przetworzenie w formę elektroniczną.
12.05.2016r. TMZK oraz Wydawnictwo Quarta otrzymały wyróżnienie w konkursie
o Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu za rok 2015 – jako wydawca publikacji
G. Nowaka Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje – od Santoka do Parska.
Na żądanie Urzędu Miasta w Kościanie prezes Z. Witkowski w miesiącu czerwcu
wypełnił deklarację PIT DN - 1 dotyczącą podatku od nieruchomości z tytułu najmu
pomieszczeń o powierzchni 53 m² w ratuszu – siedziba TMZK. Z tego tytułu zapłacono
podatek w kwocie 373 zł. za rok 2016 w trybie ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach
i opłatach lokalnych. Podobny obowiązek powstanie w roku 2017.
Opłaty za wodę, ogrzewanie i śmieci w skali roku wyniosły 2 x 200 zł.
Na wniosek dyrekcji firmy MEPROZET Towarzystwo przystąpiło do przygotowania
i redakcji monografii tej firmy. Meprozet reprezentuje z-ca dyrektora Wojciech
Sobkowiak.
Działalność bieżąca:
1.12.16. w Cichowie miało miejsce doroczne wręczenie nagród Wiadomości Kościańskich. Udział - Z. Witkowski.
Szczegółowy opis pracy, udział w spotkaniach, wystawach, sesjach, seminariach i innych uroczystościach zawierają protokoły poszczególnych zebrań zarządu.
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W miesiącu październiku Z. Witkowski brał udział w badaniu ankietowym dotyczącym
pracy społecznej – wolontariatu, które przeprowadziła w siedzibie TMZK doktorantka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu p. Alicja Koperska.
W miesiącach wrzesień – grudzień 2016r. Maciej Szymczak brał udział w pracach
wykopaliskowych na terenie Kiełczewa, gdzie odkryto ślady Kultury Przeworskiej i osady
Okresu Rzymskiego, a także okresu Mezolitu tj. około 9 tyś – 6,5 tyś lat p.n.e.
Trwa porządkowanie i wzbogacanie biblioteki TMZK.
Towarzystwo kontynuuje współpracę z innymi organizacjami – m.in. z WTK, PTTK
o/Kościan, PAN, samorządami kościańskimi, szkołami, Muzeum Regionalnym w Kościanie, Muzeum Okręgowym w Lesznie, Muzeum Ziemi Wschowskiej.
ROK 2017
Zarząd kontynuował pracę w kolejnym roku realizując swoje zadania statutowe.
W roku 2017 odbyło się 9 zebrań plenarnych w dniach: 13.01, 24.02, 24.03, 21.04,
26.05, 23.06, 22.09, 27.10, 24.11. – z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej
Janusza Reicha i Jarosława Donaja.
Zebrania odbywały się w siedzibie TMZK w Ratuszu w Kościanie. W każdy wtorek
i piątek tygodnia dyżurowali członkowie zarządu I. Krzysiak, M. Ratajczak, Z. Witkowski,
M. Szymczak, M. Matysiak oraz A. Ciesielska, J. Reich – Komisja Rewizyjna.
Zarząd realizował dotychczasowe formy pracy.
Społecznie obsługę księgową prowadził Jerzy Szyguła, który w marcu dostarczył do
Urzędu Skarbowego w Kościanie sprawozdanie finansowe TMZK za rok 2016.
W okresie sprawozdawczym 2017 odbyły się następujące wykłady:
31.01. – mgr Janusz Grupiński - Wstępne wyniki badań archeologicznych i antropologicznych na cmentarzu kościoła Bożego Ciała w Kościanie
28.02. – dr Tomasz Węsierski - Krzywińska Kolej Drezynowa
28.03. – prof. dr hab. Violetta Julkowska - Kościan z lotu ptaka
25.04. – prof. dr hab. Paweł Stróżyk - Herb i flaga Kościana
30.05. – Grzegorz Konieczny - Gorzelnia w Turwi – historia i stan obecny
(zebranie wyjazdowe w Turwi)
27.06. – prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz - Prof. dr hab. Leon Gatner z Piotrowa
(1906 - 1983)
26.09. – mgr Zdzisław WItkowski - Port rzeczny w Kościanie
24.10. – prof. dr hab. Jacek Mizerka - Dylematy kształcenia na poziomie wyższym
28.11. – inż. Ireneusz Krzysiak, mgr Zdzisław Witkowski - Wilk w Polsce
12.12. – prof. dr hab. Andrzej Florkowski - Fotografia, a nowe technologie i nowa
estetyka, na przykładzie fotografii Ziemi Kościańskiej
Zmiana tematu i wykładowcy nastąpiła w miesiącu listopadzie i grudniu z wagi na
