
Sprawozdanie z działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego 

W 2021 r. 
 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego wybrany w dniu 27 lutego 
2018 r. pracował w następującym składzie: 
Prezes   - Waldemar Domarańczyk, 
Wiceprezesi          - Michał Rżanek 
           - Elżbieta Gniewaszewska 
Sekretarz           - Marek Grynkiewicz 
Skarbnik                   -  Witold Stawski 
Członkowie Zarządu:  Żaneta Cypel-Soska, Henryka Flakiewicz, Anna Hartman, Cezary 
Michałek, Jacek Sokalski,  Renata Wojtczak.  
Natomiast Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Przewodnicząca – Elżbieta Rudnicka, 
członkowie: Helena Brzeska i Małgorzata Gletkier 
 
W roku 2021, z uwagi na sytuację pandemiczną i wprowadzony zakaz zgromadzania się, 
praca Zarządu prowadzona była również poprzez spotkania on-line. W 2021 r. odbyło się 7 
zebrań Zarządu, w tym 2 on-line. Zebrania zawsze kończyły się przyjęciem 
konstruktywnych wniosków pozwalających na rytmiczne realizowanie przyjętych i 
ustalonych zadań, mimo istniejących warunków. 
 
Stan organizacyjny Towarzystwa 

 
W wyniku podjętych działań porządkujących sprawy opłat członkowskich sprawy opłat 
członkowskich Zarząd ustalił, że na dzień 31 grudnia 2021 r. Towarzystwo liczy:  

 45 członków zwyczajnych, 
 2 członków honorowych, 
  Muzeum w Piotrkowie Tryb. – członek wspierający, 

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego posiada status organizacji 
pożytku publicznego i korzysta z 1 % odpisu od podatku dochodowego. 
 
Organizacja konkursów 

 
Jednym z celów Towarzystwa jest popularyzacja wiedzy o Piotrkowie i regionie, ale 

także inspiracja jego mieszkańców do działania na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. Towarzystwo 
Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego jest organizatorem konkursu plastycznego „Mój zielony 
Piotrków”, który w roku 2021 zorganizowany został, mimo zamknięcia szkół, po raz czwarty. 
Konkurs ten, koordynowany w imieniu TPPT przez panią Elżbietę Gniewaszewską – Wiceprezesa 
TPPT mający na celu poprawę estetyki miasta zyskał sponsora, którym jest Prezydent Miasta – 
główny fundator nagród. 
 
Po zmianie jego formuły, aktualny konkurs plastyczny, cieszył się ogromnym powodzeniem.  
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszki Drezler odbyła swoje posiedzenie w dniu 17 
listopada 2021  roku. 
 Na konkurs „Mój zielony Piotrków”  wpłynęły  74  prace plastyczne. 
Złożone prace zostały podzielone na trzy grupy wiekowe. 
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W grupie pierwszej -   Klasy   I – III przyznano następujące nagrody: 
 
1. POLA WÓJCIK   -   Ośrodek Edukacji Artystycznej MOK Piotrków Tryb.; 
    ZUZANNA OLEKSIEWICZ  - Szkoła  Podstawowa  Srock; 
2. LENA KASPRZAK  - Osrodek Edukacji Artystycznej MOK Piotrków Tryb; 
    WIKTORIA MACIEJEK  - Szkoła Podstawowa Srock; 
    ANIELA DOBRAKOWSKA  Szkoła Podstawowa nr 3 Piotrkow Tryb.; 
3. OLIWIA STOŚ         -    Szkoła Podstawowa Srock; 
   ZOFIA PIETRAS    –    Katolicka Szkoła Sióstr Dominikanek; 
                                           
 WYRÓŻNIENIA 
   OLIWIA KITOWSKA     - Ośrodek Edukacji Artystycznej  MOK Piotrków Tryb.; 
   ANNA OSTALCZYK       - Szkoła Podstawowa nr 10 Piotrków Tryb.  
                                     
W grupie drugiej - klasy   IV – VI przyznano nagrody: 
 
1. NATALIA KAŁUŻA    - Szkoła Podstawowa Nr 12 Piotrków Tryb.; 
    PIOTR BANASZCZYK -  Szkoła Podstawowa nr 16; 
 
2. JULIA CHAŁUBEK       - Szkoła Podstawowa nr16; 
    MAJA WĄCHAŁA        Szkoła Podstawowa nr 12; 
                                                         
3. LENA CEL           - Ośrodek Edukacji  Artystycznej MOK Piotrków Tryb.; 
    JULIA STOŚ         - Szkoła Podstawowa Srock; 
 
WYRÓŻNIENIA 
JULIA JARECKA   -  Szkoła  Podstawowa nr 16; 
 
W grupie trzeciej – klasy  VII  - VIII przyznano nagrody: 
 
