
Szkic z dziejów organizacji w latach 1978-2013

Jubileusz 35-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej



Szanowni Mieszkańcy Gminy Komorniki,

z okazji jubileuszu 35-lecia założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornic-

kiej mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu  folder upamiętniający 

naszą wieloletnią działalność. To właśnie w listopadzie 1978 roku czterech pasjo-

natów, naszej Komornickiej Ziemi utworzyło zarząd i program naszego Towarzy-

stwa z odpowiednim zawołaniem: „Ziemia Komornicka żywi i leczy”. W ten oto 

sposób zapisaliśmy i wciąż piszemy historię tego miejsca – Komornickiej Ziemi – 

penetrujemy jej zakamarki, dokumentujemy zapomniane fakty, bazując na przy-

wiązaniu do miejsca urodzenia oraz wiedzy i doświadczeń ludzi, którzy spędzili 

tutaj całe swoje życie. Naszych członków z czasem połączyła przyjaźń, a comie-

sięczne zebrania wprowadziły w życie, w większości starszego grona, nowe tematy i wartości, inne punkty widzenia 

oraz autentyczną potrzebę kulturalną. Trudno wiele lat zapisać i udokumentować w kilkustronicowym folderze. Jednak 

warto spróbować chociażby przypomnieć, a zainteresowanym przedstawić  35 lat pasji i przywiązania, mądrości i bezin-

teresownego oddania idei, która nas tyle lat temu połączyła i zwarła w jednym szeregu pod szyldem: Towarzystwo Przy-

jaciół Ziemi Komornickiej.

W niniejszej publikacji z sentymentem wspominamy nieżyjących prezesów, założycieli i członków Towarzystwa, oddając 

im zasłużony hołd. Jednak także z nadzieją patrzymy w przyszłość, przed nami jeszcze wiele lat działalności i przyjaźni 

wśród osób, które szanują Komornicką Ziemię, jej walory i nadzieje z nią związane.

Dlatego nieustannie pamiętamy przesłanie naszego nieodżałowanego prezesa, historyka, pedagoga i miłośnika Wielko-

polskiej Ziemi, Stanisława Nowaka: ,,Ziemia Komornicka żywi i leczy”.

   

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej
       

Barbara Turowska



Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej obchodzi w 2013 roku 35-lecie swej działalności.

Grono 23 działaczy, aktywistów i społeczników pod szyldem Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu, 
któremu przewodniczył Stanisław Nowak zebrało się 27 listopada 1978 roku na spotkaniu założycielskim 
Towarzystwa. 
W nowo wybranym Zarządzie zasiedli: 

Pierwszym Prezesem TPZK został wybrany długoletni nauczyciel komornickiej szkoły, regionalista, Stanisław 
Nowak. W statucie przyjęto nazwę Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej, które o�cjalnie zostało zareje-
strowane przez Naczelnika Gminy Komorniki w 1979 r.
Towarzystwo wykreowało termin "Ziemia Komornicka" w nawiązaniu do historycznych granic Gminy i Para�i 
Komornickiej oraz geogra�cznie i przyrodniczo położonej w zlewiskach rzeki "Wirynka" i Strugi Junikowskiej 
od Warty w kierunku Zachodu do Jeziora Niepruszewskiego.
 Jako główny cel działalności Towarzystwa statut określał czynny współudział w pracach nad ustalaniem
i kształtowaniem kierunków oraz metod działalności społeczno-kulturalnej w Gminie Komorniki. Jako cel
w swoich działaniach wymieniono także opiekę nad tradycjami kulturalnymi, zabytkami i folklorem Komornik 
i  okolicy, dbałość o  estetykę Komornik i  opiekę nad miejscowym środowiskiem naturalnym. Towarzystwu 
zawsze przyświecała idea samorządności i wpływania obywateli na działania administracji i władz.



Posiedzenie Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w dniu 27 listopada 1978 r.

==================================================

Posiedzenie zagaił Przewodniczący Gminnego Zarządu Frontu Jedności Narodu kol. Stanisław Nowak i 

jednocześnie przedstawił porządek obrad dzisiejszego spotkania. W pierwszym punkcie omawiano 

sprawy zgłoszone do Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu. Przedstawiciele poszczególnych 

wiosek przedstawili postulaty mieszkańców, które zostały zgłoszone na zebraniach terenowych. 

Następnie odczytano postulaty, które zostały zgłoszone na poprzednim plenernym spotkaniu. Jak 

wynika większość z nich nie została jeszcze zrealizowana.

Zebrani zobowiązali kol. Stanisława Nowaka do interwencji w Urzędzie Gminy. wszystkie uwagi i wnio-

ski zostały zaprotokułowane i przekazane do Urzędu Gminy.