brak możności wystąpienia G. Nowaka, którego zastąpili I. Krzysiak i Z. Witkowski, natomiast wykład prof. A. Florkowskiego z przyczyn zawodowych musiał zostać przeniesiony
na grudzień.
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Spis słuchaczy rejestrowany jest w Księdze Pamiątkowej, w której dokumentowane
są również wykłady TMZK, ewentualne uwagi czy wpisy okolicznościowe, a także ulotki
informacyjne.
Wydawnictwa:
W roku 2017 TMZK – jako współwydawca wydało opracowanie zbiorowe pod
redakcją Z. Witkowskiego zatytułowane „Ziemia Kościańska ciekawsza niż myślisz
Szkice z Dziejów Firmy Meprozet Kościan”. Publikacja wydana została z okazji 45–lecia
produkcji wozów asenizacyjnych. Firma Meprozet przekazała dla TMZK kwotę 5.000zł.
w ramach wsparcia działalności statutowej.
K. Zimniewicz i Z. Witkowski w dalszym ciągu współuczestniczą w pracach zespołu
redakcyjnego Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski.
Towarzystwo kontynuowało przekazywanie swoich wydawnictw bibliotekom, szkołom, organizacjom społecznym, a także osobom prywatnym. Regularnie dostarczamy
nasze wydawnictwa Śremskiemu Towarzystwu Kulturalnemu.
Sprawnie funkcjonuje strona internetowa www. tmzk.pl. Obsługą strony zajmuje się
Maciej Matysiak, zdjęcia przygotowuje M. Szymczak. Strona zawiera informacje na
temat wykładów, publikacji, fotogalerię, nowości wydawnicze, a także wskazuje kontakt
z Towarzystwem.
M. Matysiak podjął działania dla zmodernizowania strony w celu umożliwienia korzystania z niej przy pomocy urządzeń mobilnych, co winno znacznie zwiększyć krąg
odbiorców.
W marcu dokonano opłaty za stronę internetową w kwocie 381,30 zł. na rzecz Studio
Fabryka.
W miesiącu lutym 2017 r. złożono deklarację podatkową do Urzędu Miasta z tytułu
należności podatku od nieruchomości – lokalu w Ratuszu.
17 marca przekazano kierownikowi USC w Krzywiniu 16 sztuk ksiąg dokumentów
stanu cywilnego – ksiąg urodzeń i zgonów, które TMZK archiwizowało i uchroniło przed
zniszczeniem.
TMZK włączyło się do prac związanych z 100-leciem urodzin Adama Tomaszewskiego
przypadających w roku 2018.
W dniu 2 czerwca 2017 r. Z. Witkowski zaprezentował dorobek 56 lat pracy TMZK
podczas sesji poświęconej 20-leciu działalności Stowarzyszenia Oświatowego im.
D. Chłapowskiego.
Maciej Matysiak kontynuuje porządkowanie dokumentacji fotograficznej Towarzystwa, zorganizował stronę internetową „Kościan na starych fotografiach”.
Maciej Szymczak sporządza dokumentację fotograficzną działalności TMZK i dokonuje jej dokładnego opisu oraz archiwizowania.
5.10.17 r. odbyło się I -sze w kolejnej kadencji zebranie Rady Społecznej Muzeum
Regionalnego w Kościanie. Przewodniczącym wybrano prof. A. Florkowskiego, sekretarzem Z. Witkowskiego.
W okresie sprawozdawczym zarząd przyjął do TMZK nowych członków.
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Tradycyjnie plan wykładów na rok 2018 przygotował i dostarczył w formie drukowanych kart prof. K. Zimniewicz.
I. Krzysiak we współpracy z Urzędem Miasta – Wydziałem Promocji przygotowuje
dodatkowe informacje o wykładach w formie kolorowych ulotek.
Biblioteka TMZK
Regularnie do zborów biblioteki Towarzystwa dostarczane są wydawnictwa innych
wydawców, kontynuowane są wysiłki, by zbiory biblioteki zawierały wszelkie regionalne
wydawnictwa dotyczące Ziemi Kościańskiej i okolicy.
Na żądanie Urzędu Miasta w Kościanie prezes Z. Witkowski wypełnił deklarację PIT
DN-1 dotyczącą podatku od nieruchomości z tytułu najmu pomieszczeń o powierzchni
53 m² w ratuszu – siedziba TMZK. Z tego tytułu zapłacono podatek w kwocie 372 zł. za
rok 2017 w trybie ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Podobny
obowiązek powstanie w roku 2018.
Opłaty za wodę, ogrzewanie i śmieci w skali roku wyniosły 2 x 204,55 zł.