1. WERONIKA KRÓLIKIEWICZ  -Szkoła Podstawowa nr 12; 
    WIKTORIA KOPAŃSKA   -  Szkoła Podstawowa nr 12; 
2. IZABELA GLINKA   - Szkoła Podstawowa Srock;  
    OLIWIA KOWALCZYK  - Szkoła Podstawowa nr 16; 
3. JOANNA BANASZCZYK   - Szkoła Podstawowa nr 16; 
 
 WYRÓŻNIENIA 
 KAROLINA BUCZKOWSKA – Ośrodek Edukacji Artystycznej MOK Piotrków Tryb.; 
 MARTYNA GÓRAL     - Ośrodek Edukacji Artystycznej MOK Piotrków Tryb.; 

 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego podziękował nauczycielom i 

instruktorom plastyki, którzy mimo niesprzyjających warunków  związanych z epidemią, potrafili 
zmobilizować uczniów i zachęcić ich do udziału w naszym konkursie. 
Dlatego w roku 2021 Jury postanowiło wyłonić więcej laureatów i nagrodzić więcej młodych 
artystów plastyków. 
      Nagrodzone i wyróżnione prace  eksponowane były na wystawach towarzyszących działaniom 
Towarzystwa,  ukazując piękno  naszego miasta. 
W związku z pandemią Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego nie mógł 
zorganizować uroczystego spotkania z uczestnikami konkursu.  
Nagrody zostały przekazane nauczycielom plastyki z gratulacjami i prośbą o ich wręczenie 
laureatom. 
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Złota Wieża Trybunalska 

 
W roku 2021 to honorowe wyróżnienie przyznane już po raz 46 przez Zarząd Towarzystwa 
na wniosek Jury Konkursu składającego się z dotychczasowych laureatów, Dyrektora 
Muzeum i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego otrzymała zasłużona 
dla kultury i promocji miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pani Elżbieta Gniewaszewska. 
W każdym roku poprzez piotrkowskie media TPPT informuje mieszkańców o warunkach 
zgłaszania kandydatów, a po wyłonieniu laureata prezentuje jego sylwetkę, osiągnięcia i 
działalność uzasadniając trafność wyboru.  
W dniu 16 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Kapituły ZWT i dokonało wyboru laureata 
46 ZWT, którym w głosowaniu tajnym została pani Elżbieta Gniewaszewska. 
Uroczyste wręczenie Złotej Wieży Trybunalskiej odbyło się w Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim w dniu 15 września 2021r.  
W uroczystości, organizowanej z zachowaniem reżimu sanitarnego,  wzięli udział 
przedstawiciele Władz Miasta, Kapituły ZWT, liczna reprezentacja członków TPPT oraz 
przyjaciele i goście Laureatki. Uroczystość uświetnił koncert Grupy Poetycko-Wokalnej 
„Przeznaczenie”. 

W roku 2021 Towarzystwo pożegnało zmarłych ,  wielce zasłużonych laureatów 
ZWT – Marcina Gąsiora, Jerzego Korczaka-Ziołkowskiego i Jerzego Pokutyckiego. 
 
Ratowanie starego cmentarza w Piotrkowie Trybunalskim 
 

W okresie sprawozdawczym (2021) Towarzystwo było organizatorem dorocznej kwesty 
na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”. Koordynatorem 
organizacji kwesty w 2021 r. był pan Michał Rżanek – Wiceprezes TPPT, który pracował korzystając 
z pomocy pana Cezarego Michałka i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pani 
Elżbieta Rudnicka użyczyła lokalu swojego Biura do liczenia zebranych datków. 
Oprócz członków naszego Towarzystwa w przeprowadzanej kweście udział brali: Parlamentarzyści 
Ziemi Piotrkowskiej, radni Rady Miejskiej i przedstawiciele Władz Miasta, dyrektorzy firm i 
instytucji, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, uczniowie piotrkowskich szkół oraz harcerze. 

 
W roku sprawozdawczym odbyła się już  XXXIV kwesta na konserwację zabytkowych 

nagrobków Starego Cmentarza Rzymskokatolickiego, która przeprowadzona została w dniach 29 
października - 1 listopada 2021 r. (4 dni), a zebrane pieniądze – w kwocie  25.227,67 - pozwolą 
poddać remontowi kolejne nagrobki z długiej listy opracowanej przez Konserwatora Zabytków. 
Zebrane pieniądze wpłacone były na konto Towarzystwa w PKO i zasiliły fundusz statutowy TPPT, 
którego środki przeznaczane są m.in. na ochronę zabytkowych grobów Starego Cmentarza. 
W roku 2021  - 4 nagrobki zostały poddane oczyszczeniu i naprawie po uszkodzeniach 
spowodowanych wichurami. Prace te wykonywał pan Piotr Obłog w ramach gwarancji. 
Wydano również okolicznościowy folder, prezentujący wyremontowane nagrobki. Prezentacja taka 
odbyła się również przed kwestą dla mieszkańców Piotrkowa, poprzez zainstalowanie plansz z 
fotografiami na ogrodzeniu Klasztoru oo. Bernardynów przy ul. Słowackiego – w centralnym 
punkcie miasta. 
Zarówno folder jak i plansze projektował pan Witold Stawski – Skarbnik w Zarządzie TPPT. 
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Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Projekt Fotograficzne Archiwum Miasta, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest pan Witold 
Stawski,  ma na celu stworzenie dokumentacji fotograficznej Piotrkowa Trybunalskiego, jego 
beneficjentami są wszyscy mieszkańcy naszego miasta. 

