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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁĄŁNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ZA OKRES od 2018 r. do 2021 r.

Szanowni zebrani, członkowie Towarzystwa,
przyjaciele naszego miasta

a

przede

wszystkim

Dobiegła końca kolejna, bogata w dokonania kadencja władz naszego
stowarzyszenia, które od 57 lat działa na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego i jego
mieszkańców.
Wybrany 27 lutego 2018 r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa
Trybunalskiego pracował w następującym składzie:
 Prezes
 Wiceprezesi
 Sekretarz
 Skarbnik
 Członkowie Zarządu:

-

Waldemar DOMARAŃCZYK;
Michał RŻANEK i Elżbieta GNIEWASZEWSKA;
Marek GRYNKIEWICZ;
Witold STAWSKI;
- Żaneta Cypel,
Agnieszka DREZLER,
Henryka FLAKIEWICZ
Anna HARTMAN,
Cezary MICHAŁEK
Jacek SOKALSKI
i Renata WOJTCZAK,

Natomiast Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
 Elżbieta RUDNICKA
 i członekowie Komisji
-

- Przewodnicząca
– Helena BRZESKA.
- Małgorzata GLETKIER

Praca Zarządu, oparta na planie pracy, prowadzona była sprawnie, a odbywające
się średnio raz w miesiącu posiedzenia zawsze kończyły się przyjęciem
konstruktywnych wniosków, pozwalających na rytmiczne realizowanie ustalonych
zadań.
W latach 2020 - 2021, z uwagi na sytuację pandemiczną i wprowadzony zakaz
zgromadzania się, praca Zarządu prowadzona była również poprzez spotkania online. W 2020 r. odbyły się 4 zebrania on-line, a w 2021 dwa takie spotkania.
Zebrania zawsze kończyły się przyjęciem konstruktywnych wniosków pozwalających
na rytmiczne realizowanie przyjętych i ustalonych zadań, mimo istniejących
warunków.
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Stan organizacyjny Towarzystwa

W wyniku podjętych działań porządkujących sprawy opłat członkowskich Zarząd
ustalił, że na dzień 31 grudnia 2021 r. Towarzystwo liczy:
 45 członków zwyczajnych,
 2 członków honorowych: pani Elżbieta Gieszcz i pan Henryk Komar;
 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – członek wspierający,
W roku 2019 Towarzystwo obchodziło jubileusz 55-lecia działalności
na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego i jego mieszkańców.
Z tej okazji członkowie Prezydium Zarządu
TPPT: Elżbieta
Gniewaszewska, Michał Rżanek i Waldemar Domaranczyk w dniu 20 marca 2019 r.
zaprezentowali efekty działań TPPT na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu
Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn w siedzibie Senatu RP w Warszawie.
Artykuł przedstawiający rezultaty pracy Towarzystwa ukazał się następnie w
zeszycie 42/2019 Zespołów Senackich pt. „Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania
niepodległości” wydanym przez Kancelarię Senatu w 2019 r.
Również z okazji jubileuszu, z inicjatywy Wiceprezes Elżbiety
Gniewaszewskiej w dniu 14 czerwca 2019 r. został wyemitowany przez TV Piotrków
specjalny odcinek programu „Piotrków, którego nie znacie” w całości poświęcony
Towarzystwu Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
Gospodarze programu panowie Stanisław Piotr Gajda, Leszek Józefacki i Izydor
Młoczkowski przeprowadzili w siedzibie TPPT przy ul. Rycerskiej 6 rozmowę z
Prezesem Waldemarem Domarańczykiem, popularyzując wśród mieszkańców i
oglądających program najważniejsze dokonania Towarzystwa w ciągu 55 lat
działalności.
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 2018 zorganizowany został
po raz pierwszy, w miejsce konkursu fotograficznego „Cały Piotrków w kwiatach”.
Konkurs ten mający na celu poprawę estetyki miasta zyskał sponsora, którym jest
Prezydent Miasta – główny fundator nagród.