5.10.17. w Cichowie miało miejsce doroczne wręczenie nagród Wiadomości Kościańskich. Udział - Z. Witkowski.
Działalność bieżąca
Szczegółowy opis pracy, udział w spotkaniach, wystawach, sesjach, seminariach i
innych uroczystościach zawierają protokoły poszczególnych zebrań zarządu.
Inna działalność
W miesiącach wrzesień – grudzień 2017r. Maciej Szymczak kolejny rok brał udział
w pracach wykopaliskowych na terenie Kiełczewa, gdzie odkryto ślady Kultury
Przeworskiej i osady Okresu Rzymskiego, a także okresu Mezolitu tj. około 9 tyś – 6,5
tyś lat p.n.e.
Trwa porządkowanie i wzbogacanie biblioteki TMZK.
Towarzystwo kontynuuje współpracę z innymi organizacjami – m.in. z WTK, PTTK
o/Kościan, PAN, samorządami kościańskimi, szkołami, Muzeum Regionalnym w Kościanie, Muzeum Okręgowym w Lesznie, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteką Publiczną
w Kościanie.
W dniu 18 maja 2017 roku zmarł wieloletni członek zarządu, sekretarz, aktywny
działacz TMZK Wacław Taciak.
Rok 2018 (do 26.03.2019)
W pracach zarządu i zebraniach regularnie uczestniczyli Janusz Reich i Jarosław
Donaj – Komisja Rewizyjna.
W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 11 plenarnych posiedzeń:
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5.01 – spotkanie noworoczne podsumowujące, 26.01, 23.02. 23.03, 27.04, 29.06,
5.10, 26.10, 30.11. W roku 2019: 11.01 – spotkanie noworoczne podsumowujące,
22.02.
Zebrania zarządu odbywały się w siedzibie TMZK w Ratuszu w Kościanie, w każdy
wtorek i piątek tygodnia dyżurowali członkowie zarządu I. Krzysiak, M. Ratajczak, Z.
Witkowski, M. Szymczak, M. Matysiak oraz Aleksandra Ciesielska, J. Reich – Komisja
Rewizyjna.
Działalność zarządu koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, generalnie
kontynuowano dotychczasowe formy pracy.
W dalszym ciągu społecznie obsługę księgową prowadził Jerzy Szyguła, który w
marcu dostarczył do Urzędu Skarbowego w Kościanie sprawozdanie finansowe TMZK za
rok 2017.
W latach 2018 - 2019 odbyły się następujące wykłady:
30.01. – mgr Janusz Grupiński – Rewitalizacja placu Wolności, a możliwość ustalenia
miejsca przedlokacyjnego Kościana
27.02. – mgr Dariusz Kram – Historia Ratusza w Kościanie
27.03. – mgr Aleksandra Skroban-Gnacy – Gwara Kościańska
27.04. – prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – Klemens Janicki i jego związki z
Kościanem
29.05. – mgr inż. Wojciech Sobkowiak – Dzieje firmy Meprozet w Kościanie (zebranie
wyjazdowe w firmie Meprozet)
26.06. – dr hab. Krzysztof Górecki – Mit stepowienia Wielkopolski
25.09. – Andrzej Skibiński – Zwierzęta lasów Doliny Obrzańskiej
30.10. – lek. wet. Stanisław Kacprowicz – Rola pszczół w środowisku i pożytki
pszczele
27.11. – mgr Janusz Pawicki – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie
w latach 1920-1939
18.12. – mgr Łukasz Urbaniak – Stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w roku 2019:
29.01. – mgr inż. Dariusz Zientek – 150 lat Banku Spółdzielczego w Kościanie
26.02. – mgr Piotr Zborowski – 125 lat kościańskiej psychiatrii
Wydawnictwa:
W miesiącu lutym 2018 ukazała się publikacja TMZK autorstwa Władysława
Piaskowskiego „Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie”. Towarzystwo
współfinansowało wydawnictwo w kwocie 500 zł., całkowity koszt wyniósł 6.000zł.
W dniu 18 kwietnia w klubie Nenufar w Kościanie odbyła się promocja książki
Władysława Piaskowskiego „Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie” wydanej
przez TMZK.
Informacja została opublikowana w Śremskim Notatniku Historycznym nr. 21(2018)
oraz na stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego.
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Wystawy, sesje, seminaria
Przy współorganizacji TMZK w dniu 19.01.2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Kościanie otwarto wystawę fotografii Jacka Olejniczka „Życie kościańskiej łąki”.
