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Drodzy Czytelnicy,

z prawdziwą radością oddajemy w państwa ręce wyjątkową pozycję – „dzieje Kępna. od początku istnienia do roku 
2015” autorstwa stanisława Kowalskiego. 

jest to publikacja wyjątkowa. Książka stanowi przewodnik po lokalnej historii niezwykle „nasycony” faktami, rzetelny 
i wiarygodny – a przez to przydatny. 

W sposób chronologiczny zostały tu ujęte wielowiekowe dzieje miasta, w których w kronikarski sposób przedstawiony 
został rozwój gospodarczy, przestrzenny, społeczny, kulturalny i polityczny miasta. autor zawarł najważniejsze informacje 
o osobach, które nie tylko zamieszkiwały miasto, ale przede wszystkim współtworzyły jego historię.

publikacja o historii Kępna była od lat oczekiwana. od ukazania się książki Wacława Kokocińskiego i jana Kurzawy mija 
blisko sześćdziesiąt lat. „dzieje Kępna” autorstwa j. Kurzawy i stanisława nawrockiego wydane zostały przed czterdziestu 
laty, a ich wznowienie – 36 lat temu. choć w tym czasie ukazało się wiele publikacji, monografii i opracowań podejmujących 
tematykę poświęconą ziemi Kępińskiej, to jednak w żadnej z nich nie podjęto całokształtu tematów z życia miasta i kraju. 
szczególnie dla młodego czytelnika wartościowe jest ujęcie historii Kępna od pierwszych wzmianek o mieście aż po współ-
czesność. nie bez znaczenia pozostaje układ książki w formie kalendarium dziejów, stanowiących praktyczne kompendium 
wiedzy historycznej.

zwięzły opis, chronologia najważniejszych wydarzeń i liczne fotografie dają żywy obraz miasta i jego przemian. Wszystko 
to w jednym tomie. 

jestem pełen podziwu dla pracy badawczej autora. zarówno dla trudu i mozolnej pracy jak i dla podjętego wyzwania. 
Wdzięczność jest tym większa, gdy myślę o najmłodszym pokoleniu Kępnian, którzy będą z książki czerpać wiedzę o rodzin-
nym mieście. 

„dzieje Kępna. od początku istnienia do roku 2015” ukazują się w mieście autora. stanisław Kowalski jest absolwentem 
historii uniwersytetu Wrocławskiego, był wieloletnim nauczycielem sp nr 3 w Kępnie a następnie lo im. mjr H. sucharskiego 
oraz byłym dyrektorem sp nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 im. K. K. baczyńskiego w Kępnie. był współorganizatorem Komitetu 
założycielskiego „s” pracowników oświaty i Wychowania w Kępnie, jest autorem wielu publikacji i artykułów historycznych, 
został odznaczony m.in. złotym Krzyżem zasługi (1978) i medalem Komisji edukacji narodowej (2002).

termin wydania publikacji nie jest przypadkowy. W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez polskę niepodle-
głości. jestem przekonany, że to ważny czas dla każdego, komu losy ojczyzny nie są obojętne. to okazja do przypomnienia 
najważniejszych wydarzeń z historii kraju i naszej małej ojczyzny. Kępno jest miastem trzech Kultur. miastem, w którym 
szanowano odmienności kulturowe, niezależność religijną i tradycje lokalne. Wiedza o kulturze i zwyczajach naszych przod-
ków to pierwszy krok do poszanowania odmienności narodowych. choć niejednokrotnie różnimy się w ocenie przeszłości 
i trudno nam wybrać w sposób jednoznaczny wydarzenia, które w znaczący sposób wpłynęły na to jacy dziś jesteśmy. bez 
wątpienia niepodległość kraju i poczucie wolności jest dla wszystkich sprawą pierwszą, fundamentem na którym można 
budować trwale. dzięki wolności możemy dziś spierać się w opiniach i ocenach. pamiętajmy jednak, aby były one poparte 
znajomością naszych dziejów, wiedzą o faktach i wydarzeniach przeszłości. powinnością badaczy historii jest odkrywanie jej 
kart, a naszą zachowanie jej w pamięci. 

Wierzę, że lektura „dziejów Kępna” będzie dla państwa źródłem wiedzy historycznej i przyjemności, jaka towarzyszy 
w obcowaniu z wartościową publikacją.

burmistrz miasta i Gminy Kępno 
piotr psikus
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Wstęp

Kępno ma długą i bogatą przeszłość, w związku z czym wielu historyków regionalistów, poczynając od XiX wieku, zajmo-
wało się badaniem dziejów miasta oraz powiatu i napisało szereg prac na ten temat. także autor tego wstępu, jeszcze przed 
napisaniem nowej monografii, interesował się przeszłością Kępna, w związku  z czym zapoznał się z setkami dostępnych 
dokumentów, jakie znajdowały się w archiwach. Wykorzystał je do napisania wielu artykułów, dotyczących miasta        i okolicy, 
które drukowane były na łamach „tygodnika Kępińskiego”. jeden z nich, dotyczący partii politycznych w latach 1945–1948, 
został umieszczony w pracy zbiorowej Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956, wydanej przez oddział instytutu pamięci 
narodowej w łodzi w 2007 roku. Fakt ten zainspirował autora artykułów do dalszych poszukiwań i badań dokumentów 
źródłowych, by między innymi na ich podstawie napisać monografię Kępna i okolicy.

dokumenty te są jednak szczątkowe, bo akta, dotyczące Kępna i władz miejskich do początków XX wieku, niemal w całości 
zaginęły w styczniu 1945 r. podczas walk o poznań. akta znajdowały się wówczas w formie depozytu w Wielkopolskim archiwum 
państwowym, a jego zasoby uległy w dużym stopniu zniszczeniu. odnaleziono zaledwie kilka dokumentów, w tym fragmenty księgi 
rady miejskiej z połowy XViii wieku. zachowały się natomiast dokumenty, przede wszystkim z okresu międzywojennego, które 
znajdowały się w państwowym archiwum w Kaliszu. są tam akta miasta Kępna z lat 1919-1939, które dotyczą między innymi 
organizacji władz miejskich, praw miasta, finansów miejskich, opieki społecznej, bezrobocia, szkolnictwa, stowarzyszeń, organiza-
cji, wyborów i ich wyników do rady miejskiej. W archiwum w Kaliszu znajdują się także akta starostwa powiatowego w Kępnie 
z  lat 1919–1939, które dotyczą m.in. wyborów do sejmu i senatu, spraw szkolnych, stowarzyszeń, prasy, publikacji, ewidencji 
ludności, opieki społecznej i bezrobocia oraz akta Wydziału powiatowego w Kępnie z okresu 1919-1939 (zawierające informa-
cje na temat finansów, podatków, zdrowia publicznego, rolnictwa, budownictwa, wyborów do rady powiatowej i rad gminnych). 
W państwowym archiwum w Kaliszu znajdują się także: akta Kępna z okresu polski ludowej (pl) w latach 1945-1950 (organizacja 
władz miejskich, protokoły miejskiej rady narodowej – mrn i zarządu miejskiego, budżety miejskie, ruchy ludności, osadnic-
two, zatrudnienie oraz przedsiębiorstwa miejskie), akta starostwa powiatowego i powiatowej rady narodowej (prn) w Kępnie 
z lat 1945–1950, a także prezydium powiatowej rady narodowej z 1950-1955. olbrzymie braki w dokumentacji źródłowej Kępna 
występują w latach 1950–1989. pełna i bardzo obszerna dokumentacja źródłowa, dotycząca miasta i gminy Kępno po 1989 r., 
znajduje się w archiwum urzędu miasta i Gminy w Kępnie. są to przede wszystkim protokoły z sesji rady miejskiej i jej uchwały, 
w tym te, które dotyczą budżetu oraz sprawozdania i statystyka wszystkich wydziałów działających w ramach gminy Kępno.

treść części monografii Kępna po 1989 r. oparto przede wszystkim na materiałach źródłowych z tego okresu. W Wielko-
polskim archiwum państwowym w poznaniu znajdują się dokumenty źródłowe, dotyczące działalności polskiej partii robot-
niczej (ppr) i polskiej partii socjalistycznej (pps) w latach 1945-1948. jest to dokumentacja z obrad konferencji sprawoz-
dawczo–wyborczych obu partii oraz posiedzeń plenarnych Komitetu powiatowego ppr i Komitetu powiatowego pps. są tam 
także protokoły z obrad niektórych komórek ppr w Kępnie.

W  archiwum w  poznaniu jest także dokumentacja z  obrad powiatowych konferencji sprawozdawczo–wyborczych 
polskiej zjednoczonej partii robotniczej (pzpr) i posiedzeń egzekutywy Kp pzpr w Kępnie w latach 1949-1975. Źródła te 
wykorzystane zostały częściowo przy pisaniu pracy, gdyż mają one na ogół charakter propagandowy.

W archiwum parafialnym w Kępnie znajdują się: kopia aktu erekcyjnego kępińskiego kościoła parafialnego, akta perso-
nalne księży, dokumenty niektórych stowarzyszeń, organizacji katolickich i  wizytacji przeprowadzonych w  parafii oraz 
Kronika parafialna część i i ii. W największym stopniu wykorzystana została Kronika parafialna.

W muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworowskiego znajdują się między innymi: kopia tzw. umowy kępińskiej z 1282 r.,  
dokument przemysła ii z 1283 r., w którym w stosunku do Kępna użyto określenia civitas, czyli miasto, i kopia nadania 
Kępnu praw miejskich przez adama z rudnik biskupskiego 2 grudnia 1661 roku.

ciekawa i bogata przeszłość Kępna doczekała się wielu opracowań i artykułów. jedną z pierwszych prac, jakie się ukazały, 
była publikacja rosyjskiego lekarza aleksandra Władimirskiego pt. Topomiediczeskoje opisanie miasteczka Kempna, peters-
burg 1815, która przedstawiała Kępno pod kątem topograficznym i lekarskim. W połowie XiX wieku o Kępnie pisał paweł 
Fabisz, proboszcz parafii w baranowie, który badał dzieje parafii kępińskiej i baranowskiej (Kronika parafialna baranowska, 
Wrocław 1853, Kronika dekanalna kępińska, Wrocław 1855, Kronika powiatu ostrzeszowskiego, oleśnica 1859), w wyniku 
czego wniósł istotny wkład w poznanie stosunków wyznaniowych w Kępnie od XVii do połowy XiX wieku. o Kępnie pisał 
także edmund callier w  pracy pt. Powiat ostrzeszowski w  XVI stuleciu, poznań 1888. W  opracowaniu przedstawione są 
krótkie dzieje miejscowości, leżących na terenie powiatu ostrzeszowskiego, w tym także Kępna, w latach 1282-1852.
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Wzmianki o Kępnie w XV w. znalazły się także w Dziejach Polski jana długosza, który opisał zajęcie grodu w Kępnie 
w 1455 r. przez oddział rozbójników oraz jego odbicie przez połączone oddziały rycerstwa i okolicznej ludności. do bardzo 
cennych prac, dotyczących Kępna w początkach jego istnienia, należą pozycje: ryszard rosin Ziemia wieluńska w XII–XVI 
wieku. Studia z dziejów osadnictwa, łódź 1961, Katarzyna zielińska Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod 
koniec XIII wieku. Umowa kępińska 1282 r., toruń 1968, Krystyna zielińska-melkowska Działo się i  dan w  Kępnie 1282, 
Gdańsk 1980, Obchody 700. rocznicy przekazania Pomorza przez Mściwoja na rzecz Przemysła II w Kępnie w dniu 15 II 1282 r.,  
pod red. jana Kurzawy, Kępno 1982, Miejskie konsekwencje pewnego spotkania pod red. jerzego Wojciechowskiego, Kępno 
2011. istotną książką, po którą sięgają regionaliści, jest praca ks. jana janiszewskiego pt. Powiat kępiński z mapką powiatu, 
Kępno, 1928 rok. Ks. jan janiszewski nakreślił w  niej krótką historię poszczególnych miejscowości, leżących na terenie 
powiatu kępińskiego, najwięcej miejsca poświęcił Kępnu, przedstawiając zwięźle w formie kroniki jego historię. omówił też 
najważniejsze instytucje i zakłady oraz podał podstawowe dane statystyczne dotyczące miasta.

bardzo ważnym źródłem wiedzy o Kępnie w okresie międzywojennym jest „nowy przyjaciel ludu”, który ukazywał się 
w latach 1913-1939. oprócz artykułów, dotyczących spraw lokalnych, w tym życia w mieście w poszczególnych jego dziedzi-
nach, ukazywały się tam teksty z okazji różnych rocznic, np. z okazji 25. rocznicy powstania towarzystwa Gimnastycznego 
(tG) „sokół” został opublikowany artykuł omawiający obszernie dzieje towarzystwa, a w związku z regionalną Wystawą 
rolniczo-przemysłową powiatu kępińskiego w ostrzeszowie w 1934 r. umieszczona została w piśmie historia Kępna i dane 
statystyczne, dotyczące miasta w tymże 1934 roku. 

uzupełnieniem wiedzy o stosunkach narodowościowych w Kępnie od nadania mu praw miejskich do 1945 r. jest wyjąt-
kowa książka napisana przez mirosława łapę pt. Kępińscy Żydzi, Kępno, 2008. praca oparta na materiałach źródłowych 
uzyskała szeroki rozgłos w kraju i na arenie międzynarodowej. pisząc o Żydach w Kępnie, autor niniejszej pracy w dużej 
mierze wykorzystał materiały zawarte w tekście mirosława łapy.

Wiele nieopublikowanych opracowań i  prac magisterskich, napisanych w  latach powojennych, pogłębiło oraz rozszerzy-
ło w dużym stopniu dotychczasową wiedzę o okresie przedwojennym w zakresie życia społecznego, kulturalnego, religijnego, 
stosunków narodowościowych, oświaty, sportu, co związane było z działalnością wielu organizacji i stowarzyszeń. są to takie 
opracowania jak: aleksandra całkosińskiego Z dziejów parafii kępińskiej, maszynopis, Kępno, 1968 r., mieczyslawa depczyń-
skiego Nowy Przyjaciel Ludu 1913–1939 r., maszynopis, Kępno 1939 r., oraz przede wszystkim prace magisterskie, do których 
należą: bogdana Giebel Dzieje parafii pod wezwaniem św. Marcina, praca magisterska, poznań 2008 r., Gabrieli potarzyckiej 
Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Kępnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, praca magisterska, poznań 2002 r.,  
Krystyny sumisławskiej Życie kulturalno-społeczne Kępna w  okresie międzywojennym, praca magisterska, Wrocław 1976 rok. 
W wielu przypadkach wymienione tytuły miały charakter odkrywczy i znacznie poszerzyły wiedzę o tamtym okresie, co zostało 
wykorzystane przy powstawaniu niniejszej monografii.

Historia Kępna w okresie polski rzeczpospolitej ludowej doczekała się całościowej monografii napisanej przez jana 
Kurzawę i  stanisława nawrockiego, wydanej w  1978 r., pt. Dzieje Kępna. inne fragmentaryczne opracowania, dotyczą-
ce Kępna w okresie prl–u, to np. Pamiętnik wystawy kępińskiej 1945–1948. Powiat kępiński w 3-letnim planie odbudowy, 
wystawa i targi, Kępno 1948, XV lat rozwoju miasta Kępna, materiały wydane z okazji obchodów 300–lecia nadania Kępnu 
praw miejskich, 9–11 września 1960. Kępno: powiatowy Komitet obchodów 1000–lecia państwa polskiego i 300-lecia miasta 
Kępna, Kępno 1960, Ziemia Kępińska w 25-leciu PRL: (jednodniówka). Kępno: powiatowy i miejski Front jedności narodu, 
1970.

opracowania te mają charakter propagandowy, gloryfikujący władzę ludową, stąd ich przydatność była niewielka. Warto-
ściowa jest natomiast praca pt. 300-lecie parafii w  Kępnie (1648–1984) pod redakcją ks. zbigniewa rapiora, Kępno 1984, 
z zawartych w niej informacji korzystano przy redagowaniu monografii.

Wśród opracowań nieopublikowanych znaleźć można także wartościowe przyczynki, które zostały wykorzystane przy 
pisaniu niniejszej monografii. należą do nich opracowania: Gertruda Frala Dzieje oświaty i kultury w powiecie kępińskim 
w okresie XX-lecia PRL, praca dyplomowa, poznań 1965, bolesław leśniewicz Rozwój szkolnictwa podstawowego w powiecie 
kępińskim w okresie powojennym, praca dyplomowa, poznań 1963, stanisław Kowalski Rozwój rzemiosła w Kępnie w okresie 
20-lecia Polski Ludowej, praca magisterska, Wrocław 1968.

całokształt dziejów Kępna i okolicy w okresie prl omówiony został natomiast przez zenona polaka w opracowaniu pt. 
Kępno i region kępiński w XXXV-leciu PRL, maszynopis, Kępno 1985, autor tego opracowania, ważny działacz pzpr i Frontu 
jedności narodu, nadał pracy propagandowy charakter, gloryfikujący działalność władzy ludowej. jedynie rozdziały, dotyczą-
ce problematyki gospodarczej oraz zawarte w nich dane, są dość wiarygodne i można było je wykorzystać.
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dopiero po 1989 r. ukazały się pierwsze opracowania, a także artykuły w prasie lokalnej, pokazujące prawdziwą działal-
ność władz w Kępnie i powiecie w okresie prl-u. jest to przede wszystkim praca zbiorowa pod red. jerzego bednarka i joanny 
Żelazko pt. Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956, wydana przez instytut pamięci narodowej, oddział w łodzi, łódź 
2007, która w prawdziwym świetle pokazuje działalność partyjną i aktywność powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicz-
nego. W  pracy omówione zostały też stosunki narodowościowe, konspiracja poakowska oraz sytuacja duchowieństwa 
w Kępnie i powiecie kępińskim. ta bardzo ważna praca została, oczywiście, wykorzystana przy pisaniu niniejszej monogra-
fii. inne opracowania, które odkłamywały historię Kępna w okresie prl-u to: Od Solidarności do Komitetu Obywatelskiego: 
lata 1980–1990 na Ziemi Kępińskiej pod red. Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2001 i Grażyny schlender „Solidarność” 
Wielkopolski Południowej 1980–2000, Kalisz 2001. także w prasie lokalnej, szczególnie w „tygodniku Kępińskim”, ukazało 
się wiele artykułów, odkłamujących dzieje Kępna w latach polskiej rzeczypospolitej ludowej.

z  materiałów nieopublikowanych do ciekawych i  wartościowych prac należą: dominika makoscha Kępno w  okresie 
pierwszej „Solidarności” 1980–1989, praca magisterska, częstochowa 2001, anny roszyk Krwawa Noc Kępińska, praca dyplo-
mowa, Kępno 2009 i jakuba ubysz-piaseckiego Życie i działalność księdza prałata Mariana Magnuszewskiego (1907–1985), 
praca magisterska, poznań 2014.

Wiele nowych opracowań, które ukazują się po 1989 r. dotyczy rozwoju Kępna po obaleniu komunizmu w  polsce.  
są to prace, omawiające historię szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, działających 
w Kępnie i powiecie, a także instytucji kulturalnych (np. Skarby Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w siedem-
dziesiątą rocznicę istnienia pod red. jerzego Wojciechowskiego Kępno 2008, Od magistratu do muzeum pod red. sylwii 
Kucharskiej, wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, Kultura i  zabytki Gminy Kępno opracowała sylwia Gruszka wydawca 
urząd miasta i Gminy Kępno, Kępno 2014). 

Ważną pozycją, poszerzającą wiedzę o  zmianach w  Kępnie związanych z  czerwcem 1989 r., jest praca pt. Zwycięski 
czerwiec '89 w regionie kępińskim. Ludzie i wydarzenia pod red. Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2009.

znaczącą pozycją na temat osiągnięć samorządu terytorialnego w Kępnie jest praca pt. 25 lat samorządu Miasta i Gminy 
Kępno w  fotografii, redakcja małgorzata Frala-Kędzior, sylwia Humelt, artur Kosakiewicz, magdalena Kremer, wydawca 
Gmina Kępno, Kępno 2015 oraz Historia Kępna w fotografii zaklęta pod redakcją sylwii Kucharskiej, wydawca Gmina Kępno, 
bielsko biała 2014. 

powstanie i rozwój powiatu kępińskiego w szerokim zakresie omówiono w pracy Tutaj także jest Wielkopolska. Histo-
ryczno-kulturalno-przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego, projekt i koordynacja publikacji Włodzimierz mazurkiewicz, 
wydawca starostwo powiatowe, Kępno 2014.

W ramach działalności towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej (tmzK) wydano tak znaczące pozycje jak: Wpisani 
w historię Ziemi Kępińskiej pod redakcją Krystyny sumisławskiej, Kępno 2004, Znani mieszkańcy Ziemi Kępińskiej pod redakcją 
mariana lorenza, Kępno 2015 i 40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej również pod redakcją mariana lorenza, 
Kępno 2014. z inicjatywy tmzK cały czwarty numer Przeglądu Wielkopolskiego z 2014 r. poświęcony został ziemi Kępiń-
skiej. znalazły się w nim artykuły regionalistów kępińskich, w tym dwa spośród nich napisane zostały przez prof. jerzego 
babiaka: O powiecie kępińskim oraz Kultowe obiekty sakralne. W pracy wykorzystano jeszcze wiele innych opracowań, które 
wymieniono w zestawieniu bibliograficznym, dotyczącym poszczególnych rozdziałów.

Wracając do bibliografii, dotyczącej historii Kępna i okolicy w okresie polski rzeczpospolitej ludowej, należy dodać, iż 
ukazały się w tym okresie dwie monografie. pierwsza z nich autorstwa Wacława Kokocińskiego i jana Kurzawy pt. Z dziejów 
Kępna, napisana w 1960 r., ale cały nakład został jednak wycofany przez władze (zachowało się kilka lub kilkanaście jego 
egzemplarzy), do chwili obecnej trudno stwierdzić, jaka była przyczyna tej decyzji.

druga monografia napisana przez jana Kurzawę i stanisława nawrockiego pt. Dzieje Kępna wydana została w 1978 roku1. 

monografia obejmuje dzieje Kępna od początku jego powstania do 1980 roku. okres do 1920 r. przedstawiony został w pracy 
przez autorów szeroko i wnikliwie. już jednak lata międzywojenne nakreślone w pracy budzą zastrzeżenia, gdyż niektóre 
zagadnienia zostały zupełnie pominięte (np. stosunki wyznaniowe i związany z nimi Xii zjazd Katolicki w lipcu 1932 r., który 
odbił się szerokim echem nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju), a inne omówiono w niewielkim zakresie (np. wybory 
do władz miejskich i parlamentu krajowego, życie polityczne, organizacje oraz stowarzyszenia, których było około 70, sport), 
co należało obecnie uzupełnić. Korekty w powyższej monografii wymagał także, a może przede wszystkim, okres dziejów 
Kępna w  czasach polskiej rzeczypospolitej ludowej. Wprowadzona wówczas wszechobecna cenzura, zgodnie z  którą 
o władzy ludowej można było pisać tylko dobrze, być może spowodowała, iż obraz miasta oraz stosunki w nim panujące 
1  Wydanie drugie uzupełnione, ukazało się w 1982 r.



12

w wielu wypadkach mijały się z prawdą lub też były pomijane, gdyż źle świadczyły o postępowaniu kierownictwa partyjnego 
w Kępnie i w powiecie, miało to miejsce między innymi w okresie stalinowskim.

obok jednak tych negatywnych ocen, odnoszących się do problemów politycznych, monografia ma też swoje zalety, 
dotyczące przedstawienia stosunków ekonomicznych, takich jak: gospodarka komunalna, rozwój przedsiębiorstw i handlu 
oraz budowy nowych zakładów w latach siedemdziesiątych. podawane dane statystyczne należy również na ogół uznać za 
wiarygodne. tak więc okres międzywojenny, dotyczący dziejów Kępna, należało poszerzyć, a czasy historii miasta w polskiej 
rzeczypospolitej ludowej częściowo zmienić i przedstawić we właściwym świetle. te dwa czynniki stały się ważnym bodźcem, 
inspirującym do napisania nowej monografii.

istotnym celem, przyświecającym pracy, było przedstawienie dalszych dziejów miasta po 1980 r., a przede wszystkim po 
demokratycznych zmianach, jakie nastąpiły po 1989 r., w wyniku których nastąpił dynamiczny rozwój Kępna we wszystkich 
dziedzinach życia.

Ważną rzeczą, oprócz omówienia spraw merytorycznych, okazała się forma, w jakiej została napisana nowa monografia. 
następnym więc celem stało się wybranie takiej formuły pracy, aby w sposób jasny, prosty i przejrzysty przedstawić dzieje 
Kępna. za przykładem wydawniczej serii Dzieje miast Wielkopolski wybrano popularnonaukowy charakter pracy, co oznacza, 
że w monografii nie stosuje się przypisów, natomiast podaje się źródło w sytuacji, gdy autor posługuje się tabelkami. praca 
napisana jest w formie kroniki, co nie oznacza, że ograniczono się w niej, tylko do podania daty i faktu wydarzenia.

W monografii starano się na ogół najpierw wyjaśnić ogół okoliczności w ujęciu powszechnym, w wyniku których dane 
wydarzenie lub ich szereg nastąpiły, a następnie opisano ich przebieg i skutki. Każdy wydzielony rozdział poprzedza również 
kilkuzdaniowa notatka, dotycząca najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie Kępna oraz ich znaczenia dla rozwoju 
i rangi miasta. uwaga ta dotyczy np. podpisania w 1282 r. tzw. umowy kępińskiej, nadania Kępnu praw miejskich, czy też 
uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o  samorządzie terytorialnym. przy poszczególnych rozdziałach, dotyczących danego 
okresu począwszy od XVii w., wyodrębnione zostały najważniejsze dziedziny życia miasta, co przy chronologicznym ujęciu 
pracy ułatwia np. znalezienie określonego wydarzenia i umiejscowienie go we właściwym czasie.

W związku z tym, iż przyjęta forma kroniki nie wymaga przypisów, za radą prof. bożeny Górczyńskiej-przybyłowicz, 
która jest konsultantem i opiniodawcą monografii, po niemal każdym rozdziale umieszczona została bibliografia, dotycząca 
danego okresu. niniejsza praca, omawiająca dzieje Kępna, obejmuje czasy od początku istnienia miasta do 2015 roku.

olbrzymie zmiany nastąpiły w Kępnie w wyniku reformy samorządowej, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Gmina Kępno 
stała się od tego czasu samodzielną wspólnotą lokalną, w której władze wybierane są demokratycznie przez mieszkańców. 
Władze dzięki prężnej działalności i przy współudziale mieszkańców przeprowadziły w minionych latach wiele zmian oraz 
inwestycji, które podniosły jakość, a także różnorodność codziennego życia. dzięki kapitalnemu remontowi zabytkowego 
ratusza (dwa budynki na rynku, w których, mieszczą się władze miejskie i muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworow-
skiego) oraz rewitalizacji rynku Kępno stało się jednym z najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. W ostatnim okresie całko-
wicie zmodernizowane zostało Kino „sokolnia”, funkcjonujące dziś z  nowoczesnym projektorem cyfrowym, oddane do 
użytku w styczniu 2017 r. cieszy się sympatią nie tylko mieszkańców gminy i powiatu. obecnie realizowany jest też projekt 
pn. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap iii” prowadzony przez spółkę Wodociągi 
Kępińskie. na terenie gminy trwa również rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego (w tym celu powołane zostało 
towarzystwo budownictwa społecznego). W  dużym zakresie rozwijana jest infrastruktura szkolna. przykładem takich 
działań może być – planowane na wrzesień 2018 r. – otwarcie w szkole podstawowej nr 1 nowej sali gimnastycznej. szcze-
gólną uwagę władze samorządowe przywiązują do rozwoju życia kulturalnego, obecnie prowadzony jest kapitalny remont 
samorządowej biblioteki publicznej im. marii z Fredrów hr. szembekowej. pod koniec 2018 r. zakończona zostanie budowa 
krytej pływalni, która spełnia najnowsze wymogi techniczne i rekreacyjne. W trakcie budowy jest również obwodnica Kępna 
(i etap oddano już do użytku). dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom Kępno stanie się jeszcze bardziej przyjaznym i atrak-
cyjnym miastem zarówno dla mieszkańców jak i turystów. o tych walorach Kępna i gminy mówił w czasie wizyty w naszym 
mieście, 26 czerwca 2017 r., prezydent rzeczypospolitej polskiej – andrzej duda, który podkreślił, że zostało to osiągnięte 
dzięki pracowitości mieszkańców i gospodarności władz miejskich. 

podsumowując swoją pracę nad „dziejami Kępna od początku istnienia do 2015 r.”, chciałbym podziękować za niezwykłą 
życzliwość, przychylność i pomoc, jaka spotkała mnie ze strony pracowników urzędu miasta i Gminy w Kępnie, a przede 
wszystkim Wydziału oświaty, Kultury, sportu i Funduszy europejskich, miejsko-Gminnego ośrodka pomocy społecznej, 
starostwa powiatowego w Kępnie, placówek oświatowych, biblioteki miejskiej, powiatowej i pedagogicznej, instytucji kultu-
ralnych, w tym muzeum ziemi Kępińskiej, redakcji „tygodnika Kępińskiego”, a przede wszystkim redaktora naczelnego 
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mirosława łapy, organizacji oraz stowarzyszeń, szczególnie socjum Kępno i okolice (bezcenna była pomoc ireny sadek), 
towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej oraz zakładów komunalnych.

W urzędzie miasta i Gminy dużej pomocy udzielili mi: robert Kaczor – naczelnik Wydziału administracji i spraw społecz-
nych, jarosław ciesielski – skarbnik Gminy Kępno, małgorzata Frala-Kędzior – naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, sportu 
i Funduszy europejskich (udostępniali wszelkie potrzebne materiały źródłowe, tłumaczyli zawiłości finansowe i problemo-
we), magdalena Kremer, anna Krowiorz-Śpik, sylwia Humelt i Krzysztof Godek. osobne podziękowania należą się radosła-
wowi stachurze za okazaną pomoc w powstawaniu tej monografii. bez ich pomocy trudno byłoby mi sfinalizować pracę. 

panie, które podjęły się pracy nad monografią to była dyrektor Gimnazjum nr 2 w Kępnie – danuta jerczyńska i Grażyna 
Gatner, im również składam serdeczne podziękowanie za zaangażowanie. 

ogromne podziękowania należą się także marii balcerzak i annie zawalskiej, które recenzowały napisaną monografię 
pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim przez cały czas służyły radą i pomocą. chciałbym także podziękować 
jeszcze tym wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy pomogli mi w różny sposób podczas pracy nad dziejami Kępna. 

Wspaniale układała się także moja współpraca z panią profesor bożeną Górczyńską-przybyłowicz, opiniodawcą monogra-
fii, która w czasie konsultacji udzielała mi bezcennych rad uwzględnionych podczas pracy. serdecznie dziękuję pani profesor. 

jednak szczególne podziękowania należą się panu burmistrzowi piotrowi psikusowi, który zapalił zielone światło 
i zapewnił fundusze na wydanie publikacji. to piękne, że wspaniała przeszłość Kępna inspiruje i mobilizuje obecne władze 
do dalszego rozwoju miasta.

stanisław Kowalski
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I. Kępno w okresie średniowiecza

pisząc o Kępnie w okresie średniowiecza, trzeba podkreślić, że dwa wydarzenia w tym czasie odegrały ogromną rolę 
w jego dziejach.

pierwsze, to podpisanie w 1282 r. tzw. umowy kępińskiej, na mocy której mściwój ii, nie mający potomka męskiego, 
przekazał, po swojej śmierci, pomorze Gdańskie, księciu wielkopolskiemu przemysłowi ii, co dało początek jednoczeniu ziem 
polskich w okresie rozbicia dzielnicowego. Krystyna zielińska–melkowska w publikacji „działo się i dan w Kępnie 1282” tak 
pisze o ważności tej umowy: Jednym z najdonioślejszych układów, jakie zostały zawarte w XIII w. na ziemiach polskich, była bez 
wątpienia umowa kępińska, która stała się fundamentem zjednoczenia Pomorza Gdańskiego z Polską Piastowską (...). Doniosłość 
układu kępińskiego tkwi w tym, że krótki okres lat 1282–1309 łączności Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską decydująco zaważył 
na włączeniu sprawy rewindykacji tej ziemi do programu politycznego Królestwa Polskiego.

drugim ważnym wydarzeniem, które odegrało istotną rolę w rozwoju Kępna było przekazanie przez Kazimierza Wielkie-
go aktem w trzemesznie w 1365 r. grodu królewskiego wraz z wsiami: milanowice (dziś mianowice), Grębanin, bobrowniki 
staroście generalnemu wielkopolskiemu Wierzbięcie z paniewic. Kępno od tego czasu traciło na znaczeniu, tym bardziej, że 
na tym terenie toczyły się walki graniczne i rozbójnicze, prowadzące do zniszczeń. jednocześnie pobliski baranów stawał się 
coraz bardziej znaczącym ośrodkiem, który prawdopodobnie w 1426 r. uzyskał prawa miejskie. W dokumencie z 1426 r., 
dotyczącym podziału majątku między synami mikołaja Kępińskiego, baranów występował jako miasto, a Kępno jako wieś, co 
potwierdza upadek jego dotychczasowego znaczenia.

1. Położenie i rozwój Kępna w początkach jego istnienia

Kępno – jako osada – istniało już w czasach polski średniowiecznej. W tamtym okresie jego okolicę stanowił teren podmo-
kły, pełen mokradeł i bagien. samo Kępno jako gród lokowało się wówczas na wzgórzu o wysokości około 183 m n.p.m. było 
to stosunkowo suche miejsce, stanowiące jak gdyby wyspę, inaczej kępę, wśród otaczających ją trzęsawisk i błot. od słowa 
kępa wywodzi się z pewnością nazwa miasta Kępno (pierwotna nazwa to campno). Kępno w średniowieczu nosiło jeszcze 
drugą nazwę nadaną przez osadników niemieckich, a  mianowicie langenfurt (jeszcze inaczej: laginfort, langelnbort, 
langenvort), czyli długi bród. tak więc sama osada na wzgórzu (kępie) stanowiła naturalne miejsce obronne, a te sprzyjające 
warunki spowodowały, że w średniowieczu wybudowano tutaj drewniany gród obronny, trudny do zdobycia. na jego miejscu 
w XiV w. – za panowania króla Kazimierza Wielkiego – wzniesiony został zamek murowany.

1200–700 r. p.n.e. – z tego okresu pochodzi cmentarzysko z dużą ilością naczyń na obszarze tzw. Górki Wiatrakowej, 
położonej w zachodniej części miasta Kępna. znaleziono tam liczne naczynia z okresu kultury łużyckiej, będące świadec-
twem istnienia życia ludzkiego na tym obszarze tysiące lat temu.

Górka Wiatrakowa,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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              Naczynia z V okresu epoki brązu (700–900 p.n.e.),                    Narzędzia i ozdoby pochodzące z epoki brązu i epoki żelaza, 

                          ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej                                         ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

IX–X w. – z tych czasów pochodzi tzw. Kopiec, znajdujący się w pobliżu dawnego dworca Kępno–zachód. W okresie 
średniowiecza było to grodzisko o obronnym charakterze. za panowania Kazimierza Wielkiego wybudowano w tym miejscu 
murowany zamek, spełniający rolę przygranicznego grodu.

1138–1146 r. – w wyniku podziału polski na dzielnice, dokonanego przez bolesława Krzywoustego w 1138 r., Kępno 
weszło w skład Śląska, władzę objął wówczas jego najstarszy syn Władysław ii, który wkrótce uzyskał przydomek Wygnańca.

1146 r. – Władysław ii przegrał wojnę z młodszymi braćmi, w wyniku czego Kępno włączono do Wielkopolski, dzielnicy 
mieszka iii starego.

1173 r. – mieszko stary wydał dokument, w którym jest mowa o nadaniu wsi słupia pod Kępnem klasztorowi lubiąskie-
mu. na podstawie tego dokumentu można wnioskować, że Kępno należało wtedy nadal do Wielkopolski.

1234 r. – Henryk brodaty, książę śląski, poparty przez część możnowładców wielkopolskich, 22 września wkroczył do 
Wielkopolski i zawarł pokojowy układ z tamtejszym księciem Władysławem odonicem, na mocy którego Wielkopolska po 
lewej stronie Warty, a więc i Kępno, włączona została do Śląska.

1241 r. – w czasie najazdu tatarów na polskę jeden z zagonów tego wojska, w drodze na legnickie pola, przeszedł przez 
Kępno i  okolice, w  wyniku czego ziemie te uległy zniszczeniu oraz wyludnieniu. z  biegiem lat zaczęli osiedlać się tutaj 
osadnicy niemieccy i być może to oni nadali Kępnu nową nazwę – langenfurt. oprócz tej nazwy funkcjonowała nadal nazwa 
campno (w dokumencie biskupa przecława z 1360 r. wymieniona została nazwa laginfort sive campno). osiedlenie się 
kolonistów niemieckich wpłynęło pozytywnie na rozwój gospodarczy osady, co być może przyczyniło się do nadania Kępnu 
praw miejskich.

1244 r. – klęska w bitwie z tatarami pod legnicą w 1241 r. i śmierć Henryka pobożnego osłabiły Śląsk oraz doprowadziły 
do jego rozpadu, co wykorzystali przemysł i i bolesław pobożny, którzy w 1244 r., dzięki poparciu rycerstwa wielkopolskiego, 
opanowali większą część Wielkopolski z Kaliszem, ostrzeszowem i Kępnem.

1281 r. – Henryk iV probus, książę śląski, w czasie zjazdu w baryczy uwięził podstępnie przemysła ii i za wypuszczenie 
go na wolność wymusił przejściowo przyłączenie na swoją rzecz ziemi wieluńskiej, w skład której wchodziło Kępno.

2. Znaczenie umowy kępińskiej zawartej w 1282 r.

pomorze Gdańskie zagrożone było ze strony zakonu Krzyżackiego i marchii brandenburskiej, przy utrzymujących się 
jednocześnie złych stosunkach z pomorzem szczecińskim i rugią. na tę trudną sytuację zewnętrzną nakładały się proble-
my wewnętrzne, związane z faktem, iż ojciec mściwoja ii, Świętopełek Wielki, dokonał podziału pomorza pomiędzy synów. 
Groziło to rozbiciem księstwa na drobne części, pomimo ustanowienia władzy senioralnej. chcąc zachować niezależność 
pomorza Gdańskiego i  utrzymać jego jedność, a  także skutecznie przeciwstawić się Krzyżakom i  brandenburczykom, 
mszczuj ii (zwany też mściwojem ii lub mestwinem ii) podjął kroki w celu nawiązania przyjaznych stosunków z Wielko-
polską, licząc na pomoc bolesława pobożnego. pierwsze objawy zbliżenia obu książąt miały miejsce w 1271 r., gdy doszło 
do likwidacji panowania, sprzyjającego Krzyżakom, siemomysła na Kujawach. Wkrótce bolesław pobożny udzielił pomocy 
mściwojowi ii przy zdobyciu Gdańska. dalsze zbliżenie miało miejsce po objęciu rządów w Wielkopolsce przez przemysła ii, 
który rywalizował z Henrykiem iV probusem w dążeniu do zjednoczenia ziem polskich i koronacji. najpierw obaj książęta 
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spotkali się w lubinie, tam rozmawiali o dalszej współpracy, a następnie udali się na Śląsk do milicza, gdzie legat papieski 
Filip z Fermo miał rozsądzić spór pomiędzy   mściwojem ii a zakonem Krzyżackim o ziemię gniewską.

1282 r. – w drodze na Śląsk, 15 lutego, zatrzymali się oni w Kępnie, gdzie podpisali układ (umowę), który przewidywał, 
że mściwój ii, nie mający potomstwa męskiego, daruje za życia przemysłowi ii Księstwo pomorskie z zastrzeżeniem jednak, 
że będzie je posiadał dopóty, dopóki ten nie zechce przejąć władzy. potwierdza to następujący fragment umowy: Przeto my 
Mszczuj, z łaski Bożej książę Pomorza, czynimy wiadomym tak obecnym, jak i przyszłym, którzy niniejszy dokument zobaczą, 
że my ani siłą, ani obawą nie zmuszeni, z własnej dobrowolnej pobudki za nas i naszych następców i spadkobierców, tytułem 
prawdziwej i  czystej darowizny wśród żyjących, dajemy, przekazujemy, odstępujemy naszemu umiłowanemu synaczkowi, 
dostojnemu księciu Przemysłowi z łaski Bożej księciu Polski, całą ziemię naszego księstwa: mianowicie Pomorza…

Pradawne grodzisko tzw. Kopiec z okresu średniowiecza, 
ze zbiorów zakładu Foto Adamski Kępno

Fragment kopii umowy kępińskiej podpisanej 
między Mściwojem II a Przemysłem II, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Kopia obrazu „Umowa kępińska”, akwarela – Stanisław Nęcki, 
własność prywatna K. Idczak

Przemysław II, książę Wielkopolski, od 1279 r. do 1296 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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po podpisaniu umowy w  Kępnie mściwój ii 
pojechał do milicza, gdzie wzmocniony popar-
ciem przemysła ii i  zawartym z  nim układem, 
uzyskał polubowną zgodę zamiast wyroku w sporze 
z  Krzyżakami, co oznaczało odniesienie sukcesu 
politycznego. układ w  Kępnie powstrzymał także 
zakon przed dalszą agresją na pomorze. dążenie 
książąt do zjednoczenia obu dzielnic poparte zostało 
przez rycerstwo i  możnowładców każdej ze stron. 
znalazło to swój wyraz na zjeździe w nakle w 1284 r.,  
w  którym społeczeństwo potwierdziło postano-
wienia umowy kępińskiej. po śmierci mściwoja ii 
władzę na pomorzu, przy poparciu społeczeństwa, 
objął przemysł ii, co oznaczało faktyczne zjednocze-
nie pomorza Gdańskiego z Wielkopolską. doniosłe 
znaczenie układu kępińskiego polegało na tym, że 
miał on wpływ na dalsze dzieje państwa polskie-
go. umowa z Kępna umożliwiła przemysłowi ii, po 
okresie rozbicia dzielnicowego, koronację na króla 

polski w 1295 r. (pierwsza koronacja w polsce po prawie 219 latach). układ kępiński, w wyniku którego doszło do połącze-
nia Wielkopolski z pomorzem, był niezwykle ważnym etapem na drodze do zjednoczenia i odnowienia jednolitego Królestwa 
polskiego. poza tym układ kępiński stanowił główną podstawę prawną w kolejnych staraniach królów polskich o odzyska-
nie ziemi pomorskiej przez polskę, co ostatecznie nastąpiło na mocy pokoju toruńskiego w 1466 r. o powrocie pomorza 
Gdańskiego do polski zadecydowało wtedy nie tylko zwycięstwo nad zakonem w wojnie 13–letniej, ale także postanowienia 
układu kępińskiego.

1283 r. – przemysł ii wydał dokument, w którym Kępno występuje jako civitas, czyli miasto, które ma wzorować swoje 
ustawodawstwo na Kaliszu (to samo dotyczyć miało innych miast, m.in. ostrzeszowa). z dokumentu wynika, że Kępno było 
miastem lokowanym na prawie niemieckim jeszcze przed 1283 rokiem. o miejskim charakterze ówczesnego Kępna świadczy 
także dokument z 1311 r. wydany przez Guntera z Handlungsbachu. zgodnie z nim zobowiązuje się on zwrócić klasztorowi 
w ołoboku dzierżawione dożywotnio 18 łanów ziemi, a także 4 jatki, znajdujące się w in civitate Langelnbort. langelnbort 
to, oczywiście, zniekształcona niemiecka nazwa Kępna. potwierdza to także nazwisko późniejszych właścicieli Kępna, którzy 
tytułowali się de Langenfort. W czasach Władysława łokietka i Kazimierza Wielkiego Kępno było miastem królewskim.

Pamiątkowy głaz postawiony z okazji 700. rocznicy przekazania 
Pomorza Wschodniego przez Mściwoja II Przemysławowi II, 

ze zbiorów zakładu Foto adamski Kępno

Przywilej Przemysła II, w którym Kępno określone jest jako civitas, czyli miasto, 
ze zbiorów zakładu narodowego im. ossolińskich we Wrocławiu
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II połowa XIV w. – król Kazimierz Wielki na miejsce drewnianego grodu w Kępnie zbudował nowy, murowany zamek.
1323 r. – zamek kępiński został przekazany księciu legnickiemu bolkowi przez księcia Konrada namysłowskiego, co 

wynika z dokumentu podpisanego przez obu książąt. Wkrótce jednak Władysław łokietek wykupił od bolesława ziemię 
wieluńską. W  jej skład wchodziło Kępno, co oznaczało powrót miasta do Wielkopolski, która stanowiła już wtedy część 
zjednoczonego państwa polskiego, którego królem w  1320 r. został Władysław łokietek. 

1360 r. – na granicy Śląska z Wielkopolską toczyły się na przełomie Xiii i XiV wieku walki graniczne, m.in. między 
przemysłem ii a Henrykiem iV probusem, w wyniku których Kępno i okoliczne wsie uległy spustoszeniu. W celu zagospo-
darowania ziem biskup wrocławski, przecław z pogorzeli, dokumentem z 29 września 1360 r. nadał kanonikowi poznańskie-
mu, i jednocześnie altarzyście wrocławskiemu stefanowi Gromassy, dwadzieścia pięć wiosek leżących wokół Langinfort sive 
Campo.

3. Kępno własnością prywatną

1365 r. 3.03. – Kazimierz Wielki, na mocy dokumentu z 3 marca, przekazał Kępno w ręce prywatne. Właścicielem Kępna 
został rycerz śląski Wierzbięta z paniewic, starosta generalny poznański w latach 1352–1369 (namiestnik króla w Wielkopol-
sce) i zarazem kasztelan poznański. W 1352 r. Kazimierz Wielki usunął ze stanowiska starosty poznańskiego maćka borko-
wica, będącego w opozycji do króla, a na jego miejsce mianował Wierzbiętę, którego darzył dużym zaufaniem. Wówczas 
część możnych wielkopolskich, na czele z  maćkiem borkowicem (popierała ich brandenburgia), zawiązała konfedera-
cję skierowaną formalnie przeciw nowemu staroście, a tak naprawdę wymierzoną przeciw władzy centralnej. ostatecznie 
opozycja została pokonana, do czego w dużej mierze przyczynił się Wierzbięta, za co król wynagrodził go, nadając mu na 
własność Kępno i okoliczne wsie. toteż w akcie nadania jest mowa o tym, że król za niezliczone zasługi i wierność względem 
swego majestatu, nadał Wierzbięcie, staroście generalnemu i kasztelanowi poznańskiemu, oraz jego potomkom Kępno wraz 
z wsiami milanowice (mianowice), Grębanin, a także bobrowniki z pełnią praw użytkowania, posiadania i dziedziczenia.

Król Kazimierz Wielki nadał zamek Kępno z przyległościami kasztelanowi poznańskiemu i staroście wielkopolskiemu Wierzbięcie z Paniewic, 
źródło: jan Kurzawa, stanisław nawrocki, dzieje Kępna, Kalisz 1982 r., s. 18
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Wierzbięta funkcję starosty generalnego całej Wielkopolski pełnił przez 17 lat. otrzymał także wtedy wiele przywilejów 
od króla, m.in. prawo odbywania łowów „cum tuba” (tzn. na tura, żubra i bobra), które nadawano rzadko i tylko wybitnym 
postaciom. oprócz tego Wierzbięta uzyskał immunitet ekonomiczno–sądowy na swoich terenach2 oraz miał zapewnione wraz 
z rodziną sądownictwo patrymonialne w sprawach o skaleczenie i zabójstwo3, a sami podlegali tylko sądowi królewskiemu. 
W następnym roku – 4 maja 1366 r. – Wierzbięta otrzymał od papieża urbana V przywileje religijne, takie jak: pozwolenie na 
posiadanie własnego, przenośnego ołtarza i na odprawianie mszy św. w miejscach objętych interdyktem4. po 1369 r. urywają 
się wieści na temat dalszych losów Wierzbięty.

II połowa XIV w. – znaczenie Kępna jako miasta zaczęło się zmniejszać, na co z pewnością wpłynęły walki, jakie toczyły 
się na pograniczu Śląska, m.in. w ii połowie Xiii w. między przemysłem ii a Henrykiem iV probusem, a następnie walki 
w połowie XiV w., co skutkowało zniszczeniem i ruiną pobliskich wsi, jak i Kępna. na znaczeniu zyskał wtedy baranów, który 
zaczął się rozwijać pod względem gospodarczym,    w wyniku czego uzyskał prawa miejskie. pierwsza wzmianka o baranowie 
jako mieście pochodzi z 1426 r. jak wynika z regestu ksiąg ostrzeszowskich w roku tym doszło do podziału majątku kępińskie-
go między synów mikołaja Kępińskiego. Wierzbięcie Kępińskiemu przypadło wtedy miasto Baranów i wieś Kępno. czynniki 
te wpłynęły na upadek Kępna jako miasta, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w dokumentach z tego okresu, w których jest 
mowa o Kępnie jako wsi.

1370 r. – ludwik Węgierski (król polski w latach 1370–1382) przekazał w lenno ziemię wieluńską, a potem także ostrze-
szowską Władysławowi opolczykowi, odwdzięczając mu się za usługi oddane przy objęciu tronu polskiego. W wyniku tych 
decyzji Kępno znowu znalazło się poza Wielkopolską, wchodząc w skład księstwa opolskiego. 

1380 r. – właścicielem Kępna został Wierzbięta Kępiński z paniewic, używający także nazwiska langenfurt z langenfurtu. 
jan długosz w „dziejach polski” pisze o nim, że w 1403 r., przy zdobywaniu smoleńska przez Witolda, wykazał się niezwykle 
waleczną postawą. niestety, w czasie walki został ciężko ranny w twarz, za co otrzymał z polecenia króla 40 grzywien jako 
pewien rodzaj zadośćuczynienia. pełnił on godność chorążego ziemi wieluńskiej. W 1403 r. ufundował kościół w doruchowie.