Projekt rozłożony na 5 etapów realizowany jest w kolejnych latach od 2018 r. do 2022 r.. 
Każdy z pierwszych czterech etapów dotyczył innej części miasta. Piąty etap – to podsumowanie i 
opublikowanie wyników w wersji papierowej i elektronicznej. W roku 2018 Towarzystwo własnymi 
siłami zrealizowało pierwszy etap zadania, w ramach którego stworzony został regulamin, 
przekazany szkołom, uczelniom, placówkom kultury, instytucjom, stowarzyszeniom. 

Etapy II i III zadania, realizowane w latach 2019 i 2020, dzięki uzyskanym dotacjom z 
Urzędu Miasta pozwoliły na promocję przedsięwzięcia, prezentację fotografii na stworzonej do 
tego celu stronie internetowej oraz wykonania kalendarzy na 2020 r. i 2021 r. 
W roku 2021Towarzystwo realizowało projekt własnymi siłami. Wszystkie napływające fotografie 
zostały zebrane, uporządkowane i zarchiwizowane. Stworzono w ten sposób szczegółową 
dokumentację fotograficzną miasta, w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych.  
Zadanie w pełni osiągnęło stawiane cele: 

1. Stworzono szczegółową dokumentację fotograficzną północno-zachodniej części miasta, w 

formie elektronicznej bazy danych zgromadzonej na zewnętrznym dysku, 

 

2. Uaktywniono mieszkańców miasta do działalności społecznej na rzecz tzw. „małej ojczyzny”. 

 
3. Udostępniono wszystkim zainteresowanym nadesłane fotografie na stronie internetowej 

projektu. 

 
2021 rok – to przedostatni rok realizacji przedsięwzięcia, które dotyczyło czwartego 

kwartału miasta. W tym roku na adres projektu wpłynęło ponad 50 zdjęć. Przez okres trzech lat 
liczba zgromadzonych zdjęć przekroczyła 700.  

Zdjęcia systematycznie umieszczane są na stronie www.fampt.pl Prace te wykonywał pan 
Witold Stawski i pani Aleksandra Fidziańska. Tam też można znaleźć szczegóły organizacyjne 
projektu. W ramach promocji zadania podjęte zostały i zrealizowane następujące działania 
popularyzujące założenia, cele i ideę projektu Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego: 

1) Opracowano i wydano ulotkę informacyjną 

2) Przedstawiono kolejny raz ideę projektu w mediach publicznych. 

3) Opracowano wystawę najciekawszych zdjęć przesłanych do Fotograficznego Archiwum 

Miasta w roku 2020.  

4) Zaprezentowano wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim 

(grudzień 2021) oraz przygotowano do prezentacji w Centrum Idei Ku Demokracji w 

Piotrkowie Trybunalskim w styczniu 2022.  

5) Zamieszczano szczegółowe informacje o organizacji zadania na stronie internetowej 

Towarzystwa www.tppt.pl i stronie projektu www.fampt.pl. 
 

Tablice pamiątkowe 
Staraniem Towarzystwa, przy wsparciu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w dniu 29 
listopada 2021 r. uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca współzałożyciela 
Towarzystwa, wieloletniego przewodniczącego i honorowego przewodniczącego TPPT, laureata 
Złotej Wieży Trybunalskiej, Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego – Pana Władysława 
Hartmana, w 5 rocznicę Jego śmierci. 
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Tablica umieszczona została na froncie budynku, w którym mieszkał, przy ul. Słowackiego 26. 
W uroczystości wzięły udział władze miasta, członkowie Towarzystwa, młodzież szkół średnich, 
rodzina i przyjaciele Władysława Hartmana.  
 
Inne działania: 
W dniach 24 i 25 września 2021 r. pan Waldemar Domarańczyk – Prezes TPPT, reprezentował 
Towarzystwo na Kongresie Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego, który odbył się w 
Kutnie. 
Podczas Kongresu zaprezentował zebranym osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa 
Trybunalskiego, wygłaszając okolicznościowy wykład wraz z prezentacją multimedialną. Szczególną 
uwagę zwrócił na działania Towarzystwa na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym 
Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

Prezes TPPT 
(-) Waldemar Domarańczyk 
 
 
 

Opracowała: 
Małgorzata Dobrakowska 
 

 