20 marca 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Kościanie odbyła się II część
seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.TMZK reprezentował
Z. Witkowski.
18 października 2018 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona życiu
i dziełu Adama Tomaszewskiego w 100 lecie jego urodzin. Z. Witkowski wygłosił referat
„W poszukiwaniu młodości – powroty nad Obrę”.
Sprawy lokalowe
TMZK podpisało kolejną umowę najmu pomieszczeń w Ratuszu na okres od
1.01.2018 do 31.12.2020 roku. Dokonano zapłaty czynszu za lokal za rok 2018
w kwocie 21,11 zł.
Kolejny rok TMZK dokonało zapłaty za użytkowanie lokalu w Ratuszu - podatku od
nieruchomości za rok 2018 - w marcu uiszczono kwotę 373 zł. na rzecz Urzędu Miasta.
Współpraca i innymi organizacjami
TMZK nawiązało współpracę z Fundacją Zakłady Kórnickie w celu wymiany informacji
dotyczących znanych faktów i zdarzeń historycznych. Fundacji przekazano komplet
wydawnictw TMZK.
Prof. K. Zimniewicz i Z. Witkowski w dalszym ciągu biorą udział w pracach zespołu
redakcyjnego Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski. W roku 2018 ukazał się
jubileuszowy 25 numer Biuletynu, w którym publikowany jest artykuł Z. Witkowskiego
na temat Działań TMZK na rzecz ochrony przyrody.
Towarzystwo kontynuowało przekazywanie swoich wydawnictw bibliotekom, szkołom, organizacjom społecznym, a także osobom prywatnym. Regularnie dostarczamy
nasze wydawnictwa Śremskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, Bibliotece Muzeum
Archidiecezjalnemu w Poznaniu.
Działa strona internetowa www. tmzk.pl. Obsługą strony zajmuje się Maciej Matysiak,
zdjęcia przygotowuje M. Szymczak. Strona zawiera informacje na temat planowanych
wykładów, krótkie ich streszczenie, publikacji, fotogalerię, nowości wydawniczych,
a także wskazuje kontakt z Towarzystwem.
W marcu dokonano opłaty za stronę internetową w kwocie 381,30 zł. na rzecz Studio
Fabryka.
Sprawozdawczość GUS
Z. Witkowski skutecznie złożył sprawozdanie PNT-01 do GUS w Krakowie z działalności TMZK w wersji elektronicznej.
M. Matysiak przekazał kierownikowi USC w Nieszawie 3 księgi dokumentów stanu
cywilnego – ksiąg urodzeń i zgonów, które TMZK archiwizowało i uchroniło przed
zniszczeniem.
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Maciej Szymczak sporządza dokumentację fotograficzną działalności TMZK i dokonuje jej dokładnego opisu oraz archiwizowania, zdjęcia umieszczane są na stronie
internetowej Towarzystwa.
M. Matysiak i I. Krzysiak dokonali prace porządkowe w siedzibie TMZK, co znacząco
podniosło estetykę i wygląd pomieszczeń.
W okresie sprawozdawczym zarząd przyjął do TMZK nowych członków.
Kolejny rok plan wykładów na rok 2018 przygotował i dostarczył w formie drukowanych kart prof. K. Zimniewicz.
I. Krzysiak we współpracy z Urzędem Miasta – Wydziałem Promocji przygotowuje
dodatkowe informacje o wykładach w formie kolorowych ulotek.
Biblioteka TMZK
Regularnie do zborów biblioteki Towarzystwa dostarczane są wydawnictwa innych
wydawców, podejmowane są wysiłki, by zbiory biblioteki zawierały wszelkie regionalne
pozycje dotyczące Ziemi Kościańskiej i okolicy.
6.09.18. w Cichowie miało miejsce doroczne wręczenie nagród Wiadomości
Kościańskich. Udział Z. Witkowski.
Działalność bieżąca
Szczegółowy opis pracy, udział w spotkaniach, wystawach, sesjach, seminariach
i innych uroczystościach zawierają protokoły poszczególnych zebrań zarządu.
Inna działalność
Maciej Szymczak kolejny rok brał udział w pracach wykopaliskowych na terenie
Kiełczowa.
Towarzystwo kontynuuje współpracę z innymi organizacjami – m.in. z WTK, PTTK
o/Kościan, PAN, samorządami kościańskimi, szkołami, Muzeum Regionalnym w
Kościanie, regionalistami w Śremie, Muzeum Okręgowym w Lesznie, Muzeum Ziemi
Wschowskiej, Biblioteką Publiczną w Kościanie.