1391 r. – Władysław jagiełło (król polski w  latach 1386–1434) rozpoczął działania wojenne przeciw Władysławo-
wi opolczykowi i siłą, mając poparcie szlachty, odebrał mu całą ziemię wieluńską, którą następnie wcielił z powrotem do 
państwa polskiego (W 1396 r. Władysław jagiełło ostatecznie pokonał Władysława opolczyka). odtąd Kępno wchodziło 
w skład starostwa wieluńskiego. W następnych latach Kępno włączone zostało do powiatu ostrzeszowskiego i wraz z ziemią 

wieluńską wchodziło w  skład województwa sieradzkiego, 
które należało do Wielkopolski. stan ten przetrwał do 1793 
roku.

1426 r. – Kępno stało się własnością Wierzbięty, syna 
mikołaja Wierzbięty. W  1426 r. mikołaj Wierzbięta, syn 
Wierzbięty z  paniewic dotychczasowy właściciel Kępna, 
razem z  synem mikołajem przeniósł się z  paniewic do 
majątku zbyszyce i złota w ziemi krakowskiej (włości te to 
posag jego żony dobrochny, który mu je wniosła jako wiano 
ślubne), natomiast drugi syn Wierzbięty o imieniu Wierzbięta 
otrzymał Kępno, Grębanin, baranów i łękę. trzeci syn, piotr 
odziedziczył doruchów, w którym gospodarzył już od 1415 
roku. Wierzbięta Kępiński powiększył otrzymane włości 
o  posiadłość rzetnia, którą kupił od swego brata piotra 
doruchowskiego za 200 grzywien. W połowie XV w. docho-
dziło w okolicach Kępna do licznych walk, czego przykładem 
może być potyczka pod byczyną w 1451 r. z janem jelczem, 
który prowadził na terenie polski liczne rozboje rabunkowe. 
W bitwie tej zginął syn Wierzbięty – mikołaj.

2   immunitet ekonomiczny – odstąpienie od świadczeń na danym terenie przez panującego na rzecz pana; immunitet sądowy – w średnio-
wieczu przekazanie panu władzy sądowniczej w jego dobrach.
3  sąd patrymonialny inaczej dominalny – sąd panów, któremu podlegała ludność chłopska w polsce, gdy jednolite dotychczas sądownic-
two uległo w Xii i Xiii w. rozbiciu według podziałów stanowych.
4  W  Kościele katolickim kara nałożona na osoby lub terytorium, zakazująca przyjmowania określonych sakramentów i  odprawiania 
pewnych czynności kultu religijnego.

Herb grodu w Kępnie, 
źródło: Wacław Kokociński, jan Kurzawa, z dziejów Kępna, 

poznań 1960 r., s. 13
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1455 r. – na zamku kępińskim doszło do dramatycznych wydarzeń, o czym pisze jan długosz w swoich „dziejach polski”. 
dwaj rycerze–rabusie: jerzy stosz z moraw i jan Świeborowski – polak z bandą ochotników, po zrabowaniu czterech wozów 
miedzi i czterech wozów wosku, postanowili schronić się z łupami w grodzie kępińskim. zajęli podstępem miasto, bowiem 
dwóch rabusiów przebrało się za chłopów, którzy rzekomo przyszli z czynszem należnym z roli. Gdy przepuszczano ich przez 
most zwodzony, obezwładnili straże, a wtedy reszta bandy dostała się do środka przez otwartą bramę i opanowała zamek. na 
wieść o zajęciu grodu przez rozbójników, ludność z okolicznych wsi i miast oraz burgrabia (starosta) wieluński pospieszyli na 
pomoc, otaczając zamek, dzięki czemu wstrzymali dowóz żywności dla bandy. z pomocą przyszli też arcybiskup gnieźnieński 
jan i biskup włocławski, którzy przysłali swoją czeladź dworską, aby wzmocnić oblężenie. także król Kazimierz jagielloń-
czyk, gdy dotarła do niego wieść o napadzie, w celu odbicia grodu, wysłał z odsieczą poczet rycerstwa, na czele którego stali: 
stanisław ostroróg, wojewoda kaliski, i jan zaremba, starosta wieluński. rabusie trzymali się jednak mocno, więc oblężenie 
przedłużało się. rozbójnicy liczyli na odsiecz z moraw, którą miał przyprowadzić jerzy stosz. tymczasem zbliżała się zima, 
więc oblegający zamek poszli na kompromis i zgodzili się, aby banda złoczyńców opuściła zamek z łupami, uwalniając jedno-
cześnie Wierzbiętę. być może pod wpływem tych przeżyć Wierzbięta Kępiński zmarł przedwcześnie.

1458 r. – właścicielem Kępna został jan Kępiński, starosta ostrzeszowski, wnuk Wierzbięty i syn mikołaja, który zginął pod 
byczyną. jan Kępiński ożenił się z barbarą z bnina, siostrą macieja, wojewody poznańskiego i piotra, biskupa kujawskiego. 
barbara była jednocześnie bratanicą biskupa poznańskiego. jan Kępiński musiał być wtedy dość znaczącą i ustosunkowaną 
postacią, skoro jego drugą żoną została kobieta o tak niezwykle ważnych koligacjach rodzinnych. W tymże 1458 r., w zamian 
za wójtostwo w baranowie, jan Kępiński zrezygnował z Kępna na rzecz swoich stryjów, braci ojca mikołaja. W 1467 r. jan 
Kępiński nabył za 100 grzywien Wieruszów z przyległościami, który cztery lata później przekazał synowi marcinowi Wierz-
bięcie Kępińskiemu.

1458 r. – Kępno należy do braci stanisława i tomasza Kępińskich. stanisław Kępiński, od 1455 r. kanonik wieluński, 
w 1456 r. rozpoczął studia na uniwersytecie Krakowskim, a w 1459 r. przekazał Kępno, rzetnię, łękę mroczeńską, donabo-
rów i jankowy swemu bratu tomaszowi Kępińskiemu.

1459 r. – tomasz Kępiński został samodzielnym właścicielem majątku kępińskiego. z jego małżeństwa z zofią z Kalino-
wy, pochodzącą z możnowładczej rodziny zarembów, urodziło się dwoje dzieci: zofia i mikołaj. Król Kazimierz jagiellończyk 
nadał mu 2 listopada 1474 r., za udział w wyprawie przeciw Śląskowi, wieś parzynów, a 7 grudnia 1474 r. monarcha zapisał 
mu 60 grzywien na wsiach Jankowy i Donaborów.

1495 r. – Kępno odziedziczył mikołaj Kępiński, syn tomasza, który zmarł bezpotomnie w 1545 r., będąc ostatnim właści-
cielem Kępna z linii Kępińskich.

1545 r. – mikołaj Kępiński przekazał Kępno jerzemu zarembie, kasztelanowi nakielskiemu, który był spokrewniony 
z Wierzbiętami przez małżeństwo.

1546 r. – jerzy zaremba sprzedał włości kępińskie spytkowi z tarnowa, który był już właścicielem licznych wsi i miast 
oraz piastował wiele urzędów w kraju. pełnił funkcję starosty krzepickiego, krzeszowskiego, piotrkowskiego, ostrzeszowskie-
go i bolesławskiego. sprawował także stanowisko podskarbiego wielkiego. oprócz tego był kasztelanem zawichostowskim, 
radomskim, wojnickim, a od 1550 r. wojewodą sieradzkim. spytko z tarnowa był nie tylko bardzo bogatym człowiekiem, ale 
i wielkim mężem stanu, należącym do najwybitniejszych postaci w kraju.

1546 r. – w księgach grodzkich ostrzeszowskich znajduje się opis wizji lokalnej zameczku w Kępnie na kopcu o nastę-
pującej treści: W  roku 1546 woźny sądowy ostrzeszowski na wezwanie burgrabiego kępińskiego, Mikołaja Doruchowskiego, 
był wraz z dwoma szlachcicami świadkiem, gdy tenże Doruchowski przekazywał fortalitium alias twierdzę w Kępnie Szymo-
nowi Wroczyńskiemu, występującym w imieniu Spytka z Tarnowa. Z niewiadomych powodów Wroczyński nie chciał jednak-
że twierdzy przejąć i dlatego Doruchowski okazywał klucze urzędnikom grodzkim. Przy twierdzy znajdowała się brama alias 
zwód z żelaznymi łańcuchami; wewnątrz twierdzy było kilka pomieszczeń, m.in. przynajmniej dwie kuchnie, w pomieszczeniach 
wisiały u sufitów żelazne świeczniki, były też w nich stoły, ławy i piece oraz różne narzędzia kuchenne i domowe, np. kocioł do 
warzenia piwa, krosna tkackie, kłoda do kapusty, także miski i łyżki oraz pościel, a nawet dwie lady bez stolnic do sieczki; rzeczy 
te zbierał Doruchowski jako swoją własność.

1556 r. – właścicielem Kępna został stanisław tarnowski, syn jana spytka z tarnowa. odgrywał on wtedy w kraju znaczą-
cą rolę polityczną. W okresie, gdy królem polski był zygmunt august (1548–1572) piastował wiele funkcji oraz godności: był 
miecznikiem krakowskim, kasztelanem radomskim, sandomierskim, starostą buskim i stobnickim. Gdy królem został wybrany 
Francuz Henryk Walezy (1573 r.) stanisław tarnowski witał go na granicy polskiej. brał udział w wyprawach wojennych przy 
boku króla stefana batorego (1575–1586), m.in. w wyprawie na Gdańsk, a potem na rosję. Walczył także przeciw tatarom.  
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jego córka barbara wyszła za mąż, jako czwarta żona, za andrzeja zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, który 
w okresie rządów stefana batorego należał do najwybitniejszych postaci w polsce w XVi wieku. stanisław tarnowski był też 
dziedzicem wielkiej fortuny ojca, m.in. opatowa i słupi w kępińskim. stanisław tarnowski w 1563 r. zrezygnował z Kępna, 
rzetni i łęki na rzecz jana tomickiego.

1563 r. – Kępno stało się własnością jana tarnowskiego, który otrzymał posiadłość od stryja, stanisława tomickiego. 
niektórzy właściciele małego Kępna (jan spytek z tarnowa, stanisław tarnowski) w XVi w. odgrywali dużą rolę w życiu 
politycznym kraju. taką wybitną postacią był też jan tomicki, który prowadził aktywne życie polityczne i społeczne w okresie 
rządów zygmunta augusta ii, a także w czasie bezkrólewia. pełnił wiele ważnych funkcji, takich jak: podkomorzy kaliski, 
starosta kościański, kasztelan rogoziński i gnieźnieński oraz razem z piotrem zborowskim zarządcy skarbca królewskiego 
w tykocinie. był również nieformalnym przywódcą szlacheckiego ruchu egzekucyjnego, który dążył do przeprowadzenia 
postępowych reform w polsce, współtworzył też słynne artykuły henrykowskie. podczas elekcji w 1573 r. szlachta wysunęła 
jego kandydaturę na króla polski, z czego jednak jan tomicki zrezygnował na rzecz potomka z bocznej linii piastów. stał też 
na czele poselstwa, które przybyło do paryża, do króla elekta Henryka Walezego, wybranego na monarchę polski. popierał 
innowierców w Wielkopolsce razem z Górkami i bnińskim, choć pod koniec życia, pod wpływem syna, wrócił do wiary 
katolickiej. został też mianowany wojewodą poznańskim, lecz odmówił przyjęcia tej funkcji. jan tomicki był człowiekiem 
wykształconym. W młodości studiował prawo we Włoszech, a swoją wiedzę poszerzył w Wittenberdze. jego żoną była zofia 
z  oparowa, właścicielka Wieruszowa i  baranowa, które to miejscowości wniosła mężowi w  posagu. z  tego małżeństwa 
urodziło się czterech synów i trzy córki.

1575 r. – po śmierci jana tomickiego do 1578 r. majątek po nim stanowił spadkową wspólnotę majątkową jego żony 
i synów.

1578 r. – w wyniku podziału ojcowizny syn jana tomickiego, piotr, otrzymał Kępno i milanowice, chobanin, Gręba-
nin, Krążkowy, rzetnię, łękę, Świbę, Wieruszów oraz oporów. piotr tomicki pełnił godność kasztelana nakielskiego. zmarł 
prawdopodobnie w 1588 r., gdyż od 1589 r. jego żona, anna Konopacka, została właścicielką całego majątku.

1597 r. – włości kępińskie wraz z rzetnią i rudnikami, w wyniku ponownego podziału, otrzymał łukasz tomicki, syn 
jana tomickiego, brat piotra. po pięciu latach łukasz tomicki sprzedał ojcowiznę janowi z rudnik biskupskiemu.

1602 r. – jan z rudnik biskupski, cześnik sieradzki, nabył włości kępińskie 20 lutego 1602 r. za długi, jakie miał u niego 
łukasz tomicki w wysokości 18 000 florenów, z dopłatą 23 000 florenów. W „Herbarzu polskim” Kaspra niesieckiego 
napisano o nim, że: był sług boskich protektor i sławy ich osobliwym obrońcą, roztropnością i nauką znamienity, miłych obycza-
jów. umarł w 1625 roku. 

1613 r. – posiadłość kępińską obejmuje andrzej biskupski, syn jana biskupskiego, kasztelan spicymierski. pierwszą 
jego żoną była jadwiga zebrzydowska, córka andrzeja, kasztelana gnieźnieńskiego i przemęckiego. po jej śmierci ożenił się 
w 1625 r. z marianną szczawińską, córką jakuba, wojewody brzeskiego i starosty łęczyckiego.
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II. Kępno od lokacji do końca  
Rzeczypospolitej szlacheckiej

druga połowa XVii w. była przełomowa dla rozwoju Kępna. przybyło wtedy do Kępna wielu innowierców i protestantów 
prześladowanych na Śląsku. Fakt ten doprowadził do rozbudowy wsi, dzięki czemu jej właściciel, adam z rudnik biskupski, 
otrzymał zgodę króla jana Kazimierza w 1660 r. na lokację miasta. nadanie Kępnu praw miejskich stało się impulsem do 
jego rozwoju gospodarczego, szybko zwiększyła się liczba ludności, w tym także Żydów, co zdynamizowało rozwój różnego 
rodzaju wytwórczości, rzemiosła i handlu.

W wyniku tych czynników wzrosło znaczenie Kępna jako miasta, tym bardziej że obowiązujące wówczas prawo magde-
burskie określało zasady, dotyczące zarówno mieszkańców jak i władze miejskie.

jednocześnie wśród ludności zamieszkującej Kępno byli protestanci na ogół pochodzenia niemieckiego, miejscowa 
ludność polska wyznania katolickiego i Żydzi, co stało się przyczyną konfliktów narodowościowych, a przede wszystkim 
religijnych. między protestantami a katolikami dochodziło do ciągłych sporów, waśni i konfliktów, które trwały do drugiej 
połowy XViii wieku. Wtedy to w 1774 r. sejm rzeczypospolitej podjął decyzję o wolności religijnej w polsce, dzięki czemu 
także w Kępnie protestanci mogli swobodnie organizować życie religijne i odprawiać nabożeństwa (nowa świątynia ewange-
licka została poświęcona i oddana do użytku 6 kwietnia 1779 r.). od tego czasu wyznawcy religii katolickiej, ewangelickiej 
i mojżeszowej współżyli ze sobą w miarę zgodnie, stąd współcześnie o Kępnie mówi się jako o mieście trzech wyznań.

1. Nadanie praw miejskich

nadanie Kępnu praw miejskich związane było z ruchami religijnymi, jakie w XVi w. rozpoczęły się w niemczech (wystą-
pienie marcina lutra w  1517 r.), które następnie rozszerzyły się na inne kraje europejskie. W  ramach chrześcijaństwa 
wyodrębniły się wtedy nowe nurty religijne, takie jak m.in. luteranizm i kalwinizm, które miały inne podejście niż katoli-
cy do pisma Świętego oraz do niektórych zasad wiary i  sakramentów. zjawisko to określone zostało mianem reformacji. 
Wydarzenie to spotkało się z ostrą reakcją Kościoła katolickiego (kontrreformacja), popieranego przez niektórych monar-
chów (dynastia Habsburgów i część książąt niemieckich). W ramach kontrreformacji przeprowadzono reformę życia religij-
nego oraz dążono do ograniczenia wpływów reformacji i powrotu ludności do katolicyzmu. Kroki podejmowane przez obie 
strony prowadziły do konfliktów i wojen religijnych, m.in. w niemczech, które zakończyły się pokojem w augsburgu w 1555 
r., zgodnie z którym w poszczególnych księstwach obowiązywać miała zasada – czyj kraj, tego religia. W pierwszej połowie 
XVii wieku w niemczech doszło znowu na tle religijnym do wojny trzydziestoletniej (1618–1648), która nabrała charakteru 
międzynarodowego. te ciągłe konflikty i walki prowadziły do nietolerancji i prześladowań religijnych z obu stron, stąd wielu 
ewangelików (protestantów) ze Śląska, który wchodził w skład katolickiej monarchii habsburskiej, opuściło swoje miejsca 
zamieszkania i przeniosło się do polski. zachęcał ich do tego król Władysław iV, zapewniając protestantom wolność wyzna-
nia oraz traktowanie na równi z miejscową ludnością. ewangelicy dotarli również do Kępna, przybywając z milicza, oleśnicy 
i ostrowiny. byli to w większości rzemieślnicy: krawcy, szewcy, stolarze, płóciennicy i kuśnierze. przybysze, osiedlając się, 
wznosili budynki mieszkalne, zakładali warsztaty rzemieślnicze oraz placówki handlowe, co wpłynęło na ożywienie gospo-
darcze, zwiększenie liczby ludności i rozwój terytorialny Kępna. stworzyło to także warunki prawne do nadania Kępnu praw 
miejskich.

W związku z tym właściciel Kępna od 1646 r. adam Franciszek biskupski, starosta wieluński i dworzanin króla, chcąc 
w jeszcze większym stopniu spowodować rozwój miasta i mając jednocześnie nadzieję, że system miejski dawać mu będzie 
większe dochody, wystąpił do króla jana Kazimierza o aprobatę dla nadania Kępnu praw miejskich. dzięki staraniom adam 
biskupski otrzymał od króla zgodę, którą zatwierdził sejm 1 maja 1661 roku.

1660 r. – król jan Kazimierz wydaje 20 grudnia adamowi biskupskiemu pozwolenie na lokację, co znalazło wyraz 
w następujących słowach: Z tego też powodu, gdy urodzony Adam z Rudnik Biskupski, starosta wieluński i nasz komornik, 
pochodzący z  najszlachetniejszej i  bardzo zasłużonej rodziny, sam mając wielkie wobec nas zasługi tak w  czasie wojny, jak 
i pokoju, powziął myśl założenia i wybudowania na nowo miasta we wsi swej dziedzicznej zwanej Kępno i prosił nas, aby za 
zgodą i poparciem naszym królewskim zaczęte dzieło wygodniej miał kontynuować i dokończyć, bez trudności daliśmy i dajemy 
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mu niniejszym przywilejem naszym prawo, aby wspomniane miasto, które zatrzyma dawną nazwę i będzie się nazywało Kępno, 
cieszyło się wszelkimi prawami i wolnościami, jakimi cieszą się inne miasta naszego Królestwa i aby z nim korzystało na zawsze 
i na wieczne czasy. przywilej króla, zezwalający na lokowanie miasta, zawierał ogólne założenia, dotyczące zasad powoływania 
władz miejskich, a także zakresu ich uprawnień, kształtowania się stosunków społecznych i gospodarczych oraz ustanowie-
nia herbu Kępna.

stwierdzał, że znakiem, czyli pieczęcią publiczną miasta ma być łabędź 
białego koloru stojący na zielonej wyspie, od którego miasto wzięło nazwę.

W ramach przywileju obowiązywać miało prawo magdeburskie ze wszyst-
kimi wolnościami, sądami i  przywilejami, dotyczącymi świeckiego zarządu, 
jak też uprawnienia do budowania domów, sprawowania sądów i na miarę 
innych miast naszego Królestwa wytwarzania towarów i posiadania składów. 
jednocześnie miasto było zwolnione od wszelkich praw i zwyczajów, które nie 
są zgodne z prawem i zwyczajem niemieckim…

po zatwierdzeniu przez sejm przywileju lokacyjnego a. biskupski nadał 
Kępnu prawa miejskie.

1661 r. – adam biskupski 2 grudnia nadał Kępnu przywilej lokacyj-
ny, dzięki któremu nabyło ono prawa miejskie. przywilej określał stosunki 
prawne między właścicielem miasta a  jego mieszkańcami oraz ich prawa 
i obowiązki, a także regulował sprawy gospodarcze, społeczne, finansowe 
i wyznaniowe.

W  przywileju dziedzic Kępna nadał obywatelom prawo do tworzenia 
różnych związków i bractw, które mogły mieć wtedy pełny samorząd, w tym 
bractwa kurkowego. członkowie bractwa kurkowego mogli używać strzelni-
cy do ćwiczeń z bronią w celach obronnych.

przywilej lokacyjny mówił także o obowiązkach mieszkańców miasta związanych z przestrzeganiem prawa oraz podat-
kach nałożonych na obywateli. był to roczny czynsz i podatki od wszystkich i każdego z osobna domu, jak też i od stajen abo miejsc 

niech będzie chlew abo dom, w tym mieście 
mają obywatele, co rok (...) burmistrzowi 
tegoż miasta oddawać, który po tym na św. 
Marcina (11 listopada) w ręce mego odbiera-
cza albo poborce (...) oddawać i obliczać ma. 
A ma się to odbieranie i oddawanie takowe-
go czynszu i poboru tak rozumieć mianowi-
cie, żeby każdy mieszczanin i  obywatel na 
początku owego budowania jeden rok był 
od niego wolny. także artykuł 26 przywi-
leju dotyczy podatków, gdyż mówi on, że: 
A sobie też i moim potomkom i dziedzicom 
na wieczne czasy zachowuję czynsz, który 
tak od młynów, jako też i od swoich domów, 
ogrodów i  łąk, które trzymać będą, każdy 
rok oddawać będą powinni, który czynsz 
(...) każdemu będzie dany, ma być nazna-
czony.

Fragment przywileju lokacyjnego dla miasta Kępna wydany 
przez starostę wieluńskiego Adama z Rudnik Biskupskiego 2 grudnia 1661 r., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Herb Miasta Kępna, który król Jan Kazimierz 
nakreślił w pozwoleniu na lokację wsi Kępno, 

ze zbiorów zakładu narodowego 
im. ossolińskich we Wrocławiu
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2. Stosunki prawno-ustrojowe i władze miejskie ustanowione w mieście 

W przywileju nadanym przez króla jana Kazimierza w 1660 r. jest mowa o władzach miejskich, powołanie których miało 
odbywać się następująco: ... corocznie w dzień świętych apostołów Piotra i Pawła mieszkańcy tego miasta przedstawią spośród siebie 
kandydatów dziedzicowi, a z nich mają być wyznaczeni burmistrz i pięciu senatorów, czyli rajców (rodzaj ograniczonego samorzą-
du miejskiego). Wójta zaś i sędziów (władza sądownicza) w tenże dzień wyznaczać będzie dziedzic, powierzając tę funkcję osobom 
według swego uznania z korzyścią dla miasta. dzięki temu, że właściciel miał decydujące zdanie w kwestii powołania władz 
miejskich i sądowniczych, uzyskał istotny wpływ na działalność samorządu miejskiego. do zakresu uprawnień burmistrza i rady 
miejskiej należały sprawy porządkowe, finansowe, podatkowe oraz czuwanie nad całością spraw miejskich. 

W  przywileju króla jest także mowa o  tym, że władze miejskie (sąd wójtowski przy współudziale burmistrza i  rady 
miejskiej) mają prawo sądzenia i  karania wszystkich przestępstw kryminalnych, mianowicie zabójstwa, kradzieży, cudzołó-
stwa, zranienia, podpalenia i otrucia oraz innych występków i zbrodni. W sprawach cywilnych od orzeczenia można było 
odwołać się do właściciela miasta. za przestępstwa osobiste i czyny karalne mieszczanie mogli odpowiadać tylko przed sądem 
i władzami miejskimi tegoż miasta Kępna.

W  przywileju lokacyjnym nadanym przez adama biskupskiego burmistrz miasta zobowiązany został do składania 
sprawozdania ze swojej działalności i  stanu finansów całemu gminowi i  pospólstwu: ze wszystkich miejskich dochodów 
i rzetelnie sprawić i dowieść, że miejskich pieniędzy na nic inszego, jeno na miejski pożytek nie łożył, natomiast gdyby te pieniądze 
na co innego wydał, to ukarany zostanie przez właściciela ale tak, żeby ta kara miejskiemu karaniu należała.

W skład magistratu wchodzili na początku przedstawiciele rzemiosła cechowego (protestanci), po pewnym czasie weszli 
też kupcy (chrześcijanie), a następnie także Żydzi.

3. Ludność, stosunki wyznaniowe i oświata

przed lokacją Kępno zamieszkiwała miejscowa ludność polska, rzymskokatolicka, która wraz z mieszkańcami Krążko-
wych i osin należała do katolickiej parafii w baranowie.

W wyniku wojny trzydziestoletniej (1618–1648) wielu ewangelików opuściło Śląsk i przybyło do polski, w tym także do 
Kępna, przyczyniając się do jego rozwoju.

1664 r. – wybudowany i poświęcony został zbór ewangelicki, który miał służyć powstałej protestanckiej gminie wyzna-
niowej. marcin olszowski, właściciel Kępna, dał ewangelikom plac pod budowę zboru, plebanii i szkoły. przyznał też ziemię 
na utrzymanie parafii i szkoły. pierwszym duszpasterzem został ks. Henryk jamborowicz, a od 1673 r. ks. samuel springer. 
nabożeństwa odbywały się w języku niemieckim i w języku polskim, co świadczy o tym, że do Kępna przybyła także ludność 

Pieczęć miejska z 1661 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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polska wyznania ewangelickiego. W wyniku utworzenia parafii ewangelickiej w Kępnie doszło do osłabienia więzi mieszkań-
ców miasta, będących katolikami, z parafią w baranowie (w Kępnie nie było parafii katolickiej), gdyż część z nich chrzciła 
swoje dzieci, brała śluby i organizowała pogrzeby w kościele ewangelickim. początkowo, gdy Kępno otrzymało prawa miejskie, 
przewagę liczebną wśród ludności miasta mieli ewangelicy. z kolei z wizytacji parafialnej w 1721 r. wynika, że w Kępnie było 
tylko 159 protestantów, a  katolików o wiele więcej, bo 563 osoby. liczba ludności protestanckiej zmniejszyła się w związku 
ze zburzeniem zboru i likwidacją parafii ewangelickiej. być może, że część ewangelików – po wypadkach z 1718 r. – opuściła 
Kępno i wyjechała do innych miast. następne dane pochodzą z końca XViii wieku. W 1790 r. w polsce Komisja porządko-
wo–cywilno–Wojskowa przeprowadziła spis ludności, z którego wynikało, że w Kępnie mieszkało wtedy 1432 protestantów, 
a w 1791 r. było ich już 1495. ten wzrost spowodowany był z pewnością wybudowaniem w Kępnie nowego zboru ewangelic-
kiego i wyciszeniem sporów katolicko–ewangelickich. jednak już wkrótce, bo w 1794 r., liczba protestantów spadła w Kępnie 
do 676, by w 1820 r. zwiększyć się do 945 osób.

pomimo że Kępno otrzymało prawa miejskie 2 grudnia 1661 r., do 1684 r. katolicy z Kępna i okolic uczęszczali na mszę 
świętą do kościoła pod wezwaniem św. andrzeja i św. Wawrzyńca w baranowie. ponieważ jednak w mieście wybudowany 
został zbór protestancki, a droga do baranowa była trudna do przebycia, część katolików, organizując chrzty, śluby i pogrzeby 
korzystała z usług pastora protestanckiego. marcin olszowski, właściciel Kępna, ufundował wówczas kościół katolicki pod 
wezwaniem św. marcina jako wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót z odsieczy wiedeńskiej. ofiarował też nowej parafii 
ornat uszyty ze zdobytego namiotu tureckiego w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. obok kościoła stanęły dom 
parafialny i budynek dla nauczyciela, urządzono też ogród. marcin olszowski na tę zabudowę przeznaczył w formie darowi-
zny część ziemi dworskiej.

1684 r. – 8 lipca, po wybudowaniu kościoła, nastąpiło utworzenie i erygowanie parafii kępińskiej. W dokumencie funda-
cyjnym parafii czytamy: W imię najświętszej i niepodzielnej Trójcy Świętej, ja Marcin na Olszowie Olszowski (...) postanawiam 
erygować nowy kościół z wieżą i dzwonnicą i dzwonami oraz ze wszystkimi przyborami koniecznymi do sprawowania mszy 
świętej i kościół ten oddzielić i wyłączyć z parafii baranowskiej, do której należeli mieszkańcy i obywatele miasta Kępna (...) 
i wybudować własnym kosztem, uzyskawszy przedtem zezwolenie na wybudowanie i erygowanie od biskupa wrocławskiego. był 
nim wówczas Franciszek ludwik von pfalz neuburg (1683–1732). parafia kępińska utworzona więc została z części parafii 
baranowskiej (około 1/4 jej powierzchni – należały też do niej osiny i Krążkowy), była więc parafią niewielką i obszaro-
wo najmniejszą w dekanacie kępińskim. W akcie fundacyjnym wymieniono przyczyny, które wpłynęły na powołanie nowej 
odrębnej parafii. droga do baranowa, szczególnie wiosną i jesienią, była w wyniku wylewów i roztopów bardzo trudna do 
przejścia. ponadto pleban w baranowie nie znał języka niemieckiego, co utrudniało porozumienie się z katolikami niemiec-
kimi, którzy mieszkali w Kępnie. przybyli oni do miasta na ogół ze Śląska, co w efekcie sprzyjało temu, że część katolików 
– mieszkających w Kępnie – uczęszczała na nabożeństwa do kościoła ewangelickiego. powstanie nowej parafii zapobiegło 
wywieraniu dalszego wpływu parafii protestanckiej w Kępnie na ludność katolicką.

W ramach aktu fundacji marcin olszowski nadał Kościołowi katolickiemu majątek parafialny, wynoszący około 50 ha, 
powiększony następnie do 66 ha. Właści-
ciel Kępna zwolnił parafię katolicką z  wszel-
kich ciężarów, nie podlegała też jurysdykcji 
świeckiej. jednocześnie marcin olszowski 
zobowiązał się w  dniu św. marcina przeka-
zywać na rzecz parafii 6 miar pszenicy i  6 
miar owsa. oprócz tego parafia miała otrzy-
mywać, zgodnie z  dawnym prawem polskim, 
dziesięcinę, a  mieszkańcy miasta (w  tym 
także Żydzi) mieli corocznie płacić kościoło-
wi 1 zł monety obiegowej. Właściciel Kępna, 
będący fundatorem kościoła, był zarazem jego 
patronem, który miał decydujący wpływ na 
obsadę funkcji plebana. nowo wybudowany 
drewniany kościół składał się z dwóch części: 
prezbiterium i  kwadratowej nawy (około 
306 m2). mógł pomieścić około 1200 osób.  

Pierwotny drewniany kościół św. Marcina w Kępnie wybudowany w 1684 r., ze 
zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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W końcu XViii w. Kępno liczyło około 2800 mieszkańców, z czego 1/4 stanowili katolicy (około 700 osób), co oznacza-
ło, że kościół w zupełności zaspokajał potrzeby katolików mieszkających w mieście. jak wynika z wizytacji parafii w 1712 
r. w kościele oprócz ołtarza głównego pod wezwaniem ukrzyżowanego chrystusa pana były jeszcze trzy mniejsze. z kolei 
w czasie wizytacji parafii w 1721 r. stwierdzono istnienie dwóch ołtarzy bocznych. ołtarze były pięknie rzeźbione i częściowo 
złocone. ich ilość zmieniła się także w późniejszym czasie.

pierwszym plebanem parafii został ks. Kazimierz z  patronowa patrocki, dziekan dekanatu ostrzeszowskiego, który 
zgodnie z wymogami komisarza – biskupa wrocławskiego Wawrzyńca joanstona – odprawiał nabożeństwa w języku polskim 
i w języku niemieckim. oznaczało to, że część przybyłych do Kępna niemców była wyznania katolickiego. pleban ks. Kazimierz 
z patronowa patrocki zmarł w Kępnie i pochowany został w kościele parafialnym w 1689 r. pod głównym ołtarzem.

1730 r. 3.09. – mieszczanie kępińscy założyli bractwo pod wezwaniem opatrzności bożej. bractwa w ówczesnych czasach 
to stowarzyszenia o charakterze religijnym, które zrzeszały część ludności w danej parafii i działały pod zwierzchnością 
Kościoła katolickiego. miały one swoją administrację oraz statuty, które określały charakter, strukturę, a także cele danego 
bractwa. W  Kępnie organizacja ta miała charakter modlitewny, jako główny cel stawiała sobie szerzenie, pogłębianie jak 
również pobudzanie aktywności chrześcijańskiej wśród wiernych, m.in. poprzez koronki, godzinki i nabożeństwa w różnych 
intencjach. bractwo posiadało altarię (ołtarz) w kościele parafialnym, w osobno dobudowanej kaplicy, a  także własnego 
kapelana (altarzystę), który miał pieczę nad stowarzyszeniem i altarią. Ks. paweł Fabisz w „Kronice dekanalnej kępińskiej”, 
wydanej w 1855 r. napisał: W kościele kempińskim fundowano altaryą (ołtarz) opatrzności boskiej i zaprowadzono może koło 
roku 1730 bractwo (być może charytatywne). Altaryi zapewniono: dom mieszkalny, w inwentarzu: kanapę, stary stolik i krzesła. 
Altarzysta obowiązany jest do odprawiania mszów świętych 13 śpiewanych a 42 czytanych czyli 55 mszów. ostatnim altarzystą 
był ks. jordan Świderski (1821 r.), a po nim altarią zarządzał ks. proboszcz.

oprócz protestantów do Kępna w drugiej połowie XVii w. zaczęli napływać także żydzi, którym właściciel miasta, marcin 
Konstanty olszowski nadał szerokie uprawnienia.

1674 r. – marcin Konstanty olszowski, 16 maja, nadał – mieszkającym w Kępnie Żydom – przywilej kolonizacyjny. przyje-
chali oni do Kępna z wielu innych miast, w tym m.in. z Kościana i prawdopodobnie osiedlili się już wtedy w opustoszałej 
wsi milanowice. przylegała ona do Kępna od strony wschodniej i nazywano ją potocznie Kamczatką. przywilej zapewnił 
Żydom zamieszkałym w Kępnie, jak i tym, którzy się tu osiedlą, prawo do budowy osobnej ulicy z własnymi domami. ulica 
ta nazywana była do 1919 r. tempelstrasse, (później przemianowana na Żydowską, a obecnie jest to ul. elizy orzeszkowej). 
chrześcijanom nie wolno było przy niej budować domów. Żydzi, zgodnie z uzyskanym przywilejem, mogli wznieść synago-
gę, szkołę i dom dla rabina. Wolno im było także wybudować łaźnię, zatrudnić kantora oraz założyć cmentarz. W zakresie 
spraw gospodarczych Żydzi mieli prawo do prowadzenia wszelkiego handlu na łokcie i wagę, uzyskali też możliwość prowa-
dzenia warsztatów krawieckich i kuśnierskich, mogli także pożyczać pieniądze pod zastaw. mieli również prawo wyrębu 
drzew, produkcji własnej wódki i wina, sprzedaży w dowolnej ilości chleba oraz masła, za co zobowiązani byli dawać, na ręce 
właściciela, roczną opłatę w wysokości 12 florenów. Żydom zezwolono także budować w centrum miasta wolne od opłat jatki 
z mięsem oraz urządzać sklepy w altanach domów przy przeznaczonej dla nich ulicy. Żydzi w Kępnie zwolnieni zostali całko-

Portret trumienny Marcina Olszowskiego, właściciela Kępna 
(1672–1687) z około 1700 r. (namalowany po jego śmierci), 

ze zbiorów prywatnych mirosława łapy

Wnętrze drewnianego kościoła katolickiego 
pw. św. Marcina w Kępnie, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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wicie od opłat celnych. jeżeli w Kępnie zamieszkali na stałe Żydzi z innych miast, gdzie ich przywileje były szersze, wówczas 
otrzymywali gwarancję zachowania dotychczasowych uprawnień. W sprawach sądowych Żydzi nie podlegali prawu magde-
burskiemu, gdyż w całym państwie wyłączeni byli spod jurysdykcji samorządu miejskiego, a to oznaczało, że podlegali tylko 
sądownictwu królewskiemu. dość specyficzny był sposób sądzenia Żydów w sprawach kryminalnych. otóż, jeśli przestępstwo 
dokonane przez Żyda nie przekraczało wartości 100 gramów czystego srebra, to sądzony on był według prawa żydowskiego, 
natomiast jeśli sprawa przekraczała wartość 100 gramów czystego srebra, to wówczas dana osoba musiała składać przysięgę 
na 10 przykazań, że jest niewinna. poza tym, gdyby jakiś Żyd został zaatakowany przez chrześcijanina, to najbliższy sąsiad 
lub władze miejskie zostały zobowiązane do udzielenia mu pomocy. bardzo ostre kary, łącznie z karą śmierci, przewidywał 
przywilej w wypadku, gdyby doszło do dręczenia lub zabicia Żyda. zgodnie z przywilejem pod ochroną były także nieru-
chomości żydowskie, a straż miejska miała strzec domy oraz majątki przy ich ulicy, przede wszystkim wieczorami i nocą. 
Gdyby władze miejskie nie przestrzegały tego zarządzenia, Żydzi mogli odmówić opłacania strażników, względnie wybrać 
nowych. istniejący w Kępnie sąd rabinacki rozpatrywał sprawy cywilne Żydów, a także wydawał orzeczenia w sprawach kultu 
i rytuału. Żydzi, którzy przybyli do Kępna i tutaj się osiedlili, byli przez jeden rok zwolnieni z płacenia wszelkich powinności. 
dzięki otrzymaniu tak szeroko pojętego przywileju kolonizacyjnego liczba Żydów, mieszkających w Kępnie, szybko rosła. 
przybyli oni do Kępna w latach sześćdziesiątych XVii wieku. Świadczy o tym dokument biskupa wrocławskiego jana brunet-
tiego z 1689 r., w którym napisano: Żydzi w Kępnie przebywają już od dwudziestu lat, a ich liczba wynosiła wtedy ok. 10 rodzin, 
czyli ok. 50 osób. Według lewina, który opierał się na żydowskiej „Księdze protokolarnej”, prowadzonej od 1683 r., w Kępnie 
w 1684 r. mieszkało około 20 rodzin żydowskich (około 100 osób), a w 1689 r. już 60 rodzin (około 300 osób). W czasie 
wizytacji parafii kępińskiej w 1790 r. stwierdzono, że w Kępnie mieszka około 581 osób wyznania mojżeszowego, a w 1794 
r. ich liczba zwiększyła się do 1411 na 2768 mieszkańców miasta. Żydzi stawali się coraz bardziej zamożni, zmonopolizowali 
też handel, dlatego zaczęli dążyć do uzyskania wpływu na życie w mieście. doprowadziło to do walki politycznej o władzę 
pomiędzy zamożniejszą częścią ludności ewangelickiej a żydami. po pewnym czasie, przy końcu XVii w., Żydzi osiągnęli 
sukces, gdyż ich przedstawiciele zaczęli zasiadać w radzie magistratu.

przychylnie do Żydów i ich praktyk religijnych odnieśli się także: pleban parafii kępińskiej – ks. Kazimierz z patronowa 
patrocki i biskup wrocławski.

1689 r. – ks. Kazimierz patrocki z patronowa, w porozumie-
niu z  biskupem wrocławskim, 20 listopada, wydał dokument 
„nihil demondovit”, w  którym przyznawał Żydom swobodę 
wyznawania praktyk religijnych. W  dokumencie tym czytamy: 
Kazimierz Patrocki z Patronowa, protonotariusz apostolski, dziekan 
ostrzeszowski, proboszcz kępiński oznajmia, że w  wyniku polece-
nia ks. Jana Brunettiego (…) konsyliarza i  wiceoficjała biskupa 
wrocławskiego, wzywa duchowieństwo dekanatu swego i dystryktu 
ostrzeszowskiego, aby nie czyniło Żydom kępińskim jakichkolwiek 
przeszkód w ich praktykach religijnych, co zostało zagwarantowane 
postanowieniami konstytucyjnymi.

1689 r. – Żydzi zbudowali drewnianą synagogę na Kamczatce.
niestety, między katolikami a protestantami niemal od chwili 

powstania w  Kępnie parafii katolickiej dochodziło do częstych 
sporów i konfliktów, które z przerwami trwały prawie 100 lat.

zaczęło się od oskarżenia przed trybunałem piotrkowskim 
ewangelików przez ks. plebana w baranowie, Walentego Kozic-
kiego, o  to, że w  czasie odprawiania nabożeństw w  zborze 
ewangelickim mają miejsce zbyt głośne śpiewy, które przeszka-
dzają w  spokojnym słuchaniu mszy św. w  kościele w  barano-
wie. Wyrok trybunału był korzystny dla katolików, co ostatecznie 
skutkowało obniżeniem dachu zboru ewangelickiego do poziomu 
domów mieszkalnych w Kępnie. po śmierci marcina olszowskie-
go wdowa po nim, zgodnie z orzeczeniem trybunału piotrkow-
skiego, nakazała zamknąć kościół protestancki, w związku z czym 
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ewangelicy, jeśli chcieli uczestniczyć w  nabożeń-
stwach, wyjeżdżali na Śląsk. Konflikt ten należy 
rozpatrywać w  kontekście walki ideologicznej, 
jaka toczyła się wtedy w europie i w polsce między 
Kościołem katolickim a Kościołem ewangelickim.

1705 r. – józef Wiktor olszowski, 21 czerwca, 
wydał przywilej, w którym przyznał protestantom 
poprzednie prawa, ale nie dało to oczekiwanego 
rezultatu, dlatego delegacja ewangelików przyje-
chała do rawicza, gdzie przebywał tymczasowo   
Karol Xii, król szwedzki, by zwrócić się do niego 
o pomoc. W  latach 1700–1721 toczyła się wojna 
północna, szwecja walczyła z rosją, danią i sakso-
nią, w  której władzę sprawował wówczas august 
ii mocny, będący jednocześnie królem polski. 
W  związku z  tym na terenie rzeczypospolitej 
toczyły się walki (polska oficjalnie nie brała udziału 
w  tej wojnie), w  wyniku których część naszego 
kraju przejściowo znalazła się w rękach szwedów 
(stąd pobyt Karola Xii w  rawiczu). ponieważ 
szwedzi byli protestantami popierali miejscowych 
ewangelików. Karol Xii po wysłuchaniu kępiń-

skich protestantów potwierdził ich dotychczasowe przywileje i zapewnił im ochronę, wysyłając do miasta oddział wojska, 
który stacjonował tam do 1709 roku. zbór ewangelicki został otwarty w 1706 r., a pastor springer zaczął w nim odprawiać 
nabożeństwa (od 1708 r. posługę tę pełnił ks. jerzy auresbach). jednak, gdy szwedzi zaczęli ponosić klęski w wojnie północnej 
i musieli wycofać się z polski, w Kępnie doszło do zaostrzenia konfliktu protestantów z katolikami. W 1715 r. pleban kępiński 
ks. szymon józef Wolko oskarżył w sądzie grodzkim w ostrzeszowie gminę ewangelicką o nieprzestrzeganie wskazań funda-
tora marcina olszowskiego, związanych z opłatami na rzecz parafii kępińskiej. sąd nie uwzględnił tych roszczeń, ale w czasie 
trwania procesu zakazano ewangelikom odprawiania nabożeństw w swoim kościele. oprócz tego protestanci zobowiązani 
zostali do uczęszczania na nabożeństwa w kościele katolickim. 

W tym czasie w kraju dochodziło do wewnętrznych konfliktów, gdyż część możnych była przeciwna rządom augusta 
ii Wettina w polsce, a piotr i, car wielkoruski, ingerował w sprawy naszego kraju. pod wpływem rosji w 1717 r. zebrał 
się sejm nazwany niemym (nikomu nie zezwolono w czasie obrad zabrać głosu, aby nie zerwał obrad), który przeprowa-
dził ograniczone reformy wojskowe, podatkowe i  inne. 
na tymże sejmie uchwalono również, że wszystkie zbory 
ewangelickie zbudowane po 1632 r. zostaną zburzone, co 
oznaczało, że także kościół protestancki w Kępnie, wznie-
siony w 1664 r., powinien zostać zlikwidowany. W związku 
z  tym w  1718 r. doszło w  Kępnie na nowo do konfliktu 
między katolikami a  ewangelikami. opisuje to ks. paweł 
Fabisz (pleban baranowski i  dziekan dekanatu kępiń-
skiego w  latach 1851–1881, a  jednocześnie publicysta 
i  historyk regionalista) w  „Kronice powiatu ostrzeszow-
skiego”, wydanej w 1859 r. oto ten fragment: Dziedziczka 
Olszowska wydaliła z  Kempna ministra (pastora) Auers-
bacha, lecz za pośrednictwem dysydenta Stanisława Niesz-
kowskiego, dzierżawcy dóbr Baranowa, powrócił pastor 
Auersbach z  Międzyborza. Narażony jednak na uwięzie-
nie, uciekł w  trzecie święto wielkanocne roku 1718, za co ks. Wolko (proboszcz kępiński) niektórych ewangelików kazał 
uwięzić. Dziedzic Jan Andrzej Olszowski oddalił żalących się na proboszcza ewangelików, żądając od nich kluczy kościelnych.  

Szofary – rogi obrzędowe używane do zwoływania 
wiernych na modlitwę,
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Z  powodu niewydania kluczy, zaniósł ks. Wolko skargę do 
Trybunału w  Lublinie, a  zażalenie do Konsystorza Biskupiego 
Wrocławskiego. Z polecenia władz zjechali do Kempna komisarze 
delegowani ks. Tadeusz Vesper archidiakon wrocławski i asysten-
ci sądowi sędzia Stoiński z  Ostrzeszowa, sędzia Niemojewski 
z  Wielunia, burgrabia Stokoski z  Wielunia, sekretarz Zaręba 
z  Wielunia a  Wężyk z  Ostrzeszowa. Zapadł wyrok w  dniu 16 
sierpnia 1718 r., mocą którego lutrom polecono wydanie kluczy 
na ręce komisarza biskupiego a skazano oprócz obalenia zboru, 
na karę 500 grzywien dla księdza proboszcza Wolko, na przepro-
szenie publiczne w  kościele katolickim, na opłatę jurium stolae 
proboszczowi od pogrzebów dysydenckich, w  końcu zalecono 
im spokojne zachowanie się. Zbór zburzono dnia 22 sierpnia 
1718 r.: ołtarz, obrazy, chrzcielnicę itd. przeniesiono do kościoła 
katolickiego a drzewo ze zboru przeznaczono na szkołę katolic-
ką w Miechowicach. Jana Neugebauera i innych więziono od 17 
września aż do 19 października, w którym to dniu gmina złożyła 
karę 500 grzywien.

od tego czasu przez następnych kilkadziesiąt lat ewange-
licy wyjeżdżali do kościołów śląskich, aby tam brać udział 
w  nabożeństwach. dzięki uchwaleniu przez sejm rzeczy-
pospolitej w  czasie obrad w  Warszawie w  1774 r. wolności 
religijnej, protestanci w Kępnie zaczęli czynić starania o stoso-
wanie tego prawa na terenie miasta. dzięki wsparciu radców 
konsystorza w  lesznie i  synodu Kościoła ewangelickiego, 
obradującego tu w 1774 r. (członkiem synodu był reprezentant 
protestantów kępińskich, józef neugebauer) zgromadzenie ewangelików, zwołane  w Kępnie, podjęło decyzję o wznowie-
niu nabożeństw w mieście. na potrzeby odprawiania nabożeństw dostosowano stodołę obok starego cmentarza ewange-
lickiego (na tzw. Kamczatce), w której 21 grudnia 1775 r. nabożeństwo odprawił ks. jan sassadius z sycowa. W wyniku 
dalszych starań, gmina protestancka, 28 sierpnia 1776 r., uzyskała zgodę od dziedzica adama Kromno piotrowskiego na 
budowę zboru, a następnie 10 października 1776 r. od konsystorza ewangelickiego. 6 kwietnia 1779 r. odbyło się poświęcenie 
i oddanie do użytku nowo wybudowanego zboru ewangelickiego. poświęcenia dokonali: ks. jan sassadius z sycowa (kazanie 
wygłosił w języku polskim) i ks. jan Kusch z byczyny (kazanie wygłosił w języku niemieckim). 2 lutego 1780 r. pastorem na 
stałe został ks. michał Winkler i był nim do 1830 r. obszar parafii był olbrzymi – po 1815 r. obejmował cały przyszły powiat 
kępiński (Kępno stało się powiatem w 1887 r.) i część powiatu ostrzeszowskiego. po śmierci ks. michała Winklera – przez 
prawie trzy lata – brak było pastora, gdyż musiał on znać języki niemiecki i polski (w parafii kępińskiej ewangelikami byli 
zarówno niemcy jak i polacy). W tym okresie duża liczba ewangelików przeszła na katolicyzm. dopiero 15 września 1832 r. 
pastorem parafii kępińskiej został ks. ernest sommer, który przedtem był diakonem w Kluczborku (w Kępnie był pastorem aż 
do śmierci, która nastąpiła w 1866 r.).

Wpływ na liczbę ludności w mieście miały też, oprócz pożarów, inne klęski żywiołowe i epidemie.
1708 r. – w Kępnie miała miejsce epidemia cholery, która dokonała wielkiego spustoszenia wśród ludności. spadające na 

ludzi nieszczęścia interpretowano jako karę bożą. podczas tej epidemii mieszkańcy parafii postanowili udawać się corocz-
nie w święto narodzenia najświętszej marii panny na pólko, do tamtejszego sanktuarium maryjnego oddalonego od Kępna 
o około 7 km. podobna epidemia cholery miała miejsce w 1710 r. i w 1713 roku.

W latach 1736–1737 w Kępnie i okolicy – z powodu suszy – miała miejsce klęska głodu. Śmiercią głodową zmarła wówczas 
duża ilość ludzi. mimo różnego rodzaju klęsk liczba mieszkańców Kępna rosła, dzięki dobrze rozwijającej się gospodarce, 
w 1794 r. w mieście mieszkało 2768 osób, w tym 1411 Żydów (51,2%), około 679 katolików (24,53%), około 676 protestan-
tów (24,42%) oraz 4 Greków.