3

Po zmianie jego formuły, aktualny konkurs plastyczny, cieszył się ogromnym
powodzeniem. Wpłynęły łącznie 342 prace.
Łączna kwota wartości nagród w każdym konkursie wynosiła 1 900,- zł. – a od 2020
r. 2000 zł.
Każdego roku w skład jury, powoływanego przez Zarząd Towarzystwa wchodzili:
pani Elżbieta GNIEWASZEWSKA i Agnieszka Drezler oraz Gabriela SzymańskaKaczmarek.
Osoby te nie tylko oceniały nadesłane zdjęcia, ale także dokonywały zakupu nagród
i przygotowywały wystawę.
W podsumowaniach konkursu, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Piotrkowie Trybunalskim - brali udział przedstawiciele Władz Miasta, nagrodzeni
mieszkańcy Piotrkowa, młodzież szkolna i jej opiekunowie.
W roku 2020 i 2021 Konkurs realizowany był w szczególnych
okolicznościach. Ze względu na pandemię - nauka prowadzona była zdalnie, kontakt
z dziećmi w związku z tym był znacznie ograniczony.
Nie odbywały się dodatkowe zajęcia w pracowniach artystycznych, co miało
znaczny wpływ na ilość złożonych prac.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego nie mógł również w tych
latach zorganizować uroczystego spotkania z uczestnikami konkursu.
Nagrody zostały przekazane nauczycielom plastyki z gratulacjami i prośbą o ich
wręczenie laureatom.
Towarzystwo brało również udział w organizacji konkursów takich jak:
Finał Konkursu „Piotrków moje miasto - 800-lecie Piotrkowa”;


Międzyszkolny Konkurs "Piotrków Trybunalski moje miasto"
– dla uczniów
szkół ponadpodstawowych organizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 13 w
Piotrkowie Trybunalskim.
Dla zwycięzców i laureatów Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego
przekazywało opracowania wydane w ramach Biblioteki Piotrkowskiej, aby w ten
sposób wyróżnić tych, którzy swą wiedzą i działalnością potwierdzili zainteresowanie
rodzinnym miastem.
Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wieloetapowe zadanie Fotograficzne Archiwum Miasta ma na celu stworzenie
dokumentacji fotograficznej Piotrkowa Trybunalskiego, jego beneficjentami są
wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
Projekt był rozłożony na 5 etapów realizowany w kolejnych latach od 2018 r. do
2022 r.. Każdy z pierwszych czterech etapów dotyczy innej części miasta.
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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 zadania, przekazano go szkołom,
uczelniom, placówkom kultury, instytucjom, stowarzyszeniom.
II I III etap zadania, realizowany w 2019 r. i 2020 r. , dzięki uzyskanej dotacji ze
środków finansowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozwolił, oprócz
gromadzenia fotografii z wybranej części miasta, na skoncentrowanie się na sprawie
promocji i prezentacji zadania poprzez stworzenie strony internetowej i materiałów
promocyjnych.
Wybrane fotografie wykorzystane zostały do stworzenia projektu kalendarza na
2020 i 2021 r. Wszystkie fotografie zostały zebrane, uporządkowane i
zarchiwizowane. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć szczegółową dokumentację
fotograficzną miasta, w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych. Każdy
fragment ulicy, dom, fragment zieleni, a nawet ogrodzenie – to elementy naszej
przestrzeni.
Sfotografowane zostało, nie tylko to, co atrakcyjne, ale także to, co pozornie
zwykłe, szare, codzienne.
Planując nakreślone
rezultatów:

zadania

zakładaliśmy

osiągnięcie

niżej

wymienionych

1. Stworzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wskazanej dzielnicy
miasta(w tym części nie zawierających atrakcji turystycznych),
a) w formie publikacji papierowej,
b) w formie elektronicznej bazy danych,
2.

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

3.

Udostępnienie wszystkim zainteresowanym archiwum fotograficznego:
a) kalendarz z obiektami Piotrkowa Trybunalskiego – trwałość: na dany rok
kalendarzowy,
b) baza danych dostępna za pomocą serwisu internetowego (strona www) –
trwałość: nieograniczona czasowo.