W kolejnym punkcie programu przystąpiono do powołania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej. 

Przewodnictwo zebrania powierzono kol. Antoniemu Jakubowskiemu. Po krótkim wprowadzeniu do tematu 

kol. Przewodniczący udzielił głos kol. Stanisławowi Nowakowi. W swym kolicznościowym wystąpieniu 

nacechowanym głębokim umiłowaniu Ziemi Komornickiej sięgnął do historii naszego regionu i tradycji, 

która była kultywowana przez naszych mieszkańców w latach poprzednich i obecnie jak np. kol. Brych. 

Po wystąpieniu kol. Stanisława Nowaka przewodniczący zebrania odczytał projekt statutu, który przez 

głosowanie został jednomyślnie przyjęty i następnie podpisany przez zebranych.

Z kolei przystąpino do dyskusji. Jako pierwszy zabrał głos kol. Jan Pinczak, który poinformował 

zebranych, że przekazał zdjęcia z imprez organizowanych przez zespoły artystyczne, które działały 

w poprzednich latach. Jednocześnie przekazał zebranym wiadomość, którą usłyszał w latach międzywo-

jennych od ob. Maćkowiaka, że w okolicy Szreniawy istniała nieistniejąca dziś wieś Antonin. Kolega 

Jakubowski w krótkim zarysie przedstawił historię Komornik na podstawie danych historycznych.

Po zakończeniu dyskusji, którą podsumował kol. Przewodniczący przystąpiono do wyboru Zarządu Towa-

rzystwa.

Po podaniu kandydatur przez zebranych w głosowaniu jawnym wybrano następujących kolegów, którzy 

stanowić będą Zarząd nowopowstałego Towarzystwa:

  kol. Stanisław Nowak

  kol. Antoni Jakubowski

  kol. Jan Pinczak

  kol. Bogdan Czerwiński

Ukonstytułowanie Zarządu postanowiono, że nastąpi na następnym spotkaniu.

Na tym zebranie zakończono.

Akt założycielski powołujący Towarzystwo w 1978 roku



 Członkowie TPZK na swojego patrona wybrali ks. Franciszka 
Ksawerego Malinowskiego – wybitnego proboszcza komornickiej para�i 
w latach 1853-1881, patriotę i  wybitnego językoznawcę, uczestnika 
powstania listopadowego, propagatora nowych technologii w rolnic-
twie. Ks. F.K. Malinowski należał do współzałożycieli Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) i Teatru Polskiego w Poznaniu. Za swoje 
zasługi dla krzewienia polskości i osiągnięcia naukowe PTPN wystawiło 
mu na mogile popiersie, które stoi do dziś przy kościele para�alnym 
w Komornikach.
 By popularyzować postać patrona wśród mieszkańców i sympaty-
ków, Towarzystwo ustanowiło w 1993 roku medal jego imienia przyzna-
wanego osobom działającym na rzecz kultury regionalnej.



 Od 1993 r. Towarzystwo posiada własny sztandar, który uczestniczy w ważniejszych wydarzeniach lokalnych. 

W 2003 roku z inicjatywy członków TPZK otwarto Ogród Pamięci - symbolicz-
ne miejsce upamiętnienia historii Ziemi Komornickiej.

 W 2008 r., w rocznicę obchodów 30-lecia istnienia Towarzystwa, Wójt Gminy 
Komorniki, Jan Broda wyróżnił Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej  
prestiżową nagrodą Bene Meritus (tj. szczególnie zasłużony) za 30 lat dbałości 
o zachowanie kultury, folkloru i zabytków Ziemi Komornickiej.



  Od początku istnienia Towarzystwo zorganizowało lub współorganizowało szereg konferencji popu-
larno-naukowych poświęconych np. ochronie zabytków, architekturze wsi czy kulturze regionalnej.   
Pod szyldem TPZK powstały także monogra�e z zakresu historii i kultury Gminy Komorniki i regionu, jak na 
przykład:
1. „Szkice z dziejów Ziemi Komornickiej”,  Bogumił Pawlak 1988 r.
2. „Organizacja i funkcjonowanie TPZK  – Bogdan Czerwiński.
3. „Historia Szkoły Podstawowej w Komornikach i w innych miejscowościach na Ziemi Komornickiej” - Bogdan 
Czerwiński.
4. „Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej w latach 1978-1992”, - Justyna Gałczyńska.
5. „Ks. Franciszek Ksawery Malinowski” i „Ks. Stanisław Gładysz” – Mirosław  Wieloch.
6. Kolekcja wydań „Gwary Komornickiej” autorstwa Stanisława Nowaka.