W wyniku lokacji miasta w Kępnie powstały pierwsze szkoły wyznaniowe elementarne założone przez poszczególne grupy 
wyznaniowe, które je prowadziły i utrzymywały. szkoła protestancka powstała w 1664 r., kiedy to właściciel Kępna, marcin 
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olszowski, przeznaczył plac pod budowę zboru, plebanii i szkoły. na działalność parafii i szkoły przyznał też odpowiednią 
część ziemi. szkoła działała do 1718 r., wtedy to razem ze zborem i domem pastora została zburzona.

inaczej potoczyły się losy szkoły katolickiej, która utworzona została po powstaniu parafii w Kępnie. 
1685 r. – powstała w Kępnie katolicka szkoła elementarna jednoklasowa. mieściła się w tzw. organistówce, zbudowanej 

w pobliżu kościoła. nauczycielem w szkole był organista. W Kępnie pod koniec XVii w. istniały trzy szkoły: protestancka, 
katolicka i żydowska. W 1718 r. po likwidacji kościoła protestanckiego zamknięta została także szkoła ewangelicka. decyzję 
taką podjęła specjalna komisja powołana przez biskupa wrocławskiego Franciszka ludwika von pfalz–neuburga, która 
jednocześnie orzekła, że dzieci protestanckie powinny uczęszczać do szkoły katolickiej. z wizytacji parafialnej w 1721 r. 
wynikało, że nauczycielem i organistą w szkole katolickiej był bartłomiej adamek. posiadał on dom mieszkalny, w którym 
odbywały się zajęcia i ogród. W połowie XViii w. w związku z niezwykle trudną sytuacją gospodarczą kraju szkoła katolicka 
prawdopodobnie przestała działać. Wynika to z dokumentów po wizytacji parafialnej przeprowadzonej w 1778 roku. 

W 1773 r. powołana została Komisja edukacji narodowej (pierwsze na świecie ministerstwo oświaty), która przepro-
wadziła szereg reform w polskim szkolnictwie (nauczanie praktyczne i patriotyczne, większa rola języka polskiego, nacisk 
na nauki ścisłe, czterostopniowy podział – najniższy szczebel to szkoły parafialne). Komisja interesowała się także szkołami 
parafialnymi, wydając dla nich podręczniki i kształcąc nauczycieli, co wpłynęło na ożywienie ich działalności. dzięki tym 
poczynaniom także w Kępnie wznowiona została w 1780 r. działalność katolickiej szkoły parafialnej, w której nauczycie-
lem, zajmującym się już tylko nauczaniem, został benedykt bławat. po pożarze miasta w 1790 r. wybudowany został nowy 
budynek szkolny, a koszty z tym związane pokrył pleban kępiński – ks. mikołaj de ordęga. W 1790 r. i w 1791 r. tenże pleban 
na polecenie Komisji porządkowo–cywilnej dokonał spisu dzieci chodzących do szkoły parafialnej w Kępnie. Według tego 
wykazu w 1790 r. do szkoły uczęszczało 31 uczniów (były to na ogół dzieci z rodzin mieszczańskich a nie chłopskich), ale 
w 1791 r. już tylko 11 osób, co spowodowane było pożarem miasta i opuszczeniem go przez część mieszkańców. z wykazu 
szkół i nauczycieli dokonanym w 1798 r. w dystrykcie ostrzeszowskim wynika, że liczba dzieci w parafii kępińskiej w wieku 
od 5 do 14 lat wynosiła 102, natomiast do szkoły uczęszczało 27 spośród nich. od 1812 r. przy szkole zorganizowano drugą 
klasę, w związku z czym zatrudniono drugiego nauczyciela. W 1855 r. utworzono trzecią klasę, wtedy do klasy pierwszej 
uczęszczało 144 uczniów, do drugiej 83, a do trzeciej 80 osób.

Żydzi na mocy przywileju otrzymanego w 1674 r. uzyskali także prawo do prowadzenia szkoły. prawdopodobnie szkoła 
żydowska powstała po 1674 r., ale brak informacji, kiedy konkretnie to się stało i w jakim miejscu.

Kościół katolicki w Kępnie opiekował się także osobami starszymi, w tym celu w i poł. XViii w. założony został szpital. 
1732 r. – pierwsza wzmianka o  szpitalu przy Kościele katolickim w  Kępnie. powstał on prawdopodobnie wcześniej, 

o czym świadczy zapis na rewersie gminy bralin, w którym jest mowa o tym, że ks. j. Woźnik przekazał na rzecz szpitala kępiń-
skiego należną mu od Bralina kwotę 240 zł reńskich, jako legat z tym, że procenta tak długo mają być w depozycie aż wystarczy na 
reperację dachu szpitala. W 1790 r. szpital uległ spaleniu. W 1792 r. został odbudowany przez plebana ks. mikołaja de ordęgę. 
W 1798 r. w szpitalu było 6 pacjentów, a o ich zdrowie troszczył się jeden lekarz i jeden chirurg. schronienie w szpitalu 
znajdowali tylko najbardziej potrzebujący: starcy, chorzy i kalecy, nie potrafiący zarobkować na swój byt. sposobem na utrzy-
manie szpitala, oprócz uposażenia, było zbieranie jałmużny u drzwi kościelnych. ubodzy zobowiązani byli do określonych 
modlitw i praktyk religijnych. Kościół był wtedy instytucją, niosącą pomoc najbardziej potrzebującym.

1786 r. – nastąpiła reorganizacja diecezji wrocławskiej i utworzony został dekanat kępiński z parafiami w: baranowie, 
Kępnie, donaborowie, doruchowie, olszowie, opatowie, siemianicach, słupi, trzcinicy oraz Wysznowie. Ks. paweł Fabisz 
w „Kronice dekanalnej kępińskiej” z 1855 r. podaje, iż dekanat liczył przeszło 21000 dusz katolickich. W 1821 r. dekanat 
kępiński przyłączony został do archidiecezji poznańskiej.

1811 r. – założony został nowy cmentarz katolicki na tzw. Górce Wiatrakowej. Wcześniej chowano zmarłych przy koście-
le, ale z biegiem czasu zabrakło tam miejsca na pochówki. poza tym zmieniły się wymogi prawa kościelnego, więc trzeba było 
wyznaczyć inne miejsce. okazało się jednak, że do Górki Wiatrakowej był utrudniony dostęp, szczególnie w czasie roztopów 
(pochowano na nim 5580 zmarłych katolików), w związku z czym na cmentarz wyznaczono kolejne miejsce. usytuowany 
on został przy ul. sienkiewicza, a  jego poświęcenia dokonał ks. proboszcz józef iwaszkiewicz w 1873 roku. ziemię pod 
nekropolię ofiarowała zofia arendt, żona znanego nauczyciela kępińskiego, który był wielkim patriotą. całkowitej likwidacji 
cmentarza przy Górce Wiatrakowej dokonano w XX w. usunięto krzyże cmentarne oraz nagrobki, cały teren wyrównano, 
posiano trawę i posadzono drzewa. W ten sposób przy pomocy władz miejskich powstał duży park.
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4. Rozwój przestrzenny miasta

po otrzymaniu przez Kępno przywileju lokacyjnego w 1661 r. powstało nowe miasto w odległości około 1 km na południo-
wy wschód od grodziska, gdzie swoją siedzibę mieli dotychczasowi właściciele Kępna. najważniejszą częścią miasta został 
duży rynek (jego powierzchnia to około 1 ha), na którym odbywały się targi i jarmarki. Wokół rynku wybudowano domy 
na ogół drewniane (dopiero w XViii w. stawiano domy murowane, szczególnie po pożarach), a na jego środku, w końcu 
XVii w., wzniesiono niewielki ratusz. z narożników rynku w kierunku północnym i południowym wychodziły po dwie 
ulice, natomiast w kierunku zachodnim i wschodnim po trzy ulice. bardzo ważną rolę odgrywała droga w kierunku bralina 
i Wrocławia, którą określano jako drogę królewską, gdyż pokrywała się z głównymi trasami komunikacyjnymi.

Właściciele Kępna, być może w ii poł. XVii w., przenieśli swoją siedzibę w pobliże drogi do Wrocławia. zamieszkali 
w drewnianym dworku, wokół którego powstało przedmieście Wrocławskie. z kolei przedmieście Warszawskie powstało 
w XViii w. wzdłuż drogi prowadzącej do Wieruszowa i dalej do Warszawy. trzecie osiedle zwane przedmieściem Krakow-
skim powstało przy drodze prowadzącej do byczyny.

W drugiej poł. XViii w. widoczna była troska właścicieli Kępna o utrzymanie ulic, o które zaczęto dbać zarówno w centrum, 
jak i na przedmieściach (wzmianki z ii poł. XViii w.). Wzdłuż dróg sadzono przeważnie wierzby. Wpływ na zabudowę miasta 
miały pożary, których było kilka, a niektóre z nich spowodowały ogromne straty w na ogół drewnianych budynkach.

1691 r. – 27 września w  Kępnie – w  wyniku podpalenia domu wiceburmistrza Weydlitzera – wybuchł wielki pożar, 
spłonęło wówczas 90 budynków, spaliły się m.in. księgi miejskie, pisane w języku niemieckim. od początku XViii w. zaczęto 
je prowadzić w języku polskim.

1790 r. – ponowny wielki pożar w Kępnie. Kronikarz, neugebauer, w swojej kronice napisał, iż po długiej sześciotygodnio-
wej suszy, 22 maja, doszło do wielkiego ognia spowodowanego przez „chodzącego z niedźwiedziem”. spłonęły domy z trzech 
stron rynku oraz przy czterech ulicach, które z nim sąsiadowały. W sumie spłonęło 157 domów z całym dobytkiem (około 70 
z nich należało do Żydów), szpital parafialny, dom organisty i dzwonnica przy kościele ewangelickim. Wiele poszkodowanych 
osób opuściło miasto, ale, choć zniszczenia były ogromne, nie zahamowało to odbudowy i dalszego rozwoju Kępna.

W 1793 r. w Kępnie znajdowały się: jeden budynek publiczny, dwa kościoły, synagoga, 288 domów mieszkalnych i jeden młyn.
W tym roku wybuchł też następny groźny pożar, w czasie którego spaliła się czwarta część rynku.
Korzystne położenie Kępna (na trasie z Warszawy do Wrocławia i drezna) oraz zamożność mieszkańców umożliwiły 

szybką odbudowę miasta. Wpływ na to miały także dobrze rozwijające się rzemiosło i handel. ostatecznie w mieście stały 
wówczas 264 domy, w tym 23 miały po 2 kominy, a pozostałe po 1 kominie. dzięki szybkiej odbudowie Kępna w mieście 
znajdowały się tylko 3 puste place, natomiast na przedmieściach było ich 53, z czego 37 należało do Żydów. po pożarach 
miasto rozbudowywało się przede wszystkim na przedmieściu Warszawskim i częściowo na przedmieściu Wrocławskim. 
nowe domy wznoszono przy szlakach drogowych, które wiodły w kierunku Warszawy, Kalisza i ostrzeszowa, będącego 
wtedy miastem powiatowym.

1804 r. – liczba budynków w mieście wzrosła do 272, co świadczyło o tym, że Kępno było już wtedy sporym miastem.

Ulica Stara 6 i 8 – domy z XVIII w., 
ze zbiorów Gminy Kępno

Dom – Rynek 26 – pochodzący z drugiej połowy XVIII w., 
źródło: szlaki turystyczne powiatu kępińskiego – 

zeszyty powiatowe nr 2, s. 17
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5. Rozkwit gospodarczy

dzięki przywilejowi lokacyjnemu w Kępnie powstały warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, bowiem dokument 
ten stworzył dogodniejsze możliwości dla powstającej produkcji rzemieślniczej i rozwoju handlu. przywilej pozwalał na zakła-
danie cechów (związki rzemiosł różnych), dzięki czemu produkcja rzemieślnicza miała zorganizowany charakter i chroniła 
interesy rzemieślników, co powodowało, iż cechy rzemieślnicze miały wówczas ogromne znaczenie. zdawali sobie z tego 
sprawę kępińscy rzemieślnicy, wśród których szewcy – jako pierwsi – postanowili zorganizować swój cech.

1668 r. – przedstawiciele mieszczan kępińskich: balcer pohla i jerzy Węgier udali się do cechmistrza cechu szewskiego 
w Wieluniu, stanisława aryskowickiego, aby zapoznać się ze statutem cechowym tamtejszych szewców, gdyż chcieli stworzyć 
podobny, organizując cech w Kępnie. jego celem stało się zapewnienie zaopatrzenia swych członków w surowce, stworze-
nie wspólnych składów, ochrona przed konkurencją ze strony niezrzeszonych, a nawet poszczególnych członków cechu. 
W związku z tym cech ustalał też ilość produkcji i zbytu. poza tym własnym kosztem wspierał biednych oraz wdowy i sieroty 
po zmarłych członkach.

statut w pkt. 1 określał, kto i jak może zostać majstrem: Każdy brat, który chce być majstrem, winien naprzód miejskie prawa 
przyjąć, potem listę rodów i gdzie się uczył pokazać, które winne być do lady złożone, a gdy rok by przeszedł, a listów nie pokazał, 
tedy powinien dać beczkę piwa bratom na każdy rok, póki nie pokaże. poza tym określone zostały inne prawa i obowiązki 
majstrów. ustalono też wysokość składek członkowskich na 3,25 złp i beczkę piwa rocznie, a za wkupienie się do cechu 20 
złp i cztery funty wosku. Własne wyroby wolno było sprzedawać 10 mil od miasta, natomiast za sprzedaż w swoim sklepie 
czyichś towarów groziła kara 100 grzywien. zabronione było też samowolne kupowanie skór. mistrzowie, którzy utrzymy-
wali czeladników, mieli prawo do ich karania. niektóre punkty statutu w obecnych czasach budzą zdziwienie i brzmią nieco 
egzotycznie, jak np. kawaler po otrzymaniu tytułu majstra musiał postawić beczkę piwa, poza tym członkowie cechu zobowią-
zani byli uczęszczać do kościoła, a gdyby majster nie był z czeladzią na mszy świętej patronów św. Kryspina i św. Kryspiniana, 
musiał zapłacić karę w postaci funta wosku. za zmarłych członków cechu powinna być odprawiona msza św. co ćwierć wieku, 
majster zobowiązany był dać funt wosku w sytuacji swojej nieobecności. W 1721 r. statut potwierdził ówczesny właściciel 
Kępna, stanisław olszowski. do cechu początkowo należeli wszyscy szewcy bez względu na wyznanie, wśród jego członków 
dochodziło do kłótni, gdyż protestanci nie chcieli chodzić na nabożeństwa do kościoła katolickiego. W związku z tym w 1770 
r. doszło do podziału cechu na protestancki i katolicki, co potwierdził w 1780 r. właściciel Kępna, adam Kromno–piotrowski, 
który ustalił w wydanym dokumencie równą ilość jatek szewskich. stan ten trwał do 1853 roku. brak jest danych precyzu-
jących liczbę szewców w XVii w., na podstawie rejestrów przyjęć i wyzwoleń na czeladników i majstrów ustalono więc, że 
w   latach 1745–1786 było 92 majstrów, 126 czeladników i 124 uczniów. Księgi cechu szewskiego prowadzono w języku 
polskim, tylko czasami w języku niemieckim. oprócz cechu szewskiego w ii połowie XVii w. powstał cech płócienników, 
sukienników i gmiński, czyli wspólny, do którego należeli rzemieślnicy z danej branży liczącej mniej niż 15 członków. cech 
ten prawdopodobnie skupiał piekarzy, stolarzy, kowali, fryzjerów, kołodziejów, bednarzy, rymarzy, krawców i kuśnierzy. W ii 
połowie XViii w. spore kłopoty przeżywali płóciennicy i sukiennicy, dlatego też częściowo opuścili Kępno, mimo to możemy 

Rynek 35 – budynek pochodzący z pierwszej połowy XIX w.,
ze zbiorów urzędu miasta i Gminy w Kępnie

Ulica Kościelna 2 – dom pochodzący z przełomu XVIII i XIX w., ze 
zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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mówić o rozwoju rzemiosła, które odegrało dużą rolę w życiu miasta. przy końcu XViii w. w Kępnie było 257 rzemieślników, 
w tym 87 Żydów. do najliczniejszych zawodów należeli: szewcy (52), krawcy (43, w tym 27 Żydów), kuśnierze (30, w tym 28 
Żydów), tkacze sukna (20) i rzeźnicy (16).

 

przywilej lokacyjny wpłynął także w dużym stopniu na rozwój handlu w mieście. adam biskupski ustanowił w tym celu 
prawo do odbywania siedmiu jarmarków w ciągu roku i dwóch targów w tygodniu: w środy i soboty, (… ) w których dniach 
wolno będzie każdemu cudzemu i przechodniowi wszystko to, co ku żywności ciała należy, dla lepszego wyżywienia tychże obywa-
teli przywozić i przedawać (...). z targów mogli korzystać wszyscy, oprócz osób pozbawionych praw państwowych i miejskich. 
niewątpliwie fakt, że kupcy otrzymali pełną wolność kupna i sprzedaży oraz wymiany towarowej (dotyczyło to także handlu 
końmi, bydłem, rogacizną i trzodą – masowo i na sztuki), wpłynął ożywczo na rozwój handlu w mieście. przywilej lokacyjny 
pozwalał także za odpowiednią opłatą (3 złp każdorazowo) na warzenie piwa i wytwarzanie wódki, a mianowicie: wolno też 
ma być każdemu mieszczaninowi i obywatelowi gorzałkę palić, jak wiele będzie chciał, jeno żeby mi jako panu dziedzicznemu, 
abo moim potomkom i dziedzicom na wieczne czasy każdy rok 12 złp polskich od niej dawał.

Statut cechu szewców kępińskich z 1780 r. 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Pieczęć cechu szewców kępińskich z 1780 r. 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Świadectwa ukończenia rzemiosła szewskiego 
przez Kazimierza Rewickiego w 1743 r.
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Lada cechu szewskiego.
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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duży wpływ na rozwój handlu miało też położenie miasta, przez które przechodziły szlaki handlowe, prowadzące przez 
bolesławiec do Krakowa, przez bralin, syców i oleśnicę do Wrocławia, rychtal do brzegu, przez Grabów do Kalisza, ostrze-
szów do poznania oraz przez Wieruszów i piotrków do Warszawy. W związku z tym, że tron w polsce objęli Wettinowie 
(rządzili w polsce z niewielką przerwą w latach 1697–1763), którzy jednocześnie sprawowali władzę w saksonii, wzrosło 
znaczenie drogi z  Warszawy do Wrocławia, a  następnie do drezna. dzięki temu przez Kępno przechodził ważny szlak 
komunikacyjny, który z biegiem czasu stał się także znaczącym traktem handlowym. Fakt ten wpłynął bardzo ożywczo na 
rozwój rzemiosła i handlu w mieście.

pewną rolę w życiu miasta odegrały połączenia pocztowe między Warszawą a dreznem, początki tego typu komunika-
cji miały miejsce już za króla jana iii sobieskiego, a za Wettinów (august ii – 1709–1733 r. i august iii – 1733–1763 r.) 
ustanowiona została droga komunikacyjna z Warszawy do drezna (stolica saksonii), przechodząca przez piotrków, Kępno, 
oleśnicę, Wrocław i budziszyn. tą drogą przebiegały także połączenia pocztowe (Warszawa–drezno), które nabrały stałego 
charakteru. 

1760 r. – na trasie Warszawa–drezno wprowadzono stałe połączenie pocztowe. przez Kępno przejeżdżał wtedy poczty-
lion konny i tzw. poczta dyszlowa, która przewoziła pasażerów, listy i  towary. niezależnie od pocztylionu konnego na tej 
trasie poruszały się również wozy przewozowe, zwane pocztą dyszlową, które przewoziły nie tylko pasażerów, ale także listy 
i towary. dzięki temu w Kępnie zaczęła działać poczta, która mieściła się w budynku przy obecnej ul. Kościuszki 5.

W ii poł. XViii w. Kępno nawiedziło nie tylko wiele klęsk żywiołowych, miasto zmagało się też z najazdami grabieżczymi, 
najpierw ze strony konfederatów barskich, a następnie wojsk pruskich i rosyjskich.

1768 r. – w związku z  ingerencją rosji w sprawy wewnętrzne rzeczypospolitej w obronie m.in. niezależności polski 
w kraju zawiązała się konfederacja barska. doszło do wojny z konfederatami, którzy zostali rozbici, wtedy niektórzy z nich 
dotarli także do Kępna i zmusili protestantów i Żydów do zapłacenia okupu. do konfederatów dołączył generał adiutant 
jego Królewskiej mości, Kazimierz szembek z siemianic i przy pomocy swoich komisarzy ściągnął z Żydów kontrybucję 
w wysokości 20 000 złp. W walkach na terenie kępińskim zginęło czterech konfederatów, których pochowano w remiszów-
ce. po konfederatach do Kępna wkroczyły wojska pruskie i rosyjskie, które ograbiły miasto, co doprowadziło do zubożenia 
wielu mieszczan. mimo klęsk, grabieży i walk wewnętrznych mieszkańcy Kępna potrafili przezwyciężyć trudności, dzięki 
czemu miasto przeżywało dalszy rozwój.

mieszczanie kępińscy bliskie stosunki gospodarcze utrzymywali przede wszystkim ze Śląskiem. Handlowano zbożem, 
wełną, tytoniem, winem i końmi (około 600 koni rocznie). ożywiony ruch odbywał się w czasie targów (około 80 kramów), 
na których sprzedawano miejscowe produkty i towary, jak np. wełnę, płótna, zboże i inne artykuły. z biegiem czasu dominu-
jącą rolę w handlu zaczęli odgrywać Żydzi, dzięki licznym przywilejom, swobodom i ulgom, jakie otrzymywali od właścicieli 
Kępna (np. pozwolenie na wolny wyrąb drzewa, wytwarzanie wina, wyrób wódek, pozwolenie na wagę, na wełnę, na sprzedaż 
w dowolnej ilości chleba i masła, uzyskanie szerokich uprawnień w zakresie skupu i produkcji wełny). W tym samym czasie 
chrześcijańskim rzemieślnikom nie wolno było przekraczać ustalonego limitu kupna wełny na cele produkcji, co doprowa-
dziło płócienników i sukienników do ruiny. W efekcie tych poczynań Żydzi zaczęli odgrywać coraz większą rolę w życiu 
gospodarczym i społecznym miasta. przez Kępno pędzono też do Wrocławia woły. trudnili się tym przede wszystkim rusini, 
którzy często, wracając ze Śląska, zatrzymywali się na kilka dni w Kępnie. przebywali wtedy na ogół w tzw. domu Herszliko-
wym lub lewkowym. W mieście kupowali sukna oraz inne miejscowe produkty, jedli i pili wino, co sprzyjało bogaceniu się 
kępińskich mieszczan.

okres ten charakteryzuje się wzrostem produkcji rzemieślniczej. do miasta nadal przybywali rzemieślnicy z innych okolic, 
w tym m.in. bednarze, farbiarze, a nawet złotnicy, którzy na ogół osiedlali się tylko w takich miejscowościach, w których zbyt 
miały ich drogie wyroby. Wielu rzemieślników, mających większe warsztaty, utrzymywało kontakty gospodarcze i handlo-
we, m.in. z twardogórą, Wrocławiem, Wieluniem i bierutowem. W mieście działały też browary. jednym z nich był browar 
dworski, który powstał prawdopodobnie przed lokacją miasta i znajdował się przy obecnej ul. staszica. poza tym w 1684 
r. – z   końcem XViii wieku – uruchomiony został browar miejski. W i poł. XViii w. uruchomiono w Kępnie mydlarnię 
rebeki elżbiety łęckiej. W 1782 r. w Kępnie powstała druga mydlarnia, którą założył Żyd szmul Herzlikiewicz. za uzyskanie 
zgody na jej powstanie i wybudowanie domu musiał zapłacić właścicielowi 10 czerwonych zł. Wkrótce powstała jeszcze jedna 
mydlarnia, którą uruchomił niemiec, sprowadzony ze Śląska przez hrabinę zofię Karolinę de dyhrn. W mieście znajdowa-
ły się jeszcze: jedna gorzelnia, która była własnością dziedzica (dzierżawiła ją Gmina Żydowska) i siedem innych gorzelni, 
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dzierżawionych indywidualnie przez Żydów. Wszystkie te fakty sprawiły, że w Kępnie pod koniec XViii w. nastąpił rozwój 
produkcji przemysłowej, rzemiosła, handlu detalicznego i hurtowego. bogacenie się mieszczan stało się bodźcem do dalszego 
intensywnego wzrostu i rozrastania się miasta.

o rozwoju Kępna w tamtych czasach świadczy relacja w księgach grodzkich z 1782 r.: (…) miasto Kępno tak liczne różnym 
rzemieślnikiem zaludnione, że jedni rzemieślnicy na dwa cechy katolickie i ewangelickie podzieleni, że lud cały z kupców różny 
handel prowadzących, z rzemieślników z różnej nauki złożonej, miasto ponadgraniczne, gdzie z województwa sieradzkiego i po 
wielkiej części kaliskiego z całej ziemi wieluńskiej wywóz zboża i różne sprawunki. Miasto, w którym zawsze liczne jarmarki 
i targi, gdzie się mieści przykomórek i poczta na trakcie warszawskim.

W 1797 r. w Kępnie – przez miesiąc – przebywał w podróży zdrowotnej ernst Hennig, radca i prezydent towarzystwa 
niemieckiego w Królewcu. podczas pobytu napisał relację, dotyczącą wyglądu miasta oraz stosunków społecznych i gospo-
darczych. oto fragment tego opisu: (…) handel i rzemiosło zmieniają tu życie i dziwić się trzeba, iż nie tylko chrześcijańscy kupcy 
zajmują się nim, ale dzielą się oni z bogatymi Żydami w zbyciu towarów. Mieszczanom jest łatwo osiedlać się w Południowych 
Prusach, w których od roku 1793 leży to miasto. Prawie każdy towar w porównaniu z miastami śląskimi jest tu o połowę tańszy. 
Przyczyna leży widocznie w tym, że między Śląskiem a tym terytorium jest zamknięta granica. Miasto okalają bagna. Ulic w jesieni 
i na wiosnę nie da się utrzymać prawie nigdy. Błota i bagna są powodem wielu chorób i nieszczęść (utonięć) u ludu i zwierząt. 
Kościół katolicki, którym zarządzał kanonik (…) jest stary i drewniany. Znajduje się w nim pięknie rzeźbiony obraz. Kościół prote-
stancki jest bez wieży, z drzewa; wznosi się tu synagoga żydowska. Ze względu na dziwne rozmieszczenie miasta, nie można zbyt 
korzystać z krótkich postojów poczty. W mieście jest dużo spokrewnionej między sobą ludności, dlatego żyją z sobą bardzo dobrze. 
Komu nawet życie w innym mieście sprzykrzy się ze względu na jednostajność, temu stosunki życiowe będą w Kępnie całkowicie 
odpowiadać. Jest tu urząd skarbowy, założony na modłę Sieradza, do którego należy pod względem finansowym; jest też urząd 
solny, poczta, urząd akcyzowy, urząd sądowy, szwadron huzarów, który podlega księciu E. Wiertenbergowi (pułk huzarów stał 
wtedy w Namysłowie). Bale odbywają się w lokalu «Stadt Berlin», bardzo często są urozmaicane, jak w większych miastach. 
Mężczyźni schodzą się do Węgra, winiarza, który umie po grecku, słowiańsku, polsku i niemiecku (…). Miasto należy do grafa 
Oppeln – Bronikowskiego. Chrześcijan w mieście liczy się około 1500 i tyleż samo Żydów. 

obie te relacje potwierdzają, że Kępno przeżywało wtedy rozkwit gospodarczy, a stosunki wewnętrzne między trzema 
społecznościami zamieszkującymi wówczas miasto, mimo wcześniejszych konfliktów między katolikami a ewangelikami, 
zaczęły przy końcu XViii w. układać się poprawnie.

6. Spory i konflikty dotyczące własności Kępna w II połowie XVIII w.

W Kępnie w ii poł. XViii w. doszło do sporu o włości kępińskie, co doprowadziło do groźnych i wyniszczających miasto 
długoletnich konfliktów.

1752 r. – majątek kępiński nabył adam Kromno–piotrowski, który był mężem joanny z trepków z mielęcina, wyznania 
kalwińskiego. z małżeństwa urodził się syn, który zmarł, mając półtora roku. W 1754 r. zmarł także adam Kromno–piotrow-
ski. Wdowa, joanna z  trepków, 25 lutego 1756 r., wyszła za mąż za aleksandra mączyńskiego, kasztelana sieradzkiego 
i starostę lubowelskiego, co doprowadziło do długoletniego sporu sądowego o włości kępińskie, w wyniku którego majątek 
stał się własnością bocznej linii Kromno–piotrowskich.

1776 r. – w  wyniku orzeczenia sądu właścicielem dóbr kępińskich został adam Kromno–piotrowski (junior), kuzyn 
zmarłego adama Kromno–piotrowskiego. był on wyznania protestanckiego, pełnił funkcję generała adiutanta królewskiego. 
W wyniku rozrzutnego i hulaszczego trybu życia adam Kromno–piotrowski zadłużył się, a jego majątek uległ znacznemu 
zmniejszeniu. brak możliwości spłaty długu doprowadził do rozprawy sądowej, w wyniku której dokonany został podział 
zastawionego majątku kępińskiego i płynących z niego dochodów. część posiadłości otrzymała, pochodząca ze starego rodu 
śląskiego, hrabina zofia Karolina de dyhrn, która była zamożną kobietą. W ramach zastawu, otrzymała: folwark, część rynku, 
ul. lwowską, owsianą, stawową, przedmieście Krakowskie i przedmieście Wrocławskie, a oprócz tego uzyskała też prawo 
propinacji piwa i wyrębu drzewa. W dużej mierze mogła też decydować o życiu i stosunkach w mieście, dzięki temu że uzyskała 
jeszcze prawo do wyboru burmistrza, starszych cechowych oraz członków władz miejskich, którzy musieli być zatwierdzeni 
przez dziedzica miasta adama Kromno–piotrowskiego. Współwłaścicielami dóbr kępińskich w ramach zastawu zostali także 
jakub Franciszek psarski i podwojewoda wieluński maksymilian Wielowieyski. ten przejściowy podział włości kępińskich 
miał wtedy ogromny wpływ na życie mieszczan, sytuację gospodarczą i społeczną miasta, gdyż między współwłaścicielami 
Kępna dochodziło często do ostrych konfliktów, kończących się naruszeniem prawa, grabieżami i zniszczeniami. do ciągłych 
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sporów, w tym majątkowych, dochodziło przede wszystkim między adamem Kromno–piotrowskim a hrabiną de dyhrn, 
która dążyła do osłabienia sytuacji gospodarczej i społecznej dziedzica oraz ograniczenia jego uprawnień w stosunku do 
władz miasta. Hrabina uzależniła od siebie radę miejską, która przestała respektować zarządzenia adama Kromno–piotrow-
skiego, np. mieszczanie nie płacili czynszów i danin lub robili to w ograniczonej formie. natomiast burmistrz opłaty należne 
dziedzicowi, przekazywał hrabinie, nie prowadząc przy tym dokumentacji finansowej. o ówczesnej sytuacji w mieście najle-
piej świadczy zapis w księgach grodzkich, w których czytamy: ( …) urząd teraźniejszy miejski od grafowej ustanowiony już 
trzeci rok panuje, co chce to robi, dufający w grafową, o porządek w mieście nie dba, rachunków p. dziedzicowi ani czynszów 
od tradycji pozostałych nie oddaje, ani u niego bywa burmistrz ewangelik swoim sprzyja, o nikogo nie dba (…), na tegoż burmi-
strza dyszlowe, targowe i jarmarczne wybierają (…) bez pomiarkowania tak od gospodarzy, jak i komorników, a na porządki 
w mieście się nie obraca. aby uzyskać decydujący wpływ na życie w mieście, hrabina sprowadziła nawet do Kępna wojska 
pruskie, które napadały na kupców, co ujemnie wpływało na rozwój handlu. Hrabina do tego stopnia czuła się pewna swojej 
władzy, że zmuszała nieposłuszne osoby do uległości, w tym także burmistrza, którego nawet kazała zamknąć do więzienia, 
gdy nie chciał wykonywać wszystkich jej poleceń. W końcu zażądała nawet, aby rozprawy sądowe odbywały się w języku 
niemieckim. ostatecznie jednak sąd zjazdowy w Kępnie, który odbył się w 1782 r., nie wyraził na to zgody, orzekając, że 
zapisy niemieckie są zbędne, a w sądzie języka niemieckiego nie rozumie się. o karygodnym postępowaniu hrabiny w mieście 
mówią także skargi mieszczan: Grafowa porobiła długi i ludzie boją się od niej ich żądać. Sprzeczki w mieście za grafową urząd 
miejski rozsądza i ona – „wygraje”. –Wydaje mieszczan kępińskich do służby pruskiej przy pomocy swego komisarza Smeska-
la. Grafowa przywłaszczyła sobie w ostatnim czasie monopol sprzedaży soli, wypierając pana dworu z tej rzeczy. Mieszczanie 
twierdzą, że ona jest niepotrzebna, bo mieszczanie mają swój urząd radziecki, a Żydów sądzi starszy i rabin. Konflikty z hrabiną 
zofią Karoliną de dyhrn, jakubem Franciszkiem psarskim i maksymilianem Wielowieyskim sprawiły, że dochody adama 
Kromno–piotrowskiego znacznie się zmniejszyły i w 1780 r. wynosiły tylko 7 600 złp (w 1776 r. – 25 538 złp). ta trudna 
sytuacja finansowa i utrata wpływów w mieście spowodowały, że dziedzic zaczął stosować przemoc oraz nakazy, aby wymusić 
należne i nowe powinności. adam Kromno–piotrowski m.in. odebrał browar miejski, kazał sobie zapłacić 226 złp czopowe-
go. W zredagowanych przez przedstawicieli mieszczan „punktach uciążliwości dla obywateli Kępna” czytamy: Pan, mający 
most przy stawie, ułożył arendę mostową i brał od arendarza 300 zł polskich, miasto zaś zmuszał do szarwarkowej reperacji tego 
mostu (…). «Wszystko i wszyscy do mnie należą» – mówił pan. Toteż niektórym mieszczanom i pastorowi ewangelickiemu zabrał 
niewinnie 30 sztuk bydła z ich własnych gruntów, a uprowadziwszy je nocą za granicę, kazał rozprzedać. Podobnie kwalifikuje 
się sprzedaż gruntów pańskich. Otóż pan sprzedał rzekomo ziemię mieszczanom i kazał sobie suto zapłacić. Zbierał zaś nadal 
zboże swymi wozami, jak z własnego pola. W ten sposób wymusił za te grunta 20 czerwonych zł polskich, a później postanowił 
ziemię odebrać. Na monity i upomnienia, powoływanie się na przywilej i konstytucję odpowiadał krótko: «gdybym nawet krwią 
te przywileje podpisał, zawsze jest mi je wolno zmienić», a więc i grunta odebrać. (…) Ciężko nam mieszczanom utrzymywać się. 
Wszelkie opłaty otrzymali w arendzie Żydzi. Miasteczko zaś bez najmniejszej zostaje intraty, nie ma żadnych dochodów ani na 
publiczne, ani na potoczne potrzeby. Miasteczko nie ma żadnej intraty dla przyjeżdżających żołnierzy, na reperacje studzien, dla 
zabezpieczenia się przed ogniem, na utrzymanie porządków w mieście, na obrządzanie sikawek i kubłów od ognia, na utrzyma-
nie sług i stróżów miejskich na noc. Miasteczko nie opisuje dalej swych uciążliwości, apeluje do króla, aby nie raczył ich na komisję 
(urząd), bo są wycieńczeni, a nie mają czym takie solenności wyprawiać. bezwzględnie ściągał także wszelkie powinności od 
rzemieślników, grożąc im wywłaszczeniem i aresztem (część płócienników opuściła Kępno, dziedzic pod groźbą półrocz-
nego aresztu zażądał od nich 30 czerwonych zł, co w efekcie, gdy zapłacili, biorąc pożyczkę, doprowadziło ich do ruiny). 
Wszystkie te wydarzenia spowodowały, iż w mieście panowały chaos, bezład i bezprawie. był to niezwykle trudny okres 
w historii Kępna, dlatego też władze miejskie wystosowały pismo do króla stanisława augusta poniatowskiego z prośbą, aby 
pomógł miastu i wziął mieszczan w opiekę. Król spełnił oczekiwania kępińskich mieszczan i w liście żelaznym potwierdził, 
a także gwarantował ich przywileje oraz jednocześnie brał ich w opiekę. niewiele polepszyło to sytuację w mieście, gdyż 
współwłaściciele Kępna jeszcze przez kilka lat nie zaprzestali samowoli w stosunku do mieszkańców. W końcu jednak ciągłe 
kłopoty finansowe i ekonomiczne adama Kromno–piotrowskiego zmusiły go do sprzedania własności samuelowi oppeln–
bronikowskiemu. majątek został sprzedany 12 lutego 1785 r. za 55 555 dukatów, czyli za 166 666 i ¼ talarów oraz 8 srebr-
nych groszy. rok wcześniej, w sądzie zjazdowym w Kępnie, załatwiono polubownie pretensje spadkowe trzech sióstr adama 
Kromno–piotrowskiego. po otrzymaniu 30 tysięcy złp zrezygnowały one z  wszelkich roszczeń do kępińskiego majątku.  
po tych transakcjach z miasta usunęła się hrabina zofia Karolina de dyhrn, a także jakub Franciszek psarski i maksymilian 
Wielowieyski, a o  losach Kępna zaczął decydować nowy właściciel samuel oppeln–bronikowski. nie stosował on metod 
poprzednich, skłóconych właścicieli, dzięki czemu w mieście nastał spokój, co pozytywnie wpłynęło na jego dalszy rozwój.
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III. Kępno po rozbiorach Polski. Przynależność miasta 
do Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego

1. Zmiany w ustroju miasta pod panowaniem pruskim

początkowo władze pruskie nie przeprowadzały żadnych zmian w prywatnych miastach. także w Kępnie ustrój miejski 
i  uprawnienia właściciela pozostały takie same jak poprzednio. po powstaniu kościuszkowskim władze pruskie zaczęły 
wprowadzać pewne zmiany w ustroju miejskim także w miastach prywatnych, w których ograniczono uprawnienia samorzą-
dów (wprowadzono w stosunku do nich nadzór w postaci tzw. burmistrzów policyjnych). Władza panów uległa ogranicze-
niu, gdyż np. nie mogli oni dowolnie podwyższać podatków, powinności i świadczeń, ciężary te były regulowane przez rząd 
pruski, co chroniło miasta prywatne przed samowolą właścicieli, ale jednocześnie przynosiło większe dochody państwu.

burmistrzami miasta w tym okresie byli: jerzy namster (1793–1798) i jan rumpel (1798–1808).

2. Stosunki ludnościowe i gospodarcze

po uchwaleniu Konstytucji 3 maja jej przeciwnicy zawiązali konfederację w targowicy i zwrócili się do carycy rosyjskiej, 
Katarzyny ii, z prośbą o interwencję. zabiegi te doprowadziły do wybuchu wojny, w której polacy odnieśli kilka zwycięstw 
(zieleńce, dubienka). postawa króla stanisława augusta poniatowskiego, który przystąpił do konfederacji targowickiej, 
zadecydowała o porażce polski w tej wojnie, co doprowadziło do ii rozbioru polski, w którym wzięły udział rosja i prusy.

1793 r. 23.01. – w wyniku traktatu podpisanego w petersburgu między rosją a prusami doszło do ii rozbioru polski. prusy 
otrzymały m.in. Wielkopolskę, co oznaczało, że Kępno weszło w skład zaboru pruskiego. Władze pruskie zajętym ziemiom 
nadały nazwę prus południowych z siedzibą w piotrkowie. ziemie te podzielone zostały na trzy departamenty, w tym kaliski, 
do którego należało Kępno. miasto nadal wchodziło w skład powiatu ostrzeszowskiego.

Kępno, jak na ówczesne czasy, było dużym miastem liczącym w 1794 r. 2769 osób (1433 kobiety i 1336 mężczyzn), podczas 
gdy np. pobliski baranów liczył wtedy tylko 500 mieszkańców. podstawowym zajęciem ludności Kępna było wówczas rzemio-
sło zorganizowane w cechy (dotyczyło to chrześcijan, żydzi nie organizowali się       w cechy). rzemieślników w cechach było 
177 (najwięcej szewców – 52, sukienników – 27, krawców – 16, płócienników – 13), natomiast rzemieślników pochodzenia 
żydowskiego – 105 (wśród nich: kuśnierzy – 28, krawców – 27, rzeźników – 14, kowali i paśników po 9). 

innym bardzo ważnym zajęciem mieszkańców był nadal handel zdominowany przez Żydów, którzy handlowali wełną 
i innymi artykułami, a także końmi (roczna sprzedaż koni około 600 sztuk), sprzedażą zajmowało się 80 kramików i 1 sklep 
z towarami żelaznymi. oprócz tego w mieście funkcjonowała 1 gorzelnia, należąca do właściciela miasta i 7 gorzelni dzierża-
wionych przez Żydów. prosperowały też 2 browary, 2 wyszynki prowadzone przez Żydów i młyn o dwóch kołach. Ważną rolę 
gospodarczą spełniała też komora celna.

1798 r. – z chwilą, gdy Kępno weszło w skład zaboru pruskiego, uruchomiono komorę celną, która znajdowała się na 
terenie położonym przy dworskim spichlerzu, nabytym przez ówczesnego właściciela samuela oppeln–bronikowskiego za 
300 talarów. Komora znajdowała się w narożniku między obecną ul. Wrocławską i staszica, składała się z trzech budynków: 
urzędu celnego, mieszkania celnika, stajni i magazynu soli. W 1835 r. komora została przeniesiona na ulicę sienkiewicza do 
budynku byłego więzienia sądowego, który stał się własnością miasta.

3. Kępno w granicach Księstwa Warszawskiego

W  okresie toczących się wojen napoleońskich wojska francuskie w  kolejnych wyprawach pokonały koalicje państw 
(przede wszystkim anglię, austrię i prusy) skierowane przeciw Francji, a następnie w 1806 r. rozgromiły prusy i wkroczyły na 
ziemie polskie. Wówczas w Wielkopolsce doszło do wybuchu powstania przeciw prusakom. Większość Wielkopolski została 
opanowana przez oddziały powstańcze, co pomogło wojskom francuskim dotrzeć do Warszawy. Wtedy to, 9 listopada    1806 
r., do Kępna na czele oddziału złożonego z około 100 ludzi przybył piotr Żeromski, jeden z okolicznych ziemian, który zajął 
miasto i oddał je pod polski zarząd.
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1807 r. 7.07. – doszło do zawarcia pokoju w tylży, na mocy którego utworzono Księstwo Warszawskie z ziem drugiego 
i  trzeciego zaboru pruskiego. Kępno weszło w  jego skład, należąc do departamentu kaliskiego i do powiatu ostrzeszow-
skiego. W Księstwie Warszawskim obowiązywała konstytucja, która m.in. przewidywała, że burmistrzowie nie będą wybie-
rani, ale nominowani, a radnych będzie wskazywał panujący spośród podwójnej liczby kandydatów. Władzę wykonawczą 
mieli sprawować burmistrzowie, ale jednocześnie powołani zostali tzw. prefekci, którzy mieli pełnić nadzór nad majątkiem 
miejskim i pracami publicznymi. ograniczone zostały też uprawnienia rady miejskiej, która układała budżet miasta, rozli-
czała wydatki oraz proponowała wysokość podatków dla poszczególnych mieszkańców. do 1810 r. Kępno, podobnie jak 
i inne miasta, mogło się swobodnie rozwijać, ale z chwilą, gdy Księstwo Warszawskie musiało zwiększyć wysiłek militarny 
i przeznaczyć coraz więcej pieniędzy na wojsko, zwiększyły się podatki, co spowodowało ograniczenia w rozwoju handlu 
i rzemiosła. trudne chwile Kępno przeżywało po klęsce napoleona w rosji w 1812 r., kiedy to za cofającymi się wojskami 
francuskimi podążały oddziały carskie. niektóre z nich zatrzymywały się w Kępnie, miasto zobowiązano do ich utrzymania, 
poza tym dla rannych i chorych żołnierzy rosyjskich utworzono szpital wojskowy. rannymi zajmował się lekarz aleksander 
Władymirskij, który na tyle zainteresował się naszym miastem, że napisał pierwszą monografię Kępna (dotyczyła topografii 
i spraw zdrowotnych). monografia ta została wydana w petersburgu w 1815 r., pod tytułem „topomiediczeskoje opisanie 
miestieczka Kempna”.
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IV. Po Kongresie Wiedeńskim. Kępno w granicach  
Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prowincji Poznańskiej

W Kępnie w okresie zaborów w pierwszej połowie XiX wieku szybko rosła liczba ludności (w latach 1820–1846 zwięk-
szyła się o 1880 osób), w wyniku czego w mieście w 1846 r. było 6593 mieszkańców, co przyczyniło się do jego rozwoju 
gospodarczego i społecznego.

jednak wielki pożar, jaki miał miejsce w 1854 r., spowodował, że wielu mieszkańców opuściło Kępno, w związku z czym 
liczba ludności w 1855 r. spadła do 5789 osób, a miasto przeżywało trudny okres. Wtedy to ważnym wydarzeniem było 
przeniesienie w 1856 r. siedziby powiatu z ostrzeszowa do Kępna, a następnie – w wyniku podziału powiatu ostrzeszowskie-
go – powstanie w 1887 r. powiatu kępińskiego. zwiększyło to atrakcyjność miasta i w efekcie doprowadziło do jego odnowy 
oraz ponownego rozwoju gospodarczego.

1. Ustrój miejski i władze Kępna

Władze pruskie w stosunku do miast, a szczególnie miast prywatnych, prowadziły politykę, która ograniczała upraw-
nienia ich właścicieli na rzecz mieszkańców, zwłaszcza w obszarze świadczeń i powinności. niezależnie od wprowadzo-
nych reform, korzystnych dla mieszkańców miast (przede wszystkim prywatnych), władze pruskie ustanowiły zmiany, dzięki 
którym mogły kontrolować samorządy miejskie i wpływać na wybór radnych oraz na obsadzanie stanowisk urzędniczych.

1833 r. – wprowadzona została przez władze pruskie tzw. zrewidowana ustawa miejska, która obowiązywała także 
w Kępnie. zgodnie z tą ustawą miastom przyznany został samorząd, którego organem była rada miejska, wybierana przez 
mieszkańców miast posiadających prawa miejskie. Władze pruskie ustaliły, że podstawowym kryterium posiadania praw 
miejskich będzie cenzus majątkowy. Według tej zasady prawa miejskie przysługiwały tym, którzy w obwodzie miasta mieli 
ziemię wartości 200 talarów, a poza tym rzemieślnikom i kupcom oraz wszystkim innym, którzy posiadali majątek wart 400 
talarów, a  także osobom zasłużonym dla miasta. natomiast ci, którzy byli oskarżeni publicznie, pozbawieni zostali praw 
miejskich. inne zasady zastosowano wobec Żydów. W 1833 r. władze pruskie, aby osłabić Żydów pod względem ekono-
micznym i prawnym, wydały zarządzenie, które mówiło, że, jeśli chcą oni posiadać prawa miejskie, muszą najpierw starać się 
o uzyskanie patentu o neutralizacji, który można było zdobyć po spełnieniu wielu określonych warunków, jak np. umiejęt-
ność posługiwania się językiem niemieckim czy posiadanie takiego majątku, który pozwala na bezproblemowe utrzymanie 
rodziny. do połowy 1842 r. w Kępnie 321 Żydów miało patent o neutralizacji (w mieście mieszkało wtedy 3558 osób wyzna-
nia mojżeszowego), co upoważniało ich do otrzymania praw miejskich, a to z kolei dawało im możliwość czynnego udziału 
w wyborach do rady miejskiej oraz zakładania własnych organizacji. W 1831 r., gdy w radzie miejskiej w Kępnie było 12 
radnych, połowę z nich stanowili Żydzi, a przewodniczącym rady przez wiele lat był kupiec żydowski Herman bloch. W 1835 
r. wprowadzona została nowa ordynacja miejska, która zmniejszała ilość radnych żydowskich do jednej trzeciej składu rady. 
od tej chwili w Kępnie na 12 radnych 4 spośród nich to Żydzi. W 1853 r. weszła w życie ordynacja miejska, dająca duże 
uprawnienia landratowi (staroście powiatowemu) nad władzami miejskimi. rada miejska wybierała zarząd miejski nazywa-
ny magistratem, którego skład zatwierdzały władze pruskie (urząd rejencyjny). na czele magistratu stał burmistrz wybierany 
przez radę miejską. magistrat był organem wykonawczym o dużych uprawnieniach i podlegał tylko landratowi. Kierował 
m.in. policją miejską oraz miał prawo zawiesić uchwały rady miejskiej, wtedy sprawę rozstrzygały władze wyższej instancji.

1859 r. – władze miejskie w Kępnie powzięły decyzję, aby ilość radnych zwiększyć z 12 do 18 osób. Wówczas Żydzi podjęli 
walkę o uzyskanie większych wpływów w radzie, dążąc do zwiększenia liczby swoich przedstawicieli proporcjonalnie do 
liczby ludności żydowskiej. przeciwne temu okazały się władze pruskie, w związku z tym podjęte przez Żydów kroki nie dały 
pożądanego rezultatu. W tym czasie ilość ludności żydowskiej w ii poł. XiX w. zaczęła się szybko zmniejszać, co spowodo-
wało, że znaczenie radnych żydowskich zaczęło maleć. największą rolę we władzach Kępna odgrywali wtedy niemcy, którzy 
stanowili większość urzędników i członków magistratu, na ogół pełnili oni funkcję burmistrza z wyjątkiem lat 1845–1869, 
kiedy stanowisko to piastował polak, ignacy szperliński. 