W ramach popularyzacji zadania podjęte zostały i zrealizowane następujące
działania popularyzujące założenia, cele i ideę projektu Fotograficzne Archiwum
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
1) 29 sierpnia 2019 r. w czasie narady z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych, w swoim wystąpieniu Prezes Towarzystwa przybliżył zebranym
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treść regulaminu i apelował o jego popularyzację wśród nauczycieli, rodziców i
uczniów. Z takim samym przesłaniem podjęto działania przesyłając na adresy email szkól i placówek oświatowych, w miesiącach wrześniu i październiku 2019
r. przygotowane ulotki i plakaty zadania.
Odpowiadając na prośbę Zarządu TPPT – Kierownik Referatu Edukacji – pan
Radosław Kaczmarek zainteresował udziałem w
zadaniu harcerzy
uczestniczących w naradzie w listopadzie 2019 r. organizowanej przez Urząd
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
2) dla spopularyzowania wśród ogółu mieszkańców naszego miasta celów i założeń
organizacyjnych zadania publicznego, przez cały 2019 rok:
 przekazywano zainteresowanym ulotki, które zostały opracowane i
drukowane przez członków Towarzystwa, a kolportaż których był
prowadzony we wszystkich instytucjach kultury na terenie miasta,
 opracowane i wydrukowane zostały również kolorowe plakaty, które
przekazaliśmy do wykorzystania zarówno szkołom jak i dyrekcji MZK w
Piotrkowie Tryb. z prośbą o ich umieszczenie na tablicach informacyjnych
oraz w autobusach komunikacji miejskiej,
 o udział w projekcie apelowaliśmy także w czasie spotkania ogółu
członków Towarzystwa i uczestników otwartego koncertu dla mieszkańców
miasta w dniu 27 czerwca 2019 r. w Centrum Idei „Ku Demokracji”,
3) popularyzowaliśmy także założenia i przebieg realizacji projektu poprzez
piotrkowskie media, tj.:
 14 czerwca 2019 r. w TV Piotrków w programie z okazji 55 lecia TPPT
„Piotrków, którego nie znacie” i 5 grudnia 2019 r. przy podsumowaniu II
edycji konkursu plastycznego „Mój zielony Piotrków”, które odbyło się w
Mediatece, przez Wiceprezes TPPT panią Elżbietę Gniewaszewską,
 31 października 2019 r. w Radio Strefa FM w audycji „Rozmowa dnia”
przez Waldemara Domarańczyka – Prezesa TPPT,
 12 grudnia 2019 r. w wywiadzie na temat 55-lecia TPPT i Fotograficznego
Archiwum Miasta udzielonym przez Elżbietę Gniewaszewską i Waldemara
Domarańczyka,
 W listopadzie 2019 r. ukazały się również artykuły popularyzujące projekt w
Dzienniku Łódzkim 7 dni” i portali E-Piotrków, opracowane przez
Wiceprezes TPPT Elżbietę Gniewaszewską.
 15 maja 2020 r. na portalu epiorkow.pl w artykule „Stwórzmy razem
Fotograficzne Archiwum Miasta – wiceprezes Zarządu TPPT Elżbieta
Gniewaszewska przypomniała o projekcie ogłoszonym z okazji 800-lecia
miasta przez TPPT. Wymieniła cele realizowanego projektu i wsparcie
Prezydenta Miasta w jego realizacji;
 28 grudnia 2020 r. Radio Strefa FM – dziennikarz Łukasz Michalczyk
wyemitował nagraną rozmowę z Aleksandrą Fidziańską, która jest zarówno
autorką zdjęć jak i osobą odpowiadającą za archiwizację nadsyłanych prac
na stronie zdania. W udzielonym wywiadzie podsumowała ona III etap
projektu, zachęcając jednocześnie słuchaczy i mieszkańców miasta do
udziału w zdaniu;
 30 grudnia 2020 r. przedstawiciele Towarzystwa, tj.: Aleksandra Fidziańska
i Waldemar Domarańczyk udzielili obszernego wywiadu w siedzibie
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Towarzystwa dla Telewizji Piotrków. Podsumowali oni nie tylko III etap
projektu, ale także zademonstrowali zarejestrowane na prowadzonej stronie
internetowej zadania – zdjęcia przesłane przez mieszkańców miasta oraz te
wykorzystane w wydanym, w ramach FAM, kalendarzu na 2021 rok.
Nagrany materiał został wyemitowany w dniu 4 stycznia 2021 r.