foto: Wybrane monogra�e Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej



  Jednym z najważniejszych celów działalności Towarzystwa jest stworzenie indywidualnie, każdemu 
mieszkańcowi naszej społeczności pola do działania, zrobienia czegoś pozytywnego i trwałego dla środowi-
ska w którym mieszka, a często i pracuje. Zachęca się więc do kultywowania pamięci o naszej „małej ojczyź-
nie, zbierania pamiątek z minionych epok, poznawania dziejów ziemi ojców i utrwalanie poszanowania tego 
skrawka ziemi, z którego wywodzimy nasze rodzin-
ne korzenie.
 Przynależność do Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Komornickiej była i nadal jest dobrowolna, a 
członkostwo honorowe. Już w samej nazwie sugeru-
jemy, że chcemy skupić przyjaciół naszej Ziemi 
Komornickiej. Członkowie Towarzystwa odwzajem-
niają się wobec siebie przyjaźnią, ale w bardzo 
szerokim zakresie. Są to regularne, comiesięczne 
spotkania połączone z rozmowami na różne tematy, 
biesiadowanie, śpiewy oraz planowanie, na przykład 
wspólnych wyjazdów na wycieczki bądź koncerty.

 Towarzystwo posiada niemały dorobek kulturalny, który gromadziło i pielęgnowało przez cały okres 
swojej działalności. Od 1993 roku posiada piękny sztandar, współopracowało założenia do Herbu Gminy 
Komorniki, uporządkowało groby komornickich proboszczów przy Kościele Para�alnym w Komornikach. Przy 
tym samym kościele w 1989 roku z inicjatywy TPZK powstała Pamiątkowa Tablica O�ar II Wojny Światowej. 
Natomiast w roku 2008 z inicjatywy ks. Jerzego Kaźmierczyka i TPZK powstała inna pamiątkowa tablica, 
poświęcona Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919. Zdobi ona obecnie wejście do naszego para�alnego 
kościoła i przypomina, kto z naszej Komornickiej Ziemi brał udział w patriotycznym zrywie niepodległościo-
wym w 1918 r.  Towarzystwo zebrało biogra�e licznych powstańców z naszego terenu. Była to praca bardzo 
mozolna i wymagająca licznych kontaktów z rodzinami nieżyjących już polskich patriotów z okresu Powstania 
Wielkopolskiego. Trudu tego podjął się Benedykt Wieloch. Owocem pracy nad tym zagadnieniem
 i dobrej współpracy z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury było wydanie w formie książkowej 
w 2008 r. publikacji autorstwa Przemysława Mielocha pt.: „Udział mieszkańców gminy Komorniki w Powstaniu 
Wielkopolskim”.

foto: Członkowie TPZK w Licheniu



 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej przez cały okres swej działalności cieszy się dobrą współ-
pracą z władzami gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami i przedszkolami oraz innymi organizacjami 
z terenu gminy Komorniki. Dowodem na to jest organizacja konferencji, sesji popularno-naukowych, wystaw 
i innych uroczystości wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy i przy pomocy władz naszej gminy. Wój-
towie oraz radni zawsze wspierali działalność Towarzystwa, które przecież działa nie tylko dla siebie, ale i dla 
wspólnego dobra mieszkańców. 
 W bogatej działalności TPZK warto wspomnieć ważniejsze wydarzenia w działalności Towarzystwa,  
które na trwałe przeszły do historii tej organizacji: 

• wybór Patrona TPZK i spopularyzowanie jego osobowości podczas licznych konferencji i sesji popularno-
-naukowych – ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego.

• Maj 1993 roku - ustanowienie Medalu im. Ks. Franciszka Malinowskiego dla wybitnych działaczy kultury 
regionalnej.

• Maj 1993 roku - nadanie i poświęcenie Sztandaru TPZK.

• Kwiecień 1994 roku - organizacja wspólnie z Wojewódzkim Towarzystwem Kulturalnym Konferencji Regio-
nalnej Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Jeziorach i w Komornikach.

• Maj 1995 roku - jubileusz 80-tej rocznicy urodzin Stanisława Nowaka, prezesa honorowego TPZK, regionali-
sty, pierwszego Prezesa TPZK, człowieka wybitnie zasłużonego dla Ziemi Komornickiej. 

• Grudzień 1996 roku- 0rganizowanie wspólnie z Wojewódzkim Towarzystwem Kulturalnym i Radą Krajową 
Regionalnych Towarzystw Kulturalnych oraz z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie Konferencji pt.: „Ochrona zabytków architektury i budownictwa na wsi”.