Kolejno burmistrzami w  Kępnie  w  latach 1798–1920 byli: jan rumpel (od 1798 r.), Felicjan libiszewski (od 1808 
r.) ponownie jan rumpel (od 1809 r.), Karol seeger (od 1810 r.), Wilhelm rumpel (od 1821 r.), beniamin Krause (1824 
r.), jan Fryderyk andree (od 1830 r.), jan Henryk Hirse (od 1841 r.), ignacy szperliński (1845–1868), Karol albin  



43

zimmermann (od 1868 r.), Hugo von borcke (1871–1905) i  Karl Wischanowski (1906-1920). niewątpliwie najgorszą 
opinią spośród wyżej wymienionych burmistrzów wyróżnił się beniamin Krause skierowany na to stanowisko przez władze 
z poznania. nadużywał alkoholu, bywał brutalny i lekceważył mieszkańców miasta, nakładając na nich samowolnie dodat-
kowe opłaty (np. drugie targowe), inne podwyższał jak w przypadku dyszlowego. Wiele dla miasta zrobił z kolei Hugo von 
borcke, który uruchomił w Kępnie nowoczesne rozwiązania komunalne, np. gazownię i wodociąg miejski. ostatni burmistrz 
Kępna, Karl Wischanowski, pochodził ze zniemczonej rodziny polskiej. polacy, mimo przewagi liczebnej, nie odgrywali we 
władzach miasta większej roli, nie licząc okresu, kiedy burmistrzem Kępna został polak ignacy szperliński (na pocz. XX w. 
w radzie miejskiej zasiadał tylko jeden polak – Wojciech Wyrwas).

1887 r. – w związku z reformą administracyjną przeprowadzoną przez rząd pruski doszło do podziału powiatu ostrze-
szowskiego, z którego wyłoniono powiat kępiński. W Kępnie powstało wtedy szereg nowych urzędów, jak np. Kasa powiato-
wa, sąd obwodowy, urząd celny, zwiększyło to atrakcyjność miasta w wielu dziedzinach życia, co w ostateczności wpłynęło 
na jego rozwój gospodarczy.

2. Zmiany urbanistyczne w zabudowie miasta i jego układ przestrzenny

W XiX w. Kępno nadal przeżywało okres rozbudowy, o czym decydowały rozwój gospodarczy miasta i zwiększająca się 
liczba ludności.

W 1804 r. w mieście znajdowały się 272 domy, w 1834 r. było ich już 530 (wzrost o 90%), w tym: 6 budynków urzędo-
wych, 3 szkoły, 4 budynki wojskowe i 2 szpitale.

W i połowie XiX w. w Kępnie wybudo-
wano 3 budynki, które zmieniły w istotny 
sposób centrum miasta.

1814–1815 r. – została wybudowana 
i  oddana do użytku synagoga (bożnica) 
żydowska. Fundusze na budowę synago-
gi zbierano przez kilka lat, a  ostatecznie 
kontrakt w tej sprawie między architektami 
(Fryderyk Wilhelm i Karol Fryderyk schef-
fer) a Gminą Żydowską zawarto 31.05.1814 
roku. Gmina, aby mieć pewność, że budowa 
bożnicy przebiegać będzie bez problemów, 
wyznaczyła trzy osoby do nadzoru budow-
lanego (pracowały od świtu do nocy) oraz 
cztery osoby, które zajmowały się organi-
zacją pracy i  finansowaniem świątyni. 

zbudowana bożnica okazała się największą w Wielkopolsce. jej kubatura wyniosła 8 tys. m3, w tym sala modlitw na parterze 
miała około 350 m2 (do tego dochodził balkon dla kobiet). należy więc sądzić, że w świątyni jednorazowo mogło pomieścić 
się około 400 osób. ołtarz kępińskiej synagogi był m.in. dziełem jonasza, syna samuela zanwela.

Plan sytuacyjny miasta Kępna sporządzony w 1815 r. przez A. Władimirskiego.
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Wnętrze synagogi – stan przed 1939 r., 
źródło: „skarby muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworowskiego” 

pod redakcją jerzego Wojciechowskiego, Kępno 2008, s. 42

Zdjęcie budynku synagogi z 1915 r., 
źródło: „skarby muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworowskiego” 

pod redakcją jerzego Wojciechowskiego, Kępno 2008, s. 33
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W czasie okupacji niemcy wywieźli do rzeszy wszyst-
kie cenniejsze elementy kultu religijnego, a  wnętrze 
bożnicy zmienili w  ujeżdżalnię koni dla miejscowych 
prominentów. po wojnie miejscowe władze ludowe 
przeznaczyły synagogę na magazyn. 13 maja 1973 r. 
w bożnicy wybuchł pożar, w wyniku którego całkowite-
mu spaleniu uległ dach synagogi oraz częściowo ściany 
budynku. W 1988 r. na wniosek wojewódzkiego konser-
watora zabytków rozpoczęto remont dachu, który zakoń-
czono w  1990 roku. do tej pory we wnętrzu bożnicy 
stoją pozostawione rusztowania, które czekają na powrót 
budowniczych, w  celu dokończenia remontu synago-
gi. W  1999 r. starostwo powiatowe w  Kępnie przeka-
zało wyznaniowej Gminie Żydowskiej we Wrocławiu 
budynek byłej synagogi, a z kolei władze samorządowe 

miasta i gminy Kępno oddały w użytkowanie Gminie Żydowskiej łaźnię i rzeźnię. W 2009 r. Gmina Wyznaniowa Żydowska 
w Warszawie przekazała synagogę władzom miasta Kępna.

1835 r. – wybudowano na rynku w Kępnie nowy, murowany ratusz. mimo otrzymania przez miasto lokacji nie było w nim 
odrębnego budynku dla władz miejskich i ich posiedzenia odbywały się prawdopodobnie w domu burmistrza lub właści-
ciela miasta. po wielkim pożarze w 1691 r. (spaliło się 90 budynków, w tym także dom wiceburmistrza Weydlitzera wraz 
z dokumentacją władz miejskich) wybudowano piętrowy, drewniany ratusz. opis tego ratusza znajduje się w relacji zamiesz-
czonej w księgach grodzkich z końca XViii wieku. oto jego fragment: Ratusik w rynku, w którym dwie komórki na dole dla 
więźniów, a na górze izdebka, chociaż zdezolowany, stoi, dach na nim bardzo zły, i szpeci miasto. jak z powyższego opisu wynika 
budynek przy końcu XViii w. był w fatalnym stanie technicznym, poza tym nie wystarczał już na potrzeby miasta, więc został 
rozebrany. Wybudowano wtedy na jego miejsce nowy, duży budynek murowany w stylu klasycystycznym, dwukondygnacyjny 
z umieszczoną na szczycie wieżyczką z zegarem. przed przednią ścianą budynku zamieszczony został ośmioboczny kartusz 
z wymalowanym herbem miasta. W gmachu mieściły się sąd ziemsko–miejski i władze miasta. Wkrótce okazało się, że 
budynek jest za mały dla dwóch instytucji, w związku z czym w 1846 r. dla władz miejskich wybudowano nowy gmach przy 
obecnej ul. ratuszowej 2. W 1866 r. ratusz został rozbudowany i przetrwał w takim stanie do czasów współczesnych.

W Kępnie nadal jednak wybuchały pożary, a odbudowa spalonych domów, na ogół już tylko murowanych, zmieniała 
wygląd architektoniczny miasta.

W ii poł. XiX w. Kępno zaczęło się rozbudowywać przede wszystkim w kierunku przedmieścia Warszawskiego, co wiązało 
się z budową na tym terenie linii kolejowej i dworca kolejowego. Wzdłuż drogi prowadzącej do ostrzeszowa wznoszono 
domy mieszkalne. powstały tam też takie zakłady jak: rzeźnia, młyn i gazownia.

Synagoga – widok współczesny, 
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie

Widok drugiego budynku ratusza na początku XX w. 
źródło: „Historia Kępna w fotografii zaklęta” 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2014, s. 79

Widok ratusza na początku XX w., 
ze zbiorów zakładu Foto adamski Kępno
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początek XX w. to rozbudowa miasta w kierunku zachodnim, przy linii łączącej Kępno z namysłowem został wybudowa-
ny drugi dworzec kolejowy. 

W kierunku południowo-zachodnim – dzięki towarzystwu upiększania miasta – powstał piękny park. Według danych 
z 1910 r. obszar Kępna wynosił ogółem 663 ha.

3. Stosunki demograficzne

pierwsza połowa XiX w., to gwałtowny wzrost liczby ludności w Kępnie, np. w 1833 r. miasto liczyło już 5728 mieszkań-
ców i zajmowało pod tym względem piąte miejsce w Wielkopolsce.

Tabela nr 1: Liczba ludności w Kępnie według wyznania religijnego w latach 1794–1910 (wybrane roczniki)

Rok Liczba ludności ogółem Katolicy % Ewangelicy % Żydzi %

1794 r. 2764 678 24,52 676 24,44 1411 51
1820 r. 4713 1190 25,2 945 20 2576 54,65
1833 r. 5728 1514 26,4 830 14,4 3384 59,07
1837 r. 6156 1572 25,5 1108 17,9 3474 56,4
1843 r. 6244 1561 25 1155 18,49 3528 56
1846 r. 6593 1645 24,9 1188 18,01 3760 56,5
1855 r. 5789 1436 24,95 1071 18,5 3282 56,7
1871 r. 6030 2194 36,38 1387 23 2449 40,61
1910 r. 6480 3962 61,14 1779 27,45 739 11.4

Źródło: jan Kurzawa, stanisław nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz 1982 r., s. 85

z tabeli wynika, że w i połowie XiX w. liczba ludności w Kępnie rosła bardzo szybko (od 1794 r. do 1846 r. zwiększyła 
się o 3829 osób), co w ogromnej mierze przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. na podstawie tabeli 
widać także, że zdecydowaną przewagę liczbową mieli w Kępnie Żydzi (w i połowie XiX w. stanowili przeszło 50% ludności, 
a w 1833 r. nawet 59%), którzy odgrywali nadal dominującą rolę w handlu, częściowo w rzemiośle i przemyśle, dzięki czemu 
szybko się bogacili. do nich też należała większość kamienic w mieście. Żydzi mieli także wpływ na życie społeczno–politycz-
ne w Kępnie, bowiem ich przedstawiciele zasiadali w radzie miejskiej (najpierw połowa, a od 1835 r. jedna trzecia radnych). 
W tym okresie ludność żydowska zaczęła zakładać organizacje społeczne i charytatywne, takie jak: towarzystwo posagowe 
(zrzeszenie dla biednych i ubogich), towarzystwo charytatywne (opieka nad dziećmi, które straciły rodziców), towarzystwo 
Kobiet (przewodnicząca charlotte zadik) i Żydowskie towarzystwo literatury i Historii (przewodniczący dr louis lewin). 
rosła także w Kępnie liczba ewangelików (od 1794 r. do 1846 r. o 512 osób), którzy na ogół byli niemcami i zaczęli odgrywać 
z biegiem czasu coraz większą rolę w życiu gospodarczym oraz społeczno–politycznym miasta. Wzrosła także liczba katoli-
ków (od 1794 r. do 1846 r. o 967 osób), którzy w zdecydowanej większości byli polakami, ale w życiu Kępna w tym okresie 
nie odgrywali większej roli.

z zestawienia w tabeli wynika także, że liczba ludności, jej struktura i wyznanie, które na ogół pokrywało się z narodowo-
ścią (katolicy – polacy, ewangelicy – niemcy, wyznanie mojżeszowe – Żydzi) w ii poł. XiX w. i na początku XX w. uległa widocz-
nej zmianie. przede wszystkim wyraźny jest spadek liczby ludności w latach 1846–1855 (o 804 osoby), czego przyczyną był 
przede wszystkim wielki pożar, jaki miał miejsce w Kępnie w 1854 roku. spłonęła wtedy prawie połowa domów w mieście, 
co spowodowało, iż część mieszkańców opuściła Kępno. był to trudny okres dla miasta, dlatego władze pruskie, aby zachęcić 
ludność do pozostania, przeniosły w 1856 r. siedzibę powiatu z ostrzeszowa do Kępna. inną przyczyną tej decyzji był fakt, 
iż w Kępnie mieszkało więcej niemców niż w ostrzeszowie, a także większa była liczba mieszkańców (w 1855 r. Kępno 
liczyło 5789 osób, a ostrzeszów około 2300). Gdy Kępno stało się siedzibą powiatu, przeniesiono do miasta wielu urzęd-
ników związanych z urzędem starosty (landrat), to sprawiło, że wzrosła liczba niemieckich pracowników. W ten sposób 
zwiększyła się w Kępnie liczba ludności niemieckiej (w latach 1855–1910 o 708 osób), która na ogół była wyznania ewange-
lickiego. spadła natomiast liczba ludności żydowskiej, co w dużej mierze spowodowane było restrykcyjną polityką władz 
pruskich w stosunku do Żydów (zaczęto np. zmniejszać ich przywileje). W 1883 r. na mocy rozporządzenia rząd pruski 
ograniczył ich prawa miejskie, musieli też płacić podatek poborowy oraz ukrócono ich możliwości handlowe. na to nałożyły 
się długotrwałe skutki pożaru z 1854 r. (89 rodzin żydowskich utraciło swoje domy i mienie), co w sumie spowodowało 
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emigrację Żydów, którzy zaczęli szukać lepszych warunków życia, wyjeżdżając do niemiec, anglii, a przede wszystkim do 
stanów zjednoczonych. szczególne natężenie emigracji Żydów z Kępna miało miejsce przy końcu XiX w. i na początku XX 
w., o czym świadczy fakt, iż w 1910 r. w mieście mieszkało ich już tylko 739 na 6480 mieszkańców (11,4% ogółu ludności). 
na miejsce Żydów przybywała przede wszystkim ludność polska, która z biegiem czasu zaczęła dominować w Kępnie, co 
wyraźnie wynika z danych z 1910 r., kiedy to na 6480 mieszkańców miasta było 3962 polaków, co stanowiło 61,14% ogółu. 
dzięki temu Kępno stawało się coraz bardziej polskie.

4. Rozwój gospodarczy

W rozwoju gospodarczym Kępna w XiX w. można wyróżnić dwa okresy. pierwszy trwał do połowy XiX w., a drugi miał 
miejsce w ii jego połowie i na początku XX wieku. 

o rozwoju gospodarczym Kępna zadecydowało kilka czynników. jednym z nich były regulacje prawne dotyczące stosun-
ków gospodarczych, zainicjowane przez rząd pruski. 16 maja 1816 r. wprowadzony został jednolity system miar, a  30 
września 1816 r. jednolity system monetarny, następnie 2 listopada 1818 r. ukazała się ustawa, która w państwie pruskim 
ustanowiła wolność handlu, natomiast wcześniej, bo 26 maja 1818 r., zniesione zostały cła wewnętrzne między dzielnicami. 
te ogólne, gospodarcze normy prawne ułatwiły rozwój rzemiosła, produkcji przemysłowej, handlu i usług, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie także w Kępnie. 

niewątpliwie bardzo ważną rolę w rozwoju miasta odgrywało jego położenie na pograniczu Wielkopolski, Śląska i tzw. 
Kongresówki, dzięki czemu krzyżowały się tutaj szlaki handlowe i drogi komunikacyjne, co także wpływało pozytywnie na 
rozwój Kępna. W   i poł. XiX w. zbudowano m.in. drogi o  twardej nawierzchni, zwane szosami, z których jedna wiodła 
z podzamcza przez Kępno i syców do Wrocławia, a druga z Kępna na południe w kierunku Kluczborka i Górnego Śląska. 
W wyniku tych zmian do miasta przybyła ludność z innych terenów, w wyniku czego szybko wzrosła liczba mieszkańców 
Kępna (w latach 1816–1840 wzrost ten wyniósł 2255 osób), co z kolei powodowało, że rosło zapotrzebowanie na towary 
i usługi, a to z kolei miało wpływ na zwiększenie produkcji i handlu. W Kępnie działały wtedy garbarnie, farbiarnie i folusze 
sukienników (warsztaty przemysłowe), browary (miejski i  prywatne) oraz młyn wodny. nadal istniała też spora ilość 
rzemieślników w różnych branżach (najwięcej było szewców, krawców, kuśnierzy, piekarzy, rzeźników oraz stolarzy i cieśli). 
rozwój przeżywał też handel. Kępno było nie tylko największym ośrodkiem miejscowego handlu, ale także kwitł tu handel 
tranzytowy. przez miasto prowadziła droga, którą transportowano różne towary z Królestwa Kongresowego do Wrocławia  
i szeregu innych miast śląskich. przewożono więc z Królestwa zboże, niewyprawione skóry, wełnę, a także pędzono bydło, 
nierogaciznę i konie. natomiast ze Śląska do Królestwa Kongresowego transportowano przez Kępno spirytus, wino, galante-
rię i wyprawione skóry. Handlem zajmowali się Żydzi z Kępna, ciągnąc z niego duże korzyści. 

ciekawe światło na stan gospodarki miejskiej rzuca budżet Kępna opracowany na lata 1822–1824, który wynosił 1952,8 
talarów. z tej sumy na wynagrodzenia dla urzędników miejskich i stróży przeznaczono 848 talarów (zarobki burmistrza to 
400 talarów), na utrzymanie szkoły miejskiej 850 talarów, na małe naprawy domów miejskich, dróg, mostów, nawierzch-
ni ulic 166,3 talarów, na sprzęt przeciwpożarowy 20 talarów i na inne potrzeby ratusza 86,5 talarów. z podziału budżetu 
miejskiego wynika, że prawie połowę finansów przeznaczono na zarobki, natomiast zbyt mało przewidziano pieniędzy na 
naprawę domów, dróg i nawierzchni ulic, a żadnej sumy przez kilka lat nie przewidziano na inwestycje. Wynikało to w dużej 
mierze z faktu, że budżet miasta był zbyt mały.

W ii połowie XiX i na początku XX w. Kępno nadal przeżywało rozwój gospodarczy, na co wpływało wiele czynników. 
W  mieście powstały liczne zakłady, które stosowały nowe formy wytwarzania (fabryki), w  wyniku czego nastąpił wzrost 
produkcji na potrzeby rynku. jednocześnie Kępno stało się ważnym węzłem kolejowym, przez który przechodziły krzyżu-
jące się linie, mające duże znaczenie komunikacyjne i towarowe (Wrocław–podzamcze, poznań–Kluczbork), co umożliwia-
ło szybszy przewóz ludzi i materiałów. W tym czasie powstały też instytucje finansowe, dzięki którym łatwiej realizowano 
inwestycje gospodarcze. utworzenie w 1887 r. odrębnego powiatu kępińskiego spowodowało, iż miasto stało się bardziej 
samodzielne pod względem administracyjnym i nabrało większego znaczenia, co stwarzało także lepsze warunki do rozwoju 
gospodarczego. Wtedy także władze miejskie zrealizowały w Kępnie szereg inwestycji komunalnych (np. gazownia, wodociąg, 
rzeźnia), co polepszyło warunki zdrowotne i bytowe mieszkańców, jak również zachęciło do osiedlenia się w mieście. nastą-
pił więc stopniowy wzrost liczby ludności, który przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na towary i usługi, a także 
wpłynął na rozwój gospodarczy Kępna. 
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1862 r. – według ksiąg mesznego5 w Kępnie było 227 rzemieślników (w tym m.in. 58 szewców, 29 krawców, 24 kuśnierzy, 
14 piekarzy, 10 rzeźników, 8 stolarzy, 8 ślusarzy, 7 cieśli, 6 kowali, 5 murarzy, 4 złotników), kupców i handlarzy razem 222 (135 
handlarzy skór, zboża, żelaza, drewna i mąki, 26 szynkarzy, 2 restauratorów, 53 kupców, 6 kramarzy wędrownych i handlarz 
pijawkami), wolnych zawodów w sumie 28 (5 sędziów, 5 lekarzy, 2 drukarzy, 4 spedytorów, 2 aptekarzy, 2 faktorów, ekonom, 
kantor, kalkulator, dzierżawca młyna, weterynarz, akuszerka i adwokat) oraz 93 urzędników państwowych i samorządo-
wych. jeśli chodzi o Żydów to najliczniejszą grupę stanowili kupcy, handlujący skórami, zbożem, żelazem i drewnem (135 
osób). W 1877 r. liczba rzemieślników spadła do 203 (zwiększyła się tylko liczba szewców do 62 i krawców do 35), natomiast 
w 1898 r. ilość rzemieślników wzrosła do 383, co związane było ze zwiększającą się liczbą ludności i ożywieniem gospodar-
czym. W organizacji cechów nastąpiły istotne zmiany. W 1897 r. na mocy ordynacji procederowej rozwiązano cechy, które 
liczyły mniej niż 20 członków. W 1898 r. należało już do nich tylko 308 członków (m.in. krawcy i kuśnierze – 70, stolarze 
i kołodzieje – 63, szewcy – 56, kowale i ślusarze – 46, rzeźnicy – 33, piekarze – 27, fryzjerzy – 13), co oznaczało, że około 20% 
rzemieślników nie było zrzeszonych w cechach.

W 1877 r. w Kępnie istniało 390 sklepów, w tym 337 należało 
do Żydów. natomiast w 1880 r. w mieście znajdowało się 110 
przedsiębiorstw hurtowych, po kilkanaście w branży spożywczej, 
zbożowej i odzieżowej. sklepy hurtowe oraz większe detaliczne 
znajdowały się na rynku lub w  przyległych ulicach. poza tym 
istniało wtedy w mieście 225 drobnych sklepików detalicznych, 
z około 20 branż, z których najliczniejsze to spożywcze, odzieżo-
we i metalowe. część tych sklepików znajdowała się w bocznych 
ulicach, a  przede wszystkim na obecnej ul. Warszawskiej. 
Funkcjonowało też wtedy w Kępnie około 50 szynkarzy, restau-
ratorów i właścicieli jadłodajni oraz 4 oberże wraz z hotelami. 
byli w  Kępnie również bezrobotni, w  tym także Żydzi, którzy 
zaczęli szukać pracy, wyjeżdżając za granicę, m.in. do niemiec. 
natomiast polacy poszukiwali, poza granicami Wielkopolski, 
pracy sezonowej. W  związku z  bezrobociem na pocz. XX w. 
powstało w Kępnie towarzystwo do zwalczania bezrobocia.

1870 r. – w Kępnie było 5 fabryk tytoniu, które produkowa-
ły około 1 mln sztuk papierosów, a oprócz tego działały: fabryka 
papy, asfaltu, cementu i octu, wytwórnia patyków z drewna do 
wyrabiania zapałek, młyn, tartak oraz browar. W 1908 r. istniały 
w Kępnie jeszcze takie przedsiębiorstwa jak: cegielnia, 2 fabryki 
dachówek i fabryka waty.

1870–1871 r. – dworzec kolejowy w Kępnie wybudowano od 
strony północnej w odległości około 2 km od śródmieścia. 1 marca 
1872 r. uruchomiono linię kolejową na trasie syców–Kępno, 
która była przedłużeniem odcinka prowadzącego z  Wrocławia 
do sycowa przez oleśnicę. następny odcinek kolei wybudowano 
w kierunku podzamcza i otwarto go 26 maja 1872 roku.

1874–1875 r. – wybudowano linię kolejową z poznania do 
Kluczborka przez Kępno. otwarcie odcinka tej linii nastąpiło 

10 grudnia 1875 roku. W ten sposób nowa linia kolejowa krzyżowała się w Kępnie z linią kolejową Wrocław–podzamcze. 
tam, gdzie krzyżowały się te linie kolejowe, dobudowano dodatkowo dworzec osobowy. był to nieliczny przykład dworca 
dwupoziomowego, w którym krzyżują się dwie linie, każda miała swój peron na różnych wysokościach. W 1904 r. linię tę od 
spółki akcyjnej pod nazwą breslau–Warschauer eisenbahngesellschaft wykupił skarb państwa.

W latach 1908–1910 powstała linia kolejowa Kępno–namysłów, którą otwarto 1 lipca 1910 roku. blisko miasta wybudo-
wano wówczas dworzec zachodni przeznaczony zarówno dla ruchu osobowego, jak i  towarowego, co stwarzało lepsze 
warunki komunikacyjne z miastem.
5   podatek pobierany przez Kościół.

Lada cechu gmińskiego z 1809 r.,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1882 r. – uruchomiona została w  Kępnie publiczna 
rzeźnia miejska, która jednak z  biegiem czasu przesta-
ła odpowiadać warunkom sanitarnym i  technicznym, 
w związku z czym w 1906 r. powstał nowy zakład mięsny 
odpowiadający nowoczesnym wymaganiom.

5. Służby użyteczności publicznej

W XiX w., a szczególnie w jego drugiej połowie, miała miejsce tzw. rewolucja przemysłowa, w ramach której w produkcji 
zastosowano maszyny, nowe technologie i szereg wynalazków, dzięki czemu podniosła się jakość życia (telefon, radio, kinema-
tograf, żarówka, rower, kolej, samochód i inne wynalazki). nowe rozwiązania techniczne zastosowano także w gospodarce 
komunalnej, dzięki czemu np. nowo wybudowane wodociągi dostarczały więcej zdrowej wody, a do oświetlania ulic i domów 
wykorzystywano gaz miejski (palny).

nowe rozwiązania technologiczne wykorzystane zostały także w Kępnie przy budowie gazowni i zakładu wodociągowe-
go.

1871 r. – kupiec marcin berg, który pochodził ze strzelec opolskich, wybudował w Kępnie przy obecnej ul. młyńskiej 
gazownię. W  1893 r. marcin berg sprzedał gazownię miastu. Gaz w  Kępnie do 1882 r. używano przede wszystkim do 
oświetlania ulic, a następnie od 1883 r. stosowany był także do oświetlania mieszkań, od 1906 r. zaczęto wykorzystywać 

go także w  gospodarstwach domowych. Wykonane piece 
retortowe z żeliwa, zastąpiono od 1908 r. piecami retorto-
wymi ceramicznymi. ich wykonawcą była niemiecka firma 
diterich Werke z  berlina. Gazownia wchodziła wówczas 
w skład przedsiębiorstwa miejskiego.

1905 r. luty – oddano do użytku zakład wodociągowy 
w Kępnie.

problemy z  zaopatrzeniem w  wodę spowodowały, że 
magistrat, w  sierpniu 1900 r., podjął uchwałę o  budowie 
centralnego wodociągu dla miasta, co uzyskało aproba-
tę zgromadzenia radnych. W  1903 r. do przeprowadze-
nia prac wstępnych wybrano firmę Grovego z  berlina.  
na ten cel przeznaczono 6000 marek. W czerwcu 1904 r. –  

Dwupoziomowy dworzec PKP, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Stacja kolejowa Kępno-Zachód, zwana też Dworcem Zachodnim, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Budynek dworca PKP w latach dwudziestych XX w., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Rozdzielnia gazu w Kępnie, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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po dalszych pertraktacjach z innymi firmami – władze Kępna podpisały umowę na budowę wodociągu z reinholdem mestelem 
z Wrocławia. zdecydowano wówczas, że wieża wodna wybudowana zostanie na terenie stacji wodociągowej, co miało też znacze-
nie dla panoramy i krajobrazu kulturowego Kępna. jeszcze w czerwcu 1904 r. rozpoczęto przygotowania do budowy wodociągu, 
pod koniec września ukończona została większość prac sieciowych. podobnie stało się z obiektami budowlanymi. ostatecznie po 
wstępnych próbach w lutym 1905 r. zakład został oddany do użytku. całkowity koszt inwestycji wyniósł 184 272 marki. Wodociąg 
miał ujęcie wody w postaci dwóch studni rurowych o głębokości 35 m, z których wodę zasysały pompy tłokowe z napędem 
gazowym. dzięki zakładowi poprawiły się jakość wody i jej dostępność, co miało wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Kępna.

1875 r. – przeprowadzono reorganizację ochotniczej straży pożarnej w Kępnie założonej i ustanowionej 9 lutego 1848 
roku. W skład straży wchodziło wtedy 39 członków, którzy posiadali do dyspozycji: 2 sikawki, 90 metrów węża, 3 beczko-
wozy dwukołowe, wóz rekwizytowy i wóz drabinkowy. W 1897 r. dokupiono trzecią sikawkę oraz zbudowano nową, dużą, 
murowaną strażnicę, która istnieje do chwili obecnej przy ul. Kościuszki. po wybudowaniu w 1904 r. zakładu wodociągowe-
go (istniała dotąd sieć wodociągowa oraz hydranty podziemne i nadziemne) sikawki i beczkowozy na terenie miasta stały się 
zbędne, używano je tylko przy pożarach w powiecie.

1889 r. – oddano do użytku nowy, okazały budynek poczty 
w Kępnie. Gmach ten wybudował otto Weber z kredytów uzyska-
nych od rządu pruskiego. W 1900 r. na podstawie zastrzeżone-
go prawa pierwokupu budynek ten stał się własnością skarbu 
państwa.

Banknot lokalnej waluty (o nominale 50 pfenning – Stadt Kempen v/p), 
na którym umieszczono obok herbu Kępna wieżę wodociągową, 

źródło: „Historia Wodociągów Kępińskich”, 
Wydawca Wodociągi Kępińskie, s. 2

Murowana strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej 
wybudowana w 1897 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno

Stacja uzdatniania wody w Kępnie (wieża ciśnień), 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Budynek poczty w Kępnie, 
ze zbiorów Gminy Kępno
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1908 r. – z inicjatywy towarzystwa upiększania miasta powstał w Kępnie piękny park miejski, którego obszar wynosi 
około 3,5 ha. towarzystwo powstało w 1899 r., a jego założycielem był niemiecki adwokat broków. należeli do niego przede 
wszystkim niemcy. Wtedy nosiło ono nazwę „Kempener–Veschonorunge–verein”. towarzystwo zostało reaktywowane 
w 1921 r. już jako całkowicie polska organizacja.

6. Oświata i kultura

W i połowie XiX w. (1801–1837) oświata w Kępnie ograniczała się do istnienia jednej szkoły katolickiej, do której uczęsz-
czały także razem z dziećmi katolików, dzieci z rodzin ewangelickich i żydowskich. była to jednoklasowa parafialna szkoła 
powszechna, zwana wtedy elementarną. W tej placówce uczyli już nauczyciele, którzy mieli wykształcenie zdobyte w semina-
riach nauczycielskich. W 1812 r. zorganizowano drugą, a w 1855 r. trzecią klasę. W 1855 r. w klasach pierwszych było 144 
uczniów, w drugich – 83, a w trzecich – 80. 

1837 r. – rząd pruski wydał zarządzenie, zgodnie z którym gminy samorządowe miały obowiązek tworzenia lokalnych 
związków wyznaniowych. W  praktyce oznaczało to, że poszczególne społeczności wyznaniowe powinny założyć własne 
szkoły, na tej podstawie ówczesny proboszcz kępiński, ks. dr paweł damazy słowiński, na przymusowym przetargu kupił na 
rzecz katolickiego związku szkolnego nieruchomość przy ul. Wrocławskiej (obecnie ul. Kościuszki 9), na której w 1859 r. 
wybudowano nowy budynek szkolny. mieściła się w nim szkoła katolicka.

Gmina ewangelicka wybudowała w 1837 r. szkołę przy ul. nowokościelnej (obecnie poniatowskiego 16), do której uczęsz-
czały dzieci z rodzin protestanckich. szkoła – jako samodzielna instytucja – była czynna do 1875 roku.

Gmina żydowska pobudowała w 1837 r. nowy, masywny, piętrowy budynek przy ul. szkolnej 6. mieścił on cztery klasy 
szkolne oraz dwa mieszkania dla nauczycieli. szkoła istniała do 1875 roku.

1875 r. 23.06. – wydany został przez cesarza niemiec-
kiego Wilhelma i dekret, na mocy którego zniesione zostały, 
w  tym także w  Kępnie, trzy wyznaniowe związki szkolne 
(katolicki, ewangelicki, żydowski). majątek szkół przeszedł 
na własność skarbu państwa, który przeznaczył te pienią-
dze na dostosowanie szkoły katolickiej do wspólnej szkoły 
miejskiej. budynek ten podzielono na dwie oddzielne części: 
w jednej była 6–klasowa szkoła dla chłopców, a w drugiej 
szkoła dla dziewcząt. W  tym gmachu zajęcia odbywały 
się do 1912 roku. W  tymże roku władze miasta wybudo-
wały i oddały do użytku nową szkołę przy ul. rychtalskiej 
(obecnie sienkiewicza 21), która odpowiadała nowocze-
snym wymaganiom. był to duży budynek, w którym znajdo-
wało się 20 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna połączona  

Budynek szkoły katolickiej przy ulicy Wrocławskiej 
(obecnie ulica Kościuszki 9) wybudowany w 1859 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl) 

Budynek szkoły ewangelickiej przy ulicy Nowokościelnej (obecnie 
ulica Poniatowskiego 16) wybudowany w 1837 r.,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl) 

Budynek szkoły żydowskiej przy ulicy Szkolnej 6, 
wybudowany w 1837 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl) 
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ze szkołą, obok urządzono boisko. Koszt budowy szkoły wyniósł 180 000 marek. do szkoły uczęszczało wtedy 910 dzieci (435 
chłopców i 475 dziewcząt), uczyło w niej 19 nauczycieli, a kierownikiem (rektorem) został jan błaszczak.

do szkół wyznaniowych w Kępnie do 1859 r. uczęszcza-
ły dzieci z okolicznych wiosek, a mianowicie: z Krążkowych, 
osin, mianowic i Hanulina. W 1859 r. zorganizowano dla 
nich szkołę z siedzibą w Kępnie przy ul. Kolejowej (obecnie 
solidarności 25), która w  1912 r. przeniesiona została do 
Krążkowych.

W  ii poł. XiX w. istotne zmiany zaszły w  kępińskiej 
oświacie. szkoły wyznaniowe od 1875 r. przekształco-
ne zostały we wspólną placówkę, do której uczęszczały 
wszystkie dzieci, niezależnie od wyznawanej religii. nastą-
pił też stopniowy rozwój szkolnictwa średniego, a  następ-
nie zawodowego o charakterze dokształcającym. do szkół 
wkroczyła germanizacja, co spotkało się z oporem rodziców 
i uczniów.

1842 r. – otwarto jednoklasową szkołę rektorską, mającą przygotować uczniów do czwartej klasy gimnazjum lub szkoły 
realnej. uczęszczać do szkoły mogła młodzież wszystkich wyznań, ale rektorem w tej placówce mógł być tylko ewangelik. 
szkołę utrzymywano w większości z funduszy rządowych, na ten cel rząd przeznaczył 460 talarów rocznie.

1865 r. 22.04. – po kilkuletnich staraniach otwarto trzyklasową wyższą szkołę miejską, która była utrzymywana przez 
Gminę Kępno, a niezależnie od tego rząd przeznaczył na placówkę 760 talarów subwencji. szkoła obejmowała początkowo 
trzy stopnie: sekstę (kl. i), kwintę (kl. ii) i kwartę (kl. iii) oraz trzy najniższe klasy szkoły realnej. rektorem szkoły nadal mógł 
być tylko ewangelik, którego pensja wynosiła 500 talarów. W roku szkolnym 1869/1870 otwarto tercję (kl. iV), a w 1872/1873 
sekundę (kl. V). dzięki temu w roku szkolnym 1874/1875 szkołę przekształcono w progimnazjum. W 1900 r. placówkę 
upaństwowiono, natomiast 9.03.1912 r. szkoła otrzymała prawo pełnego gimnazjum oraz nowy budynek, w którym mieści się 
do dzisiaj przy obecnej ul. dąbrowskiego 3. od roku szkolnego 1873/1874 język polski przestał być językiem obowiązkowym, 
a stał się przedmiotem fakultatywnym. przedmiotu tego uczył roman arendt, wielki patriota, który włożył sporo wysiłku oraz 
serca, aby uczniowie poznawali literaturę polską i jednocześnie kształtowali swoją świadomość narodową. niestety, od roku 
szkolnego 1889/1890 język polski znikł z programu nauczania, wprowadzono go ponownie w ostatnich miesiącach 1919 
roku. W roku szkolnym 1873/1874 ks. józef iwaszkiewicz, nie chcąc uczyć religii w języku niemieckim, opuścił szkołę.

1874 r. – powstała w  Kępnie pięcioklasowa 
miejska szkoła żeńska, do której uczęszczało 116 
uczennic. pierwszym kierownikiem tej placówki 
był rektor Haedrich. siedzibą szkoły do 1912 r. był 
budynek zamkniętej szkoły ewangelickiej przy ul. 
poniatowskiego 6. następnie przeniesiona została do 
byłego gmachu progimnazjum przy ul. szkolnej 16. 
W 1910 r. szkołę przekształcono w liceum o dziesię-
ciu klasach, tj. trzech przygotowawczych i  siedmiu 
normalnych.

1891 r. – powołano w  Kępnie publiczną 
zawodową szkołę dokształcającą. niemiecka 
ustawa procederowa z  1 czerwca 1891 r. nałożyła 
na rzemieślników i  kupców kształcących uczniów 
obowiązek posyłania ich do szkoły niezależnie od 
wieku. od 1912 r. w sześciu klasach uczyło 6 nauczy-

cieli, a pierwszym kierownikiem placówki został F. müller. szkoła była bezpłatna, gdyż finansował ją rząd pruski, a nadzór  
nad placówką należał do władz państwowych. administracją szkoły zajmowała się rada nadzorcza w liczbie ośmiu osób.

1910 r. 4.11. – w Kępnie w budynku przy rynku 48 z inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia rolniczych szkół z siedzi-
bą w  poznaniu została utworzona szkoła rolnicza. statut szkoły zakładał możliwość dokształcania młodzieży wiejskiej 

Budynek Gimnazjum przy ulicy Dąbrowskiego wybudowany w 1912 r., ze 
zbiorów Foto adamski Kępno

Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Rychtalskiej 
(obecnie ul. Sienkiewicza 21) wybudowany w 1912 r.,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl) 
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narodowości niemieckiej, gdyż chciano w ten sposób przyczynić się do umocnienia niemczyzny na Kresach Wschodnich. 
z biegiem czasu w szkole powstały dwie klasy (12 uczniów), w których uczyło 5 nauczycieli. szkołę ostatecznie zlikwidowano 
ze względu małą liczbę uczniów.

rozwój kultury w Kępnie wiąże się z walką z germanizacją ludności polskiej. elementem kultury stało się polskie czaso-
piśmiennictwo. pierwszym polskim czasopismem był „przyjaciel ludu Katolickiego”, ukazujący się w  latach 1856–1857, 
a następnie „nowy przyjaciel ludu”, który wydawany był od 1913 roku.

Ważną funkcję kulturalną i zarazem patriotyczną odgrywało też czytelnictwo polskich książek upowszechniane przez 
działające w Kępnie Filię towarzystwa czytelni ludowych (1909 r.) oraz towarzystwo czytelni Kobiet (1909 r.).

Wpływ na upowszechnianie kultury miało też powstałe w 1890 r. przy towarzystwie przemysłowców polskich, towarzy-
stwo Śpiewacze, które propagowało polskie pieśni.

do rozwoju kultury przyczynili się też Żydzi, a  szczególnie założone przez nich Żydowskie towarzystwo literatury 
i Historii oraz towarzystwo Kobiet.

7. Rozwój sportu

sport w  różnej formie (np. turnieje rycerskie) uprawiany był już w  średniowiecznej europie, ale jego znaczenie dla 
rozwoju fizycznego i umysłowego człowieka doceniono w XiX w. Wielkie Księstwo poznańskie w 1843 r. – pierwsze na 
ziemiach polskich pod zaborami – wprowadziło do szkół wychowanie fizyczne jako przedmiot obowiązkowy (Królestwo 
polskie w 1862 r., Galicja w 1868 r.). Wtedy też zaczęły powstawać towarzystwa i stowarzyszenia, których celem stał się 
wszechstronny rozwój człowieka poprzez ćwiczenia fizyczne.

pierwszym takim stowarzyszeniem było towarzystwo Gimnastyczne „sokół”, założone w 1867 r. we lwowie. niepisany-
mi celami towarzystwa były wychowanie oraz ukształtowanie sprawnego fizycznie i myślącego patriotycznie polaka. powsta-
nie towarzystwa uważane jest za początek zorganizowanego ruchu sportowego na ówczesnych ziemiach polskich. W zaborze 
pruskim pierwsze towarzystwo Gimnastyczne „sokół” powstało w inowrocławiu w 1884 r., a następne w poznaniu w 1886 r. 
i nieco później w Kępnie, bo w 1898 roku.

młodzież uprawiała wtedy na ogół gimnastykę, lekkoatletykę, kolarstwo i gry zespołowe, wśród których najpopularniejsza 
stała się piłka nożna. aby zwiększyć umiejętności sportowe i udział ludzi w rozgrywkach, szczególnie w piłkę nożną, zaczęto 
zakładać kluby sportowe. na ziemiach polskich pierwsze kluby sportowe powstały m.in. we lwowie („czarni” w  1903 r., 
„pogoń” w 1906 r.) i w Krakowie („cracovia” i „Wisła” w 1906 r.). Kluby sportowe zaczęły funkcjonować także w zaborze 
pruskim, w tym również w Kępnie.

1906 r. – za zgodą dyrekcji Gimnazjum męskiego powstał Gimnazjalny Klub sportowy „diana”, który był pierwszym 
tego typu klubem na terenie Kępna i powiatu kępińskiego. należała do niego tylko młodzież gimnazjalna, która w ramach 
klubu ćwiczyła początkowo grę w piłkę nożną, nieco później powstała także sekcja lekkoatletyczna. działalność klubu została 
zawieszona w 1915 roku.

1908 r. – powstał pierwszy niemiecki klub piłkarski o nazwie „Fussballklub” – progimnazjum in Kempen (Klub piłki 
nożnej – progimnazjum w Kępnie). 

1910 r. 26.05. – w Kępnie powstał klub o nazwie 
Fussballklub „Wiktoria” Kempen (piłkarski Klub 
„Wiktoria” w  Kępnie). do jego założycieli należeli 
m.in. Franciszek idczak, juliusz cieplik i  czubiński. 
Władze pruskie zarejestrowały klub dopiero wtedy, gdy 
przystąpiły do niego osoby o niemieckich nazwiskach 
(9 lipca 1911 r.). drużyna rozgrywała towarzyskie 
mecze najpierw na tzw. starym targowisku, następnie 
na wolnym placu, gdzie po ii wojnie światowej mieściła 
się komenda milicji obywatelskiej (mo) – przy obecnej  
ul. sikorskiego, potem grano tam, gdzie obecnie znajdu-
je się dom rzemiosła. W  czasie i  wojny światowej 
działalność klubu niemal ustała.

Założyciele i członkowie klubu piłkarskiego o nazwie Fussballklub 
„Wiktoria” Kempen (Piłkarski Klub „Wiktoria” w Kępnie – 26.05.1910 r.), 

źródło: Jarosław Pawlak, „Więcej niż klub. Biało–Niebieskie 100 lat”, 
Kępno 2013, s. 76
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V. Samoobrona ludności polskiej 

wobec germanizacji (1815–1918)

W okresie gdy Kępno wchodziło w skład zaboru pruskiego, jednym z głównych celów zaborcy była germanizacja ludności 
polskiej, szczególnie w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku. objęła ona wszystkie dziedziny życia, bowiem zaborca 
pruski dążył przede wszystkim do wynarodowienia polaków. Władzom niemieckim, mimo usilnych starań, nie udało się tego 
celu osiągnąć, dzięki wspaniałej patriotycznej postawie ludności polskiej zamieszkującej Kępno i okolice. W ramach legalnej 
działalności powstawały stowarzyszenia i organizacje kulturalne, oświatowe, religijne, sportowe, charytatywne oraz instytucje 
gospodarcze i finansowe, które oprócz działalności oficjalnej organizowały tajne odczyty z historii i literatury polskiej, uczyły 
polskich pieśni. Wydawano też polskie gazety i udzielano sobie wzajemnej pomocy, w tym również materialnej. W obronie 
nauczania języka polskiego odbywały się wiece i strajki szkolne. te wszystkie poczynania bardzo aktywnie wspierali kolejni 
proboszczowie i księża kępińscy. ta niezwykle odważna, patriotyczna postawa w obronie polskości mieszkańców Kępna 
i okolicy w ogromnym stopniu wpłynęła na decyzje podjęte podczas konferencji pokojowej w Wersalu, 28 czerwca 1919 r., na 
mocy których miasto z okolicznymi miejscowościami 17 stycznia 1920 r. wróciło do macierzy.

1. Działalność polskich instytucji gospodarczo-finansowych,  

ich organizacja i rola w rozwoju polskiej przedsiębiorczości

W XiX w. i na pocz. XX w. rząd pruski w Wielkopolsce w stosunku do ludności polskiej stosował w różnych okresach 
zmienną politykę. lata 1815–1830 były okresem względnej tolerancji i niewielkich ustępstw w stosunku do polaków, za co 
władze pruskie oczekiwały lojalności i rezygnacji z dążeń niepodległościowych. z chwilą jednak, gdy w Królestwie polskim 
wybuchło powstanie listopadowe, a polacy z Wielkopolski wzięli w nim udział, przekraczając granicę zaboru rosyjskiego, 
rząd pruski zaczął stosować politykę antypolską. nasiliła się ona po upadku powstania listopadowego, gdy namiestnikiem 
prowincji poznańskiej został edward Flottwell. Władze pruskie wprowadziły wtedy język niemiecki jako urzędowy, a język 
polski jako pomocniczy, który można było używać tylko na niższych szczeblach administracji. doszło jednocześnie do 
konfliktu między władzami świeckimi a kościelnymi. 

W 1840 r., gdy nowym monarchą został Fryderyk Wilhelm iV, prusy ponownie częściowo zliberalizowały politykę wobec 
polaków. usunięto wówczas ze stanowiska edwarda Flottwella i powołano Heinrich arnima, który pozwalał na szersze stoso-
wanie języka polskiego oraz zwiększenie przez polaków inwestycji gospodarczych.

W 1848 r. w wielu krajach europejskich, w tym także w prusach, dochodziło do wystąpień rewolucyjnych, określanych 
mianem Wiosny ludów. W niemieckich kołach liberalnych rewolucja w berlinie, a następnie przyjęcie konstytucji w prusach 
zrodziły obawy o interwencję rosyjską. zaistniała wówczas korzystna sytuacja, dzięki której polacy mogli oficjalnie utworzyć 
w poznaniu Komitet narodowy i rozpocząć organizację wojska polskiego. dowódcą wojska został ludwik mierosławski. 
jednak po odsunięciu groźby interwencji rosyjskiej władze pruskie zmierzały do likwidacji tworzonych polskich oddziałów. 
mimo ugody w jarosławcu, w kwietniu 1848 r., (wojsko miało być zmniejszone do 3 tys., a polacy mieli otrzymać autono-
mię), doszło do walk. ogromna przewaga wojsk pruskich doprowadziła do upadku powstania. pod koniec marca 1848 r. 
w okolicy Kępna w myślniewie oraz innych miejscowościach (ligota, parzynów, olszyna) doszło do wystąpień chłopskich 
przeciw panom, ale wojska pruskie stłumiły ten bunt, a jego przywódców skazano na kary więzienia. po upadku powstania 
władze pruskie ponownie zaostrzyły politykę wobec polaków, wprowadziły ograniczenia wobec języka polskiego na rzecz 
języka niemieckiego oraz doprowadziły do rozwiązania ligi polskiej.

W 1863 r. w Królestwie polskim wybuchło powstanie styczniowe, w którym wzięli też udział polscy ochotnicy z zaboru 
pruskiego, w tym także z Kępna (napoleon Ksawery manikowski, skowroński i zdziebłkowski). powstanie zostało stłumio-
ne przez wojska rosyjskie. po jego upadku w Wielkopolsce rząd pruski zaczął nasilać politykę germanizacyjną, co w szcze-
gólności uwidoczniło się po zjednoczeniu niemiec w  1871 r., kiedy kanclerzem cesarstwa niemieckiego został otto von 
bismarck. prowadził on w niemczech politykę Kulturkampfu, której celem było ograniczenie wpływów Kościoła katolickiego.  
na ziemiach polskich zaboru pruskiego Kulturkampf sprzyjał ogólnej polityce germanizacyjnej w stosunku do polskiego narodu. 
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Walka z polskością przebiegała na kilku płaszczyznach. tak jak w całych niemczech, również w Wielkopolsce, przystąpiono 
do zwalczania Kościoła katolickiego, który stał się ostoją polskości (zamknięto seminaria, zlikwidowano szkolnictwo zakonne,  
wprowadzono nauczanie religii w szkołach ludowych w  języku niemieckim, kontrolowano obsadzanie kościelnych stanowisk, 
aresztowano księży, w tym nawet arcybiskupa mieczysława ledóchowskiego, zabroniono też wygłaszania kazań w języku polskim). 
zaczęto również ograniczać używanie języka polskiego w życiu publicznym (do szkół i urzędów wprowadzono język niemiecki). 