31 grudnia 2021 r. w Tygodniku „ 7 Dni” ukazał się artykuł pt. „Do
Fotograficznego Archiwum Miasta wpłynęło 300 zdjęć” ;
 2 stycznia 2021 r. na stronie portalu „Piotrków Trybunalski nasze miasto”
opublikowano artykuł podsumowujący III etap zadania i 178 zdjęć,
spośród około 600
przesłanych
przez mieszkańców miasta
uczestniczących w projekcie w latach 2018 – 2020;
 2 stycznia 2021 r. obszerny materiał podsumowujący III etap zadania, a
także założenia organizacyjne i harmonogram realizacji projektu został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego;
Przez okres trzech lat liczba zgromadzonych zdjęć przekroczyła 700.
Zdjęcia systematycznie umieszczane są na stronie www.fampt.pl Prace te
wykonywali 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:







Opracowano i wydano ulotkę informacyjną
Przedstawiono kolejny raz ideę projektu w mediach publicznych.
Opracowano
wystawę
najciekawszych
zdjęć
przesłanych
do
Fotograficznego Archiwum Miasta w roku 2020.
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.
Wystawa była okazją do podsumowania realizacji projektu, którego
dokonał pan Witold Stawski w rozmowie z przedstawicielem TV Piotrków
panem Izydorem Młoczkowskim.
Zamieszczano szczegółowe informacje o organizacji zadania na stronie
internetowej Towarzystwa www.tppt.pl i stronie projektu www.fampt.pl.
Złota Wieża Trybunalska

W latach 2018 - 2021 to honorowe wyróżnienie przyznane zostało przez
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego cztery razy. W 2021 r. wręczona
została 46 ZWT.
W okresie ostatniej kadencji statuetkę tą otrzymali: Tomasz Balcerek , Ewa
Izydorczyk – Grzelak, Agnieszka Warchulińska i Elżbieta Gniewaszewska.
Przypomnę, że każdego roku wyboru w głosowaniu tajnym dokonywała Kapituła
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składająca się z dotychczasowych laureatów, Dyrektora Muzeum i członków Zarządu
Towarzystwa.
Wieża trafiła do rąk zasłużonych dla kultury, edukacji i promocji miasta, jego
obywateli.
W każdym roku poprzez piotrkowskie media informowaliśmy mieszkańców,
instytucje i organizacje pozarządowe o warunkach zgłaszania kandydatów, a po
wyłonieniu laureata prezentowaliśmy jego sylwetkę, osiągnięcia i działalność
uzasadniając trafność wyboru.
Uroczyste wręczenie Złotej Wieży Trybunalskiej odbywało się w Sali
Senatorskiej Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Statuetkę Złotej Wieży Trybunalskiej wykonywali nieodpłatnie pracownicy
Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Miniona kadencja to także czas pożegnań. W tym czasie śmierć zabrała aż
sześciu zasłużonych laureatów Złotej Wieży Trybunalskiej i działaczy Towarzystwa.
Zmarli to Marcin Gąsior, Jerzy Korczak-Ziołkowski, Jerzy Pokutycki, Rafał Orlewski,
Jerzy Kukulski i Zenon Bartczak.
Ich pamięć uczcimy minutą ciszy.
Wydawnictwa „Biblioteki Piotrkowskiej”
Realizując jeden z głównych celów działalności Towarzystwa jakim jest
popularyzacja wiedzy o Piotrkowie i regionie piotrkowskim, wydajemy
systematycznie od kilkunastu już lat folder pt. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa
Trybunalskiego dla piotrkowskich Powązek”.
Jego autorem jest pan Witold Stawski.
Przy nakładzie od 4 do 5 tys. sztuk corocznie trafia do rąk wszystkich wspierających
nas w organizowanych kwestach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.
O bieżącej naszej działalności wszyscy zainteresowani informowani są
poprzez prowadzoną przez Towarzystwo stronę internetową, która ostatnio została
zmieniona i udoskonalona. Nad jej aktualizacją czuwał pan Marek Grynkiewicz.
Ratowanie Starego Cmentarza Rzymskokatolickiego
w Piotrkowie Trybunalskim
Realizując kolejny zapis naszego statutu kontynuowaliśmy działania na
rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na „Piotrkowskich Powązkach”.
W 2021 roku zorganizowaliśmy już po raz XXXIV kwestę, w której jak co
roku, oprócz członków naszego Towarzystwa, udział brali: Parlamentarzyści Ziemi
Piotrkowskiej, radni Rady Miasta i przedstawiciele Władz Miasta, dyrektorzy firm i
instytucji, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, przewodnicy miejscy, uczniowie
piotrkowskich szkół i harcerze.
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W organizacje każdej kwesty aktywnie włączali się niemal wszyscy
członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dzięki temu możemy mówić, że to nasze wspólne i duże zadanie było realizowane
bardzo sprawnie i z dobrymi efektami finansowymi.
W okresie sprawozdawczym w ramach kwesty pozyskaliśmy następujące środki:





W
W
W
W

2018
2019
2020
2021

r.
r.
r.
r.