• Listopad 1998 roku - roczysta Sesja z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa.

• Październik-listopad 2003 roku - uroczyste obchody 25-lecia TPZK.



• 2003 rok - decyzja TPZK o powstaniu Ogrodu Pamięci w Komornikach według koncepcji Stanisława Nowaka. 
Realizacją przedsięwzięcia zajęli się: Antoni Jakubowski i Benedykt Wieloch. Zarząd Towarzystwa wspólnie 
z sołtysem Benedyktem Wielochem ufundowali dwa pamiątkowe głazy z napisem „Lokacja Komornik 1297” 
oraz „Powstanie Wielkopolskie”.

• Październik 2005 roku - uroczysta sesja poświęcona 50-leciu pracy pedagogicznej Prezesa TPZK 
Stanisława Nowaka.

• Listopad 2007 roku - sesja Popularno-Naukowa w 200-tną rocznicę urodzin Patrona Towarzystwa, 
ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego.

• Listopad 2008 roku - obchody 30-lecia TPZK.

• Grudzień 2008 roku - aktywny udział w obchodach 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 
inicjatywa powstania pamiątkowej tablicy i książki o komornickich powstańcach.



• 2009 rok - podjęcie inicjatywy ustanowienia nazwy ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach.

• Marzec 2010 roku - uroczyste otwarcie ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach.

• Wrzesień 2013 roku - nadanie przez Radę Gminy Komorniki nazwy ulicy Benedykta Wielocha z inicjatywy 
prezesa TPZK - Barbary Turowskiej.

• Wrzesień 2013 roku - zakończenie modernizacji pomieszczeń siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komor-
nickiej.

Towarzystwo angażuje się również  w życie społeczności lokalnej m.in. biorąc udział w konkursach regional-
nych organizowanych przez Szkołę Podstawową w Komornikach, uczestnicząc w Dniach Gminy, czy dożyn-
kach gminnych oraz organizując liczne wycieczki i pielgrzymki do znanych miejsc i sanktuariów w Polsce.

foto: ul. Stanisława Nowaka w Komornikach foto: Uroczystości 30-lecia TPZK



 Legitymacja członkowska TPZK jest prestiżowym wewnętrznym dokumentem świadczącym o przy-
należności do naszego Towarzystwa. Jest swoistą deklaracją lokalnego patriotyzmu, przypominającą o zasa-
dach i wartościach wspólnoty jaką tworzymy.

foto: Wręczanie legitymacji nowym członkom TPZK



Nowiny Komornickie, nr 6(20) z 1993 roku



Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej w obiektywie



Nie sposób wymienić wszystkich działań, które podjęło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej przez 
okres 35- letniej działalności na rzecz rozwoju kulturalnego Ziemi Komornickiej. Można stwierdzić, że organi-
zacja na trwałe wpisała się w historię i współczesne życie lokalnej społeczności. Jej pierwszy Prezes, a zarazem 
współzałożyciel Stanisław Nowak był twórcą i propagatorem komornickich obyczajów, gwary i całej spuścizny 
po naszych przodkach. Autor publikacji  „Gwara Komornicka” starał się popularyzować unikalną już dzisiaj 
kulturę, jaką jest gwara mieszkańców na niewielkich terenach. W późniejszych latach Prezesami Towarzystwa 
byli: Bogdan Czerwiński – historyk, autor licznych publikacji z historii regionalnej oraz śp. Antoni Jakubowski 
– pasjonat regionalizmu. Obecnie, od 2012 roku decyzją Walnego Zgromadzenia oraz Członków TPZK funkcję 
Prezesa Towarzystwa sprawuje Barbara Turowska. Organizacja rozwija się bardzo dynamicznie pod względem 
stanu osobowego. Prawie na każdym zebraniu przyjmowani są nowi członkowie. Ważnym zadaniem na 
najbliższy okres będzie urządzenie Izby Pamięci TPZK w Gimnazjum. Po modernizacji budynku Gimnazjum 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej będzie mogło na nowo zagospodarować pomieszczenie dla 
pamiątek i zbiorów gromadzonych już od kilkudziesięciu lat przez mieszkańców naszej gminy i członków 
TPZK. Sympatycy i członkowie Towarzystwa patrzą więc w przyszłość z dużym optymizmem, wierzą w pomoc 
i dobrą współpracę wielu ludzi.
                                                                    

Tekst: Mirosław Wieloch

Fotogra�e: archiwum TPZK, archiwum UG Komorniki



Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej,
adres do korespondencji: ul. Pocztowa 4, 62-052 Komorniki, 

tel. 698 179 957