Władze niemieckie zaczęły dążyć także do uzyskania przewagi ekonomicznej, co w efekcie miało doprowadzić do material-
nego uzależnienia polaków od zaborcy, a także ułatwić germanizację polskich ziem. aby to osiągnąć, rząd niemiecki powołał 
Komisję Kolonizacyjną w celu wykupu ziemi z rąk polskich, wydał też ustawę o przymusowym wykupie ziemi od polaków, 
osadzał kolonistów niemieckich na terenie zaboru pruskiego, przydzielał dotacje z funduszu inwestycyjnego rzemieślnikom, 
lekarzom, aptekarzom i innym niemcom w wolnych zawodach. poza tym urzędnikami na różnych szczeblach władzy byli 
na ogół niemcy, co także ułatwiało germanizację. oprócz tego zakładano organizacje i stowarzyszenia, których celem stała 
się walka z polskością. jednocześnie, aby uniemożliwić polakom zakup ziemi, zabroniono im budowy nowych domów na 
wykupionym terenie. W ten sposób władze chciały narzucić ludności polskiej posługiwanie się językiem niemieckim oraz 
swoją kulturę, sposób bycia, normy prawne i model życia, czemu polacy potrafili się skutecznie przeciwstawić.

taką politykę władze pruskie stosowały także w Kępnie, gdzie zwiększyła się liczba ludności niemieckiej, w tym przede 
wszystkim ilość urzędników, jednocześnie wszystkie ważniejsze stanowiska w administracji i gospodarce miejskiej piastowali 
niemcy. miejscowi niemcy byli również wspierani materialnie przez władze samorządowe, szczególnie przy końcu XiX w., 
gdy rząd uruchomił fundusze na wzmocnienie niemczyzny w zaborze pruskim. dzięki temu w Kępnie powstały niemieckie 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia społeczne (niemieckie stowarzyszenie Wyborcze, związek stowarzyszeń ojczyź-
nianych, związek Kombatantów, Hakata, stowarzyszenie niemieckich Kupców), które wzmacniały niemczyznę w naszym 
mieście. mimo tak rozbudowanej germanizacyjnej machiny polacy w Kępnie potrafili się skutecznie obronić przed naporem 
niemieckim. Właśnie w obliczu tych zagrożeń następowały mobilizacja i konsolidacja ludności polskiej w Kępnie, co tworzy-
ło wspólnotę opartą na patriotyzmie i więzi narodowej. mimo licznych ograniczeń władze niemieckie nie zakazały działal-
ności różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń, o ile nie miały one charakteru politycznego i narodowego. Wykorzystali 
to polacy, tworząc w Kępnie związki spółdzielcze, kulturalne, sportowe, religijne, społeczne i ekonomiczne, które, wbrew 
władzom, kształtowały patriotyzm i ducha narodowego. przyczyniła się do tego polska lokalna prasa, a szczególnie „nowy 
przyjaciel ludu”, który ukazywał się od 1 lipca 1913 roku. Kolosalną rolę w walce z germanizacją odegrał w Kępnie Kościół 
katolicki, w którym proboszczami były wybitne jednostki, jak np. ks. ignacy nowacki.

polacy, w całym zaborze pruskim jak i w Kępnie oraz powiecie, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że, aby zachować 
polskość, a także skutecznie przeciwstawić się germanizacji, muszą utrzymać ekonomiczną niezależność, w związku z czym 
zakładali własne instytucje finansowe i stowarzyszenia o charakterze gospodarczym, by wzajemnie się wspierać i sobie pomagać.

1848 r. 9.10. – w  Kępnie powstał oddział ligi polskiej, do którego należało 45 osób. liga polska to stowarzyszenie 
utworzone w Wielkopolsce na ogół przez szlachtę, celem tej organizacji było podniesienie poziomu gospodarczego, w takim 
stopniu by uniezależnić się od niemców. liga miała organ prasowy pt. „Wielkopolanin”, którego redaktorem był ks. aleksy 
prusinowski z Grodziska. oddziały ligi, oprócz Kępna, powstały w ostrzeszowie (170 członków), baranowie (25 człon-
ków, prezes – ks. paweł Fabisz), Grabowie i mroczeniu. W Kępnie czołowymi aktywistami ligi byli ks. dziekan józef Weber 
i nauczyciel jan Wyderkowski, reprezentowali oni stowarzyszenie na zewnątrz. członkowie ligi płacili składki w wysoko-
ści 50 talarów rocznie, zobowiązali się do wzajemnej pomocy, a poza tym każdy z nich miał pozyskać jednego działacza. 
z  biegiem czasu liga zajęła się przede wszystkim sprawami politycznymi i  moralno–oświatowymi. organizacja w  celu 
upowszechnienia swego programu organizowała wycieczki, festyny oraz spotkania, np. oddział ligi w Kępnie w lipcu 1848 
r. zorganizował wyjazd do mroczenia w celu nawiązania współpracy z tamtejszym Kołem stowarzyszenia. 9 kwietnia 1850 r. 
władze pruskie rozwiązały ligę polską.

1859 r. – w Kępnie, które było wtedy siedzibą powiatu ostrzeszowskiego, została utworzona Kasa oszczędności powiatu 
ostrzeszowskiego. Faktyczną działalność rada Kasy rozpoczęła w 1861 r., w jej skład wchodziły trzy osoby: starosta jako 
jej przewodniczący i dwóch członków, którzy na ogół wywodzili się z ziemiaństwa. Wkłady (od 10 srebrnych groszy do 500 
talarów od osoby) wpisywano w książeczkach z pouczeniem w języku polskim i języku niemieckim. pierwsze pieniądze na 
konto do kasy wpłacały służące domowe, co może być rozpatrywane w kategorii ciekawostki. W pierwszym roku założono 
90 książeczek oszczędnościowych. Gdy w 1887 r. – w wyniku reformy administracyjnej – powstał odrębny powiat kępiński, 
dotychczasowa Kasa oszczędności powiatu ostrzeszowskiego przyjęła w Kępnie nazwę Kasy oszczędności powiatu Kępiń-
skiego. powiatowa Kasa oszczędności w Kępnie przetrwała okres zaborów i działała nadal po włączeniu Kępna do polski.
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W drugiej połowie XiX w. utworzono w Kępnie także miejską Kasę oraz niemiecką Kasę oszczędnościowo–pożyczkową.
1885 r. 4.06. – w  Kępnie powstało towarzystwo przemysłowców polskich, które należało do szerszej organizacji 

towarzystw przemysłowych w Wielkopolsce. W  1887 r. do towarzystwa należało 77 członków, którzy w większości prenu-
merowali takie polskie czasopisma jak: „Wielkopolanin”, „przyjaciel ludu”. początkowo prezesem był ks. józef iwaszkie-
wicz, a na początku XX w. dr józef trzciński, wybitny działacz społeczny. W ramach towarzystwa organizowano odczyty 
o tematyce zawodowej („o nafcie”, „o powietrzu i elektryczności”, itp.), ale także o tematyce patriotycznej („o miłości 
ojczyzny”). poza tym organizowano również uroczystości związane z rocznicami narodowymi, jak np. ku czci księcia józefa 
poniatowskiego i ks. piotra skargi. towarzystwo posiadało własną bibliotekę, która w 1913 r. liczyła 256 tomów, a w 1934 
r. 466 książek. organizowane były także przedstawienia teatralne. tak więc towarzystwo, mające czysto polski charakter, na 
każdym polu przeciwstawiało się germanizacji.

1899 r. 26.01. – przy poparciu ks. piotra Wawrzynia-
ka, patrona związku spółek zarobkowych i  Gospodarczych 
w  poznaniu, utworzona została w  Kępnie – z  inicjatywy ks. 
ludwika lange (proboszcza parafii rzymskokatolickiej w  słupi 
pod Kępnem, a następnie w doruchowie) i dr. józefa trzcińskiego 
(lekarza szpitala powiatowego w Kępnie) – pierwsza w całej pełni 
polska spółdzielnia oszczędnościowo–pożyczkowa o  nazwie 
bank ludowy. na zebraniu założycielskim wybrany został zarząd 
banku w składzie: dr bronisław daszkiewicz – dyrektor, antoni 
zimoch – kontroler, dr józef trzciński – skarbnik (w  latach 
1904–1918 był dyrektorem banku). prezesem rady nadzorczej 
banku był od 1899 r. do 1923 r. ks. ludwik lange, wiceprezesem 
leon Hulewicz, a  sekretarzem Wiktor lis. członkami zarządu 
banku w  1918 r. zostali: Wiktor lis – dyrektor, julian Wyder-
kowski – kasjer i teofil dembecki – kontroler. na tymże zebraniu 
uchwalono jeszcze statut banku, określono wysokość udziału na 
500 marek niemieckich, górną granicę pożyczki na 3000 marek 
i ustalono oprocentowanie pożyczek na 5% w stosunku rocznym. 
członkowie banku, przekazując własne udziały, utworzyli zakła-
dowy kapitał. podstawowym celem banku było udzielanie tanich 
kredytów polskiej ludności z  Kępna i  okolicy, dzięki czemu 
zmniejszyło się znaczenie powszechnie stosowanej wtedy lichwy. 

dzięki otrzymanym kredytom polscy rolnicy, kupcy, przemysłowcy i  rzemieślnicy mogli poczynić inwestycje w  gospo-
darstwach rolnych, w sklepach, zakładach i warsztatach, co pozwoliło im skutecznie rywalizować z niemiecką ekspansją 
ekonomiczną, zwiększając nawet swój stan posiadania na terenie Kępna i powiatu. bardzo ważnym celem banku stała się 
walka z germanizacją poprzez uświadomienie narodowe, a także upowszechnianie polskiej kultury. bank popierał i finan-
sował przedsięwzięcia, mające na celu utrzymanie odrębności narodowej polaków, tak jak np. miało to miejsce w przypadku 
pokrycia kosztów związanych z powstaniem i urządzeniem spółdzielczej spółki wydawniczej „drukarnia spółkowa”, która 
wydawała polską gazetę o charakterze patriotycznym i katolickim pt. „nowy przyjaciel ludu” (bank finansował też druk 
początkowych numerów tej gazety). bank ludowy rozwijał się bardzo dynamicznie. 

Tabela nr 2: Bank Ludowy w Kępnie w latach 1899–1919 (wybrane roczniki)

Rok Liczba członków Depozyty w markach Zysk netto w markach

1899 131 51 000 1000
1905 778 406 000 6000
1910 1359 1 773 000 21 000
1916 1693 4 126 000 27 000
1919 1336 8 602 000 52 000

Źródło: tadeusz Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie (1899–1999), poznań 1999, s. 28

Ksiądz Józef Iwaszkiewicz współzałożyciel 
Towarzystwa Przemysłowców Polskich i jego pierwszy prezes, 

źródło: Feliks Gruszka, Henryk tyszkiewicz, 
Katolicka nekropolia w Kępnie, Kępno 1994, s. 37
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pierwsza siedziba banku ludowego znajdowała się przy ul. Krętej, obecnie nr 7, następnie w 1904 r. przeniesiono bank 
do domu Wiktora lisa na rynku. Wkrótce jednak dom Wiktora lisa nie wystarczał na potrzeby placówki, wybudowano więc 
z własnych funduszy nowy budynek w stylu barokowym. Koszt budowy wyniósł 85 tys. marek. 26 lutego 1912 r. biura banku 
przeniesiono do nowego gmachu, w którym mieszczą się do chwili obecnej (ul. Ks. piotra Wawrzyniaka 20).

1906 r. 12.05. – z inicjatywy kupców i ks. stefana jadomskiego powstał bank Kupiecki. prezesem rady nadzorczej został 
ks. stefan jadomski, a w jej skład wchodziły tak znane wówczas osoby, jak: aleksander całkosiński, tomasz Godzina czy józef 
orsztynowicz, natomiast do zarządu wybrani zostali: dr tadeusz Kasprowicz, Florian adamek i leon małuszek. po zakoń-
czeniu pierwszego roku obrachunkowego bank Kupiecki liczył 87 członków, w 1910 r. – 360, a w 1913 r. – 337, natomiast 
czysty zysk w tymże 1913 r. wyniósł 3163 marek niemieckich. bank wspomagał tanim kredytem przede wszystkim polskich 
kupców w ich rywalizacji z silną konkurencją Żydów i niemców. 

Tłumaczenie w języku polskim dokumentu sądowego stwierdzającego 
wpisanie do rejestru sądowego Banku Ludowego w Kępnie w 1900 r., 

źródło: t. Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego 
w Kępnie (1899–1999), poznań 1999, ilustracja 4

Pierwsza siedziba Banku Ludowego w Kępnie przy ulicy Krętej 7,
źródło: t. Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego 

w Kępnie (1899–1999), poznań 1999, ilustracja 11

Ksiądz Ludwik Lange (proboszcz parafii w Słupi pod Kępnem) 
inicjator utworzenia Banku Ludowego w Kępnie 

i przewodniczący jego Rady Nadzorczej w latach 1899–1919, 
źródło: t. Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego  

w Kępnie (1899–1999), poznań 1999, ilustracja 9

Obecna siedziba Banku Ludowego w Kępnie 
przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka oddana do użytku klientów w 1912 r., 

źródło: t. Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego 
w Kępnie (1899–1999), poznań 1999, ilustracja 16
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2. Powstanie polskich stowarzyszeń i organizacji, 

które przeciwstawiły się germanizacji

oprócz instytucji i  organizacji ekonomicznych w  Kępnie i  powiecie powstały towarzystwa i  stowarzyszenia, które, 
wykorzystując możliwość legalnej działalności, prowadziły tajne działania na rzecz pobudzania patriotyzmu i ducha narodo-
wego, co pozwoliło na utrzymanie polskości tych ziem. W sytuacjach drastycznych polacy potrafili w Kępnie i okolicy oficjal-
nie przeciwstawić się germanizacji (strajki szkolne, wiece), mimo iż groziły im za to surowe represje.

1875 r. 24.02. – w Kępnie powstało bractwo Kurkowe, na czele którego stał kupiec s. Guttman. towarzystwo liczyło 
wtedy 14 członków, w lipcu 1875 r. liczba ta zwiększyła się do 50. Wśród działaczy znalazło się trzech polaków (jan Kunst, jan 
Wyderkowski, Klemens ziarnecki), którzy wybrani zostali do pierwszego zarządu. bractwo posiadało strzelnicę oddaną do 
użytku w 1877 r. oraz budynek przy ul. obrońców pokoju na terenie tartaku. od początku powstania stowarzyszenie organi-
zowało zawody strzeleckie, które odbywały się trzy razy do roku, a rywalizowano: o tytuł króla kurkowego, w zielone Świątki, 
a od 1920 r. także z okazji 3 maja. zawody te cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców Kępna. W 1876 r. w czasie 
zawodów o godność króla kurkowego najlepsi okazali się polacy jacek dorożalski i jan Kunst. zwycięzca zawodów dekoro-
wany był wieńcem wykonanym prawdopodobnie z liści dębu. W 1876 r. następca króla prus w związku z tym, że oddano na 
jego cześć honorowy strzał (bractwo wprowadziło obyczaj oddawania strzału honorowego na cześć jakieś osoby) ofiarował 
bractwu srebrny medal ze swoją podobizną z napisem na rewersie: Towarzystwo Strzeleckie w Kępnie. medalem tym, zawie-
szonym na zielonej wstędze, dekorowano kolejnych królów kurkowych. bractwo kępińskie było towarzystwem mundurowym 
(ubiór: zielona kurtka, spodnie czarne z lampasami, biała koszula, biały krawat, zielony kapelusz z piórami, czarno–białe 
rękawiczki). W 1900 r. uroczyście obchodzono   25. rocznicę powstania bractwa. W uroczystości brały udział zaprzyjaźnione 
stowarzyszenia z pobliskich miast. W 1911 r. srebrny łańcuch dla króla kurkowego ufundował teodor Herbke.

Gwóźdź sztandarowy Strzeleckiego Bractwa 
Kurkowego z 1889 r., 

źródło: Od magistratu do muzeum, wydawca 
Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 18

Łańcuch królewski Bractwa Kurkowego w Kępnie 1910–1939, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Krzyże nagrodowe Bractwa Kurkowego w Kępnie, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1890 r. – w Kępnie przy towarzystwie przemysłowców polskich powstało towarzystwo Śpiewu, które zdobyło pierw-
sze miejsce na zjeździe w Gnieźnie. następnie nastąpiła kilkuletnia przerwa, po której – w 1909 r. – towarzystwo podjęło 
ponownie swoją działalność, do czego przyczynił się ks. proboszcz ignacy nowacki. towarzystwo Śpiewu propagowało 
wtedy zamiłowanie do pieśni i kultury polskiej, pobudzając w ten sposób patriotyzm i poczucie estetyki wśród społeczeń-
stwa polskiego. dyrygentem chóru został ludwik turowski, a od 1910 r. do 1939 r. chórem dyrygował miejscowy organista 
Wincenty schmidt. W powołanym zarządzie prezesem był Wacław Hącia, zastępcą – Wacław Kokociński, sekretarzem stefan 
turowski, a skarbnikiem ludwik turowski.

1898 r. 5.06. – w Kępnie założone zostało towarzystwo Gimnastyczne „sokół”.
na ziemiach polskich pierwsze oddziały (gniazda) towarzystwa Gimnastycznego „sokół” powstały w zaborze austriackim, 

a następnie w zaborze pruskim. towarzystwo Gimnastyczne „sokół”, powstałe 7 lutego 1867 r. we lwowie, posiadało zatwier-
dzony przez namiestnika Galicji statut, który mówił, że celem organizacji jest: pielęgnowanie i rozwijanie gimnastyki, wspól-
nymi ćwiczeniami, wspólnymi wycieczkami, śpiewem i szermierką. przywódcy „sokoła” zakładali jednocześnie, że w ramach 
towarzystwa kształtować się będzie polaka sprawnego fizycznie, ale też gorącego patriotę przygotowanego do ewentualnej 
walki o  wolność ojczyzny. taki też cel przyświecał towarzystwu utworzonemu w  Kępnie. W  hotelu „pod białym orłem” 
odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano zarząd w składzie: dr bronisław daszkiewicz – prezes, Franciszek 
majewski – naczelnik, stefan staszak – skarbnik, stanisław pezalski – sekretarz. W pierwszym roku odbyło się sześć zebrań, 
w których przeciętnie uczestniczyło 12 członków. taka też przeciętna ilość osób uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych 
przez towarzystwo w ogrodzie czarneckiego w 1898 r. W 1901 r. założono oddział Kołowników, czyli sekcję rowerową, która 
cieszyła się przez kilka lat dużą popularnością. uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę powstania towarzystwa. z tej okazji 
odbyły się: msza św. (5 czerwca 1899 r.) oraz zabawa z koncertem i pokazy gimnastyczne (11 czerwca 1899 r.). towarzystwo 
od początku było nadzorowane przez policję pruską oraz szykanowane i represjonowane. pod wpływem nacisków z funkcji 
prezesa zrezygnował bronisław daszkiewicz, a osoby, które udostępniały pomieszczenia do działalności sportowej i rekreacyj-
nej, pod wpływem zastraszania wypowiadały towarzystwu, przed terminem, umowy najmu. 

Zawodnicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kępnie – 
pierwsze ćwierćwiecze XX w., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Śpiewniczek Sokoli, zawierający wszelkie pieśni zakazane 
w zaborze pruskim, Kraków 1910 r., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kępnie – 
1913 r., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

„Przegląd Sokoli”, organ okręgu krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Kraków, grudzień 1912 r. 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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Władze pruskie nie zezwoliły także na wystawianie przedstawień teatralnych w języku polskim. Wytoczyły też organizacji 
proces przed najwyższym sądem administracyjnym w berlinie. sąd uznał „sokoła” za organizację polityczną. W związku 
z represjami, jakie miały miejsce w latach 1904–1908, towarzystwo zaprzestało swojej aktywnej działalności. W 1908 r. – 
z inicjatywy Karola rzepeckiego z poznania – towarzystwo wznowiło działalność, liczyło wówczas 33 członków, a w 1909 
r. już 60. szczególny rozwój towarzystwo przeżywało w  1913 r., gdy prezesem został Wacław Kokociński. powstały wtedy 
gniazda „sokoła” w opatowie, rychtalu, mroczeniu i słupi pod Kępnem. zlot okręgowy towarzystw, który miał się odbyć 
w 1914 r. z powodu wojny nie doszedł do skutku. W okresie wojny towarzystwo w Kępnie nie działało, reaktywowało swoją 
działalność 6 stycznia 1919 roku. 

towarzystwo Gimnastyczne „sokół” w  okresie zaborów stało się symbolem walki z  germanizacją, przyczyniając się 
znacząco do utrzymania tożsamości narodowej polaków w Kępnie i okolicy.

1901 r. 1.04. – władze pruskie wydały zarządzenie, nakazujące nauczania religii w szkołach powszechnych w języku 
niemieckim. doprowadziło to do strajków w  szkołach, np. we Wrześni dzieci wspierane przez rodziców zaprotestowały 
przeciw temu zarządzeniu (odmowa odpowiadania w języku niemieckim, nie chciały też korzystać z katechizmu niemiec-
kiego). do tych strajków, trwających z przerwami od 1901 r. do około 1904 r., dołączyły wtedy częściowo szkoły kępińskie. 
ze strony władz niemieckich, w tym także w Kępnie, nastąpiło spotęgowanie ucisku narodowego, a to z kolei scementowało 
społeczeństwo polskie w walce z germanizacją, co wyraźnie uwidoczniło się w naszym mieście. W 1906 r. nastąpiła druga 
faza strajków szkolnych (zaczęła się w mirosławiu, 24 czerwca 1906 r.), z różnym nasileniem trwała do czerwca 1907 r. 
(w zaborze pruskim strajkowało około 60 tys. dzieci). do 1907 r. w strajku brały też udział kępińskie szkoły, a za ich przykła-
dem protestowały też dzieci w baranowie, jankowych, słupi pod Kępnem i w opatowie. dzieci karano chłostą, bito trzciną, 
często je kalecząc. Władze ukarały za udział w strajku wielu księży. W 1907 r. księża dekanatu kępińskiego zostali oskarżeni 
o podburzanie wiernych przeciw władzy. przed sądem w ostrowie stanęli: ks. stanisław Hundt i ks. Wacław Klementowski 
z baranowa, ks. teofil jonas z myjomic, ks. edward sucharski ze słupi pod Kępnem. sąd ukarał ich grzywną w wysokości 
200 marek z możliwością zamiany na 20 dni więzienia. Wielu uczestników tych strajków stało się gorącymi patriotami, którzy 
brali udział w powstaniu wielkopolskim.

1905 r. 8.10. – w Kępnie z inicjatywy ks. proboszcza ignacego nowackiego powstało towarzystwo robotników polskich. 
zachętą do powołania towarzystwa było ogłoszenie w 1891 r. przez papieża leona Xiii encykliki „rerum novarum”, w której 
była mowa m.in. o stosunkach produkcji, o pracy i problemach robotniczych. encyklika zachęcała do tworzenia przez robot-
ników organizacji o charakterze chrześcijańsko-społecznym. realizując ideę, w 1892 r. arcybiskup Florian stablewski powołał 
w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej Katolickie stowarzyszenie robotników polskich. celami stowarzyszenia były: 
obrona wiary oraz podniesienie świadomości klasy robotniczej w zakresie ich praw i obowiązków wynikających ze stosunku 
pracy oraz wzajemnej pomocy. prezesem towarzystwa w Kępnie w okresie zaborów był ks. proboszcz ignacy nowacki, który 
starał się realizować wyznaczone założenia. W ramach towarzystwa utworzona została kasa pośmiertna, która dla robotników 
stanowiła dużą pomoc, a jednocześnie przyczyniała się do zwiększenia ilości członków. towarzystwo w Kępnie rozwijało się 
szybko: 1905 r. – przeszło 100 członków, 1910 r. – 294, a w 1915 r. już 300 osób. towarzystwo prowadziło też działalność patrio-
tyczną, m.in. poprzez upowszechnienie polskich książek z własnej biblioteki, w której znajdowało się 241 tomów.

1907 r. – w Kępnie – z inspiracji ks. proboszcza ignacego nowackiego – powstało także towarzystwo terminatorów, 
które liczyło 69 członków. W skład rady opiekuńczej wchodzili: dr józef trzciński, marian doerffer (adwokat), edmund 
Karłowski (aptekarz), ignacy szafarkiewicz (kupiec), antoni zimoch i borowski (rzemieślnicy). W 1912 r. towarzystwo 
terminatorów przekształcone zostało w  towarzystwo młodzieży polskiej. od początku swojej działalności organizacja 
krzewiła polskość, m.in. poprzez rozpowszechnianie książek z własnej biblioteki. W ramach towarzystwa istniała drużyna 
piłki nożnej, a w 1911 r. powstała orkiestra marszowa, poza tym odbywały się też zajęcia z gimnastyki i musztry. W latach 
1914–1915 towarzystwo musiało przerwać swoją działalność, władze niemieckie wydały bowiem zakaz gromadzenia się. 
W 1916 r. organizacja wznowiła swoją działalność.

1909 r. – w Kępnie powstała filia towarzystwa czytelni ludowych, na czele której stał edmund Karłowski. towarzystwo 
miało bardzo duże zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa poprzez m.in. zakładanie bibliotek na terenie Kępna i powiatu. 
W Kępnie towarzystwo czytelni ludowych otrzymało do własnej dyspozycji pomieszczenie w lokalu „drukarni spółkowej” 
przy obecnej ul. mickiewicza 1. biblioteka stowarzyszenia, znajdująca się w Kępnie, liczyła około 200 książek. towarzy-
stwo zakładało sobie jako cel budzenie zamiłowania do mowy ojczystej, do przeszłości, kultywowania obyczajów i poczucia 
odrębności narodowej. aby osiągnąć te założenia, stowarzyszenie organizowało spotkania z odczytami, dotyczącymi polskiej 
kultury i historii narodu, na które przychodziła licznie miejscowa ludność. 
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W  tymże 1909 r. z  inicjatywy teodozji Karłowskiej założone zostało towarzystwo czytelni Kobiet. przewodniczącą 
towarzystwa wybrana została teodozja Karłowska, jej zastępcą stanisława adamek, a bibliotekarką maria nowacka. stowa-
rzyszenie w 1909 r. liczyło 43 członków, a w 1920 r. – 102. na początku biblioteka dysponowała 234 książkami, a kilka lat 
później już 685 tomami. towarzystwo starało się upowszechnić czytelnictwo wśród dzieci i kobiet, poza tym zajmowało się 
organizacją i prowadzeniem dla młodzieży lekcji języka polskiego, historii i śpiewu (były to na ogół pieśni patriotyczne). 
towarzystwo czytelni Kobiet wraz z towarzystwem pań Św. Wincentego a’ paulo i towarzystwem Włościanek zajmowało się 
w okresie pierwszej wojny światowej działalnością dobroczynną, zbierając fundusze i dary dla bezdomnych.

1911 r. 22.10. – w Kępnie powstało towarzystwo uczniów Handlowych, ściśle współpracujące z towarzystwem młodzie-
ży Kupieckiej. oba towarzystwa prowadziły intensywną działalność naukową i patriotyczną, organizując m.in. kursy polskiej 
pisowni i korespondencji, urządzały wykłady o treści zawodowej i narodowej a także wycieczki, np. do grobu ks. augustyna 
Kordeckiego, kierującego obroną częstochowy przed szwedami. W związku z taką działalnością władze niemieckie uznały 
te organizacje za polityczne i często karały je mandatami pod pozorem nieprzestrzegania przepisów.

1912 r. – w domu Katolickim w Kępnie odbył się wiec protestacyjny przeciw antypolskiej ustawie wywłaszczeniowej 
uchwalonej przez sejm pruski w 1908 r. W wiecu wzięło udział około 800 osób, w tym około 200 kobiet, co było najlepszym 
świadectwem patriotycznej postawy polaków mieszkających w mieście.

1915 r. – w Kępnie powołany został Komitet niesienia pomocy rodakom w Królestwie, którym kierowała Helena trzciń-
ska. Komitet zbierał fundusze, które przekazywał ludności polskiej pod zaborem rosyjskim, zajętym wtedy przez armię 
niemiecką.

3. Znaczenie kępińskiej prasy w utrzymaniu polskości Kępna i okolic

W walce z germanizacją ważną rolę w Kępnie odegrała polska prasa lokalna. Wywarła ona też wpływ na ukształtowa-
nie się jedności narodowej polaków, mieszkających w Kępnie i w powiecie oraz na kształtowanie się postaw patriotyzmu. 
z wydawaniem polskich gazet były jednak problemy, w ich treść ingerowała bowiem niemiecka cenzura, która tępiła publicz-
ną oraz patriotyczną działalność polaków, przejawiającą się w różnej formie. natomiast antypolska prasa niemiecka, jak np. 
pismo „Kempener Wochenblatt”, wspierana była przez lokalne władze.

1855 r. – w Kępnie uruchomiony został przez juliusza aleksandra pierwszy zakład drukarski. mieścił się w oficynie domu 
przy ul. rynek 2. W drukarni w latach 1856–1857 drukowano pierwsze lokalne polskie czasopismo o nazwie „przyjaciel 
ludu Katolickiego”. redaktorami pisma byli: ks. paweł Fabisz, proboszcz w baranowie i ks. jan Korytkowski, proboszcz 
z trzcinicy. Gazeta wychodziła raz w tygodniu, choć nie zawsze regularnie. W sumie po ukazaniu się 61 numerów pismo 
przestało się ukazywać z powodu kłopotów finansowych i zbyt małego zainteresowania ze strony społeczeństwa. „przyjaciel 
ludu Katolickiego” był pismem o charakterze katolicko–narodowym. zakład drukarski juliusza aleksandra w Kępnie został 
zamknięty w 1857 r., a następnie przeniesiony do Środy.

1856 r. – w momencie, gdy przeniesiono siedzibę władz powiatowych z ostrzeszowa do Kępna, adam (adolph) ludwik 
z oleśnicy otworzył w mieście drukarnię, która była filią jego wydawniczego przedsiębiorstwa. W jego drukarni wydawany 

był organ urzędowy władz pruskich, dwujęzyczny 
tygodnik o nazwie „Wochenblatt des schildberger 
Kreises” – „tygodnik powiatu ostrzeszowskie-
go”. pismo to, po przejęciu drukarni w  1864 r.  
przez pawła amulonga, ukazywało się dwa razy 
w  tygodniu w  ilości 500 egzemplarzy, nieprze-
rwanie do końca 1939 r., pod nowym tytułem 
„Kempener Wochenblatt” (pismo antypolskie). 
po śmierci pawła amulonga zakład przejął Fryde-
ryk Kietzmann, wtedy wydawnictwo finansowały 
władze niemieckie z publicznych funduszy, a gazeta 
ukazywała się tylko w języku niemieckim. drukar-
nia mieściła się wtedy w  domu przy ul. nowoko-
ścielnej 34 (obecnie ul. poniatowskiego 3).

Pierwsza strona tygodnika niemieckiego pt. „Kempener Wochenblatt” o anty-
polskim charakterze, który ukazywał się w latach 1864–1939, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1861 r. – august Guja, Górnoślązak, założył i prowadził w Kępnie zakład drukarsko–litograficzny. W 1874 r. musiał 
zamknąć zakład, gdyż władze pruskie nie udzieliły mu poparcia.

1885 r. – w Kępnie przy ul. Warszawskiej 1 moritz albert Gottheiner uruchomił nowy zakład drukarski. W zakładzie 
tym drukowano tygodnik „Kempener anzeiger”, który przestał się ukazywać w 1904 r. po śmierci jego wydawcy i redaktora. 
zakład drukarski ostatecznie zamknięto w 1913 roku.

1913 r. – w  Kępnie powstała spółka udziałowa „drukarnia spółkowa” założona przez polaków, na czele z  dr. józefem 
trzcińskim. 21 kwietnia 1913 r. odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, na którym postanowiono, że od 1 lipca zacznie się 
ukazywać pismo pt. „nowy przyjaciel ludu” ze stałymi dodatkami niedzielnymi: „Gazetą niedzielną”, „Wieczorami pod lipą” 
oraz z dodatkiem dla młodzieży pt. „anioł stróż”. początkowo drukarnię urządzono w niewielkim lokalu u księgarza tomasza 
Godziny, członka rady nadzorczej. następnie spółka nabyła od banku ludowego w Kępnie za cenę 8300 marek plac przy  
ul. mickiewicza 1. Wybudowano tam drukarnię, a  jej wyposażenie sfinansował bank ludowy, który pokrył też początko-
we wydatki związane z wydawaniem „nowego przyjaciela ludu”. pierwszy numer pisma ukazał się 1 lipca 1913 r., a pierwsi 
abonenci (było ich 3000) otrzymali jako premię obraz kolorowy „droga Krzyżowa polski” czyli „Wywłaszczenie”. artykuł 
wstępny określał linię programową gazety. miało to być czasopismo polsko–katolickie, bezpartyjne, dążące do krzewienia 
polskości w Kępnie i powiecie. najlepiej ten program odzwierciedlały umieszczone obok tytułu dwa hasła: W imię Boże za wiarę 
i Ojczyznę oraz Oświata ludu dokona cudu. jak wynika z drugiego hasła pismo miało być przeznaczone dla czytelników ze wsi 
i z małych miasteczek w nadziei, że uświadomione polskie społeczeństwo skutecznie przeciwstawi się germanizacji. pierwszym 
naczelnym redaktorem gazety został mieczysław noskowicz (1878–1950), z zawodu dziennikarz, który był też autorem prac 
dramatycznych i scenicznych obrazków patriotycznych. W redagowanym przez siebie „nowym przyjacielu ludu” tchnął ducha 
patriotyzmu i walki o polskość. z kolei pierwszymi kolporterami zostali: stanisław muszyński, jan siwek, nikodem schmel-
ter i stanikowski. czasopismo ukazywało się trzy razy w tygodniu i miało objętość 4 stron. W związku z zamieszczonym do 
pierwszego numeru pisma obrazem policja pruska przeprowadziła rewizję w redakcji i drukarni, ale niczego nie znalazła. choć 
rewizje nie dały żadnego rezultatu, prokurator nakazał przeprowadzenie dochodzenia wobec redaktora stanisława muszyń-
skiego, odpowiedzialnego za wydrukowanie obrazu w nakładzie 3000 egzemplarzy. W 1914 r. nastąpiła zmiana na stanowisku 
redaktora naczelnego – nowym szefem został Franciszek Wojciechowski, po jego rezygnacji od maja 1915 r. antoni stefański. 

od 1 kwietnia 1914 r. spółka, dla polaków mieszkających we Wrocławiu i  jego okolicach, wydawała także „Gazetę 
Wrocławską” jako odmianę „nowego przyjaciela ludu”. celem czasopisma było podtrzymanie ducha narodowego i rozwi-
janie życia politycznego. redaktorami „Gazety Wrocławskiej” zostali Franciszek Wojciechowski i teofil cieciński. pierwszy 
jej numer rozszedł się szybko w tysiącach egzemplarzy. „nowy przyjaciel ludu” od początku przeżywał trudności finansowe. 
pierwszy kwartał przyniósł 4718,85 marek straty, taki stan trwał dość długo, stąd zmiany na stanowisku redaktora naczelnego. 
od marca 1916 r. redaktorem naczelnym został teofil cieciński, wielki patriota i działacz społeczny odznaczony medalem 
niepodległości. W tym czasie gazeta ukazywała się nieregularnie, a w okresie od 26 stycznia 1919 r. do 1 września 1919 r. 
zaprzestano jej wydawania. stało się tak dlatego, ponieważ na pierwszej stronie „nowego przyjaciela ludu” z 25 stycznia 1919 
r. zamieszczono rozporządzenie Komisariatu naczelnej rady ludowej w poznaniu, dotyczące poboru do wojska polskiego: 
wszystkich Polaków, którzy urodzili się w latach 1897, 1898, 1899. redaktor teofil cieciński odpowiedzialny za ukazanie się 
tego obwieszczenia schronił się w ostrzeszowie, 
gdyż za ten czyn musiałby stanąć przed niemiec-
kim sądem wojennym, który z pewnością wymie-
rzyłby mu surową karę. potwierdza to fakt, iż już 
25 stycznia po południu w  drukarni „nowego 
przyjaciela ludu” pojawił się oddział Grenz-
schutzu, poszukujący redaktora teofila cieciń-
skiego, którego zamierzano aresztować. przy tej 
okazji niemcy przeprowadzili rewizję, niszcząc 
część urządzeń drukarni, którą zamknęli, co 
uniemożliwiło dalsze wydawanie pisma. ukazało 
się ono ponownie 1 września 1919 r. pod redakcją 
ignacego szafarkiewicza, edmunda Karłowskie-
go i  Wacława Kokocińskiego. W  1920 r. teofil 
cieciński wrócił na swoje stanowisko.

Pierwsza strona „Nowego Przyjaciela Ludu” nr 36 z 14.08.1915 r., 
ze zbiorów prywatnych Feliksa Gruszki
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4. Kościół w obronie polskości w okresie zaborów

Kościół katolicki w Kępnie odegrał ogromną rolę w walce z germanizacją. poszczególni proboszczowie i księża swoją 
patriotyczną postawą dawali przykład, jak przeciwstawić się naporowi niemieckiemu. znalazło to wyraz przede wszystkim  
w drugiej połowie XiX w., kiedy to nasiliła się polityka germanizacyjna stosowana przez rząd pruski, na czele którego stał 
kanclerz otto von bismarck. W okresie tym duchowieństwo kępińskie nie tylko zajmowało się sprawami Kościoła i wiary, 
ale także bardzo aktywnie włączało się w obronę języka polskiego (księża odmawiali nauczania religii w języku niemieckim). 
zakładano także organizacje, stowarzyszenia i instytucje finansowo–gospodarcze, społeczne, kulturalne oraz religijne, które 
podkreślały znaczenie tradycji, kształtowały patriotyzm i poczucie odrębności narodowej polaków, odwoływały się do warto-
ści religijnych, prowadziły też pracę organiczną, by ludności polskiej mieszkającej w Kępnie i okolicy podnieść dobrobyt. 
W ten sposób skutecznie konkurowano na polu ekonomicznym z dominacją niemiecką.

1821 r. – dekanat kępiński, należący dotychczas do diecezji wrocławskiej, przyłączony został do diecezji poznańskiej.
1844 r. – w Kępnie powstało bractwo Wstrzemięźliwości założone przez ks. józefa Webera (proboszcza parafii kępiń-

skiej w latach 1833–1848, współzałożyciela ligi polskiej). patronką bractwa została matka boska. celem bractwa stała się 
walka z piciem alkoholu, a jego statut organizacyjny zakładał, że każdy członek będzie dążył do całkowitej wstrzemięźliwości. 
W pierwszym roku do bractwa wstąpiło 620 osób, co stanowiło około 38% wszystkich parafian (w Kępnie było wtedy 1645 
katolików). po kilkunastu latach aktywności bractwa nastąpiła stagnacja. dopiero ks. proboszcz józef iwaszkiewicz ożywił 
jego działalność, dzięki czemu w 1870 r. należało do niego 1577 parafian (w 1871 r. parafia kępińska liczyła 2194 katolików). 
po 30 latach liczba członków bractwa zmniejszyła się do 153 osób. 

1868 r. – w Kępnie wybudowano plebanię dla księży katolickich. budowa murowanej plebanii miała miejsce w okresie, gdy 
proboszczem był ks. józef iwaszkiewicz. W 1926 r. na strychu urządzono dwa pokoje z łazienką oraz położono nowy dach.

1870 r. 9.07. – z inicjatywy ks. proboszcza józefa iwaszkiewicza powstało w Kępnie stowarzyszenie pań miłosierdzia Św. 
Wincentego a’ paulo. zasady działalności oraz cele stowarzyszenia zatwierdził dla kół w archidiecezji poznańskiej arcybi-
skup leon przyłuski dekretem z 13 lutego 1850 roku. W Kępnie prezesem towarzystwa została wybrana teodozja Karłow-
ska, pomagały jej panie rybczyńska i lisowska. do stowarzyszenia w 1895 r. należały 153 osoby. organizacja miała przede 
wszystkim charakter charytatywny, gdyż jej głównym celem było niesienie pomocy biednym i chorym. panie ze stowarzy-
szenia organizowały zbiórki pieniędzy i żywności (pieniądze pozyskiwano m.in. ze sprzedaży fantów z  licytacji), zdoby-
wały fundusze na urządzenie gwiazdki dla biednych dzieci w domu Katolickim. z pomocy na ogół korzystało wtedy około 
300 osób dorosłych i około setka dzieci. oprócz działalności charytatywnej stowarzyszenie zajmowało się też czytelnictwem, 
udostępniając ludności polskiej, mieszkającej w Kępnie, książki o tematyce religijnej i patriotycznej.

1874 r. – ks. józef iwaszkiewicz (proboszcz parafii kępińskiej w latach 1860–1888) został usunięty z kępińskiego progim-
nazjum. przeciwstawiając się germanizacji, uczył młodzież w języku polskim. za nieprzestrzeganie zarządzeń niemieckie 
władze lokalne karały go także wysokimi grzywnami.

1878 r. – ks. Walenty Śmigielski za opór wobec bezprawnych ustaw majowych z 1878 r. był sądzony i przetrzymywany 
w więzieniu. z kolei ks. jan jurek (proboszcz parafii kępińskiej w latach 1888–1901) czynił starania o przywrócenie języka 
polskiego w nauczaniu religii.

1887 r. 6.09. – z inicjatywy Żydówki pauliny rosenbaum i Wiktora lisa, działacza społecznego, sprowadzone zostały do 
Kępna trzy siostry ze zgromadzenia sióstr boromeuszek. W Kępnie była wtedy wyjątkowo trudna sytuacja, w 1863 r., spłonął 
szpital katolicki, a przytułek żydowski nie zaspokajał potrzeb chorych i biednych. dekret ks. arcybiskupa juliusza dindera, 
zezwalający na otwarcie domu dla chorych i ubogich, częściowo rozwiązywał problem. siostry wykazały się dużą fachowo-
ścią i ogromnym poświęceniem, dzięki czemu w nabytym przez nie domu (w zakupie pomogła ofiarność społeczeństwa), za 
zgodą władz, w 1891 r. otworzyły ochronkę dla przedszkolnych dzieci. do ochronki uczęszczały również dzieci z biednych 
rodzin, gdyż miasto pokrywało ich pobyt w placówce. W 1895 r. siostry przy pomocy społeczeństwa otworzyły szwalnię dla 
dziewcząt, które ukończyły szkołę powszechną. szwalnia była miejscem, w którym zdobywały zawód, ale także uczyły się 
języka polskiego, w związku z czym władze pruskie nakazały używania tam tylko języka niemieckiego. od 1902 r. boromeusz-
ki zaczęły pracować w szpitalu powiatowym w Kępnie, choć władze miasta chciały tam umieścić niemieckie siostry zakonne. 
przyczynili się do tego mieszkańcy Kępna, którzy złożyli tysiące podpisów pod apelem popierającym polskie siostry zakonne. 
W 1910 r. zakonnice rozbudowały dom opieki, dzięki czemu mogły pomagać osobom starszym pozostawionym bez pomocy.  
od 1913 r. władze niemieckie zaczęły stosować represje wobec sióstr zakonnych. z chwilą rozpoczęcia wojny władze zamknę-
ły ochronkę i szwalnię, natomiast siostry mogły nadal prowadzić dom dla osób potrzebujących i sierot wojennych.
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1899 r. – ks. proboszcz jan jurek napisał pismo do rejencji w  poznaniu, w  którym żądał przywrócenia nauki religii 
i  śpiewu w  języku polskim w  młodszych klasach miejskiej szkoły powszechnej (władze niemieckie w  Kępnie były temu 
przeciwne, mimo iż zarządzenie z 1773 r. zezwalało na nauczanie religii w młodszych klasach w języku polskim). memoriał 
był pierwszym tego rodzaju protestem w całym zaborze pruskim, choć, niestety, nie został przez władze pruskie w poznaniu 
uwzględniony. Ks. proboszcz jan jurek w tymże 1899 r. założył w Kępnie bractwo Żywego różańca. nieco wcześniej w 1897 
r. ks. arcybiskup Florian stablewski nakazał, aby w każdej parafii powstało bractwo Żywego różańca. W Kępnie bractwo 
rozwijało się bardzo dynamicznie. należały do niego matki, mężowie, dziewczęta i młodzieńcy. Każda z tych grup tworzy-
ła tzw. róże o określonej liczbie członków, którzy to odmawiali modlitwę różańcową. stowarzyszenie było bardzo liczne, 
przeciętnie należało do niego od 800 do 1500 osób (w 1935 r. – 1505 członków, a w 1939 r. już 1693). bractwo miało wtedy 
duży wpływ na życie i działalność ludności katolickiej w Kępnie. od 1901 r. opiekę duszpasterską nad nim objął ks. proboszcz 
ignacy nowacki, przełożonym został najpierw józef łęcki, a następnie sylwester ogrodowski. przy bractwie, aby wspomagać 
osoby potrzebujące pomocy, utworzone zostały kasy zapomogowa i pośmiertna. W czasie zaborów członkowie stowarzysze-
nia odmawiali modlitwę różańcową za ojczyznę i za rodaków, którzy walczyli o wolność.

1901 r. 1.04. – proboszczem parafii kępińskiej został ks. ignacy nowacki (ur. 8.05.1872 r.), postać wielkiego formatu, wyjąt-
kowa pod każdym względem. Kiedy obejmował parafię kępińską władze kościelne postawiły przed nim trzy zadania: rozbudze-
nie ducha religijnego, budowę nowego kościoła i ratowanie polskiej mowy. przez okres zaborów ks. proboszcz konsekwentnie 
wcielał w życie te cele mimo represji i kar pieniężnych, jakie spotykały go ze strony niemieckich władz. od początku z wielką 
energią i zaangażowaniem rozpoczął duszpasterską, społeczną i narodową pracę. jego zasługami były: budowa domu Katolic-
kiego, groty matki boskiej z lourdes, a przede wszystkim postawienie wspaniałego kościoła parafialnego. W okresie zaborów 
nie tylko znakomicie pełnił posługę chrześcijańską dla wiernych, ale także bardzo aktywnie bronił polskości Kępna, swoją 
postawą pobudzał patriotyzm polaków i zachęcał ich do przeciwstawienia się germanizacji. był inicjatorem powstania i twórcą 
wielu stowarzyszeń oraz organizacji społecznych, religijnych, patriotycznych, a także instytucji finansowo–gospodarczych, które 
kładły nacisk na utrzymanie ducha narodowego i  dobrobyt polaków (towarzystwo robotników Katolickich, towarzystwo 
terminatorów, towarzystwo tomasza zana, bractwo Św. stanisława Kostki, członek rady nadzorczej banku ludowego, prezes 
czerwonego Krzyża, tajne zastępy harcerstwa polskiego). z jego inicjatywy odbywały się też w siedzibie czytelni kobiet tajne 
kursy dokształcające młodzież w zakresie języka polskiego i literatury polskiej. był prezesem rady ludowej na powiat kępiń-

ski, która działała w Kępnie w okresie powstania wielkopolskiego 
(1918–1919), za co został wraz z innymi działaczami internowany 
przez niemieckie władze. W polsce niepodległej wchodził w skład 
komitetu, przygotowującego w  1923 r. rolniczo–przemysłową 
wystawę oraz witał ówczesnego premiera polski, Wincentego 
Witosa, który przyjechał na jej otwarcie. 21 maja 1925 r. znalazł 
się w  gronie tych, którzy przyjmowali w  Kępnie prezydenta 
polski stanisława Wojciechowskiego. Ks. ignacy nowacki był też 
współorganizatorem i  gospodarzem zjazdu Katolickiego, który 
odbył się w Kępnie w dniach od 2 do 3 lipca 1932 r. z udziałem 
ks. prymasa augusta Hlonda. Władze kościelne, doceniając jego 
pracę i zdolności organizacyjne, 21 sierpnia 1933 r. mianowały go 
dziekanem kępińskim. za zasługi na polu społecznym i niepodle-
głościowym odznaczony został: złotym Krzyżem zasługi, złotym 
Krzyżem niepodległości i złotym Krzyżem pcK. W czasie okupa-
cji był wielokrotnie aresztowany przez niemców i  osadzony 
w więzieniu. zmarł 17 lipca 1943 roku. jego ciało przewieziono 
do Kępna, 24 marca 1947 r., i  pochowano na cmentarzu obok 
krzyża cmentarnego. W 1991 r. plac przy domu Katolickim zyskał 
imię Ks. ignacego nowackiego.

Ksiądz Ignacy Nowacki, proboszcz parafii kępińskiej 
w latach 1901-1939 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1901–1902 r. – od 2 grudnia 1901 r. ks. proboszcz ignacy nowacki zaczął pracę w progimnazjum kępińskim jako nauczy-
ciel religii. założył wtedy tajne towarzystwo tomasza zana, z którego wywodziło się w późniejszym czasie wielu działaczy 
niepodległościowych.

1905–1907 r. – w  Kępnie wzniesiono budynek domu Katolickiego, w  którym odprawiano nabożeństwa w  okresie 
budowy nowego kościoła. Ks. proboszcz ignacy nowacki, budując dom Katolicki, chciał, by służył rozwojowi życia religij-
nego, społecznego i narodowego. budynek był murowany i obszerny, składał się z dużej sali i mniejszej salki odgrodzonej 
zasuwaną kotarą, która w czasie uroczystości i imprez służyła jako scena estradowa. W domu Katolickim odbywały się zebra-
nia organizacji i stowarzyszeń katolickich.

1906 r. – obok domu Katolickiego pobudowana została piękna grota matki boskiej z lourdes wraz z bernadetką. Grota 
powstała wspólnym wysiłkiem parafian, którzy osobiście znosili kamienie na jej budowę. na ten cel złożyli też duże ofiary.

1906 r. – w  czasie strajku szkolnego dzieci kępińskich ks. proboszcz ignacy nowacki odczytał list ks. arcybiskupa 
Floriana stablewskiego w sprawie nauki religii w języku niemieckim. po jego odczytaniu powiedział: Prawdy katechetyczne 
należy dziatwie podawać w jej języku ojczystym. Władze niemieckie za te słowa i czynne popieranie strajkujących ukarały 
ks. proboszcza ignacego nowackiego grzywną 800 marek. oprócz tego ks. proboszcz zgromadzonym w kościele dzieciom 
opowiadał o bogu oraz bohaterach narodowych, śpiewał z nimi również polskie pieśni. W 1916 r. wydał nakładem „drukar-
ni spółkowej” śpiewnik „serce do boga”.

