
Rakoniewice, 28.02.2017 r.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ

IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA LATA 2015-2016

Zarząd w składzie: 

• Krystyna Pietrzak, 

• Gabriela Hoffmann, 

• Łucja Grzegorczuk, 

• Agnieszka Wieczorek, 

• Dariusz Wajs, 

• Hubert Koler 

podjął swoją pracę po wyborach 5 listopada 2015 r. W pierwszej kolejności 

dokonano zmian we wpisie do  Krajowego Rejestru Sądowego, Starostwa 

Powiatowego w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego Towarzystwa 

Kulturalnego w Poznaniu. 

W tym okresie odbyło się 15 zebrań zarządu. Znacząco zwiększyła się liczba 

członków (do 62 osób).

• 5 grudnia 2015 r. p. Gabriela Hoffmann otrzymała nominację do nagrody

głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego - w uroczystości 

wzięły udział p.Krystyna Pietrzak i p. Danuta Hoffmann. 
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• grudzień 2015 r. - wydanie kalendarza na 2016 r. z życzeniami 

świątecznymi oraz zachętą do wstąpienia do Towarzystwa - projekt 

Dariusz Wajs

• 8 stycznia 2016 r. - Koncert Kolędujmy Razem - przygotowany przez p. 

Dorotę i Józefa Kowalonków, wystąpił Chór Nuta w Nutę oraz dziecięcy 

Zespół Be Happy

• 26 stycznia 2016 r. 

Wykład w Bibliotece Marek Rezler Powstanie Wielkopolskie - droga do 

niepodległości .

• 3 lutego 2016 r. 

Złożenie kwiatów na grobie Powstańców Wlkp. (Stefan Wujec i Ignacy 

Todek).

• 25 lutego 2016 r. 

Spotkanie z gwarą wielkopolską, występ Zespołu Złote Kłosy z 

Kościana, prezentacja sekcji tematycznych.

• 8 marca 2016 r. 

Teatr Muzyczny - spektakl Hello Doly.

• kwiecień 2016 r. 

Ruszyła sekcja taneczna tzw. Klanza.

• 20 maja 2016 r. 

Wystawa Kolorowe jak Motyle - życie i twórczość Albina Łąckiego - 

przygotowała Anna Formaniewicz.

• 25 maja 2016 r. 

Ruszył Dyskusyjny Klub Książki we współpracy z Biblioteką.

• 9 czerwca 2016 r. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. Podhorskiego (we współpracy 
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z urzędem), wydanie karty okolicznościowej z życiorysem gen. 

podhorskiego - projekt grafczny i opracowanie  Dariusz Wajs.

• 12 czerwca 2016 r. 

Śmierć p. Gabrieli Hoffmann - udział delegacji TMZR w pogrzebie.

• 16 sierpnia 2016 r. 

W skład Zarządu za p. Gabrielę Hoffmann wchodzi p. Anna 

Formaniewicz - wybrana na zastępcę członka podczas ostatniego 

walnego Zebrania.

• 14 października 2016 r. 

Otwarcie salki Towarzystwa w Muzeum Pożarnictwa oraz spotkanie z 

Edwardem Laskowskim połączone z prezentacją książki Jabłonna i 

okolice.

• 1 grudnia 2016 r. 

Wyjazd do Teatru Muzycznego Nie ma jak lata 20-te, lata 30-te.

• 9 stycznia 2017 r. 

Rezygnacja Prezes Krystyny Pietrzak z funkcji Prezesa i członka 

Zarządu.

• 22 stycznia 2017 r. 

Koncert Kolęd zespołu JaFFA.

• 3 lutego 2017 r. 

Złożenie kwiatów złożenie kwiatów na grobie Powstańców Wlkp. 

(Stefan Wujec i Ignacy Todek).

Oprócz spotkań wszystkich członków Towarzystwa organizowano 

zebrania Zarządu Towarzystwo było zawsze reprezentowane podczas różnych

imprez i uroczystości m.in. Dzień Patrona Szkoły w Rakoniewicach.
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W grudniu 2015 r. w związku ze zmianą przepisów naszemu 

Towarzystwu nadany został numer NIP, jesteśmy też zobowiązani do 

składania corocznych sprawozdań  fnansowych do Urzędu Skarbowego. 

Ponadto prężnie działa nasz strona fejsbukowa, wszystkie informacje, 

ogłoszenia oraz fotorelacje ze spotkań zamieszczane są na bieżąco. Aktualnie

naszą stronę polubiły i obserwują 273 osoby. Założona została także kronika 

Towarzystwa, którą prowadzi Magdalena Chojnacka. Materiały ze spotkań 

wysyłamy także do gazety Powiaty oraz na stronę gminy Rakoniewice. 
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