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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ

IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA LATA 2011-2015

Obecny Zarząd w składzie: Józef Kowalonek, Gabriela Hoffmann, Krystyna 

Pietrzak, Łucja Grzegorczuk, Czesław Rostkowski, Zbigniew Lepa, Agnieszka 

Wieczorek, podjął swoją pracę po wyborach 29 marca 2011 r. W pierwszej 

kolejności dokonano zmian we wpisie do  Krajowego Rejestru Sądowego, 

Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego 

Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. 

Wyróżnić można w całym okresie kilka rodzajów działalności m.in. działalność

artystyczna chóru, dokumentalistyka, organizowanie wystaw. 

W dniu 30 maja 2011 r. odbyły się warsztaty dla młodzieży o dorosłych oraz 

koncert beatboxera Krzysztofa Kadeli. W październiku 2011 r. chór 

uczestniczył w poświęceniu odnowionej Figury Matki Boskiej Niepokalanie 

Poczętej Królowej Polski, a członkowie Towarzystwa B. Chałupka, G. 

Hoffmann, E. Laskowski opracowali broszurę na temat fgury.

Następnie Zarząd przystąpił do pracy przy organizacji obchodów 350-lecia 

miasta Rakoniewice. Na organizację przedsięwzięcia pt. „Przygotowanie cyklu 

imprez kulturalno-rozrywkowych z okazji 350 lecia nadania praw miejskich 

Rakoniewicom” podpisano umowę z Burmistrzem Rakoniewic. Chór 
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uczestniczył w otwarciu wystawy Miasto w fotografi

i widokówce w Muzeum Pożarnictwa, zorganizowano koncert „ Powróćmy jak 

za dawnych lat - lata 20-te, lata 30-te w piosence i nie tylko” (23.02.2012 r.), 

Przegląd Chórów Powiatu Grodziskiego (22.04.2012 r.), wystawę  dorobku 

Towarzystwa w fotografi i opracowaniach (2.05.2012 r.), koncert „Piosenka 

jest dobra na wszystko”. Pan Józef Kowalonek stworzył wraz z chórzystami 

Hymn Rakoniewic. W czerwcu 2012 r. chórzyści uczestniczyli

w odsłonięciu pamiątkowego kamienia przed cmentarzem ewangelickim. W 

październiku 2012 r. udali się z wizytą do zaprzyjaźnionego Uelzen w 

Niemczech. Członkowie Towarzystwa z Uelzen gościli u nas z rewizytą w maju

2013 r.

Następnie rozpoczęto przygotowania do obchodów 35-lecia naszego 

Towarzystwa.

W lutym 2014 r. dzięki zaangażowaniu i pracy Dariusza Wajsa ruszyła nasza 

strona na portalu społecznościowym Facebook. D. Wajs   stworzył także logo 

Towarzystwa. 

W dniu 9 maja 2014 r. z okazji 35-lecia działalności Towarzystwa 

przygotowano program artystyczny połączony z przedstawieniem historii 

TMZR oraz prezentacją książki Pani Gabrieli Hoffmann „Kalendarium dziejów 

wsi i miasta Rakoniewice”. Podczas tej uroczystości Burmistrz Rakoniewic 

wyróżnił statuetkami oraz listami gratulacyjnymi najbardziej zasłużonych 

członków Towarzystwa. Natomiast Starosta Grodziski odznaczył całe 

Towarzystwo medalem Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego. Z tej okazji 

zorganizowano wystawę w Sali WTZ, wydano Wiadomości Rakoniewickie- 

numer specjalny opracowany przez Gabrielę Hoffmann i Dariusza Wajsa o 

działalności i zasługach TMZR. Koszt obchodów naszego 35-lecia pokrył w 

większej części Urząd.
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W listopadzie 2014 r. w Muzeum Pożarnictwa zorganizowano koncert pieśni 

patriotycznych, prezentację multimedialną Obrona Rakoniewic zaprezentował 

Dariusz Wajs, a Edward Laskowski podzielił się z zebranymi historią swojego 

ojca. 

W marcu 2015 r. przygotowano krótki koncert z okazji Dnia Kobiet, 

zaprezentowano fragmenty flmu Jacka Wana o Bronisławie Piłsudskim.

Oprócz spotkań wszystkich członków Towarzystwa organizowano zebrania 

Zarządu.

Oprócz wyżej podejmowanych działań członkowie Towarzystwa zawsze 

brali udział w uroczystościach patriotycznych na terenie naszej gminy, 

składano wiązanki kwiatów na cmentarzu oraz przy pamiątkowym głazie na 

rynku. Ponadto nasi historycy pracowali cały czas nad różnymi artykułami i 

broszurami.

Wydawnictwa i broszury:

• Kalendarium dziejów wsi i miasta Rakoniewice (G. Hoffmann)

• Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – Królowej Polski - broszura 

(B. Chałupka, G. Hoffmann, E. Laskowski)

• Opracowanie o aptekarzu Jasińskim do Kalendarza Aptekarza (G. 

Hoffmann)

• Opracowanie Ksawery Szyper – weterynarz i powstaniec (G. Hoffmann)
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