1911 r. 15.10. – ks. biskup edward lipowski dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła w  Kępnie. budowa 
nowej świątyni – w związku ze zwiększającą się liczbą wiernych w Kępnie – stała się koniecznością, stary, drewniany kościół 
nie wystarczał już na potrzeby parafii katolickiej. W 1907 r. ks. proboszcz ignacy nowacki wraz z dozorem Kościelnym (był to 
rodzaj obecnej rady parafialnej), w skład którego wchodzili: dr józef trzciński, Wiktor lis, antoni ziomek, adamek, skupnie-
wicz, zwrócił się do władz kościelnych o zgodę na powstanie nowej świątyni. Fundusze na budowę nowego kościoła częściowo 
zapewnił ks. alojzy Grzybowski, proboszcz kępiński w latach 1813–1833, który w testamencie, spisanym 5 czerwca 1830 r., 
zapisał na ten cel folwark „Grzybów”. majątek ten oddany został w dzierżawę i uzyskiwane w ten sposób pieniądze przezna-
czano na budowę nowego kościoła. chociaż fundusz z legatu ks. alojzego Grzybowskiego wzrósł do 125 tys. marek, suma ta 
ciągle była niewystarczająca, aby wybudować świątynię. dzięki ofiarności społeczeństwa zebrano dodatkową, potrzebną kwotę. 
projekt nowego kościoła opracował architekt roger sławski, budowę rozpoczęto w 1909 r. (w kwietniu 1909 r. przystąpiono do 
wyburzenia starego kościoła, a w październiku 1909 r. nowa świątynia była już pod dachem). prace budowlane i wykończenio-
we zakończyły się na początku października 1911 roku. budowa trwała dwa lata, a więc bardzo krótko, jak na ówczesne czasy. 
stało się tak dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza ignacego nowackiego, dozoru Kościelnego oraz całej wspólnoty katolickiej. 
Kościół zbudowano w stylu neobarokowym, jego rozmiary są imponujące: długość 48 m, szerokość 26 m, a wysokość wieży 
osiąga 49 m. Świątynia może pomieścić około 4000 wiernych. do wnętrza kościoła prowadzi pięć bram z frontu i jedna boczna. 
We wnękach na froncie kościoła umieszczone są trzy figury z piaskowca dłuta włoskiego rzeźbiarza (te rzeźby to: figura matki 
boskiej z dzieciątkiem, figura św. Wojciecha i figura św. stanisława). ofiarodawcami tych rzeźb byli: księgarz tomasz Godzina, 
lekarz Hermann mohry i stolarz leon możdzianowski. barokowy, drewniany ołtarz główny pochodzi z XViii w., jest pięknie 
rzeźbiony i przeniesiony ze starego kościoła, poświęcony ku czci najświętszego serca jezusowego. W jego wnętrzu znajduje się 
obraz serca jezusowego namalowany przez tadeusza popiela z Krakowa, ucznia jana matejki. nad ołtarzem znajduje się witraż, 

Dom Katolicki w Kępnie wybudowany w latach 1905–1907, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Grota Matki Boskiej z Lourdes wybudowana w 1906 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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przedstawiający patrona kościoła św. marcina. tadeusz popiel namalował także na łuku triumfalnym obraz „Hołd składany 
Królowej niebios przez naszych polskich patronów”.

po obu stronach kościoła przy prezbiterium znajdują się dwa boczne ołtarze. jeden z nich, po prawej stronie poświęcony 
jest opatrzności bożej. umieszczony na nim obraz olejny ze starego kościoła „cudowne rozmnażanie chleba” namalował 
aleksander stankiewicz w 1735 roku. przed tym ołtarzem przy końcu prawej, bocznej nawy, w dużej wnęce upamiętniają-
cej tysięczną rocznicę chrztu polski, znajduje się, przeniesiona ze starego kościoła, niezwykle cenna drewniana, barokowa 
chrzcielnica z XViii wieku w kształcie anioła, dźwigającego czarę. 

drugi ołtarz, znajdujący się po lewej stronie od ołtarza głównego, poświęcony jest matce bożej niepokala-
nego poczęcia, co uosabia umieszczona na nim figura matki boskiej wyrzeźbiona z  pięknego marmuru (dar 
bractwa różańcowego pań). obok ołtarza, pod stacją krzyżową nr i, znajduje się jeszcze jeden cenny zabytek 
ze starego kościoła, którym jest drewniana figura dzieciątka jezus, pochodząca z  XViii wieku. po lewej stronie 
kościoła, w  pobliżu bocznego ołtarza matki bożej niepokalanego poczęcia usytuowana jest ambona wykona-
na z  dębowego drewna. na ścianach świątyni znajdują się rzeźbione stacje drogi Krzyżowej poświęcone  
1 czerwca 1924 roku. W zakrystii wisi tzw. portret trumienny józefa Wiktoryna olszowskiego, właściciela Kępna z około 
1700 roku. organy zbudowane zostały w latach 1921–1923 przez organomistrza z rychtala, józefa bacha, a uroczystość 
oddania ich do użytku odbyła się 6 października 1923 roku. dzwony zostały zakupione w 1909 r. – pierwszy ważył 1375 kg, 
drugi – 750 kg, trzeci – 369 kg.

Roger Sławski – architekt w młodości i w okresie, 
gdy opracował projekt kościoła pw. św. Marcina w Kępnie, 
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Kościół św. Marcina w Kępnie,
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Budowa kościoła św. Marcina w Kępnie – R. Sławski tłumaczy 
księdzu I. Nowackiemu oraz robotnikom zasady projektu kościoła,
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Ołtarz główny, pochodzący ze starego kościoła poświęcony 
ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, 

ze zbiorów Gminy Kępno

Hołd składany Królowej Niebios przez naszych polskich patronów – 
namalowany przez Tadeusza Popiela, ucznia Jana Matejki, 

ze zbiorów Gminy Kępno

Drewniana figura Dzieciątka Jezus pochodząca 
ze starego kościoła (XVIII w.),

ze zbiorów Gminy Kępno

Ołtarz boczny Opatrzności Bożej pochodzący ze starego kościoła,
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Niezwykle cenna, drewniana barokowa chrzcielnica z XVIII w. 
w kształcie anioła, dźwigającego czarę, pochodząca ze starego kościoła, 

ze zbiorów Gminy Kępno
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1916 r. – z  inicjatywy ks. ignacego 
nowackiego w  Kępnie powstało bractwo 
Św. stanisława Kostki, w  ramach którego 
działały też dziewczęta. następnie 
utworzono odrębną organizację żeńską 
o  nazwie związek młodych polek, której 
patronem stał się ks. proboszcz ignacy 
nowacki. młode polki zakupiły i  dały 
do poświęcenia w  1919 r. sztandar, na 
którym umieszczono po raz pierwszy orła 
białego. W marcu 1920 r. z inicjatywy ks. 
ignacego nowackiego przekształcono 
związek młodych polek w stowarzyszenie 
młodzieży Żeńskiej.

5. Kępno w okresie powstania wielkopolskiego

niemcy, choć przegrali pierwszą wojnę światową (warunki zawieszenia broni podpisały 11 listopada 1918 r. w wagonie 
kolejowym pod compiegne), nadal okupowały ziemie byłego zaboru pruskiego, gdyż chciały postawić państwa, biorące 
udział w konfe rencji pokojowej w paryżu (konferen cja miała zadecydować o granicy nie mieckiej, w tym m.in. z polską) 
przed faktem dokonanym, mając nadzieję, że wpłynie to na pozostawienie Wiel kopolski w granicach państwa niemiec kiego. 
Widoczne stawało się, że podjęcie walk powstańczych po może w podjęciu decyzji o włączeniu tych ziem do państwa polskie-
go. Wybuch rewolu cji w niemczech, w listopadzie 1918 r., spowodował chaos, władze nie radziły sobie z zaistniałą sytuacją, co 
przyspieszyło podjęcie zdecydowanych kroków prze ciw zaborcy w Wielkopolsce.

odradzało się też niepodległe pań stwo polskie. powstały lokalne i cen tralne ośrodki władzy w kraju, co sprzyjało tworze-
niu się w Wielkopolsce jaw nych, polskich struktur niepodległo ściowych. działają cy w poznaniu, w konspiracji centralny 
Ko mitet obywatelski, 11 listopa da 1918 r., ujawnił się i przekształcił w naczelną radę ludową, która z kolei powołała Ko mi-
sariat naczelnej rady ludowej jako organ wykonawczy (skład: ks. stani sław adamski, Wojciech Korfanty, adam poszwiński). 
Komisariat polecił, aby terenowe komitety obywatel skie ujawniły się i rozpoczęły działal ność jako rady ludowe, przejmując 
władze samorządowe i administrację lokalną. do tworzenia rad ludowych w niemieckim parlamencie zachęcało także Koło 
polskie, wydało ono odezwę, w której czytamy: … Teraz naszym zadaniem jest wznieść gmach naszego państwa. Ha słem: jedna 
wola, jeden czyn! Twórz my państwo swoje. Przyszła Polska ludowa będzie i ludem tylko stać może. Dlatego powstają za zgodą naszą 
rady ludowe zogniskowane w Naczelnej Radzie Ludowej! apel ten odbił się szerokim echem w Wielkopolsce, w tym także w Kępnie, 
gdzie utworzono powiatową radę ludową, w skład której weszło kilkadziesiąt osób (przedstawiciele przemysłu, kupiectwa, 
in teligencji, ziemiaństwa, rzemieślników i robotników). przewodniczącym ra dy został ks. proboszcz ig nacy nowacki. rada 
miała zapewnić ład i porządek w mieście oraz zabez pieczyć życie i mienie mieszkańców. W związku z nowymi zadaniami 
wydała natych miast odezwę do społeczeństwa kępiń skiego, która m.in. głosiła: 

Polacy! Przeżywamy chwile przełomowe. W po czuciu obowiązku czuwania nad bez pieczeństwem życia i mienia mieszkań ców 
naszego powiatu w porozumieniu z naszymi posłami zawiązaliśmy organizację powiatową, która jako Rada Ludowa na powiat 
kępiński rozpoczęła działalność. Polacy!

1. Nie bierzcie udziału w możliwych zamieszkach ani w mieście ani na wsi.
2. Zachowajcie zimną krew, rozwa gę i spokój. Nie słuchajcie bu rzycieli i podszczuwaczy.
4. Organizujcie straże bezpieczeństwa, które czuwałyby nad po rządkiem i mieniem.
5. Zwracajcie się do nas z zaufa niem we wszystkich sprawach na głych i wątpliwych. Będziemy wydawali w miarę zaszłych 

wypad ków wskazówki: jak postępować.
6. Wzywamy wszystkich żołnierzy Polaków naszego powiatu, aby zachowali spokój i zgłaszali się w biurze Rady Żołnierzy 

w Kęp nie na ratuszu.

Organy w kościele pw. św. Marcina w Kępnie, 
ze zbiorów Socjum Kępno i Okolice (www.kepnosocjum.pl)
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z  obwieszczenia wynika, że organizowane miały być straże 
bezpieczeństwa (straże ludowe) jako organy powiatowej rady 
ludowej, których zadaniem było utrzymanie porządku i  zabez-
pieczenie mienia. W  tym okresie powstały też rady ludowe 
w baranowie, opatowie, siemianicach, łęce opatowskiej, rakowie 
i innych miejscowościach.

12 listopada w  sali strzelnicy niemcy wybrali swoją radę 
ludową i radę Żołnierską, z czym nie zgodził się obecny tam ks. 
proboszcz ignacy nowacki, który oświadczył, że w Kępnie istnie-
je już powiatowa rada ludowa, w  związku z  czym powołanie 
drugiej uważa za niepotrzebne. tymczasem niemiecka rada 
ludowa i Żołnierska w  tym samym dniu, 12 listopada, wydała 
obwieszczenie w  języku niemieckim, które w  tłumaczeniu na 
język polski brzmiało następująco (fragmenty):

2. Każde gromadzenie się na ulicach będzie karane.
4. Żandarmi i  urzędnicy policyjni będą uważani za patrol Rady 

Żołnierskiej.
5. Nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta czuwać będą 

patrole Rady Żołnierskiej. Są one oznaczone czerwoną wstęgą ze 
stemplem miasta Kępna. Czuwającym nad porządkiem trzeba się 
bezwarunkowo poddać. Wszelki opór będzie karany.

7. Oddać należy natychmiast wszelką broń i amunicję w biurze 
Rady Żołnierskiej. Wyjątek stanowią osoby posiadające zezwolenie 
na polowanie.

8. Grabieże, kradzieże i  wszelkie wybryki zakłócające spokój 
publiczny, bezpieczeństwo obywateli i Rady Żołnierskiej, karane będzie śmiercią.

9. Odstawa i  wydawanie środków żywnościowych pozostaje w  nie zmienionej formie pod nadzorem Rady Żołnierskiej 
i Ludowej. Wszelkie urzędy będą nadal czynne.

podpisała rada Żołniersko–ludowa 
w dn. 12 listopada 1918 r.

Wkrótce powiatowa rada ludowa podjęła współpracę z  niemiecką radą ludową (Volksrat: przewodniczący sędzia 
rudolf thiele) i  radą Żołnierską (przewodniczący erwin sonnenberg) w  celu ochrony mieszkańców przed rabunka-
mi i  napadami bez względu na pochodzenie sprawców. Wydano jednocześnie wspólne oświadczenie, mówiące o  tym,  
że od 12 listopada 1918 r. władza przeszła w ręce rady Żołnierskiej, zabronione zostało rozbrajanie niemieckich żołnierzy oraz 
wychodzenie z domu po godz. 17.00. oświadczono też, że nad bezpieczeństwem w mieście czuwać będą patrole rady Żołnier-
skiej. Wezwano mieszkańców miasta do organizowania wsparcia i pracy dla niemieckich żołnierzy, powracających z frontu.

powiatowa rada ludowa zajęła bardzo ostrożne stanowisko w sprawie ewentualnego udziału Kępna w powstaniu przeciw 
niemcom. taka postawa wynikała z  faktu, iż jej członkowie w większości byli pod wpływem narodowej demokracji (obóz 
polityczny o charakterze narodowym), która wychodziła z założenia, że na razie nie powinno podejmować się walki zbroj-
nej, lecz należy czekać na rozstrzygnięcia, jakie zapadną w tej sprawie w traktacie pokojowym w paryżu. taki punkt widzenia 
powiatowej rady ludowej w Kępnie znalazł swoje odzwier ciedlenie w artykule zamieszczonym w „nowym przyjacielu ludu”  
z 14 listopada 1918 r., który był prze drukiem tekstu z „Kuriera poznańskie go” (nr 259 z 1918 r.), organu narodowej demokra-
cji. treść tego artyku łu była następująca: Trony się walą. Rewolucja! A my, Polacy, w zaborze pruskim? Dla nas tutaj w każdym 
ra zie w tej chwili przełomowej najwyż szym nakazem jest zachowanie spoko ju i wstrzymanie się od wszystkiego, co by mogło wywołać 
zamęt. Nasze cele narodowe znajdują się na najlepszej drodze do urzeczywistnienia. Byłoby zbrodnią narodową, gdyby ktokol wiek 
w tym momencie, kiedy wszystkie nadzieje nasze ziszczają się, na szwank naraził sprawę naszą przez niewcze sne porywy burzące 
porządek społecz ny. jak wynika z artykułu, stanowisko powiatowej rady ludo wej w Kępnie było zgodne z zalece niami naczelnej 
rady ludowej, która, będąc pod wpływem narodowej de mokracji, miała podob ny punkt widzenia na sprawę powsta nia. 

Odezwa Powiatowej Rady Ludowej 
do społeczeństwa kępińskiego, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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niezależnie od stanowiska powiatowej rady ludowej w mieście miały miejsce przygotowa nia do udziału w ewentu-
alnym po wstaniu. działania tego typu podjęła przede wszystkim młodzież. W tym kierunku zmierzali też działacze różnych 
organizacji; w tym towarzystwa Gimna stycznego „sokół”, którzy witali na dworcu kolejowym w Kępnie żołnie rzy polskich, 
wracających z frontu, w ten sposób chcieli zachęcić i zaangażować ich do wzięcia udziału w organizacji powstania. akcję tę 
popierali także niektórzy człon kowie powiatowej rady ludowej, tacy jak: Wacław Hącia, edmund Karłowski i paweł jasiń-
ski. byli oni w kontakcie z por. mie czysławem paluchem (członkiem Ko misji Wojskowej przy naczelnej ra dzie ludowej 
w poznaniu), który pro wadził działania, mające przygotować powstanie w południowej Wielkopol sce. udzielał on wskazó-
wek na temat, jak tworzyć rady ludowe w terenie i jak przygotowywać powstanie zbrojne. 

tym czasem działania powiatowej rady ludowej szły w innym kierunku. 23 listopada 1918 r. na wspólnym zebraniu 
strony polskiej i  niemieckiej uchwalono, że należy usprawnić działalność administracji i  polepszyć współpracę z  radę 
Żoł nierską. W  celu osiągnięcia tych po stanowień powierzono kontrolę nad poszczególnymi urzędami następują cym 
osobom: landratura – Franci szek rozkoszny, poczta – Włady sław Żółtowski, magistrat i policja – Feliks suppert, dworzec 
towarowy – stefan staszak i józef Kaźmierski. dalsze zmiany nastąpiły w Kępnie 29 listopada 1918 r., wówczas w mieście 
odbyło się spotkanie zwołane przez magistrat (obecny burmistrz Wischanowski oraz landrat Gustaw scheele) i powiatową 
radą ludową (ks. proboszcz ignacy nowacki, paweł jasiński, Wacław Kokociński, Feliks suppert, steck, działo szyński). po 
dyskusji roz wiązana została rada Żołnierska, a na jej miejsce powołano wspólną straż ludową, w skład której wchodziło 
94 polaków oraz około 30 niemców i Ży dów, jej naczelnikiem wybrano Wacława Kokocińskiego.

W dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r. odby ło się w poznaniu posiedzenie sejmu dzielnicowego, w którym udział wzięło 
1403 delegatów. W obradach sejmu uczestniczyli także przedstawiciele powiatowej rady ludowej w Kępnie, którymi byli: 
ks. proboszcz ignacy nowacki, paweł jasiński, Wacław Hącia, teodo zja Karłowska i jan siwek. sejm powołał nową osiem-
dziesięcioosobową naczelną radę ludową i jej prezydium (przewodniczący – bolesław Krysie wicz) oraz wyłonił Komisariat 
naczel nej rady ludowej, a także wypowie dział się za odbudową niepodległej polski i przywróceniem polsce ziem, które 
należały do niej przed roz biorami. naczelna rada ludowa głosi ła jednak pogląd, że należy w tej spra wie czekać na decyzję 
traktatu poko jowego w paryżu, który ustali zachod nie granice polski. tymczasem w Kę pnie zaostrzyła się sytuacja między 
po lakami a niemcami. 4 grudnia 1918 r. przybył do Kępna oddział Heimatschutzu, liczący 75 żołnierzy, który miał rzekomo 
pilnować granicy i czuwać nad bezpieczeństwem w mieś cie. przybycie oddziału Heimatschut zu (Heimatschutz przemiano-
wany został na Grenzschutz) wywołało wzbu rzenie i protesty ze strony przede wszystkim ludności polskiej. W celu uspoko-
jenia tych nastrojów 5 grudnia 1918 r. zwołano wiec informacyjny (obecny burmistrz Kęp na Karl Wischanowski), na którym 
dowódca Heimatschutzu oświadczył, że w następnym dniu opuści miasto, co też uczynił. jednak kilka dni później, 9 grud nia 
1918 r., o świcie do Kępna wkroczyły w szyku bojowym oddziały niemieckiego Grenzschutzu w sile około 300 żołnierzy, 
uzbrojonych – oprócz karabinów ręcznych – w 25 ka rabinów maszynowych i 3 działa. od działy Grenzschutzu składały się 
w dużym stopniu ze zdemobilizowa nych niemieckich oficerów, uważają cych się za patriotów, którzy zorgani zowali ochot-
nicze oddziały (w szeregi Grenzschutzu wstępowali również koloniści, urzędnicy, a także młodzież). oddziały finansowało 
społeczeństwo i władze niemieckie, a ich celem stała się obrona interesów pruskich w Wielkopolsce. W ten sposób powstały 
poważne niemieckie siły zbrojne, na ogół świetnie uzbrojone, jak to miało też miejsce w Kępnie. Wkroczenie oddziałów 
Grenzschutzu ostro skrytykował przewodniczący powiatowej rady ludowej ks. ignacy nowacki. niemieckie władze miej sco-
we (Volksrat, magistrat, landrat) były również przeciwne obecności tych jednostek w mieście. W takiej sytuacji 9 grudnia 
1918 r. odbyło się spotkanie powiatowej rady ludowej i niemieckiej rady ludowej (Volksrat), na którym posta nowiono 
wysłać do dowództwa Vi Korpusu we Wrocławiu i do rządu rzeszy w berlinie wspólny protest w sprawie wkroczenia do 
miasta oddziałów Grenzschutzu. W związku z za istniałymi faktami rada ludowa (Volksrat) postanowiła na po siedzeniu –  
10 grudnia – prosić rząd niemiecki w berlinie o wyjaśnienie:

1. Czy wojsko zostało przysłane do Kępna na polecenie obecnego rzą du Rzeszy tylko dlatego, aby powraca jącym wojskom 
zapewniło opiekę i zabezpieczyć spokój i porządek.

2. Czy wojsko zostało przysłane tu dotąd przez Rząd Rzeszy, dlatego aby zapobiec gwałtownemu lub nawet bezkrwawemu 
włączeniu prowincji poznańskiej do nowego Państwa Pol skiego i czy rząd Rzeszy poczynił kro ki, aby znajdujące się tutaj oddziały 
wojskowe nie wpływały na ludność w duchu i życzeń tak niemieckich jak i polskich, aby w ten sposób przeciw działać ewentualnie 
niepożądanemu wynikowi referendum... 

odpowiedź rządu rzeszy z 23 grudnia 1918 r. była następująca: Wojsko ma jedynie strzec granic. Ono nie ma zadania 
miesza nia się w jakikolwiek sposób w  we wnętrzne – polityczne sprawy. Woj sko powstrzyma się od wszelkich wpły wów politycz-
nych na tamtejszą lud ność. tak więc jednostki Grenzschut zu pozostały w Kępnie. ich pierwszą czynnością było konfiskowanie 
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broni i amunicji, będącej w posiadaniu straży ludowej na terenie ratusza. takie wrogie po stępowanie Grenzschutzu wobec 
po laków zaczęło coraz częściej objawiać się na terenie Kępna, co, oczywiście, ujemnie wpłynęło na współżycie obu narodo-
wości. agresja żołnierzy Grenz schutzu wobec polaków uwidoczniła się w całej pełni 22 i 23 grudnia. Wtedy to dowódcy 
stra ży ludowej w mieście i powiecie (Wacław Kokociński, paweł jasiński) przedłożyli zarządowi policyj nemu w Kępnie 
protest. oto fragmenty tego pisma: 

1. Dnia 22 grudnia 1918 r. na Rynku zatrzymało trzech żołnierzy Heimatschutzu wzgl. Genzschutzu pie karza Czesława 
Rabiegę z Kępna i wezwała go do usunięcia kokardy, utrzymanej w polskich barwach naro dowych, którą nosił na lewej stronie 
marynarki. Rabiega zażądał wyjaś nienia (...). W odpowiedzi na to jeden z żołnierzy przystąpił do niego, zerwał mu kokardę, 
rzucił ją na ziemię i podeptał.

2. Dnia 23 grudnia 1918 r. za trzymali żołnierze Heimatschutzu mu rarza Ignacego Cierpika, instalatora Michała Kozioła 
i kupca Mariana Kłobusa z Baranowa i wezwali ich do usunięcia kokard, przy czym zagrozili im, że w wypadku sprzeciwu 
kokardy zostaną siłą odebrane. Kłobusa odpro wadzono na odwach, gdzie mu kokar dę zdjęto.

(...) Wspomniane poczynania w obe cnym czasie (...) nie pozostawiają miej sca panującemu w mieście spokojowi i porządkowi, 
jak również hamują do bre współżycie obu narodowości za mieszkałych w Kępnie.

mimo że komendant Grenzschutzu zapewnił obu komendantów straży ludowej, że to się już więcej nie powtórzy, 
żołnierze niemieccy zachowywali się coraz bardziej agresywnie, szczególnie w stosunku do tych polaków, którzy w miejscach 
publicznych, urzędach i sklepach mówili po polsku. zdarzały się też wypadki napadów na polaków, zabroniono im noszenia 
pol skich oznak, a poza tym niemcy występowali też przeciw polskim współrządom w Kępnie. W ten sposób niemcy chcieli 
wykazać, że Kępno jest miastem niemieckim i takim pozostanie.

sytuacja w Kępnie skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy 27 grudnia 1918 r. doszło do wybuchu w poznaniu powsta-
nia przeciw niemcom, które szybko zaczęło się rozszerzać na całą Wielkopolskę, objęło także ostrzeszów. do udziału 
w powsta niu w Kępnie przygotowywało się około 200 osób (osoby cywilne ćwiczyły strzelanie i musztrę w domu Katolic-
kim), a w powiecie i za prosną około 1000 osób. W tej sprawie jednak należało porozumieć się z dowództwem w pozna-
niu. W porozumieniu z por. mieczysławem paluchem, 28 grudnia 1918 r., do poznania wyjechała delegacja (dr aleksan-
der całkosiński, czesław ogrodowski i marynarz sobczyk) po zalecenia, co do dalszych losów ziemi Kępińskiej. delegacja 
otrzy mała odpowiedź, że z powodu nieko rzystnych granic powiatu (front nale żałoby wtedy przedłużyć o około 20–25 km), 
braku kadry powstańczej, bro ni i amunicji przystąpienie do otwar tej walki zbrojnej jest w tej chwili nie aktualne i nie należy 
w związku z tym przystępować do powstania. jednocześnie sugerowano, aby tworzyć zakonspirowane grupy wojskowo–
wywiadowcze, względnie wstępować do wojska polskiego na wolnych terenach. podobnego zdania, co do powstania w Kępnie, 
był także szef sztabu fron tu południowego zygmunt Wielicz ka, który w książce pt. „od prosny po rawicz. Wspomnienia 
z powstania wielkopolskiego 1918–1919 r.”, poznań 1931 r. pod datą  8 stycznia 1919 r. napisał: Mnie się zaś o zajęciu Kępna 
podówczas ani się śniło, gdyż przez to wydłużyłaby się li nia frontu o ok. 25 km, co przy na szym braku sił było zgoła niepożąda ne. 
dodać jeszcze należy, że siły Grenzschutzu w mieście i w okolicy miały w stosunku do ewentu alnych powstańców ogromną 
przewagę zarówno liczebną jak i w uzbrojeniu. W związku z tym także powiatowa rada ludo wa nawoływała do zrezygno-
wania z niepotrzebnego rozlewu krwi, co w efekcie spowodowało, że w Kępnie nie doszło do wybuchu powstania, tak jak 
to miało miejsce w pobliskim ostrzeszowie. zygmunt Wieliczka tak opi sał przystąpienie ostrzeszowa do powstania: Powia-
towa Rada składa jąca się z patriotów pod przewodnic twem Józefa Wężyka z Rogaszyc i Jana Derskiego z zapałem postanowiła 
przyłączyć się do powstania i wytężyć wszystkie siły dla utrzymania powiatu w posiadaniu Polski. Na jednogłośne życzenie Rady 
Ludowej objął dowódz two w Ostrzeszowskiem Stanisław Thiel z Doruchowa, który pokłada nych w nim nadziei nie zawiódł. 
ostrzeszów był najbardziej wysunię tym na południe odcinkiem w pows taniu wielkopolskim. oddziały po wstańcze walczące 
na tym froncie dą żyły w dalszych walkach do przejęcia Kępna.

W Kępnie Grenzschutz przejął władzę, wprowadzając wobec polaków coraz ostrzejsze nakazy i zakazy oraz przejawiając 
coraz większą agresję w stosunku do ludności polskiej. „nowy przyjaciel ludu” z 9 stycznia 1919 r. napisał: Dziś wyszło 
rozporządzenie, podpisane przez kierownika oddziału „Heimatschutza”, Humberta, burmistrza Wischanowskiego i za Volksrat 
decernenta przy burmistrzu Supperta, na mocy którego Kępno znajduje się w stanie wyjątkowym. Major koczującego w Kępnie 
Heimatschutzu wyraził się na zebraniu Volksratu, że Kępno jest miastem niemieckim i takowym też pozostać musi. Dziwi nas 
tylko, że obecni na tym zebraniu Polacy nie pouczyli p. majora, że Kępno było, jest i pozostanie polskim miastem. Niemieckim 
miastem jest Berlin, ale nigdy Kępno. Oprócz tego zamierza wydać ów major na żądanie kilku jego żołnierzy rozporządzenie, że 
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zakazuje noszenia polskich oznak jakiegokolwiek bądź rodzaju... W tymże wydaniu gazety jest także mowa o innych ograni-
czeniach wprowadzonych w mieście, a mianowicie: Kępno odcięto od wszelkiej komunikacji. Od niedzieli rano nie kursują 
pociągi na torze od Ostrzeszowa do Kostowa na Śląsku. Zatem nie dochodzi do Kępna żadna poczta z Poznania. Wkrótce nastą-
piły dalsze szykany, które opisuje „nowy przyjaciel ludu” z 14 stycznia 1919 r.: W niedzielę (10.01.1919 r.) o godz. 12 i pół 
zawezwano czcig. ks. prob. Nowackiego i redaktora naszego przed sąd „Heimatszucu”. Kapitan czynił odpowiedzialnymi tak 
czcig. ks. prob. jak redaktora naszego za wszelkie powstałe w mieście naszym wybryki, zaczynając, że ich to winą jest, że ludność 
jest wobec „Heimatszucu” wrogo usposobiona. na probostwie i w domu Katolickim Heimatschutz przeprowadził rewizję. 
po tym incydencie ks. proboszcz ignacy nowacki 11 stycznia wydał następujące oświadczenie: W nocy z piątku na sobotę 
(10 na 11 b. m.) urządził oddział tutejszego „Grenzschutzu” składający się z przeszło 20 ludzi uzbrojonych w karabiny i ręczne 
granaty u mnie ścisłą rewizję. Przeszukano i przetrząśnięto wszystkie pokoje, sklepy i góry probostwa, budynki gospodarcze i Dom 
Katolicki. Poszukiwano broni, której naturalnie nie znaleziono, bo broni żadnej nie posiadam, ani nie posiadałem nigdy. Rewizja 
trwała od 12 do 1/2 3 w nocy. Przyczyną miał być strzał czy wybuch granatu na ul. Owsianej. W nocy zaprowadzono mnie jeszcze 
na miejsce wypadku i czyniono różne nieuzasadnione zarzuty w słowach, a przecież żaden rozsądny Polak tego niegodziwego 
wybryku by się nie dopuścił. Proszę o zachowanie spokoju, zimnej krwi i powstrzymanie od nierozważnych czynów. 

po kilku dniach nastąpiły dalsze represje wobec polaków. „nowy przyjaciel ludu” z 16 stycznia 1919 r. tak je opisuje: Dnia 
13 stycznia 1919 r. wieczorem aresztowano z pośród obywateli kępińskich p. Wacława Hącię i Feliksa Zupperta. Wieczora owego 
odbywało się zebranie przemysłowców, na które przybył p. H. w towarzystwie oficera tutejszego „Grenzschutzu”, aby wyjaśnić 
zebranym cel aresztowania i zakomunikował, że jeszcze dalszych 3 panów się zabierze. Władza wojskowa (Gen. kdo we Wrocła-
wiu) zarządziła aresztowanie, ażeby wymusić na Polakach w Krotoszynie wydanie 5 zakładników Niemców zabranych przez 
tamtejsze władze polskie. Na drugi dzień przed południem przyaresztowano jako dalszego p. Floriana Adamka. Dowiadujemy 
się dalej, że ks. proboszcz Nowacki jest zakładnikiem, wolno mu atoli za słowem przebywać w domu i tylko w celu spełnienia 
obowiązków duszpasterskich dom opuszczać. o tych zajściach tak pisał w swej książce zygmunt Wieliczka: Jak poprzednio 
zaznaczyłem, zagwarantowaliśmy pobranie zakładników utrzymanie spokoju na odcinku krotoszyńskim. Jako odwet wzięli 
Niemcy ok. 12 stycznia 1919 r. w myśl groźby gen. v. Henduck’a, 5 zakładników w Kępnie i osadzili ich w tamtejszym hotelu, 
żadnej krzywdy poza tym im nie czyniąc. Ok. 15 stycznia przybył z Kępna za przepustką niemiecką adwokat Doerffer, aby inter-
weniować w sprawie zakładników kępińskich, których obiecali Niemcy zwolnić w zamian za zwolnienie zakładników z Kroto-
szyna. zarówno mjr stanisław thiel jak i dowództwo frontu południowego odmówiło zwolnienia zakładników niemieckich 
w Krotoszynie, gdyż ich przetrzymywanie zapewniało spokój na odcinku krotoszyńskim. odmowa nie zraziła mariana doerf-
fera, który interweniował w tej sprawie w poznaniu u Wojciecha Korfantego, który przychylił się do jego prośby i wyraził zgodę 
na wymianę zakładników. już wkrótce, bo 17 stycznia 1919 r., komendant okręgu ostrowskiego ppor. Władysław Wawrzyniak 
otrzymał depeszę następującej treści: Po porozumieniu się z  polską Powiatową Radą Ludową w  Krotoszynie oświadczamy, 
że zgadzamy się na zwolnienie ujętych tamże Niemców, o ile odzyskają wolność ujęci w Kępnie obywatele polscy. dzięki temu 
zakładnicy polscy w Kępnie odzyskali wolność. W Kępnie nadal jednak Grenzschutz ograniczał swobodę poczynań polaków, 
wprowadzając dalsze zakazy, o czym pisze „nowy przyjaciel ludu” z 21 stycznia 1919 r. cytując treść obwieszczenia z 19 
stycznia 1919 r., które brzmiało: Tutejsza władza wojskowa wydała następujące rozporządzenie, które z dn. 20 stycznia 1919 r. 
o godz. 7–mej rano nabiera mocy.

a) wszelka komunikacja do jak i z Kępna zostaje na wszelkich drogach oraz na obszarach pomiędzy nimi leżącymi od godz. 
5–tej po południu aż do 7–mej przed południem wstrzymana... Wobec osób, które są poza drogami temi bądź to za dnia lub nocy 
napotka, wystąpi się bezwzględnie z bronią. Kto o godz. 5–tej po południu aż do godz. 7–mej przed południem na wspomnianych 
6 drogach ku posterunkom się zbliża a na zawołanie natychmiast nie staje, zostaje ostrzeliwanym. Komunikacja kolejowa do 
Podzamcza została z dn. 18 stycznia 1919 r. od południa wstrzymana. 

innym przykładem stosowania represyjnych poczynań wobec polaków był zakaz wydawania „nowego przyjaciela 
ludu”. W edycji gazety z 25 stycznia 1919 r. ukazało się rozporządzenie wydane przez Komisariat naczelnej rady ludowej 
w poznaniu, dotyczące poboru do wojska polskiego tych polaków, którzy urodzili się w latach 1897, 1898, 1899. spowo-
dowało to ostrą reakcję władz wojskowych w Kępnie. W tym samym dniu, tj. 25 stycznia, w redakcji czasopisma zjawili 
się żołnierze Grenzschutzu, aby aresztować redaktora teofila ciecińskiego i postawić go przed wojennym sądem. redaktor 
teofil cieciński, ratując życie, uciekł do ostrzeszowa, a władze wojskowe zamknęły pomieszczenia redakcji. Gazeta przestała 
istnieć. trudno jest jednak dokładnie określić czas, w jakim miało to miejsce. ze zbiorów rocznika 1919 r., który znajduje się 
w bibliotece miejskiej, wynika, że przerwa w wydawaniu „nowego przyjaciela ludu” trwała od końca stycznia do września 
1919 r., wtedy wznowiono jego druk. stosując te nadzwyczajne, represyjne metody, Grenzschutz chciał zastraszyć polaków 
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i uniemożliwić ich udział w powstaniu. W ten sposób chciano wykazać, że Kępno jest niemieckim miastem, skoro nie bierze 
udziału w walkach powstańczych, a to z kolei miało sprawić, że kraje, biorące udział w konferencji pokojowej w Wersalu, 
podejmą decyzję o przyłączeniu Kępna do rzeszy niemieckiej. W Kępnie mimo rozejmu, zawartego 16 lutego 1919 r. między 
rzeszą niemiecką a  państwami ententy o  zaprzestaniu działań powstańczych, władza nadal należała do Grenzschutzu, 
w związku z czym sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, gdyż członkom powiatowej rady ludowej i innym działaczom 
patriotycznym groziło aresztowanie. część z nich (aleksander całkosiński – senior, ignacy całkosiński, tomasz Godzina – 
senior, stanisław Hącia, paweł jasiński, jan Kubera, Franciszek rozkoszny z Kępna, stanisław bynerowicz z opatowa, szubert 
ze słupi pod Kępnem i inni), schroniła się w ostrzeszowie. tymczasem jak piszą mieczysław depczyński i dr aleksander 
całkosiński („z dziejów parafii kępińskiej”) w nocy z 21 na 22 czerwca 1919 r. Grenzschutz aresztował około 20 działaczy 
patriotycznych (m.in. ks. proboszcza ignacego nowackiego) i umieścił ich w gmachu urzędu pocztowego w Kępnie. Wtedy to 
w całej pełni ujawnił się patriotyzm ludności polskiej w mieście, która na drugi dzień tłumnie zjawiła się pod pocztą, żądając 
uwolnienia aresztowanych, rzucając jednocześnie groźby pod adresem Grenzschutzu. uwięzionym zorganizowano pomoc 
żywnościową, a rada parafialna w zamian za zwolnienie ks. proboszcza ignacego nowackiego zaproponowała własne aresz-
towanie. na trzeci dzień aresztowani działacze zostali internowani i osadzeni w obozie jenieckim w neuhammer – nowej 
Kuźnicy na dolnym Śląsku, gdzie także przesyłano im pomoc w postaci artykułów żywnościowych i środków pieniężnych. 
ostatecznie zakładników zwolniono w sierpniu 1919 roku.

choć Kępno i powiat nie brały bezpośredniego udziału w powstaniu wielkopolskim, to wielu polaków z  tego terenu 
zaangażowało się aktywnie w walkę z niemcami w różnorodnej formie (była to młodzież należąca do różnych towarzystw, 
które wychowywały w duchu patriotycznym i narodowym, działacze tych organizacji a także niektórzy członkowie powia-
towej rady ludowej, jak np. aptekarz edmund Karłowski, Wacław Hącia i paweł jasiński). część z nich przedarła się przez 
prosnę i wstąpiła do wojska polskiego na wolnym terenie, z kolei inni zdołali się przedostać przez linię frontu i przyłączyć do 
powstańców ostrzeszowskich.

Jan Baraniak z żoną, Powstaniec Wielkopolski (pierwszy z prawej), 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Edward Matysiak – kępnianin, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Wiktor Binek, Powstaniec Wielkopolski i Śląski, pracownik straży 
granicznej i Urzędu Miasta w Kępnie,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Aleksander Caliński, Powstaniec Wielkopolski, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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Kępińscy Powstańcy Wielkopolscy – 
od lewej Edward Matysiak, Ignacy Szkopek,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Internowani kępniacy w obozie w Neuhammer w 1919 r.,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Mundur powstańca wielkopolskiego, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Dyplom uznania dla Ignacego Mosia za jego udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Powstańcy wiekopolscy przed plebanią w Myjomicach,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Plan ofensywy, której celem było wyzwolenie Kępna, 
źródło: zygmunt Wieliczka, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia 

z Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 r., poznań 1931



74

ci, którzy pozostali na miejscu, tworzyli zakonspirowane grupy powstańcze (od 3 do 5 osób), by pomagać aktywnie 
powstańcom, stosując różne metody oporu. powstawały one głównie w północnej części powiatu tam, gdzie przebiegał 
front powstańczy i w okręgu opatowskim wzdłuż granicy byłego Królestwa polskiego. jednostki te podlegały pawłowi 
jasińskiemu, komisarzowi straży ludowej na powiat kępiński i  aleksandrowi całkosińskiemu juniorowi, pseudonim 
Kwiatkowski. spotykali się oni w określonym miejscu i czasie z por. mieczysławem paluchem. W czasie takich narad 
omawiano aktualną sytuację polityczno–wojskową oraz zadania Kół powstańczych w powiecie kępińskim, które z biegiem 
czasu powinny stać się zawiązkiem polskiego wojska (według przemysława depczyńskiego razem Koła te liczyły około  
100 osób). przemysław depczyński w swoim opracowaniu pisał także o innych grupach działających przeciw niemcom, 
jak np. organizacji wojskowo–wywiadowczej utworzonej w Kępnie i kierowanej m.in. przez ignacego całkosińskiego. jego 
komórka miała za zadanie utrzymywanie łączności z władzami wojskowymi powstania, a także werbowanie, a następnie 
wysyłanie, polskiej młodzieży do oddziałów powstańczych i wojskowych, operujących na granicy powiatu ostrzeszow-
skiego i kępińskiego. ich zadaniem było też udzielanie pomocy w przekraczaniu linii demarkacyjnej6 w powiecie wieluń-
skim. obserwowano też oddziały Grenzschutzu, ich ruchy, miejsca postoju, stany liczbowe i uzbrojenie, ich stosunek do 
ludności polskiej oraz zamiary i plany dotyczące oddziałów powstańczych na froncie południowym. o wszystkich tych 
zamierzeniach i działaniach Grenzschutzu grupa ignacego całkosińskiego informowała przez swoich kurierów dowódz-
two frontu ostrzeszowsko–kępińskiego. poza tym przemycano także do ostrzeszowskich oddziałów powstańczych broń, 
amunicję i umundurowanie, które w części kupowano od żołnierzy Grenzschutzu, a częściowo zdobywano też w drodze 
podstępu. Grupa ignacego całkosińskiego współpracowała z innymi komórkami podziemnymi w Wieruszowie (edmund 
drepczyński), Henrykiem Klukowskim z Katowic, który był sierżantem sztabowym Grenzschutzu i z komórką wywia-
dowczą Walentego dąbka na odcinku słupia pod Kępnem–opatów–Wieruszów–praszka. Wywiad wojskowy na rzecz 
powstańców prowadzili też pochodzący z opatowa bracia mikołaj i ignacy Wittmanowie, którzy działali na terenie powiatu 
kępińskiego, kluczborskiego i sycowskiego. z ignacym Wittmanem współpracował ignacy tycner, sierżant Grenzschutzu, 
dzięki któremu zdołano ostrzec dowództwo ostrzeszowskich oddziałów powstańczych, przygotowujących atak na Kępno 
z 17 na 18 lutego 1919 r. o tym, że Grenzschutz – przez zdradę w szeregach powstańczych – przygotował się odpowiednio 
do odparcia tej ofensywy.

po wybuchu powstania w ostrzeszowie osoby z Kępna oraz powiatu zaczęły tworzyć oddziały powstańcze, które zdołały 
przedostać się przez linię frontu. oddziały powstańcze szybko rosły w siłę i według zygmunta Wieliczki, szefa sztabu grupy 
południowej, w skład której wchodził m.in. front ostrzeszowsko–kępiński, liczba powstańców na początku lutego wynosiła 
około 750 ludzi (4 ciężkie karabiny maszynowe i 11 lekkich karabinów maszynowych), a po 15 lutym 1919 r. zwiększyła się 
do 1150 osób (9 ciężkich karabinów maszynowych, 15 ręcznych karabinów maszynowych), natomiast oddziały niemieckie 
przed 11 lutym (ich liczba stale rosła) liczyły około 1400 żołnierzy świetnie uzbrojonych (47 karabinów maszynowych i 6 
dział). mimo tak dużej przewagi niemców oddziały powstańcze przystąpiły do ofensywy na froncie ostrzeszowsko–kępiń-
skim i 9 lutego 1919 r. dotarły do linii: parzynów–Kochłowy–mikorzyn–mechnice–lubczyna (10–15 km od Kępna), a kilka 
dni później walki unormowały się na odcinku rzetnia–turze–myjomice–ostrówiec–Kierzno–teklinów. 16 lutego 1919 r. 
powstańcy zajęli Kliny, a w dniu następnym zdobyli Korzeń i znaleźli się w odległości 4–6 km od Kępna. dalszym celem 
dowództwa ostrzeszowskiego było wyzwolenie Kępna i  powiatu, w  tym także podzamcza, co miało nastąpić w  wyniku 
ataku zaplanowanego w nocy z 17 na 18 lutego 1919 roku. z. Wieliczka tak opisuje próbę realizacji tych planów: Ofensywa 
zmierzała do zajęcia Podzamcza i zwinięcia linii niemieckiej wzdłuż toru Podzamcze–Kępno (...) stojąca w Podzamczu kompania  
29 pułku piechoty, licząca 120 ludzi miała również z Wieruszowa wręcz na Podzamcze uderzyć (....). Niestety, wszelkie tak celowe 
zarządzania, które musiały zakończyć się naszym sukcesem, zostały zdradzone. Widocznie mieliśmy w naszych szeregach szpiega, 
który zdążył powiadomić Niemców o zamierzonym ataku. Nasz konfident w garnizonie kępińskim, sierżant K. (Ignacy Tycner) 
zawiadomił nas, że zamiar uderzenia na Podzamcze w nocy z 17 na 18 luty jest zdradzony i że w celu odparcia tego ataku 
osadzili Niemcy bardzo mocno Świbę i  Podzamcze (...). Wobec takiego stanu rzeczy zdecydowaliśmy się na odwołanie ataku 
na Świbę, chcąc uchronić się od zbyt wielkich strat. niemcy wykorzystali sytuację i 19 lutego 1919 r. odbili Korzeń, ale w trzy 
godziny później miejscowość ta znalazła się ponownie w rękach powstańców. z. Wieliczka tak opisuje dalsze działania wobec 
Kępna: Atak ten projektowałem jako uderzenie wręcz z Korzenia i Klinów na Hanulin i Krążkowy z odcięciem Olszowej od Kępna 
i zwinięciem w ten sposób nieprzyjacielskiej linii Kępno–Podzamcze. Przerwa ta uniemożliwiła jednak doprowadzenie naszych 
dotychczasowych posunięć do końcowego celu – zajęcia Kępna, gdyż w dniu 20 lutego zakończyło wszelkie dalsze akcje bojowe 
nakazane nam przez Dowództwo Główne zawieszenie broni.
6  strefa ograniczająca podczas zawieszenia broni lub rozejmu walczące ze sobą strony i terytoria przez nie zajmowane.
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stało się tak dlatego, że, nieco wcześniej 16 lutego 1919 r., podpisano porozumienie o rozejmie między rzeszą niemiecką 
a państwami ententy, które oprócz innych rozstrzygnięć, mówiło też, że linia demarkacyjna między wojskami niemieckimi 
a oddziałami powstańczymi w Wielkopolsce przebiegać będzie wzdłuż aktualnej linii frontu. do dowództwa oddziałów na 
froncie ostrzeszowskim rozkaz o zaprzestaniu walk z niemcami dotarł dopiero 26 lutego 1919 roku.

ostateczny traktat pokojowy z  niemcami podpisany został 28 czerwca 1919 r., ze strony polski podpisali go ignacy 
paderewski i roman dmowski. traktat ustalał m.in. granicę między niemcami a polską, przyznając polsce pomorze Wschod-
nie bez Gdańska i prawie całą Wielkopolskę (około 45,5 km2 z około 3 mln ludności). ratyfikacja tego traktatu przez polskę 
nastąpiła 31 lipca 1919 r., ale w życie wszedł dopiero (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) po ratyfikacji przez pięć wielkich 
mocarstw. ostatecznie zaczął obowiązywać 17 stycznia 1920 roku. Wtedy także Kępno powróciło do polski. W tym dniu do 
Kępna wkroczył 11. pułk strzelców Wielkopolskich na czele z dowódcą frontu ostrzeszowsko–kępińskiego płk. stanisławem 
thielem. z tej okazji na rynku odbyła się msza święta polowa koncelebrowana przez ks. proboszcza ignacego nowackiego. 
Kępno swoje wcielenie do państwa polskiego zawdzięczało w ogromnej mierze postawie polaków, którzy w okresie zaborów 
wykazali się wielkim patriotyzmem i poczuciem ducha narodowego, przeciwstawiając się skutecznie, przy ogromnym współ-
udziale Kościoła, germanizacji życia społeczno–politycznego, kulturalnego, oświatowego, gospodarczego oraz religijnego.

Msza św. polowa na Rynku 17 stycznia 1920 r. w związku z włączeniem Kępna do Macierzy, 
źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, wydawca Gmina Kępno, Kępno 2014, s. 94
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VI. Kępno w granicach II Rzeczypospolitej

rzeczą znamienną w  Kępnie w  okresie międzywojennym były niezwykły entuzjazm i  zaangażowanie społeczeństwa 
kępińskiego w  odnowę życia narodowego, w  pracę na rzecz rozwoju miasta, dzięki czemu wybudowany został stadion 
sportowy oraz sala gimnastyczna „sokolnia”, jedna z największych inwestycji tamtych lat.

podziw musi również budzić udział mieszkańców Kępna i powiatu w działalności licznych stowarzyszeń oraz organizacji 
społecznych, związanych z wszystkimi dziedzinami życia w mieście, co integrowało społeczeństwo we wspólnym działaniu 
na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. duży wpływ na rozwój życia gospodarczego w Kępnie i w powiecie miały wystawy 
przemysłowo–rolnicze zorganizowane w Kępnie w 1923 r. i w ostrzeszowie w 1934 r. (od 1932 r. powiat ostrzeszowski 
został zlikwidowany, a jego terytorium włączono do powiatu kępińskiego). W wystawach wzięli udział liczni wystawcy, nie 
tylko z powiatu kępińskiego, ale z całej Wielkopolski, co miało wielkie znaczenie dla rozwoju miasta tym bardziej, że wystawę 
odwiedził premier polski, Wincenty Witos.

znaczącą rolę w  życiu politycznym miasta i  powiatu odgrywały partie o  charakterze chrześcijańsko–narodowym 
i  ludowym. W  wyborach do parlamentu właśnie te partie uzyskiwały największą liczbę głosów, z  tym, że ludowcy mieli 
największe wpływy na wsi. z kolei komuniści i socjaliści nie odgrywali większej roli ani w Kępnie, ani w powiecie, co przekła-
dało się na wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych, w których uzyskiwali niewielką ilość głosów.

ogromną rolę w życiu miasta, szczególnie w zakresie wiary, odegrał Xii zjazd Katolicki w 1932 r., w którym wzięły 
udział delegacje z całej Wielkopolski. jego gościem był nawet prymas polski, kardynał august Hlond, a ojciec Święty na 
ręce organizatorów przesłał specjalny list. przebieg zjazdu oraz jego przesłanie odbiły się szerokim echem w Wielkopolsce 
i w całej polsce. Kępno zyskało na znaczeniu jako miasto, które umie być organizatorem dużych imprez i potrafi sprostać 
wielkim wyzwaniom.

1. Obszar i zabudowa miasta

Kępno po włączeniu do państwa polskiego było miastem przygranicznym, położonym na południowym zachodzie 
Wielkopolski. bliskość granicy niemieckiej (18 km) utrudniała rozwój ośrodka. W niewielkim stopniu zwiększył się obszar 
miasta, ale z biegiem czasu dostrzega się zwiększenie liczby budynków i mieszkań.

1926 r. – obszar miasta wynosił około 693 ha (w 1910 r. – około 664 ha), budynków mieszkalnych było 477, a izb miesz-
kalnych 1514.