Razem

-

25.970,50 ;
23.390,30
6.932.00
25.227,67

-

81.520,47

Towarzystwo pozyskało również w latach 2018 – 2020 dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie : 28.100,00
Koordynatorem naszych działań zmierzających do ochrony Starego
Cmentarza jak i zachowania miejsc pamięci narodowej, był Wiceprezes Zarządu –
Pan Michał Rżanek wspólnie z panem Cezarym Michałkiem.
To dzięki Ich zaangażowaniu wszystkie nakreślone przez nas zadania były
realizowane zgodnie z planem.
W okresie sprawozdawczym, dzięki środkom zebranym w czasie kwest, jak
i środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
wyremontowane zostały nagrobki:



W 2018 r.
W 2019 r.

- Andrzeja Sobocińskiego, na łączną kwotę 18.842,91 zł.,
- ks. Antoniego Patockiego, na łączną kwotę 24.933,05 zł.,
- Wandy Grabowskiej na kwotę – 5000,00 zł.




W 2020 r. - Rodziny Sałacińskich, którego koszt remontu wyniósł
30.841,59 zł
W 2021 r. - 4 nagrobki zostały poddane oczyszczeniu i naprawie po
uszkodzeniach spowodowanych wichurami. Prace te wykonywał pan Piotr
Obłog w ramach gwarancji.

Na remonty i konserwację tych zabytkowych nagrobków wydaliśmy ogółem
79 617.55 zł.
W roku 2020 z uwagi na panujące obostrzenia, Towarzystwo nie miało możliwości
zorganizowania dorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na
„piotrkowskich Powązkach”, w tradycyjnym kształcie.
Darczyńcy wpłacali swoje datki na konto Towarzystwa, uruchomiona została
również zbiórka funduszy na portalu „Zrzutka.pl”.
Zebrane pieniądze wpłacone były na konto Towarzystwa w PKO i zasiliły fundusz
ochrony zabytkowych grobów Starego Cmentarza - pozwolą poddać remontowi
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kolejne nagrobki z długiej listy opracowanej przez Konserwatora Zabytków w
Piotrkowie Trybunalskim.
W 2020 r. Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości
1250,00 zł na wykonanie 50 szt. tabliczek informujących o tym, kto jest inicjatorem
i wykonawcą remontu poszczególnych nagrobków. Tabliczki te przymocowane
zostały na nagrobkach wyremontowanych przez TPPT. Na każdej tabliczce widnieje
stosowny napis oraz logo TPPT i Miasta.
Staraniem Towarzystwa wykonano również 8 plansz ze zdjęciami
odremontowanych nagrobków, które były prezentowane mieszkańcom Piotrkowa
Trybunalskiego w 2021 r. na parkanie klasztoru oo. Bernardynów przy ul.
Słowackiego.
Ww. tabliczki i plansze zaprojektował pan Witold Stawski.
Upamiętnianie osób zasłużonych i wydarzeń historycznych
1.
2.