Kościan, dnia 26 marca 2019 roku

Sporządził:

Zdzisław Witkowski

Prezes Zarządu
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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ TMZK
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 25.02.2015 - 25.03.2019
Komisja Rewizyjna TMZK swoją działalność statutową realizowała w następującym
składzie osobowym: przewodniczący - Jarosław Donaj, wiceprzewodniczący – Janusz
Reich, członek – Czesława Pogorzelska-Albińska.
Komisja w miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadziła kontrolę działalności organizacyjno-finansowej oraz statutowej za okres od 1.01.2015 – 31.12. 2018, w oparciu
o przedstawione sprawozdania, protokoły posiedzeń, księgi rachunkowe, książki składek
członkowskich.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielili: Zdzisław Witkowski – prezes, Ireneusz Krzysiak –
sekretarz, Miron Ratajczak – skarbnik.
Obsługę księgową TMZK prowadzi Biuro Rachunkowe p. Jerzego Szyguły bezpłatnie.
Członkowie komisji rewizyjnej systematycznie uczestniczą w posiedzeniach zarządu
TMZK.
Towarzystwo informuje o terminach wykładów:
- w lokalnej prasie
- na stronie internetowej
- na plakatach.
Przychody i koszty TMZK za lata 2015 – 2018 według danych CIT-8
rok

przychody

koszty

2015
2016
2017
2018

9684,50
5097,00
9600,00
3805,00

8843,16
13356,75
4706,54
3134,80

Przychody Towarzystwa pochodzą głównie z następujących źródeł:
- składek członkowskich
- dotacji osób prawnych
- honorowych darczyńców.
Komisja rewizyjna po dokonanej kontroli stwierdza, że działalność programowa
i finansowa Towarzystwa jest zgodna z obowiązującym statutem i wnosi o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi TMZK.
Za komisję:

Kościan 18.01.2019
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Jarosław Donaj
Janusz Reich
Czesława Pogorzelska-Albińska

NOTATKI

NOTATKI