1938 r. – obszar miasta nadal wynosił około 693 ha, w tym grunty orne stanowiły około 301 ha, łąki – 196,5 ha, ogrody – 
około 20 ha, pastwiska – około 9,5 ha. część zabudowana łącznie z placami, ulicami i terenami wodnymi obejmowała około 
167 ha (27% obszaru miasta). domów mieszkalnych było 633, w tym 25 budynków o charakterze publicznym. rozbudowa 
miasta odbywała się na ogół w jego dotychczasowych granicach, przede wszystkim w okolicy ul. Warszawskiej oraz od strony 
południowej, gdzie budowano z reguły wille należące do inteligencji, wyższych urzędników i kupców.

1936 r. – powołany został specjalny komitet, którego zadaniem było wypracowanie planów dalszej rozbudowy miasta. 
Komitet zakładał, że północna część Kępna przeznaczona zostanie przede wszystkim na rozwój przemysłu. aby odciążyć 
śródmieście, planowano wybudowanie autostrady wzdłuż ulicy osińskiej i Wieluńskiej. 

2. Władze miejskie i ich organizacja

po uzyskaniu przez polskę niepodległości powstał problem ustalenia granic rzeczypospolitej. Granica polski z niemca-
mi ustalona została na mocy postanowień traktatu Wersalskiego, który strony walczące w  i  wojnie światowej podpisały  
28 czerwca 1919 roku. zgodnie z nim do polski włączono pomorze Wschodnie bez Gdańska i prawie całą Wielkopolskę wraz 
z Kępnem, co stanowiło razem obszar wielkości 45,5 tys. km2, zamieszkały przez prawie 3 miliony ludzi.

Wtedy jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęły przed państwem polskim była integracja ziem polskich, bowiem 
występowały różnice, dotyczące trzech zaborów w  zakresie prawa, stosunków politycznych, gospodarczych, oświaty, 
administracji rządowej i  samorządowej. z  ziem zaboru pruskiego, które wróciły do państwa polskiego, utworzono dwa 
województwa: pomorskie z siedzibą władz w toruniu i poznańskie z siedzibą władz w poznaniu. między tymi wojewódz-
twami a  resztą polski istniały dość duże odrębności, dotyczące administracji rządowej i  organów samorządowych.  
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Władze centralne w Warszawie dążyły do stopniowego scalenia tych ziem z resztą polski, w związku z czym sejm ustawo-
dawczy (wybory do sejmu ustawodawczego na mocy dekretu tymczasowego naczelnika państwa, józefa piłsudskiego 
odbyły się 26 stycznia 1919 r.) 1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o powołaniu ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, które 
miało ten cel zrealizować. nowa instytucja miała także uprawnienia ustawodawcze i mogła zmienić poniemieckie przepisy 
w zakresie administracji. ministerstwo miało stopniowo realizować następujące zadania:

– przejęcie administracji od Komisariatu naczelnej rady ludowej i władz niemieckich,
– administrowanie dzielnicą,
– stopniowe przekazywanie poszczególnych działów administracji odpowiednim ministrom,
– dostosowywanie prawa do systemu prawnego, obowiązującego w pozostałej części polski.
po wypełnieniu swojej funkcji ministerstwo zostało zlikwidowane 28 kwietnia 1922 roku. jednak początkowo w gminach 

miejskich, takich jak Kępno, obowiązywał ustrój władz samorządowych, oparty na dotychczasowym systemie pruskim. Według 
ordynacji miejskiej z 1853 r. organem uchwałodawczym i kontrolnym była rada miejska (w Kępnie zasiadało w niej 12 radnych 
wybieranych systemem trzyklasowym na 6 lat. co 2 lata trzecia część radnych ustępowała), a organem wykonawczym magistrat 
(w jego skład wchodził tzw. zawodowy burmistrz wybierany na 12 lat przez radę miejską, jego zastępca i ławnicy).

Wyższą niż gmina jednostką podziału terytorialnego był powiat, posiadający osobowość prawną i  własny majątek. 
W powiecie władzę samorządową stanowił sejmik powiatowy jako organ uchwalający i kontrolujący (wybory do sejmiku 
były pośrednie – w jego skład wchodziło 2 przedstawicieli każdej gminy oraz miast niewydzielonych), a organem wykonaw-
czym i zarządzającym był wydział powiatowy (jego członków na 3–letnią kadencję wybierał sejmik powiatowy). na czele obu 
organów stał starosta, który odpowiadał przede wszystkim za spokój i bezpieczeństwo, kontrolował działalność partii politycz-
nych oraz stowarzyszeń w powiecie. pełniąc funkcję starosty rządowego (kierował państwowym starostwem powiatowym) 
i jednocześnie przewodniczącego organów samorządowych, był odpowiedzialny za całokształt gospodarki samorządowej. 
na takich samych zasadach funkcjonował system władzy w powiecie kępińskim. W 1921 r. powiat kępiński o powierzchni 
około 707 km2 liczył 52 718 mieszkańców. 7 stycznia 1932 r. rada ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego 1 
kwietnia 1932 r. niektóre powiaty zostały zlikwidowane, w tym powiat ostrzeszowski, a jego terytorium włączono do powiatu 
kępińskiego. powiat liczył wtedy 12 gmin, 120 gromad oraz 3 miasta (Kępno – 7 496, ostrzeszów – 5 851, Grabów – 1 688), 
jego obszar w 1935 r. wynosił 1 178 km2, a liczba mieszkańców osiągnęła wtedy 90 300 osób.

1920 r. początek – wojewoda poznański na mocy swych uprawnień rozwiązał rady miejskie i  magistraty na terenie 
województwa wielkopolskiego w miastach liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców, a więc także w Kępnie, które liczyło 
wtedy około 6695 osób. W  tych miastach powołane zostały nowe rady i  magistraty. W  Kępnie wojewoda mianował 17 
radnych, którymi byli: Franciszek borowski, piotr cebulski, teofil dembecki, augustyn Fietz, Herman Flegier, Wacław Hącia, 
andrzej Koterba, lauwan, Herman mohry, stanisław nawrocki, Wacław przewoźny, Walenty przybyszewski, jan siwek, jan 
szubiński, Franciszek tyc, leon Wencek i józef Wilaszek. tymczasowym burmistrzem został edmund Karłowski, a w skład 
magistratu wchodzili: tomasz Godzina, aleksander całkosiński, Władysław ogrodowicz, stefan staszak.

1920 r. 3.07. – odbyło się pierwsze posiedzenie rady miejskiej w  Kępnie. Wybrano wówczas przewodniczące-
go rady, którym został dr Hermann mohry (16 głosów), natomiast jego zastępcą wybrano Walentego przybyszewskiego  
(13 głosów), a sekretarzem leona Wencka (13 głosów). na tejże sesji powołano w ramach rady następujące komisje: admini-
stracyjną, etatową, szkolną, budowlaną, zakładów komunalnych, żywnościową, do spraw ubogich i  sanitarną. Wszystkie 
komisje wybrano do 31 sierpnia 1920 r., natomiast komisję szkolną na 3 lata.

1920 r. 31.07. – odbyła się sesja rady miejskiej, na której wybrano na stałe urzędowanie burmistrza w osobie józefa 
respondka (16 głosów). zlikwidowano miejską Kasę oszczędnościową, którą przeniesiono do powiatowej Kasy oszczędno-
ściowej, powołano dodatkowo komisję mieszkaniową.

1920 r. 6.09. – rada miejska podjęła uchwałę o utworzeniu w Kępnie ochronki (przedszkola).
1921 r. 8.01. – rada miejska, uchwaliła budżet gminy Kępno na 1921 r. w następującej wysokości:
– dochody: 740661 marek niemieckich,
– wydatki: 740661 marek niemieckich.
1921 r. 21.02. – rada miejska na 12 lat ponownie wybrała na burmistrza miasta józefa respondka (obecnych 9 radnych 

– wszyscy głosowali za tak), począwszy od 1 lipca 1921 r. (pensja podstawowa – 1500 marek niemieckich, wysługa lat 750 
marek, datek drożyźniany – 7936 marek).

1921 r. 12.08. – ukazało się rozporządzenie wydane przez ministra byłej dzielnicy pruskiej, które częściowo zmienia-
ło dotychczasowy pruski ustrój miejski. organem ustawodawczym i kontrolnym stała się rada miejska, wybierana na 4 lata 
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w wyborach pięcioprzymiotnikowych (powszechne, równe, tajne, bezpośrednie, proporcjonalnie). burmistrza i członków, 
tworzących magistrat, wybierała rada miejska na okres 12 lat, a ich wybór zatwierdzał wojewoda. rada miejska i magistrat 
były równorzędnymi partnerami, o  czym świadczył fakt, iż uchwały rady, aby weszły w  życie, musiały być zatwierdzone 
przez magistrat, który mógł je zawiesić, jeśli uznał którąś z nich za nielegalną. z kolei uchwały magistratu musiał zatwierdzić 
burmistrz. rada miejska wybierała także wiceburmistrza na 6 lat oraz 4 ławników, także na 6 lat, z których połowa ustępowała 
co 3 lata. Władzę nadzorczą nad ich działalnością sprawował wojewoda.

1921 r. 24.09. – rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Kępna do związku aktywizacji miast.
1921 r. 10.12. – odbyły się wybory do rad miejskich zgodnie z nową ordynacją wyborczą. W Kępnie do wyborów przystą-

piło pięć ugrupowań, których kandydaci na radnych znaleźli się na ponumerowanych listach. poszczególne ugrupowania 
uzyskały następujące wyniki:

– mniejszość niemiecka (lista nr 1) – 230 głosów, co dało 1 mandat – augustyn Fietz,
– ugrupowanie kompromisowe (lista nr 2), inaczej zwane obywatelskim (tworzyły: związek ludowo–narodowy, czyli 

endecja i chrześcijańska demokracja, zwana chadecją – były to ugrupowania o charakterze konserwatywno–narodowym, 
popierające Kościół katolicki) – 1099 głosów, 9 mandatów (julian bogucki, józef Feige, teodozja Karłowska, stanisław Korze-
niewski, jan łuczak, Henryk pisarski, jan siwek, jan szubiński, józef Wilaszek), 

– związek inwalidów i  ich sympatyków, a  także bezpartyjni obywatele (lista nr 3) – 235 głosów, dwa mandaty (piotr 
jasiak, Franciszek Karolak),

– narodowa partia robotnicza (lista nr 4) – 717 głosów, sześć mandatów (michał adamczewski, jadwiga jagodzińska, 
stanisław nawrocki, stefan staszak, ignacy Wasielewski, urban zielonka),

– polska partia socjalistyczna (lista nr 5) – nikogo nie wybrano z tej partii, gdyż uzyskała za małą ilość głosów.
udział w głosowaniu wzięło 2281 obywateli, mieszkających w Kępnie. W wyborach zdecydowane zwycięstwo odnio-

sło ugrupowanie o charakterze prawicowo–chrześcijańskim, natomiast lewicowa polska partia socjalistyczna miała niemal 
zerowe poparcie, nie zdobywając żadnego mandatu. przewodniczącym rady miejskiej został wybrany julian bogucki (12 
głosów), a sekretarzem stanisław Korzeniewski. burmistrzem wybrano józefa respondka (18 głosów), który w listopadzie 
1922 r. zrezygnował z pełnienia tej funkcji. po jego odejściu stanowisko burmistrza od 1 lipca 1923 r. objął Wacław Kokociń-
ski, początkowo jako burmistrz tymczasowy, a od 1 kwietnia 1924 r. już jako burmistrz zawodowy.

Ogłoszenie o wyborach do Rady Miejskiej w Kępnie, 
które miały się odbyć 10.12.1921 r., 

ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu

Julian Bogucki, przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie 
w latach 1924–1939, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1925 r. 4.10. – odbyły się wybory do rad narodowych. Kępno podzielono na dwa obwody, w wyborach mogły brać udział 
osoby, które ukończyły 21 lat i od 12 sierpnia 1921 r. miały stałe miejsce zamieszkania. W mieście ukształtowało się pięć 
ugrupowań, które wzięły udział w wyborach i uzyskały następujące wyniki:

– narodowa partia robotnicza (lista nr 1) – 816 głosów, 7 mandatów (Władysław ceglarek, piotr jasiak, piotr mierzwiak, 
Wacław michalczyk, stanisław nawrocki, stanisław ratajczak, tomasz skiba),

– ugrupowanie obywatelskie (związek ludowo–narodowy) – (lista nr 2) – 769 głosów, 7 mandatów (julian bogucki, 
józef Feige, stanisław piątkowski, jan siwek, jan szubiński, mieczysław szymkowiak, józef Wilaszek),

– ugrupowanie kobiece (lista nr 3) popierane przez chrześcijańską demokrację – 211 głosów, 2 mandaty (teodozja 
Karłowska, pelagia nieborakowa),

– ugrupowanie urzędnicze (lista nr 4) – 205 głosów, 1 mandat (jan espener),

Wacław Kokociński, burmistrz miasta Kępno w latach 1923–1938, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Oficjalny skład Rady Miejskiej w okresie od 10.12.1921 r. (4.12.1921 r.  
został wpisany omyłkowo) do 4.10.1925 r., 

ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu

Pismo burmistrza Józefa Respondka z 20.01.1922 r. 
o upaństwowieniu policji w Kępnie, 

źródło: anna lubojańska, mateusz lewek, 95 lat Policji na Ziemi 
Kępińskiej 1919–2014, Kępno 2014, s. 13
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– mniejszość niemiecka (lista nr 5) – 121 głosów, 1 mandat (johann durniak). ponownie zwycięstwo odniósł związek 
ludowo–narodowy, występujący jako ugrupowanie obywatelskie, z którym związane było ugrupowanie kobiece. przewod-
niczącym rady miejskiej nadal pozostał julian bogucki.

1926 r. – ukazało się zarządzenie, które ograniczyło uprawnienia władz miejskich, spod ich kompetencji wyłączono 
sprawy policyjne.

1929 r. 6.10. – odbyły się wybory do rady miejskiej w Kępnie. W wyborach wzięła udział jedna partia i cztery ugrupowa-
nia, które osiągnęły następujące wyniki:

– mniejszość niemiecka – 166 głosów, jeden mandat (ernest Vegehaupt),
– Komitet Gospodarczo–obywatelski (związek ludowo–narodowy) – 882 głosy, 8 mandatów (Władysław bielecki, julian 

bogucki, teodozja Karłowska, józef Kukuła, stanisław laskowski, Franciszek machiński, Franciszek schlesinger, józef Wilaszek),
– narodowa partia robotnicza – 678 głosów, 6 mandatów (józef Krzak, piotr Kula, edmund malak, leon masłeka, stani-

sław ratajczak, tomasz skiba),
– lista urzędników – 216 głosów, jeden mandat (dr eugeniusz Kowalewski),
– blok bezpartyjny – 330 głosów, dwa mandaty (jan Kwaczewski, stanisław rybak).
W wyniku wyborów w mieście nadal władza należała do sił związanych ze związkiem ludowo–narodowym, a przewod-

niczącym rady pozostał julian bogucki.
1933 r. 23.03. – sejm uchwalił ustawę o częściowej zmianie ustroju władz miejskich, inaczej nazywaną też ustawą scale-

niową, która wprowadzała jednolitą organizację samorządu terytorialnego. ustawa ta dawała większe niż dotychczas upraw-
nienia władzy wykonawczej. do rady miejskiej obywatele wybierali radnych w wyborach powszechnych, równych, tajnych, 
bezpośrednich i proporcjonalnych. zgodnie z nową ustawą w radzie zasiadało nie 18, lecz 16 radnych. zamiast magistratu 
wprowadzono pojęcie zarządu miejskiego. mianem magistratu określano tylko tę część zarządu miejskiego, która zajmowała 
się budżetem, opłatami i sporządzaniem regulaminów wewnętrznych. Wzrosły przede wszystkim kompetencje burmistrza. 
działał on w imieniu zarządu miejskiego, jemu też podlegały w mieście administracja i gospodarka. burmistrz reprezento-
wał również gminę na zewnątrz. obradom rady miejskiej przewodniczył on lub jego zastępca. W skład zarządu wchodzili: 
burmistrz, jego zastępca i 3 ławników. rada i zarząd wybierani byli na 5 lat, z wyjątkiem zawodowych członków, którzy 
mianowani byli na 10 lat. Kadencja burmistrza niezawodowego, a taki był wtedy w Kępnie (Wacław Kokociński), trwała 6 lat. 
nadzór nad miastami niewydzielonymi z powiatu (Kępno było takim miastem) należał do starosty (poprzednio do wojewo-
dy) i wydziałów powiatowych.

ustawa scaleniowa ustaliła też jednolitą organizację samorządu powiatowego. organem stanowiącym była rada powiato-
wa, zaś wykonawczym wydział powiatowy.

członkowie rady powiatu byli wybierani przez rady gminy i  miast leżących na terenie powiatu, natomiast członków 
wydziału powiatowego wybierała rada powiatu w liczbie 6 osób. przewodniczącym wydziału powiatowego z mocy prawa był 
starosta, w związku z czym występował on jako organ o dwoistym charakterze: był częścią administracji rządowej, miano-
wanym przez ministra spraw wewnętrznych, a jednocześnie członkiem kolegialnego organu samorządowego w powiecie, co 
zapewniało kontrolę administracji rządowej nad samorządem powiatowym. od  1933 r. w sejmiku powiatowym miasto było 
reprezentowane przez 5 przedstawicieli (poprzednio przez 2 osoby). burmistrz nie mógł reprezentować miasta w sejmiku 
powiatowym.

po uchwaleniu ustawy scaleniowej określono przepisy, dotyczące kompetencji samorządu terytorialnego. uprawnienia te 
dzieliły się na następujące rodzaje:

– uprawnienia własne, przyznawane samorządom przez przepisy prawa, obejmowały sprawy gospodarcze, kulturalne, 
oświatowe, zdrowia publicznego, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, o ile te czynności nie zostały przeka-
zane organom administracji rządowej.

– uprawnienia poruczone, czyli takie, którymi zajmowała się administracja rządowa, ale ich wykonanie zlecono organom 
samorządowym w drodze ustawy lub rozporządzenia rady ministrów. na ogół chodziło o zlecenie nadzoru nad samorzą-
dem niższego szczebla. 

od 1933 r. ograniczone zostały kompetencje ciał kolegialnych, natomiast zwiększono uprawnienia państwa nad 
samorządami. organy rządowe miały m.in. prawo do zatwierdzania uchwał i wyborów organów samorządowych, a nawet 
do rozwiązywania ich na wszystkich szczeblach i powoływania na ich miejsce zarządów komisarycznych. poza tym zarząd 
gminy – na wniosek organu rządowego – był zobowiązany do wstrzymania wykonania uchwał sprzecznych z interesem 
gminy lub niewykonalnych.



83

1935 r. 23.04. – weszła w życie, podpisana przez prezydenta, ignacego mościckiego, nowa konstytucja, w której była 
mowa także o samorządzie terytorialnym i jego działaniach. artykuł 4 ust. 1 i 2 brzmiał: W ramach państwa i w oparciu o nie 
kształtuje się życie społeczeństwa. Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy dobro powszechne wymaga, nadaje mu kieru-
nek lub normuje jego warunki. W tymże art. 4 ust. 3 zapisano: Państwo powoła samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału 
w wykonywaniu zadań życia zbiorowego, z czego wynika wyraźnie, że w Konstytucji występuje idea nadrzędności państwa, 
zgodnie z którą życie społeczne kształtować się miało w ramach państwa i w oparciu o nie.

Konstytucja kwietniowa, a  wcześniej marcowa z  1921 r., mówiły wyraźnie o  potrzebie istnienia w  polsce samorzą-
du gospodarczego, skupiającego osoby fizyczne lub prawne, wykonujące działalność gospodarczą tego samego rodzaju. 
W ramach samorządu gospodarczego działały: izby przemysłowo–Handlowe, izby rzemieślnicze i  izby rolnicze. Każda 
z izb posiadała swój organ uchwałodawczy (wybierany przez członków izby) i wykonawczy. poczynania izb nadzorowała 
administracja państwowa. izby zajmowały się przede wszystkim reprezentowaniem i obroną interesów swoich członków 
wobec władz państwowych. przynależność do izb była przymusowa.

1933 r. 29.03. – rada miejska w Kępnie podjęła uchwałę, która mówiła o zatrzymaniu i używaniu w swych oznakach 
i  pieczęciach dotychczasowego herbu miasta. (wcześniej, bo 27 lutego 1933 r. taką samą uchwałę podjął magistrat miasta 
Kępna). uchwalając tę uchwałę, rada oparła się na opisie herbu miasta i jego historii zamieszczonych na łamach czasopisma 
„ruch samorządu Wojewódzkich związków Komunalnych ziem zachodnich” nr 7–9 z czerwca–sierpnia 1931 roku.

1933 r. 26.11. – odbyły się wybory do rady miejskiej w Kępnie. W wyborach uczestniczyły trzy ugrupowania, a Kępno 
podzielono na trzy okręgi wyborcze, w których zgodnie z nową ustawą z 23 marca 1933 r. wybierano 16 radnych. Wyniki 
wyborów były następujące:

– narodowy blok Wyborczy – 1227 głosów, 7 mandatów (marcin jackowiak, zygmunt Kiełmiński, Kazimierz Krzanow-
ski, jan Kwaczewski, ignacy nawrot, stanisław sikora, józef Wilaszek),

– jedność Gospodarczo–obywatelska – 966 głosów, 7 mandatów (julian bogucki, teodozja Karłowska, stanisław laskow-
ski, józef płonka, jan tomczak, julian Wyderkowski, Włodzimierz zakrzewski),

– narodowa partia robotnicza – 793 głosy, 2 mandaty (Franciszek józefiak, antoni Kamecki). 
przewodniczącym rady został wybrany julian bogucki.

Uchwała Rady Miejskiej z 29.03.1933 r. i Magistratu Miasta Kępna 
z 3.04.1933 r. dotycząca używania herbu miasta Kępna, 

ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu

Uchwała Rady Miejskiej z 31.01.1933 r., dotycząca burmistrza 
Kępna Wacława Kokocińskiego, którego portret za trwałe zasługi 

położone dla miasta ma wisieć na stałe w sali Rady Miejskiej, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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Klęskę poniosła narodowa partia robotnicza, która straciła cztery mandaty. dwa pozostałe ugrupowania, mające charak-
ter narodowy i katolicki, miały zdecydowaną przewagę w radzie miejskiej.

1938 r. 18.12. – odbyły się wybory do rady miejskiej w Kępnie. Wyznaczono trzy okręgi wyborcze, w wyborach wzięły 
udział trzy ugrupowania. uprawnionych do głosowania było 4022 obywateli, a  udział w  głosowaniu wzięło 3120 osób 
(77,5%). Wyniki wyborów były następujące:

– stronnictwo narodowe – sn (program sn zakładał, że w radzie miejskiej Kępna powinni i muszą się (…) znaleźć ludzie, 
którzy, mając stale na uwadze równomierną i sprawiedliwą obronę interesów wszystkich warstw ludności polskiej i katolickiej 
miasta dają dowód, że walczyć będą z całych sił o polski charakter miasta, o unarodowienie życia gospodarczego, jak również, 
nie obciążającą zbytnio obywateli gospodarki) – 1166 głosów, 6 mandatów (julian bogucki, stanisław laskowski, Franciszek 
schlesinger, alfons szalanga, jan tomczak, maksymilian Weigel),

– chrześcijańsko–narodowe zjednoczenie Gospodarcze – (ugrupowanie o charakterze chrześcijańskim, które kładło 
w swoim programie nacisk na rozwój gospodarczy miasta) – 925 głosów, 4 mandaty (jan Kwaczewski, tadeusz pawlicki, 
stefan przybyła, Franciszek Świątek),

– blok robotniczo–pracowniczy – 1004 głosy, 6 mandatów (józef jażycki, tadeusz łukasiewicz, jan marciniak, Franci-
szek plewniak, andrzej szczurek, Wincenty Warszawski). przewodniczącym rady pozostał julian bogucki.

Wyniki wyborów wskazują, że w mieście nadal duże wpływy miało stronnictwo narodowe, zmniejszyło się znaczenie 
ugrupowania o charakterze chrześcijańskim.

1939 r. 12.01. – rada miejska w Kępnie w sprawie funkcji burmistrza postanowiła: …zważywszy, że rozwój miasta i stan 
jego interesów wymaga stałego i fachowego nadzoru i kierownictwa uchwala się powołanie burmistrza zawodowego na stanowi-
sko burmistrza w mieście Kępno. Na czas powołania w/w burmistrza funkcję tę sprawować ma p. wiceburmistrz Wyderkowski. 
jeszcze w styczniu rada miejska na stanowisko burmistrza zawodowego wybrała pawła seydaka.

1939 r. 21.01. – na posiedzeniu rady miejskiej został uchwalony nowy regulamin obrad rady miejskiej. oprócz spraw 
formalnych i porządkowych w regulaminie znalazły się też zapisy o prawach i obowiązkach radnego. tak więc regulamin 

Plakat wyborczy Stronnictwa Narodowego z 1938 r.,
ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu

Plakat wyborczy Chrześcijańsko–Narodowego 
Zjednoczenia Gospodarczego z 1938 r., 

ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu
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przewidywał, że, jeśli radny trzykrotnie opuści posiedzenie rady miejskiej, 
bez usprawiedliwienia, rada może go pozbawić mandatu radnego, gdyby 
radny dopuścił się czynu haniebnego, to burmistrz zobowiązany był do powia-
domienia o tym władze, które miały prawo m.in. odebrać mu mandat radnego.

1939 r. 10.07. – rada miejska w Kępnie na wniosek Komitetu pogotowia 
obywatelskiego uchwaliła subwencję na budowę koszar w wysokości 5600 zł 
dla Kępińskiego batalionu narodowego.

1939 r. 16.08. – odbyła się ostatnia sesja rady miejskiej w  Kępnie, na 
której podjęto szereg ważnych decyzji, np. o:

– zaciągnięciu kredytu na elektryfikację miasta w wysokości 135 tys. zł,
– poborze kredytu w  celu zorganizowania obrony przeciwlotniczej 

w mieście w wysokości 2541 zł.

3. Stosunki narodowościowe

W okresie międzywojennym nastąpiły duże zmiany, dotyczące liczby ludności, jej struktury narodowościowej i wyznaniowej.

Tabela nr 3: Liczba ludności w Kępnie według wyznania religijnego w latach 1910–1939 (wybrane roczniki)

Rok
Ogółem  
ludności

Katolicy % Ewangelicy % Żydzi %

1910 6400 3862 60,5 1779 28 739 11,5
1921 6390 5678 88,9 554 8,7 158 2,4
1925 6681 6227 93,2 321 4,8 128 1,9
1930 6872 6399 93,1 308 4,5 160 2,3
1931 6886 6413 93,1 308 4,5 100 1,5
1933 7402 6874 93 316 4,2 210 2,7

1938/1939 7760 7293 94 272 3,5 210 2,5
Źródło: Gabriela potarzycka, Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Kępnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, praca magi-
sterska, poznań 2002, s. 29, 39

jak wynika z powyższej tabeli w Kępnie systematycznie rosła liczba ludności (w latach 1921–1938 ilość mieszkańców 
zwiększyła się o 1370 osób, czyli aż o 17,65%), co było efektem poprawy mieszkaniowych, zdrowotnych i komunalnych 
warunków życia. zasadnicza zmiana nastąpiła w strukturze narodowościowej ludności. podczas, gdy w 1910 r. w mieście 
żyło 739 osób wyznania mojżeszowego (11,5% ogółu ludności), to w 1938 r. już tylko około 210 osób (2,5%). najwięcej 
Żydów opuściło Kępno w latach dwudziestych, kiedy to z miasta wyjechali ci, którzy zasymilowali się z ludnością niemiecką 
i należeli do najbogatszej grupy mieszkańców (adwokaci, przedsiębiorcy, bankierzy, kupcy). aby utrzymać swój dotychcza-
sowy status społeczny i wysoki poziom życia wyemigrowali do rzeszy, gdzie traktowani byli jako niemcy wyznania mojżeszo-
wego. dalszy ubytek ludności żydowskiej nastąpił w 1931 r. (w mieście pozostało tylko 100 Żydów, czyli 1,5% ogółu ludno-
ści), wtedy to kryzys gospodarczy osiągnął swe apogeum. jednak z chwilą, gdy kryzys zaczął się kończyć i sytuacja w Kępnie 
uległa poprawie gospodarczej, do miasta zaczęli przybywać Żydzi z innych prowincji, ich liczba zwiększyła się do 210 osób 
(2,7% ogółu ludności). taka ich ilość pozostała do wybuchu ii wojny światowej. stosunki między ludnością polską a żydow-
ską układały się różnie. już w czasie zaborów w XiX w. Żydzi często popierali posunięcia władz pruskich i asymilowali się 
z niemcami. W i poł. XiX w. stanowili nawet większość ludności w Kępnie, skupiając w swym ręku handel i finanse. dorobili 
się m.in., stosując lichwiarskie warunki pożyczek. do tego doszły różnice społeczne, religijne oraz obyczajowe, co wpłynęło na 
niechętny stosunek polaków do Żydów, a to znalazło swoje odbicie także w Kępnie w okresie międzywojennym, a szczególnie 
w drugiej połowie lat trzydziestych. dużą rolę zaczęło odgrywać wtedy stronnictwo narodowe, zarówno w Wielkopolsce jak 
i w Kępnie. stronnictwo głosiło hasła nacjonalistyczne, a przede wszystkim antysemickie, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
na wiecach publicznych organizowanych przez tę partię w Kępnie w 1937 roku.

Paweł Seydak, burmistrz miasta Kępna od stycz-
nia 1939 r. do wybuchu wojny, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice 
(www.kepnosocjum.pl)
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1937 r. 31.10. – w „sokolni” odbył się wiec zorganizowany przez zarząd powiatowy stronnictwa narodowego w Kępnie, 
w którym wzięło udział około 250 osób, w tym 20 kobiet (obecni m.in. byli: dr marcin Kasprzak, adwokat Włodzimierz 
zakrzewski, prezes bractwa Kurkowego julian bogucki, kupiec stanisław laskowski, jan domagała). jako przedstawiciel 
władzy samorządowej na wiec przybył też komendant posterunku policji państwowej, Wojciech stefaniak. na odbywające się 
zgromadzenie dojechał również z ramienia zarządu Wojewódzkiego stronnictwa narodowego prelegent janusz patalong, 
który – jak pisze w swoim sprawozdaniu z wiecu komendant Wojciech stefaniak – głosił m.in. hasła antysemickie i nawoływał 
do tego, aby popierać wyłącznie polski handel i polski przemysł, a wysłane pikiety wskazywać będą polskie składy oraz rozdawać 
będą ulotki treści legalnej, niezależnie jak stwierdził, czy niejednemu staroście się to będzie podobać czy nie. Kończąc sprawozda-
nie komendant napisał: Przebieg zgromadzenia spokojny i poważny, wyczuć można było, że obecni solidaryzują się z mówcą.  
po wiecu w Kępnie rozdawano ulotki, nawołujące do kupowania towarów w polskich sklepach zgodnie z hasłem: Swój do 
swego po swoje. W wyniku tego rodzaju akcji doszło do zaostrzenia stosunków przede wszystkim ekonomicznych między 
katolicką ludnością polską a  ludnością wyznania mojżeszowego. relacje te uległy poprawie przed wybuchem ii wojny 
światowej, kiedy to oba narody zbliżyły się w biernym oporze przeciw agresywnym poczynaniom niemców, mieszkają-
cych w Kępnie.

W okresie międzywojennym zmniejszyła się także w dużym stopniu liczba ludności niemieckiej. podczas gdy w 1910 
r. w Kępnie mieszkało 1779 niemców (28% ogółu mieszkańców), to w 1921 r. ich liczba zmniejszyła się już do 554 (8,7% 
ogółu ludności), a w 1938 r. było ich już tylko 272 (3,5% ludności miasta). mieszkańcy niemieccy, po włączeniu Kępna 
do państwa polskiego, opuszczali miasto i wyjeżdżali do rzeszy, gdyż to zapewniało im stabilizację życiową, a poza tym 
emigrowali także na wezwanie rządu niemieckiego, który w odezwie z 1 kwietnia 1920 r. nakazywał, by nie podejmować 
pracy dla polski. Wyjeżdżali wtedy głównie urzędnicy i nauczyciele.

1921–1925 r. – ma miejsce następna fala wyjazdów ludności niemieckiej. Wielkopolskę i Kępno opuścili wtedy niemcy 
z tzw. opcją obywatelską. były to osoby, chcące zachować obywatelstwo niemieckie. należeli do nich przede wszystkim: 
urzędnicy, oficerowie, kupcy, rzemieślnicy, czasami ludzie bez zawodu. niemcy stanowili dotychczas w  Kępnie grupę 
uprzywilejowaną, korzystającą z pomocy państwa pruskiego, byli przy tym przekonani o swojej wyższości kulturalnej. 
tymczasem, gdy miasto zostało włączone do polski, stanowili w Kępnie niechcianą mniejszość, która miała negatywny 
stosunek do państwa polskiego i jednocześnie łudziła się nadzieją na powrót tych ziem – w przyszłości – do rzeszy. Fakty 
te pogorszyły relacje między ludnością polską a niemiecką w mieście, szczególnie gdy doszło do wojny celnej między 
polską a niemcami.

1925 r. 10.01. – w związku z wygaśnięciem postanowień traktatu wersalskiego, udzielającego m.in. polsce jedno-
stronnej klauzuli największego uprzywilejowania w handlu z niemcami, rząd tego kraju drastycznie ograniczył import 
towarów, w tym przede wszystkim węgla. Wówczas rząd polski podniósł cło na artykuły niemieckie, na co rzesza odpowie-
działa tym samym. Fakt ten drastycznie ograniczył możliwości zbytu towarów na największym europejskim rynku, a także 
osłabił nasz kraj gospodarczo. Wtedy niemiecki dziennik „Frankfurter zeitung” napisał: Taki był zresztą cel niemieckich 
kół politycznych, które ją Polsce narzuciły w nadziei, że trudności gospodarcze podetną jej siły a wreszcie i jej niepodległość. 
A wtedy za lat kilka w porozumieniu z Rosją dobijemy umierającą. W efekcie narzucona z premedytacją naszemu krajowi 
przez rzeszę wojna celna doprowadziła do pogorszenia stosunków między obu krajami, nie tylko na polu gospodarczym, 
ale także politycznym. te odgórne, niemal wrogie stosunki polsko–niemieckie, przełożyły się także na wzajemne relacje 
między ludnością polską a  niemiecką na terenie Kępna. atmosferę pogorszył fakt, iż mniejszość niemiecka w  Kępnie 
i okolicy rozpowszechniała pogłoski o ewentualnym przywróceniu terenów przygranicznych do niemiec.

1929–1933 r. – nasilał się wrogi stosunek rzeszy do polski. W  Wielkopolsce propaganda niemiecka wzywała do 
odseparowania mniejszości niemieckiej od społeczeństwa polskiego (niemcy mieli pomagać sobie gospodarczo, trzymać 
pieniądze tylko w niemieckich bankach, zatrudniać tylko niemców). ta propaganda dotarła do Kępna, gdzie w warszta-
tach i fabrykach, należących do niemieckich właścicieli, angażowano do pracy tylko pracowników niemieckich z całego 
powiatu kępińskiego. W efekcie jeszcze bardziej zaostrzyły się relacje między ludnością polską a niemiecką.

1934 r. 26.01. – podpisany został pakt o nieagresji między polską a niemcami na 10 lat, co wpłynęło na poprawę 
wzajemnych stosunków między obu krajami i  narodami. także w  Kępnie w  wyniku tego paktu polepszyły się relacje 
między ludnością polską a niemiecką.

1938/1939 r. – nastąpiło pogorszenie stosunków polsko–niemieckich w związku z tym, że iii rzesza wobec polski 
zaczęła prowadzić politykę agresji i ekspansji terytorialnej. 24 października 1938 r. niemcy zażądały przyłączenia Gdańska 
do rzeszy, przeprowadzenia przez polskie pomorze eksterytorialnej autostrady i wielotorowej linii kolejowej, a 28 kwiet-
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nia 1939 r. adolf Hitler wypowiedział polsko–niemiecki układ o nieagresji. poczynania adolfa Hitlera nie tylko wobec 
polski (wcielenie austrii do rzeszy w marcu 1938 r. i zajęcie sudetów czeskich przez wojska niemieckie 1 października 
1938 r.) ośmieliły część niemców, zamieszkałych w Wielkopolsce do głośnego popierania postępów ruchu faszystowskiego 
i żądań terytorialnych rzeszy wobec wschodnich sąsiadów, gdyż zaczęli mieć nadzieję na powrót dawnych ziem zaboru pruskie-
go do niemiec. te antypolskie hasła głosiły przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia niemieckie, działające w Wielkopol-
sce, znalazły się one także na łamach miejscowej prasy, w broszurach oraz w książkach wydawnictw niemieckich, co wpływało na 
szerzenie się nacjonalistycznych nastrojów wśród ludności niemieckiej mieszkającej w Kępnie i okolicy. W Kępnie propagował 
te hasła adolf Kutzmann w gazecie pt. „Kempener Wochenblatt”, która miała charakter nazistowski. W takiej sytuacji polacy 
uważali, że część mieszkańców niemieckich to szpiedzy, którzy stanowią tzw. piątą kolumnę. na kilka tygodni przed wybuchem 
wojny atmosfera w Kępnie stała się bardzo napięta tym bardziej, że niemcy prowokowali incydenty nadgraniczne i nie skrywali 
wrogiej postawy wobec polaków, do czego ośmielała ich też coraz bardziej realna groźba napadu Hitlera na polskę.

1939 r. 1.09. – niemcy napadły na polskę, a oddziały hitlerowskie wkroczyły wczesnym rankiem do Kępna. mieszkająca 
w mieście ludność niemiecka witała wojsko okrzykami radości, kwiatami i flagami niemieckimi.

4. Gospodarka komunalna i budżetowa władz miejskich

Władze Kępna zarządzały trzema przedsiębiorstwami komunalnymi, a mianowicie: gazownią, wodociągami i rzeźnią. 
celem władz miejskich było systematyczne zwiększanie liczby mieszkańców, którzy mieli dostęp do korzystania z usług tych 
przedsiębiorstw. były więc one modernizowane, corocznie przedłużano systematycznie długość sieci gazowej i wodocią-
gowej. W wypadku gazowni produkcja roczna gazu w 1927 r. wynosiła 250 tys. m3, natomiast przy końcu lat trzydziestych 
zwiększyła się do około 365 tys. m3 gazu, długość rurociągu gazowego zwiększona została z 7500 m.b. w 1927 r. do prawie 
10000 m.b. w 1938 roku. W 1927 r. z gazu korzystało 625 osób, a w 1938 r. było już 940 konsumentów. Gazownia zatrud-
niała przeciętnie około 10 osób. Gazownię systematycznie modernizowano, zaopatrując ją m.in. w siedmioretortowy piec.

rozbudowano też wodociągi. długość sieci wodociągowej w 1927 r. wynosiła 9500 m.b., by zwiększyć się do ponad 
13000 m.b. w 1938 roku. W 1938 r. woda podłączona została do 633 nieruchomości, a rocznie jej produkcja wynosiła około 
400 tys. m3. systematycznie modernizowano sieć wodociągową, m.in. stare rury wymieniano na nowe o większej średnicy.

rada miejska w  Kępnie zleciła też wykonanie dokumentacji dotyczącej skanalizowania miasta (prawdopodobnie 
częściowo skanalizowana była ul. Warszawska), ale rozpoczęte na jej podstawie prace zostały przerwane wybuchem wojny,  
1 września 1939 roku.

Ważnym zakładem dla Kępna okazała się rzeźnia, którą zarządzały władze miasta. zakład wymagał modernizacji, 
w związku z  tym w 1928 r. przeznaczono na ten cel 320 tys. zł. zainstalowano chłodnię, która wytwarzała także lód. 
W rzeźni przetwarzano bydło rogate, cielęta i nierogaciznę (cielęta i nierogaciznę w 75% wysyłano za granicę). następ-
ną modernizację przeprowadzono w latach 1937–1938, kiedy to rzeźnię zelektryzowano i wyposażono w nowy kocioł 
parowy oraz lokomobilę. W wyniku tych ulepszeń zwiększyła się wydajność zakładu, jeśli np. w 1927 r. przetwarzano 
rocznie 700 sztuk bydła rogatego, to już w 1938 r. ilość ta zwiększyła się do 1905 sztuk.

W całym okresie międzywojennym władze miejskie szczególną wagę przywiązywały do: poprawy warunków mieszka-
niowych, poprawy stanu ulic i placów, osuszenia terenów podmokłych (uregulowano rzekę niesób, dzięki czemu uzyska-
no teren na ogródki i ziemię uprawną), podniesienia stopnia zdrowotności i higieny oraz zadrzewienia miasta. W tych 
ostatnich działaniach dużą pomocą służyło towarzystwo upiększania miasta.

do osiągnięć władz należały: wybudowanie dużego basenu otwartego oraz elektryfikacja miasta prowadzona w latach 
1938–1939.

Władze miejskie w Kępnie – w pierwszych latach powojennych – prowadziły godną uznania zrównoważoną politykę 
budżetową. W tym czasie położono nacisk na odbudowę i konserwację najpotrzebniejszych obiektów miejskich. dalszym 
celem zarządu miejskiego stało się zmniejszenie długu, który w końcu 1926 r. wynosił    82 590 zł. zadłużenie to było 
jednak o wiele mniejsze niż przed wojną, kiedy to dług miasta stanowił 64,97% wartości majątku komunalnego. dzięki 
rozsądnej polityce budżetowej władze miasta w 1935 r. zmniejszyły zadłużenie do 4,65% wartości majątku komunalnego 
(szacunkowa wartość majątku miasta z 20 marca 1935 r. wynosiła 1 748 709 zł a po odliczeniu 77 843 zł długu stanowiła 
sumę 1 670 866 zł). stało się to możliwe m.in. dzięki temu, że zdołano osiągnąć coroczną nadwyżkę budżetową, która była 
różna w poszczególnych latach.
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Tabela nr 4: Nadwyżki budżetowe osiągnięte przez władze miejskie w Kępnie w latach 1925–1938 (wybrane roczniki)

Rok budżetowy Nadwyżka budżetowa w złotych

1925/1926 1763

1926/1927 75 677

1928/1929 44 170

1931/1932 59 172

1937/1938 34 650
Źródło: Wacław Kokociński, jan Kurzawa, Z dziejów Kępna, poznań 1960 r., s.105

W sumie w latach 1925–1938 nadwyżka wyniosła 384 921 zł – była więc bardzo duża i świadczyła o dobrej polityce 
finansowej władz miasta w okresie międzywojennym. na budżet składały się dochody zwyczajne (m.in. majątek komunal-
ny, przedsiębiorstwa komunalne, subwencje i dotacje, zwroty, opłaty administracyjne, opłaty za korzystanie z urządzeń 
dobra publicznego, dopłaty, udział w podatkach państwowych, podatki samoistne, różne itp.) oraz wydatki zwyczajne 
i  nadzwyczajne, które przeznaczone były na: administrację, przedsiębiorstwa komunalne, opłatę długów, drogi, place 
publiczne, pomiary i plany rozbudowy, oświatę, kulturę oraz sztukę, zdrowie publiczne, opiekę społeczną, bezpieczeń-
stwo publiczne, popieranie rolnictwa, przemysłu i handlu, świadczenia na rzecz związków i tzw. różne. 

Tabela nr 5: Budżet Kępna w latach 1925–1938 (wybrane roczniki)

rok budże-
towy

dochody w zł Wydatki w zł

Zwyczajne
nadzwyczajne

Nadwyżki Zwyczajne Przedsiębiorstwa Nadzwyczajne Razem

1925/1926 317 878 1763 183 064 133 051 – 313 115

1926/1927 432 691 75 677 195 036 161 978 – 357 014

1928/1929 672 289 44 170 274 911 212 269 140 939 628 119

1931/1932 566 637 59 172 210 177 277 324 19 864 507 365

1934/1935 395 037 53 150 335 204 092 40 557 394 984

1937/1938 552 816 34 650 145 592 237 563 135 011 518 166
Źródło: Wacław Kokociński, jan Kurzawa, Z dziejów Kępna, poznań 1960, s. 105

ostatni, niezrealizowany budżet uchwalony przez radę miejską w  Kępnie na rok budżetowy od 1.04.1939 do 
31.03.1940 r. przedstawiał się następująco: dochody zwyczajne i nadzwyczajne ogółem 349 400 zł, wydatki zwyczajne 
i nadzwyczajne łącznie 349 400 zł i budżet przedsiębiorstw – wydatki i dochody z tym związane wyniosły razem 223 
180 zł, co oznaczało, że w sumie budżet miasta wynosił 572 580 zł. miał to więc być budżet dość wysoki i zrównoważony, 
jednak wybuch wojny,      1 września 1939 r., przerwał jego realizację. zwiększający się po kryzysie budżet, pozwalał na 
dalsze inwestycje w dziedzinie gospodarczej, miały to być: dalsza rozbudowa urządzeń elektrycznych, urządzeń sanitar-
nych, rozbudowa miasta, wybudowanie własnej elektrowni i wykonanie kanalizacji miasta.

5. Rozwój gospodarczy i instytucje finansowe

po odzyskaniu przez polskę niepodległości, po pierwszej wojnie światowej, sytuacja gospodarcza w kraju była bardzo 
trudna, co nie pozostało bez wpływu na stosunki ekonomiczne w Kępnie. miasto nie odgrywało wtedy większej roli gospo-
darczej tym bardziej, iż straciło na swe towary dolnośląski rynek zbytu. Wówczas kępińskie przedsiębiorstwa handlowe 
zaczęły szukać rynków zbytu na Górnym Śląsku. Ważną rolę w tym zakresie odegrał węzeł kolejowy w Kępnie, bowiem około 
1000 wagonów kolejowych miesięcznie przewoziło na Śląsk produkty rolno–spożywcze. przemysł w  Kępnie rozwijał się 
słabo i w zdecydowanej większości znajdował się w rękach prywatnych. najbardziej rozwinięty był przemysł rolno-spożyw-
czy, w ramach którego przodował przemysł młynarski. przykładem w tej dziedzinie były kępińskie młyny parowe, w których 
w 1934 r. przemiał na dobę wynosił 35 ton. dość dobrze radziła sobie także bekoniarnia, która wysyłała swoje wyroby na rynek 
krajowy i zagraniczny (anglia, stany zjednoczone), natomiast w dużo gorszej sytuacji znajdowała się kępińska mleczarnia. 
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działo się tak z powodu niewielkich dostaw mleka od rolników (1932 r. – 167 dostawców). oprócz tego w Kępnie w 1934 r. 
działały: dwa tartaki, dwie cegielnie, dwie betoniarnie, fabryka świec, młyn parowy, fabryka dzwonów giętych, dwie drukar-
nie, przetwórnia padliny, zakład wodociągowy i gazownia. razem zakłady te zatrudniały 130 osób. 

dość dużą rolę w życiu gospodarczym miasta odgrywało rzemiosło, szczególnie w początkowym okresie niepodległości 
państwa polskiego. istniały jeszcze wtedy cechy przymusowe i wolne.

1925 r. – cechy przymusowe: rzeźnicy (57 członków), krawcy, kuśnierze i czapnicy (127 osób), ślusarze, kowale, blacha-
rze i kotlarze (55 członków), fryzjerzy (14 osób) i bednarze (32 członków).

cechy wolne – piekarze (18 osób), obuwnicy (50 członków).
razem do cechów należało 353 członków.
1927 r. – weszła w życie polska ustawa przemysłowa, która znosiła ustawy zaborcze, i wprowadziła cechy dobrowol-

ne. W 1934 r. ukazała się nowela do tej ustawy, która pozbawiała cechy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,  
co w praktyce spowodowało zmniejszenie ich roli. tym niemniej produkcja niektórych rzemieślników (np. stolarzy i ślusa-
rzy) stała się coraz bardziej zmechanizowana, a  ich warsztaty osiągały duże rozmiary, pracowali w  nich także robotnicy 
najemni. W sumie jednak sytuacja rzemieślników w Kępnie pogorszyła się, o czym świadczy fakt, iż w 1936 r. ich liczba 
zmniejszyła się do 251.

W życiu gospodarczym Kępna bardzo dużą rolę odgrywał handel, był jednym z podstawowych zajęć ludności polskiej. 
do jego rozwoju, po utracie rynku dolnośląskiego, przyczyniło się pozyskanie Górnego Śląska jako miejsca zbytu dla towarów 
rolno–spożywczych, pochodzących z terenu powiatu i Kępna (w Kępnie 278 mieszkańców uprawiało ziemię).

1925 r. – wybudowanie bezpośredniej linii kolejowej, prowadzącej z Kępna przez Wieluń, Herby nowe do tarnowskich 
Gór, co przyczyniło się do rozwoju handlu z Górnym Śląskiem. od tego czasu ten węzeł kolejowy zaczął odgrywać bardzo 
ważną rolę w uaktywnieniu handlu kępińskiego.

na rozwój handlu w Kępnie duży wpływ miały jarmarki (ich liczbę ograniczono jednak do czterech w ciągu roku) i targi, 
które odbywały się we wtorki i piątki każdego tygodnia.

W targowe dni przybywała do Kępna duża liczba ludności z bliższej oraz dalszej okolicy i nabywała towary nie tylko na 
targu, ale także w sklepach, znajdujących się w mieście. jednak z biegiem czasu rozwijający się coraz bardziej handel jarmarczny 
i domokrążny zaczął zagrażać handlowi stałemu. W Kępnie w okresie międzywojennym rozwijał się przede wszystkim handel 

Jarmark na kępińskim Rynku – zdjęcie wykonano w 1907 r., 
źródło: mirosław łapa, Kępińscy Żydzi, Kępno 2008, s. 24
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zbożem, artykułami rolnymi, towarami kolonialnymi i spożywczymi, wyrobami tytoniowymi, alkoholem, konfekcją oraz różnego 
rodzaju galanterią, skórami, materiałami budowlanymi, opałowymi, żelazem, porcelaną, papierem i biżuterią. W niepodległej 
polsce handel w Kępnie prawie całkowicie znalazł się w rękach polaków, choć pewną, niewielką rolę odgrywali w nim jeszcze 
Żydzi, do których należało kilka dużych sklepów w rynku. Handel, szczególnie na wsi, rozwijał się także w ramach spółdzielczości.