W dniu 21 czerwca 2018 r. z inicjatywy TPPT odsłonięta została tablica
pamiątkowa na domu, w którym mieszkała Seweryna Szmaglewska ;
W dniu 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia odtworzonej
tablicy na ścianie budynku dawnej Szkoły Polskiej przy al. 3 Maja 36/38, która
upamiętnia udział młodzieży piotrkowskiej w strajku szkolnym w 1905 r.
Tablica o treści :
„ W TYM DOMU – PO STRAJKU SZKOLNYM MŁODZIEŻY PIOTRKOWSKIEJ
PODJĘTYM 1 LUTEGO 1905 R. W WALCE Z CARSKIM OKUPANTEM O
PRZYWRÓCENIE W SZKOŁACH NAUKI W JĘZYKU OJCZYSTYM – MIEŚCIŁA
SIĘ W LATACH 1907 – 1916 SZKOŁA POLSKA, KTÓRA BYŁA OSTOJĄ
PATRIOTYCZNEGO
WYCHOWANIA
MŁODEGO
POKOLENIA.
SPOŁECZEŃSTWO PIOTRKOWSKIE
DNIA 1 LUTEGO 1991 R. ”.
została odtworzona z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa
Trybunalskiego.
3. 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.
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.
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Inne przedsięwzięcia realizowane w okresie sprawozdawczym
1.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego
brało udział w XVII Targach Wydawnictw Edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5
organizowanych przez WODN.
2.
W dniu 22 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie programowe wszystkich
członków TPPT w Centrum Idei „Ku Demokracji” – w programie film
G.Królikowskiego pt. „Bardziej niż siebie samego” o ks. Tadeuszu Pecolcie.
4.
W dniu 20 maja 2018 r. delegacja TPPT wzięła udział w III Sejmiku
Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego, który odbył się w
Kutnie.
5. 30 sierpnia 2018 r. odbyło się zebranie programowe wszystkich członków
TPPT w Centrum Idei „Ku Demokracji” – w programie spotkanie z
Prezydentem Miasta Piotrkowa oraz prelekcja regionalisty Leszka Józefackiego.
6.
W dniu 15 października 2018 r. TPPT było współorganizatorem konferencji z
okazji Jubileuszu 100-lecia Niepodległości, która odbyła się w Centrum Idei
„Ku Demokracji”.
7. 20 listopada 1918 r. w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Towarzystwo wzięło udział w Piotrkowskim Marszu Stu Świateł. Marsz
zorganizowała Poseł na Sejm RP – Elżbieta Radziszewska, a poprowadził go
Waldemar Domarańczyk – Prezes TPPT. Współorganizatorami marszu, oprócz
TPPT, byli również harcerze, piotrkowski oddział PTTK, Urząd Miasta i
Komenda Miejska Policji. Uroczystość odbyła się w kilku miejscach m.in. na
Cmentarzu Wojennym, przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku
pamięci Legionów. W każdym punkcie składano kwiaty, zapalano znicze, a
wartę honorową pełnili harcerze.
8. W październiku 2018 r. i 2019 r. przeprowadzone zostały przez Centrum
Informacji Turystycznej - łącznie 4 spacery po terenie Starego Cmentarza –
szlakiem odrestaurowanych zabytkowych nagrobków ;
9.
Realizując
zadania
statutowe
Towarzystwa
Przyjaciół
Piotrkowa
Trybunalskiego, Zarząd Towarzystwa zorganizował w dniu 27 czerwca 2019
roku w Sali konferencyjnej
Centrum Idei „Ku Demokracji” spotkanie
członków i sympatyków Towarzystwa.
Po spotkaniu, jego uczestnicy zaproszeni zostali na występ Artura Andrusa,
organizowany przez Centrum Idei „Ku Demokracji” w ramach cyklu
„Podwieczorek z gwiazdą”.
10. 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.
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Podziękowania
Kończąc swe wystąpienie, głównie nakierowane na podsumowanie efektów
naszych działań, przyszedł moment na złożenie podziękowań.
Dziękuję wszystkim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i kierownikowi
naszego biura, bo to dzięki ich pracy, choć ze zróżnicowanym zaangażowaniem,
możliwe było zrealizowanie wielu zadań.
Nasze zamierzenia mogliśmy realizować dzięki wsparciu jakiego
doświadczyliśmy ze strony Władz naszego miasta, Centrum Idei „Ku Demokracji”,
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Piotrkowskich
Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkiego Urzędowi Ochrony Zabytków w Łodzi,
Kurii Archidiecezjalnej w Łodzi, Łódzkiego Domu Kultury i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
Zawsze ceniliśmy sobie wsparcie jakie otrzymywaliśmy od wszystkich
członków Towarzystwa oraz wolontariuszy – mieszkańców naszego miasta.
Mam nadzieję, że kolejna kadencja nowych władz Towarzystwa pozwoli na
kontynuację najbardziej sprawdzonych form działalności i nakreślenie nowych zadań
zgodnych z obowiązującym statutem i oczekiwaniami członków Towarzystwa
Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