1921 r. 21.12. – z inicjatywy Walentego Kaczora powołana została spółdzielnia rolniczo–Handlowa o nazwie „rolnik 
spółdzielczy” z siedzibą w Kępnie. do spółdzielczego „rolnika” zapisało się 340 osób. na walnym zebraniu do zarządu 
wybrano wtedy następujące osoby: m. taborskiego, Walentego Kaczora i  andrzeja Koterbę. rada nadzorcza wybrała 
prezesa, którym został ks. proboszcz stefan jadomski z myjomic. po okresie pewnego zastoju (śmierć ks. proboszcza stefana 
jadomskiego, dewaluacja pieniędzy) „rolnik” ponownie zaczął się rozwijać i wybudował m.in. własne spichlerze przy ul. 
baranowskiej. W 1928 r. prezesem został ignacy ciążyński z dobregodziału, a w skład zarządu wchodzili – brunon pruski 
i Walenty Kaczor. „rolnik” zajmował się skupem produktów od rolników, zaopatrując ich jednocześnie w takie materiały jak: 
nawozy sztuczne, maszyny, narzędzia, węgiel, ziarno siewne.

bardzo ważną rolę w  rozwoju gospodarczym Kępna i  powiatu kępińskiego odegrały wystawy rolniczo–przemysłowe 
zorganizowane w Kępnie i w ostrzeszowie. propagowały one dorobek i osiągnięcia regionu kępińsko–ostrzeszowskiego, 
upowszechniały kulturę rolną i osiągnięcia techniki w dziedzinie przemysłu.

1923 r. kwiecień–maj – zorganizowanie wystawy rolniczo-przemysłowej w Kępnie. z inicjatywą urządzenia wystawy 
wystąpił przewodniczący powiatowego Wielkopolskiego towarzystwa Kółek robotniczych, poseł na sejm, Franciszek 
Wojtkowiak z donaborowa. W kwietniu 1923 r. powstał Komitet Wystawowy, na czele którego stanął Franciszek Wojtkowiak, 
jego zastępcą został Władysław Krzywoszyński, sekretarzem czesław Wiśniewski, członkami byli: dyrektor szkoły rolniczej – 
ludwik jażdżewski, zarządca dóbr z Grębanina – tomisław siciński oraz starosta – Feliks Kasprzak.

Wystawę zorganizowano na targowisku i podzielono na sześć następujących działów:
1. dział handlowy – konie, trzoda chlewna, bydło.
2. dział hodowli drobnego inwestora – drób, pszczelarstwo (38 wystawców).
3. dział upraw rolniczych – zboża, ziemiopłody, ogrodnictwo (51 przedstawicieli).
4. przemysł rolniczy (11 wystawców).

Dyplom – Wystawa Rolniczo–Przemysłowa w Kępnie 1923 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Uroczystość otwarcia Wystawy Zachodnio–Kresowej 

w Kępnie (Wielkopolska) 16-19.09.1923 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Premier Wincenty Witos na Wystawie Rolniczo–Przemysłowej 
w Kępnie w 1923 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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5. przemysł, rzemiosło i handel (38 przedstawicieli).
6. Wyroby przemysłu domowego (35 wystawców indywidualnych i  zespołowych). tutaj prace wystawiały również 

towarzystwa, takie jak: Koło Włościanek z myjomic i Klin, towarzystwo młodych polek z Grębanina oraz towarzystwo 
czytelni Kobiet z Kępna.

W dziale trzecim, czwartym oraz piątym, dotyczącym upraw, przemysłu, rzemiosła znalazły się zbiory i eksponaty z całej 
Wielkopolski (poznań, Kalisz, ostrów Wlkp. rawicz, leszno, pleszew i ostrzeszów).

duża liczba wystawców i szeroki zasięg ekspozycji (prawie cała Wielkopolska) złożyły się na sukces wystawy, co przyczyniło 
się do szybkiego rozwoju gospodarczego Kępna. Wartość i znaczenie tego przedsięwzięcia docenił też ówczesny premier rządu 
Wincenty Witos, który przyjechał, aby ją obejrzeć. obecny był również minister rolnictwa jerzy Gościcki.

1934 r. 12.08. – w ostrzeszowie wojewoda poznański oficjalnie otworzył wystawę dotyczącą przemysłu, rolnictwa, kultury 
i sztuki powiatu kępińskiego. W styczniu 1934 r. powołany został Komitet Wykonawczy regionalnej Wystawy rolniczo-przemy 
słowej powiatu Kępińskiego w składzie: nikifor dąbrowiecki – starosta kępiński, hr. maria z Fredrów szembekowa (właści-

Informator Wystawowy, Kępno, 16-19.09.1923 r.,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Plakat Regionalnej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej 
Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie 12-15.08.1934 r., 

ze zbiorów powiatowej biblioteki publicznej w Kępnie

Stoisko z końmi w czasie Wystawy Rolniczo-Przemysłowej Powiatu 
Kępińskiego w Ostrzeszowie z 1934 r., 

ze zbiorów muzeum regionalnego w ostrzeszowie

Miejscem Wystawy Rolniczo-Przemysłowej Powiatu Kępińskiego 
w Ostrzeszowie była obecna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie, 

ze zbiorów muzeum regionalnego w ostrzeszowie
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cielka ziem z siemianic), Władysław Krzywoszyński (senior – właściciel ziemski w domaninie) stanisław thiel (przemysłowiec 
i ziemianin z doruchowa). W ramach wystawy znalazły się następujące działy:

1) rolniczy – melioracja, produkcja roślinna, leśnictwo, łowiectwo, produkcja zwierzęca,
2) przemysłowy – produkcja związana z rolnictwem, przemysł ceramiczny, przemysł różny, rzemiosło, przemysł ludowy 

(garncarstwo, koszykarstwo, roboty kobiece, zabawkarstwo i przetwory gospodarstwa domowego),
3) kultury i  sztuki – dzieła sztuki, zabytki historyczne i  architektoniczne, sztuka kościelna, ludowa, książki, rękopi-

sy, fotografie, dotyczące powstania wielkopolskiego oraz zaborów, osiągnięcia oświaty i  jej rozwoju w powiecie, wykresy 
i fotografie obrazujące prace samorządu terytorialnego, a także organizacji społecznych w powiecie. 

na wystawie znalazło się też wiele rysunków i obrazów wybitnych polskich oraz zagranicznych malarzy (zbiory prywat-
ne), w tym ostrzeszowskiego artysty malarza – antoniego serbeńskiego. Wystawa była podsumowaniem dorobku i osiągnięć 
powiatu kępińskiego na przestrzeni 15 lat wolnej polski, a  jednocześnie dostarczała wiele ważnych wytycznych do jego 
dalszego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

rozwój wielu dziedzin gospodarki uzależniony był od otrzymywanych kredytów z instytucji finansowych. rolę tę spełnia-
ły w Kępnie bank ludowy i powiatowa Kasa oszczędności, przemianowana następnie na Komunalną Kasę oszczędności.

1920 r. 20.10. – uchwalona została przez sejm ustawa o spółdzielniach, dotycząca m.in. spółek oszczędnościowo-pożycz-
kowych. na terenie Wielkopolski dotyczyło to przede wszystkim spółdzielni powszechnych, zwanych bankami ludowymi.

1921 r. – sejm uchwalił jednolitą dla całego kraju ustawę spółdzielczą, która z niewielkimi nowelizacjami obowiązywała 
w okresie międzywojennym. zgodnie z  tą ustawą wprowadzone zostało – zamiast takich terminów jak: spółka, towarzy-
stwo czy stowarzyszenie – pojęcie spółdzielnia. jednocześnie określono zasady jej działania, które uznane zostały jako jedne 
z najbardziej nowoczesnych w europie. W ramach działalności spółdzielczej rozwijana była także bankowość, m.in. w postaci 
tzw. banków ludowych, co miało miejsce także w Kępnie. bank ludowy w Kępnie, po włączeniu naszej miejscowości do 
polski, rozpoczął aktywną działalność zarówno na terenie miasta, jak i powiatu. W pierwszych latach niepodległości nastąpił 
jednak regres w działalności banku ludowego w Kępnie, co spowodowane było niekorzystną sytuacją w kraju w  latach 
1920-1924, wysoką inflacją oraz wymianą marki polskiej na złotówki, w wyniku czego zarówno pasywa jak i aktywa banku 
straciły prawie w całości swoją pierwotną wartość. 14 kwietnia 1924 r. bank polski wprowadził do obiegu złotego zamiast 
marki polskiej według parytetu: 1 800 000 mkp = 1 zł. W wyniku tej niekorzystnej proporcji osoby, które miały depozyty 
w markach polskich, tracących na wartości, poniosły ogromne straty. mimo tej niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej stan 
finansów banku ludowego w Kępnie ocenić należy pozytywnie, choć nadal przeżywał on zastój.

1920 r. 19.02. – zarząd i rada nadzorcza banku ludowego w Kępnie wystąpiły do Walnego zgromadzenia z propozy-
cją, aby przeznaczyć 10 000 mkp na potrzeby plebiscytu przeprowadzonego na Górnym Śląsku. zgromadzenie, mimo trudnej 
sytuacji firmy, wyraziło zgodę na wydatkowanie podanej sumy na rzecz plebiscytu (w sumie przeznaczono na ten cel 35 tys. mkp).  
Świadczyło to o wielkim patriotyzmie i poczuciu więzi narodowych społeczeństwa kępińskiego, w  imieniu którego działały 
władze banku ludowego.

1923 r. 30.06. – bank ludowy w Kępnie przejął miejscową kasę niemiecką (Vorschauss – Verein), co zwiększyło jego 
aktywa. nadal jednak przeżywał kryzys, w związku z tym w 1923 r. niemal zaprzestał udzielania kredytów. pod koniec 1923 r.  
suma udzielonych kredytów wyniosła tylko 1 933 128 mkp., co stanowiło równowartość 15,68 g superfosfatu.

1924 r. 16.06. – uroczyste obchody 25–lecia banku ludowego w Kępnie. W miarę poprawy sytuacji gospodarczej w kraju 
nastąpiło też ożywienie działalności bankowej, co zaczęło być widoczne także w pracy banku ludowego w Kępnie, gdzie  
np. depozyty z 61 tys. zł w 1924 r. wzrosły do 705 tys. zł w 1931 r., a zysk z 7 tys. zł w 1924 r. wzrósł do 17 tys. zł w 1930 roku.

1926 r. – bank ludowy w Kępnie przejął bank ludowy w siemianicach, co świadczyło o dominującej pozycji firmy 
kępińskiej w  powiecie. W  okresie ogólnego kryzysu gospodarczego w  latach 1929–1934 r. sytuacja banku ludowego 
w Kępnie uległa ponownemu pogorszeniu. narastały wtedy zaległości w spłatach kredytów rolniczych, co ograniczało możli-
wości udzielania pożyczek i zmniejszało ilość depozytów. stan depozytów w latach 1931–1939 r. zmniejszył się o 65%, a stan 
kredytów w rachunkach bieżących o 87%, zysk z 17 tys. zł w 1930 r. zmniejszył się do 2 tys. zł w 1939 roku. liczba członków 
spadła z 1890 w 1930 r. do 725 w 1939 roku. prezesami rady nadzorczej byli kolejno: ks. ludwik lange (1899–1923),  
ks. ignacy nowacki (1924–1935), edmund Kizierowski (1935–1939), natomiast dyrektorami zarządu banku byli: ks. 
Wacław Klementowski (1920–1924), julian Wyderkowski (1924–1938), a ostatnim prawdopodobnie Wacław Kokociński.

drugim bankiem – działającym w  Kępnie – był bank Kupiecki. W  1927 r. należało do niego 427 członków. Funkcję 
przewodniczącego rady nadzorczej pełnił wówczas Wacław przewoźny, natomiast w  zarządzie zasiadali: aleksander 
całkosiński, józef orsztynowicz i józefa skowrońska. pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła negatywnie na ilość  
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depozytów umieszczanych w banku Kupieckim, co uniemożliwiło udzielanie większych kredytów, w związku z czym podjęto 
kroki, mające na celu doprowadzenie do fuzji obu banków.

1929 r. 25.03. – nastąpiło przejęcie banku Kupieckiego przez bank ludowy w Kępnie.
oprócz banków działała w Kępnie jeszcze jedna instytucja finansowa, a mianowicie powiatowa Kasa oszczędnościowa. 

przewodniczącym zarządu kasy był z urzędu starosta powiatowy, a skarbnikiem i zarazem kierownikiem od początku Wacław 
cierpik. pKo wspierała finansowo – poprzez gotówkę obrotową – przemysłowców, rzemieślników i rolników. W 1927 r. – pKo 
na mocy nowego statutu – zmieniła nazwę na Komunalną Kasę oszczędnościową w Kępnie. dzięki temu w statucie wyodręb-
niono wkłady oszczędnościowe organów samorządu terytorialnego od innych instytucji oszczędzających w KKo. Kasy oszczęd-
nościowe były zakładane przez miejskie, powiatowe i wojewódzkie związki komunalne. miały osobowość prawną i posiadały 
własne organa, a nadzór nad nimi sprawowały ministerstwo spraw Wewnętrznych i ministerstwo skarbu. dzięki umiejętnym 
posunięciom Komunalna Kasa oszczędności w Kępnie w niewielkim stopniu odczuła skutki kryzysu z lat 1929–1934. przede 
wszystkim wzrosły obroty oszczędnościowe, bowiem ilość książeczek oszczędnościowych z 10 730 w 1930 r. wzrosła do 14 246 
w 1936 r., natomiast nastąpił spadek udzielanych długoterminowych pożyczek (w 1930 r. udzielono ich na sumę 56 192 000 zł, 
a w 1936 r. już tylko na sumę 23 572 000 zł).

6. Stosunki społeczne i organizacje społeczno-zawodowe

jednym z problemów społecznych w okresie międzywojennym było bezrobocie. na stan bezrobocia w mieście złożyło się kilka 
czynników. jednym z nich był słabo rozwinięty przemysł, innym napływ do Kępna polskich uchodźców z niemiec. W stosunko-
wo niezłej sytuacji znaleźli się kupcy, gdyż Żydzi, którzy zajmowali się handlem w większości opuścili miasto. na trudną sytuację 
bezrobotnych nałożyły się galopująca w latach 1921–1924 inflacja, a w latach 1929–1933 kryzys gospodarczy. W czasie kryzysu 
liczba bezrobotnych w Kępnie znacznie się zwiększyła, o czym świadczą następujące dane: na początku 1930 r. – 227 bezrobot-
nych (3,3% ogółu ludności), w listopadzie 1933 r. ilość bezrobotnych wynosiła 411 osób (5,5%), a w grudniu 1934 r. zwiększyła 
się do 500 osób (6,5%), bowiem do miasta wrócili wtedy zwolnieni we Francji robotnicy. W następnych latach poprawiła się 
sytuacja gospodarcza w kraju, co wpłynęło także na poprawę sytuacji Kępna, w związku z czym zmniejszyła się ilość bezrobot-
nych w mieście. Wówczas też część bezrobotnych wyjechała do pracy na Śląsk, do Gdyni lub do rozwijającego się centralnego 
okręgu przemysłowego. dzięki temu w sierpniu 1936 r. w Kępnie było już tylko 237 bezrobotnych (3%), a w kwietniu 1937 r.  
ich ilość wynosiła 290 osób (3,7%). jak z powyższych danych wynika, bezrobocie w Kępnie, nawet w okresie szczytowym, 
nie przekroczyło 6,5%, czyli było raczej niskie, tym niemniej problem bezrobocia istniał i trzeba było się nim zająć. pomoc dla 
bezrobotnych przybierała wtedy różne formy oraz pochodziła od wielu instytucji i osób prywatnych. trwałe wsparcie material-
ne bezrobotni otrzymywali od Komitetu powiatowego i miejskiego do spraw bezrobocia. dostarczano im węgiel, drewno oraz 
środki żywnościowe. poza tym tenże komitet gromadził fundusze, które wykorzystywano na organizację darmowych posiłków 
dla dzieci w szkołach i prowadzenie kuchni dla bezrobotnych. jednocześnie zarząd miejski stosował różne formy pomocy dla 
bezrobotnych, m.in. udzielał im zapomogi pod warunkiem, że będą wykonywać określone prace sezonowe na rzecz miasta.

dzięki tym pracom wybrukowany został rynek i zachodnie ulice miasta, uregulowano rzekę niesób, wybudowano kąpie-
lisko miejskie, oczyszczono rowy i wyrównano teren miasta.

1935 r. 1.04. – 1936 r. 1.04. – ogłoszono roczne sprawozdanie władz Kępna z form pomocy udzielonej bezrobotnym, 
z którego wynika, że na doraźną pomoc przeznaczono 546 zł, na zatrudnienie i posiłki 17 411 zł, z czego skorzystało 345 
rodzin (1336 osób), z samej kuchni korzystało przeciętnie 286 rodzin (1171 osób). W poszczególnych miesiącach 1936 r. 
władze miejskie zatrudniały następującą ilość bezrobotnych: w kwietniu 18 osób, w maju 102, w czerwcu 84, w lipcu 65, 
w sierpniu 77 osób. niezależnie od tego na rzecz bezrobotnych organizowano kwesty pieniężne, zbiórki odzieży, artykułów 
żywnościowych i higienicznych. bezrobocie objęło także częściowo pracowników umysłowych oraz rzemiosło. Właściciele 
warsztatów rzemieślniczych zatrudniali przede wszystkim uczniów, a czeladnicy, którym trzeba było płacić, byli bez pracy. 
doskonale obrazują to dane z 1932 r., według których 30 majstrów rzeźnickich zatrudniało 35 uczniów i tylko 3 czeladników, 
8 mistrzów ślusarskich – 32 uczniów i 5 czeladników, kowale zatrudniali 40 uczniów i 5 czeladników, kołodzieje 15 uczniów 
i żadnego czeladnika. podkreślić należy, że bezrobocie dotknęło przede wszystkim młodych ludzi.

sporym problemem dla miasta było też żebractwo. W celu ograniczenia tego procederu władze miejskie powołały społecz-
ny Komitet do Walki z Żebractwem, który wprowadził system bonowy (za otrzymane bony można było nabyć żywność). dużą 
rolę w udzielaniu pomocy bezdomnym odegrały stowarzyszenia i towarzystwa, spośród których szczególną rolę odegrało 
stowarzyszenie pań miłosierdzia Św. Wincentego à paulo (teodozja Karłowska).



94

społeczeństwo kępińskie w okresie międzywojennym wykazało się dużą aktywnością w działalności społecznej, o czym 
świadczy fakt, iż w 1934 r. w mieście istniały 72 stowarzyszenia, w tym cztery niemieckie, skupiały one 4842 osoby, co stano-
wiło 65% ogółu ludności miasta.

1920 r. – swoją działalność na terenie Kępna kontynuowała ochotnicza straż pożarna, która stała się całkowicie polską 
organizacją, jej naczelnikiem został józef Wilaszek. 19 marca 1921 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, w której 
udział wzięły oddziały straży z okolicznych miejscowości. 21 kwietnia 1923 r. uchwalono nowy regulamin służbowy, zgodnie 
z którym obwód kępiński obejmował wtedy 39 ochotniczych oddziałów. przy końcu 1924 r. władze powiatowe otrzyma-
ły dotację z Krajowego ubezpieczenia ogniowego, dzięki czemu zakupiły za 40 000 zł dla osp czterotonową, motorową 
sikawkę samochodową typu „magirus” o wydajności 1000 l. wody na minutę. Kępno było pierwszym miastem powiatowym 
w Wielkopolsce, które nabyło tego typu sikawkę.

W 1925 r. odbyła się uroczystość 50–lecia działalności 
ochotniczej straży pożarnej w Kępnie. straż liczyła wtedy 
63 członków czynnych i 62 osoby wspierające. W 1924 r. 
utworzono w  Kępnie okręg XVi osp, jego naczelnikiem 
został Franciszek tyc. W  Kępnie, siemianicach i  osinach 
przy osp w 1929 r. utworzono pierwsze oddziały żeńskie, 
tzw. samarytańsko–pożarnicze. przez wiele lat naczelni-
kiem ochotniczej straży pożarnej w Kępnie był burmistrz 
miasta Wacław Kokociński. W  1934 r. w  powiecie kępiń-
skim działały 63 ochotnicze oddziały straży, w skład których 
wchodziło 2240 członków (drużyna w  Kępnie liczyła 266 
osób). dzięki tak dużej liczbie ochotników w powiecie (była 
to największa liczba w Wielkopolsce), Kępiński okręg XVi 
zajął i miejsce w województwie.

Magirus kępiński, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnie , 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Dyplom przyznania Wacławowi Kokocińskiemu Srebrnego Medalu 
Zasługi za jego wybitną działalność jako prezesa OSP w Kępnie, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Drużyna Straży Pożarnej na placu ćwiczeniowym przed 1939 r., 
źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, wydawca Gmina Kępno, s. 103

Narzędzia, urządzenia i hełmy używane 
przez kępińskich strażaków w pierwszej połowie XX w., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1921 r. 10.03. – powstało towarzystwo czerwonego Krzyża, przekształcone następnie w polski czerwony Krzyż. długolet-
nim prezesem towarzystwa był ks. proboszcz ignacy nowacki. pcK niosło pomoc wszystkim potrzebującym osobom. stowa-
rzyszenie w każdym roku organizowało tydzień pcK, w czasie którego odbywała się kwesta na rzecz chorych, sierot i bezro-
botnych. W 1932 r. powstała przy polskim czerwonym Krzyżu drużyna ratownicza (komendant idzi Kalis), drużyna męska 
(kierował nią Fiołka) oraz liczna drużyna żeńska. W pcK aktywnie działali jeszcze j. nowojski, j. jagiełło i jan Gandecki.

1921 r. – po okresie przerwy reaktywowano już – jako całkowicie polską organizację – towarzystwo upiększania miasta, 
do którego należało 125 członków. Wybrano wtedy zarząd w składzie: stanisław Korzeniowski – prezes, zielejski – sekretarz, 
Właźliński – skarbnik oraz ławnicy: tomasz Godzina i ks. proboszcz lgnacy nowacki.

W 1931 r. do towarzystwa należało 279 członków (podobnie było w następnych latach). W wyniku działań organizacji 
zarząd miejski na przestrzeni lat 1935–1937 posadził akacje na rynku na obszarze 280 m, a na poboczu niesobu na długo-
ści 700 m posadzono topole (200 sztuk), dzięki czemu powstała tam alejka spacerowa. towarzystwo miało też swój udział 
w urządzeniu przed szpitalem zieleńca z alejkami o powierzchni 4500 m2.

1927 r. – w Kępnie powstało towarzystwo Kolonii i ogródków działkowych. W   1915 r. gmina Kępno wydzieliła 71 
ogródków. z biegiem czasu ich ilość stale rosła (1926 r. – 98, 1927 r. – 120, 1928 r. – 147), ich cały obszar wyniósł 42 580 
m2. W  latach 1935–1936 w  zarządzie towarzystwa znajdowały się następujące osoby: jan pawlak – prezes, aleksander  
Fengler – skarbnik , piotr Wawrzyniak – sekretarz.

W Kępnie działały także organizacje zawodowe, do których należało przeszło 500 osób.
1920 r. – reaktywowało swoją działalność Katolickie towarzystwo robotników polskich, założone w 1905 r. przez ks. 

ignacego nowackiego, który był jednocześnie jego prezesem. W 1920 r. Ktrp liczyło 280 członków i odgrywało dużą rolę 
w życiu społecznym Kępna. towarzystwo posiadało własną bibliotekę (w 1920 r. – 241 tomów), organizowało też kursy 
społeczno-oświatowe, które były przeznaczone dla robotników, w tym pracujących kobiet oraz osób, zajmujących się działal-
nością społeczną. W czasie kursów prelegenci zgodnie z programem towarzystwa uświadamiali pracownikom znaczenie 
działalności związków zawodowych, opartych na zasadach chrześcijańskich, mówili też o prawach, przysługujących pracow-
nikom i obowiązkach pracodawców. 6 stycznia 1921 r. w Kępnie odbył się zjazd Kół Katolickiego towarzystwa robotników 
polskich z okręgu kępińskiego. pieczę nad zjazdem w imieniu sekretariatu Generalnego związku towarzystw robotników 
polskich objął ks. kanonik Walenty dymek, który także przewodniczył obradom. W maju 1930 r. Ktrp w Kępnie obchodziło 
uroczyście 25–lecie swego istnienia i poświęcenia sztandaru. prezesem okręgu kępińskiego Katolickiego towarzystwa robot-
ników polskich był wtedy Kałuża, a prezesem w Kępnie od 17 maja 1929 r. Franciszek nawrocki. W 1931 r. towarzystwo 
liczyło 124 członków, w 1935 r. i w 1939 r. już 180 osób.

1920 r. – rozpoczęło działalność stowarzyszenie chrześcijańskie nauczycieli, którego prezesem został jan larych 
z Krążkowych, a sekretarzem jan błaszczyk, dyrektor Gimnazjum. stowarzyszenie miało charakter prawicowy.

1922 r. – powstała organizacja nauczycielska o  nazwie związek polskich nauczycieli szkół podstawowych, którego 
prezesem został wybrany jan Wolamin. związek miał charakter lewicowy. do jego czołowych działaczy należeli m.in.: Hipolit 
młynarz, antoni buchta, Wincenty Warszawski, józef Halardziński i stanisław stasik. W niektórych sprawach służbowych 
i płacowych oba związki uchwalały wspólne rezolucje. Ważną rolę wśród związków zawodowych odgrywało zjednoczenie 
zawodowe polskie i Katolickie stowarzyszenie robotników polskich.

Katolickie Stowarzyszenie Robotników Polskich, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1931 r. – w Kępnie powstał związek robotników i rzemieślników zjednoczenia zawodowego. największą rolę w Kępnie 
i w powiecie odgrywały organizacje zawodowe kolejarzy, do których należały:

– zjednoczenie Kolejowców polskich (265 członków),
– związek zawodowy pracowników Kolejowych (17 członków),
– związek zawodowy maszynistów Kolejowych (15 członków),
– związek zawodowy drużyn Konduktorskich (27 członków), 
– związek urzędników Kolejowych (53 członków).
W Kępnie i w powiecie działało także zjednoczenie zawodowe polskich robotników rolnych i leśnych, liczące 62 człon-

ków. bardzo duże wpływy na działalność organizacji miała narodowa partia robotnicza.
mieszkańcy Kępna i regionu, walczący na różnych frontach i wojny światowej oraz uczestnicy powstania wielkopolskiego 

zrzeszeni byli w rozmaitych organizacjach kombatanckich.
1920 r. marzec – z inicjatywy p. janiaka, malaka i pietrasiaka w Kępnie powstał związek inwalidów Wojennych rzeczy-

pospolitej polskiej.
związek zrzeszał inwalidów z okresu i wojny światowej. jego zadaniem były opieka i pomoc byłym żołnierzom, którzy 

zostali poszkodowani podczas działań wojennych. Koło posiadało własne biuro i sztandar związkowy. W 1930 r. wybrano 
zarząd w składzie: uliachowski, s. Kałuża, malak, W. marciniak, pawlak i tyszkiewicz. W powiecie oprócz Kępna działało 
5 Kół, które liczyły w 1930 r. – 225 członków, w  1933 r. – 242, a przed wybuchem ii wojny światowej – 244 członków.

1922 r. – w Kępnie rozpoczęło działalność towarzystwo powstańców i Wojaków (uczestnicy powstań, żołnierze armii 
polskiej, a także polacy, którzy zmuszeni zostali do służby w armii niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej). towarzystwo brało 
czynny udział w  świętowaniu rocznic, w  uroczystościach narodowych, ale szczególnie włączało się w  spotkania, które 
odbywały się z okazji wyzwolenia Kępna. podczas dwudniowych uroczystości towarzystwo powstańców i Wojaków organi-
zowało wieczornice, akademie i zjazdy. prezesem zarządu towarzystwa był jan domagała, inni członkowie to: płk stanisław 
thiel, jan berski, r. stachurski, a. Karolewski i aleksander Fengler.

1931 r. 11.08. – w Kępnie powstało stowarzyszenie rezerwistów i byłych Wojskowych. 24 sierpnia 1931 r. wybrano 
zarząd w składzie: por. rezerwy laurentowski – prezes, i zarazem komendant, ppor. łączewski – wiceprezes, plutonowy 
rezerwy mieczysław szymkowiak – sekretarz. Koło kępińskiego stowarzyszenia liczyło 80 członków, a  jego prezesem był  
por. rezerwy adam pankowski. W celu dalszego kształcenia rezerwistów stowarzyszenie współpracowało z władzami wojsko-
wymi. członkowie organizacji byli zwolennikami polityki józefa piłsudskiego. W Kępnie działały jeszcze inne stowarzyszenia 
i związki kombatanckie, a mianowicie:

– związek Weteranów powstań narodowych rp 1914/1919, do którego należeli kępińscy obywatele, walczący w czasie 
i wojny światowej oraz kępińscy ochotnicy, biorący udział w powstaniu wielkopolskim,

– towarzystwo powstańców i Wojaków im. Gen. józefa Hallera, które w 1933 r. liczyło 96 członków, funkcję prezesa 
zarządu pełnił jan domagała, towarzystwo było zwolennikiem stronnictw centrowych,

– Kolejowe przysposobienie Wojskowe (ognisko w Kępnie w 1933 r. liczyło 349 członków).
Władze państwowe, zdając sobie sprawę z tego, jak po 123 latach zaborów, krucha jest kwestia niepodległości kraju, dużą 

wagę przykładały do obronności kraju. starano się dbać nie tylko o wojsko i jego uzbrojenie, ale także o opiekę nad organiza-
cjami cywilnymi, związanymi z obronnością kraju. takie organizacje powstały i działały też w Kępnie i w powiecie.

1924 r. – w Kępnie działała liga obrony powietrznej państwa, która zrzeszała 16 członków, a w powiecie w 1925 r. liczyła 
136 działaczy. celem ligi było szkolenie na wypadek wojny społeczeństwa w zakresie przeciwlotniczym i przeciwgazowym. 
liga na swoją działalność otrzymywała fundusze od zarządu miejskiego, np. w latach 1935–1939 coroczna subwencja wynosi-
ła 360 zł. prezesem Komitetu powiatowego ligi obrony powietrznej państwa był każdorazowo starosta, natomiast w kępińskim 
Kole w skład zarządu w 1928 r. wchodzili: Wacław Kokociński – prezes, aleksander całkosiński, s. Kosterski, czesław Hącia, 
b. pruski – członkowie. W 1929 r. do Koła należało 43 członków rzeczywistych. powstało też Koło ligi przy Gimnazjum Koedu-
kacyjnym, które liczyło 9 członków rzeczywistych i 292 wspierających. W powiecie w 1930 r. działało 15 Kół ligi obrony 
powietrznej państwa, które liczyły 648 osób, a w 1931 r. aktywnych było 11 Kół zrzeszających 370 członków.

W 1935 r. utworzone zostało w Kępnie Żeńskie Koło ligi, na czele którego stała m. dąbrowska, jej zastępczynią była 
teodozja Karłowska, sekretarzem m. polędzka, a  skarbnikiem – aurelia paczosowa. Koło liczyło 19 członkiń. W  sumie 
działało wtedy w Kępnie 5 Kół ligi obrony powietrznej państwa. dużą popularnością w okresie międzywojennym cieszyła 
się w Kępnie liga morska i Kolonialna, której celem było umacnianie znaczenia polski na morzu i lądzie.

1926 r. – w powiecie kępińskim powstają pierwsze Koła związku strzeleckiego „strzelec”, do którego należeli na ogół 
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kandydaci zdolni do służby wojskowej. opiekę nad „strzelcem” sprawował powiatowy Komitet przysposobienia Wojskowego.  
związek strzelecki dążył do wychowania młodzieży w  duchu sanacyjnym, w  kulcie do józefa piłsudskiego jako wodza 
narodowego, głosił też potrzebę militaryzacji kraju i solidaryzmu społecznego. ze względu na swój charakter związek był 
dotowany przez państwo, które kupowało maski gazowe, mundury i broń. jego członkowie przechodzili regularnie ćwicze-
nia w zakresie przysposobienia wojskowego, ale odbywały się też zajęcie kulturalno–oświatowe. W działalności związku 
strzeleckiego brały także udział kobiety, tworząc dział pracy Kobiet, którego prezesem była dr aurelia paczosowa. W 1934 
r. prezesem oddziału związku został czesław Hącia, sekretarzem – balon, a komendantem – łamasz. związek szybko się 
rozwijał i w 1935 r. w skład Vii okręgu wchodziło 95 oddziałów, które skupiały 3619 osób. W tymże 1935 r. w lipcu związek 
strzelecki w Kępnie brał udział w sypaniu Kopca józefa piłsudskiego.

młodzi ludzie skupiali się w  wielu organizacjach młodzieżowych, spośród których największą rolę odegrał związek 
Harcerstwa polskiego (zHp). takie organizacje powstały też w Kępnie i w powiecie.

1918 r. – powstał w Kępnie siedmioosobowy zastęp, a następnie drużyna harcerska, na czele której do 1922 r. stał tadeusz 
schmidt. drużyna oficjalnie ujawniła się po 17 stycznia 1920 r. przy poszczególnych szkołach powstawały odrębne drużyny 
harcerskie. W Gimnazjum z inicjatywy bolesława tyca taka grupa została utworzona w 1922 r., jej opiekunem został jan 
płaskonka. dzięki niemu w latach 1924–1925 drużyna przeżywała rozkwit. ponowne ożywienie nastąpiło od 1930 r., kiedy 
funkcję opiekuna drużyny (39 członków) pełnił jan tanas. oprócz męskiej drużyny Harcerskiej im. tadeusza Kościusz-
ki w Gimnazjum działa także Żeńska drużyna im. emilii plater, która powstała kilka lat później. istniały też wtedy: mała 
orkiestra harcerska i zespół teatralny. skauci byli uczestnikami, a w wielu przypadkach współorganizatorami uroczystości 
religijnych (np. bożego ciała) i państw owych (3 maja, 11 listopada). przy szkole powszechnej w Kępnie działała drużyna 
im. zawiszy czarnego, przy Komendzie powiatowej Hufca Harcerskiego drużyna im. j. poniatowskiego, do której należała 
młodzież pozaszkolna. W latach trzydziestych harcerstwo w Kępnie liczyło 589 członków, w tym 476 harcerzy, 101 zuchów, 
21 harcerzy starszych. co roku drużyny organizowały dla swych członków tradycyjną „gwiazdkę”, w czasie której recytowano 
oraz śpiewano pieśni patriotyczne, piosenki harcerskie i kolędy. W Kępnie znajdowała się siedziba zarządu okręgowego, 
w mieście więc odbywały się narady i szkolenia dla harcerzy różnego szczebla. największe zasługi dla harcerstwa w okresie 
międzywojennym mieli: tadeusz schmidt, bolesław tyc, mieczysław depczyński. donat Wyderkowski, ryszard nieborak, 
leon drogi, roman Wyderkowski, adam jasiński, bogdan sowiński i andrzej szczurek.

1926 r. – w Kępnie rozpoczął działalność związek młodzieży pracującej „jedność”.
pierwszy zarząd działał w składzie: czesław maryniak – prezes, s. Kobza – sekretarz, Franciszek mrówka – skarbnik. 

W 1936 r. związek liczył 35 członków, a w skład zarządu wchodzili: reinhold Hoffman – prezes, ignacy cichoń – sekretarz 
i ignacy nawrot – skarbnik.

inną organizacją młodzieżową było Koło akademików, które liczyło około 60 członków, jego prezesem został damian 
sarnowski. Koło propagowało i rozwijało czytelnictwo oraz sport.

bardzo aktywną organizacją okazało się także stowarzyszenie młodzieży „Gotów”, które zajmowało się popularyzowa-
niem sportu.

Drużyna harcerska z około 1930 r., pierwszy z lewej 
stoi Stanisław Skrzypek – ojciec Ireny Sadek, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Obóz harcerzy z Gimnazjum w Brasławiu 
w dniach od 16.06 do 14.07.1933 r., 

źródło: Dzieje Gimnazjum i Liceum w Kępnie (1920–2010), pod 
redakcją Włodzimierza mazurkiewicza, s. 31
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7. Życie polityczne w mieście

jeszcze przed zakończeniem i wojny światowej tworzyły się zręby państwowości polskiej, a przyjazd józefa piłsudskiego 
do Warszawy, w listopadzie 1918 r., rozpoczął proces tworzenia organów władzy centralnej w odradzającej się polsce.

1918 r. 10.11. – józef piłsudski, zwolniony z magdeburga, przyjechał do Warszawy, a 11 listopada rada regencyjna 
dekretem z tego dnia powierzyła mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, 14 listopada przekazała mu całość 
władzy cywilnej i wojskowej, sama uległa rozwiązaniu.

1918 r. 18.11. – powołanie rządu jędrzeja moraczewskiego, który jednak nie był uznawany przez większość sił politycz-
nych w kraju i przez inne państwa.

1918 r. 22.11. – ogłoszony został dekret, podpisany przez józefa piłsudskiego i  jędrzeja moraczewskiego, mówiący 
o tym, że do czasu zwołania sejmu ustawodawczego, najwyższą władzę w polsce sprawować będzie józef piłsudski jako 
tymczasowy naczelnik państwa.

1919 r. 16.01. – powstał nowy rząd z ignacym paderewskim na czele, który został uznany przez wszystkie siły polityczne 
w polsce i państwa ententy.

1919 r. 26.01. – odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego na terenie byłego Królestwa i Galicji zachodniej, 1 czerwca 
1919 r. wybory uzupełniające w Wielkopolsce.

1919 r. 20.01. – sejm podjął uchwałę nazywaną małą Konstytucją, na mocy której powierzył józefowi piłsudskiemu dalsze 
pełnienie urzędu naczelnika państwa do czasu uchwalenia konstytucji. odtąd władza ustawodawcza należała do sejmu, 
a naczelnik państwa wraz z rządem był najwyższym wykonawcą uchwał sejmowych, ponosząc wspólną odpowiedzialność 
za sprawowanie urzędu przed sejmem. na tym zakończył się pierwszy etap kształtowania się państwowości polskiej.

1921 r. 17.03. – uchwalenie przez sejm ustawodawczy konstytucji marcowej, według której władza ustawodawcza (sejm 
i senat) miała przewagę nad władzą wykonawczą (prezydent i rząd). Konstytucja zapewniała obywatelom szerokie swobody, 
takie jak: ochronę życia, wolność słowa, prasy, sumienia i wyznania, równość wobec prawa niezależnie od rasy, narodowo-
ści, pochodzenia i religii, także prawo wyborcze przysługiwało każdemu obywatelowi, a własność prywatna uznana została 
za podstawę ustroju w państwie. sejm i senat wybierano na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, tajnych i propor-
cjonalnych przez wszystkich obywateli, którzy ukończyli 21 lat (sejm) i 30 lat (senat). Kandydować do sejmu można było 
po ukończeniu 25 lat, a do senatu 40 lat. prezydent wybierany był przez zgromadzenie narodowe (sejm i senat) na 7 lat. 
Konstytucja marcowa, jak na owe czasy, była nowoczesnym, bardzo postępowym aktem, określającym ustrój jako demokra-
tyczny o parlamentarno–gabinetowym systemie rządów.

1926 r. 12.05. – wojsko i  siły wierne józefowi piłsudskiemu dokonały zamachu stanu, w  wyniku którego doszło do 
zmiany władzy w polsce. nowym prezydentem został wybrany ignacy mościcki, a premierem Kazimierz bartel. nowe władze 
głosiły hasło sanacji, czyli uzdrowienia życia publicznego. obóz skupiony wokół józefa piłsudskiego umocnił swoją władzę, 
dzięki m.in. uchwaleniu przez sejm, 2 sierpnia 1926 r., tzw. noweli sierpniowej, zmieniającej konstytucję marcową z 1921 r.,  
która zwiększała uprawnienia prezydenta, ograniczając rolę sejmu. prezydent mógł przedterminowo rozwiązać parlament, 
wydawać rozporządzenia z  mocą ustawy w  czasie przerw między sesjami sejmu, a  także w  normalnych warunkach na 
podstawie pełnomocnictw sejmowych. 

1935 r. 23.04. – prezydent podpisał tekst nowej konstytucji uchwalonej przez sejm 23 marca 1935 r., wprowadzała ona 
ustrój prezydencko–autorytarny. zgodnie z konstytucją do prezydenta należała jednolita i niepodzielna władza państwowa. 
prezydent był wybierany w wyborach powszechnych na 7 lat, ale tylko spośród 2 kandydatów – jednego, które zgłaszało 
specjalnie powoływane zgromadzenie elektorów (urzędnicy państwowi i przedstawiciele izb ustawodawczych). drugiego 
zgłaszał ustępujący prezydent, który miał bardzo szerokie uprawnienia, m.in. mógł rozwiązać sejm i senat, za swoją działal-
ność odpowiadał tylko przed bogiem i historią. ograniczono prawa sejmu, a znacznie poszerzono uprawnienia senatu.

W wyborach powszechnych do sejmu mogli brać udział obywatele, którzy ukończyli 24 lata, do tej izby kandydować 
mogły osoby po ukończeniu lat 30.

Wydane przepisy, uchwalone ustawy i konstytucje miały przełożenie na cały kraj, a więc również i na Kępno oraz powiat, 
przede wszystkim jeśli chodzi o stosunki polityczne, społeczne, gospodarcze i te, które dotyczyły oświaty.

po odzyskaniu niepodległości przez polskę na arenie politycznej ukształtowało się kilka obozów i partii o zróżnicowanym 
programie, które rywalizowały o władzę w kraju. znalazło to swoje odbicie zarówno w Wielkopolsce, jak i w Kępnie. powsta-
wały wtedy poszczególne obozy polityczne i partie, takie jak:
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– obóz narodowo-demokratyczny, inaczej zwany endecją, w ramach którego działał od 1919 r. związek ludowo-narodowy. 
miał on duże wpływy we wszystkich warstwach społecznych (program: państwo narodowe z ograniczonymi prawami mniejszo-
ści narodowych, ustrój demokratyczno-parlamentarny, z ważną rolą klasy średniej, co zapewniłoby stabilność państwa). 

1922 r. 19.02. – odbyło się w Kępnie zebranie organizacyjne, cieszącego się wówczas dużym poparciem związku ludowo- 
narodowego. W związku z problemami z powołaniem władz, wybrano komisję, która na następnym spotkaniu miała przed-
stawić kandydatów do zarządu.

1922 r. 22.07. – odbyło się nadzwyczajne zebranie członków związku ludowo–narodowego, na którym wybrano zarząd 
w składzie: edmund Karłowski – prezes, Kolenda – wiceprezes, julian Wyderkowski – sekretarz, józef Feige – skarbnik. 
W zebraniu uczestniczyło 25 członków zln, a zwolennicy tej partii to głównie kupcy i rzemieślnicy.

– obóz chrześcijańsko-demokratyczny, zwany w skrócie chadecją, w  jego skład wchodziły następujące partie i  stron-
nictwa: polskie stronnictwo chrześcijańsko-demokratyczne (propagowało ścisłe związki z  Kościołem katolickim, naukę 
społeczną Kościoła, solidaryzm klasowy, ochronę własności prywatnej, krytykowało liberalizm, przeciwdziałało wpływom 
socjalistycznym, wspierało spółdzielczość), polskie stronnictwo chrześcijańskiej demokracji (o podobnym programie jak 
polskie stronnictwo chrześcijańsko-demokratyczne, współpracujące ze związkiem ludowo-narodowym), chrześcijańsko- 
narodowe stronnictwo pracy, a także chrześcijańskie narodowe stronnictwo rolnicze.

na terenie miasta z polskim stronnictwem chrześcijańsko-demokratycznym współpracowało Katolickie towarzystwo 
robotników polskich, które miało charakter związku zawodowego.

1922 r. 27.09. – w związku z tym, że kandydat na posła, Franciszek Wojtkowiak, chciał zrezygnować z funkcji przewod-
niczącego zwołano zebranie chrześcijańskiego narodowego stronnictwa rolniczego (chnsr) w  celu wyboru nowego 
prezesa. zebrani odrzucili rezygnację Franciszka Wojtkowiaka i wybrali go ponownie na przewodniczącego chnsr, poza 
tym w skład zarządu weszli jeszcze: sokolnicki – wiceprezes, rozankiewicz – sekretarz i e. Kizierowski – skarbnik.

– partie robotnicze – największą rolę wśród tych partii odgrywała polska partia socjalistyczna (program: demokracja 
parlamentarna, szerokie prawa socjalne dla pracowników, przeciwna rewolucji i dyktaturze proletariatu), poza tym działała 
jeszcze Komunistyczna partia robotnicza polski (od 1925 r. Komunistyczna partia polski, program: dyktatura proletariatu, 
ścisła współpraca z związkiem radzieckim), która nie odgrywała większej roli, z biegiem czasu została zdelegalizowana. na 
terenie Kępna pps i komuniści mieli minimalne poparcie.

– narodowa partia robotnicza (npr) działała w latach 1920–1937 i miała charakter prawicowy. Głosiła hasła solidary-
zmu klasowego, występowała w obronie interesów ludzi pracy, propagowała ustrój oparty na demokracji parlamentarnej, 
w działalności preferowała etykę chrześcijańską. narodowa partia robotnicza miała dość duże wpływy w Wielkopolsce, 
chociaż musiała o to rywalizować z endecją. npr działała także w Kępnie, w 1921 r. brała udział w wyborach do rady 
miejskiej, jej przewodniczącym był najpierw Kalis, a następnie michał adamczewski.

W Wielkopolsce dość duże wpływy miało też chrześcijańskie narodowe stronnictwo pracy. W Kępnie w 1922 r. działało 
Koło chrześcijańskiego narodowego stronnictwa pracy, na czele którego stał jan siwek. Koło organizowało otwarte spotka-
nia, jak pisze „nowy przyjaciel ludu” (nr 92 z 1922 r.), na wiec zwołany 8 sierpnia 1922 r. przybyły tak liczne rzesze, jakich 
dotychczas na żadnym wiecu nie widziano. 

– partie chłopskie, mające duże znaczenie w  kraju, to: polskie stronnictwo ludowe „piast” (działało od 1913 r., 
z przewodniczącym Wincentym Witosem na czele. była to partia centrum, która głosiła konieczność: systemu demokracji 
parlamentarnej, ochrony własności prywatnej, reformy rolnej przez parcelację gruntów państwowych i przymusowy wykup 
ziemi, postulowała rozwój spółdzielczości), polskie stronnictwo ludowe „Wyzwolenie” i stronnictwo chłopskie. 

polskie stronnictwo ludowe „piast” cieszyło się sporą popularnością w Wielkopolsce i w powiecie kępińskim, szcze-
gólnie na wsi. należeli do niego na ogół bogaci chłopi, na zebrania partii przyjeżdżał do Kępna sam prezes Wincenty Witos. 

W Wielkopolsce dość duże wpływy, szczególnie na wsi, miało jeszcze chrześcijańskie narodowe stronnictwo rolnicze.
przed wyborami do sejmu i senatu w 1922 r. niektóre partie tworzyły sojusze, aby osiągnąć jak najlepszy wynik wyborczy. 

największym blokiem wyborczym w kraju, który powstał w ten sposób, był chrześcijański związek jedności narodowej, 
w skład którego wchodziły: związek ludowo–narodowy, chrześcijańskie narodowe stronnictwo pracy, chrześcijańsko- 
narodowe stronnictwo ludowe i chrześcijańskie narodowe stronnictwo rolnicze.
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1922 r. 27.09. – w mieście powstał Komitet Wyborczy chrześcijańskiego związku jedności narodowej dla miasta Kępna 
i powiatu, który składał się z następujących partii: związek ludowo–narodowy, chrześcijańsko–narodowe stronnictwo 
pracy, chrześcijańskie narodowe stronnictwo ludowe i chrześcijańskie narodowe stronnictwo rolnicze (największą rolę 
w tym bloku odgrywał związek ludowo–narodowy).

powstał też blok mniejszości narodowych (niemcy 
i  Żydzi), który wystawił swoją listę w  czasie wyborów 
w  Kępnie i  powiecie, natomiast polska partia socjalistycz-
na i  narodowa partia robotnicza wystąpiły samodzielnie 
ze swymi odrębnymi listami. Kampania wyborcza w Kępnie 
przebiegała burzliwie. „nowy przyjaciel ludu”, który 
sympatyzował z  chrześcijańskim związkiem jedności 
narodowej, na swoich łamach ostro zwalczał konkurencyj-
ne partie i  ugrupowania, a  przede wszystkim: narodową 
partię robotniczą, blok mniejszości narodowych, socjali-
stów i komunistów. narodowa partia robotnicza oskarżana 
była o zdradę interesów narodowych, sprzyjanie niemcom 
i Żydom (w „nowym przyjacielu ludu” nr 88 z 3.08.1922 
r. czytamy: Są dowody, że Ci panowie w zdecydowany sposób 
występowali wrogo przeciw polskości, że szli powolnie na pasku 
niemiecko–żydowskim). by ośmieszyć narodową partię 
robotniczą w Kępnie, „nowy przyjaciel ludu” z 10.10.1922 
r. w artykule pt. „dlaczego npr ma na liście nr 7?” (poszcze-
gólne ugrupowania i partie, tak jak obecnie, oznaczone były 
w czasie wyborów numerem, który losowały) tak odpowia-
da na pytanie zawarte w  tytule artykułu: Aby stale mieć 
przed oczyma siódme przykazanie nie kradnij, i  pamiętać, 
że nie wolno przywłaszczać sobie ani programów, ani zasług 
innych stronnictw. prezesowi narodowej partii robotniczej 
w Kępnie, michałowi adamczewskiemu, zarzucano branie 
łapówek (10 tys. marek) za działanie na rzecz polskiej partii 
socjalistycznej. drwiono też z  bloku mniejszości narodo-
wych, określając ich jako blok „mniejszoszczy” narodowych, 

a niektóre wiece były tak burzliwe, że musiała interweniować policja, jak np. w czasie zgromadzenia npr 3 listopada 1922 r.
1922 r. 15.11. – odbyło się zebranie chrześcijańskiego narodowego stronnictwa rolniczego, na którym wybrano zarząd 

w składzie: Franciszek Wojtkowiak – prezes, ks. Gramiewicz – wiceprezes, Korczak – zastępca prezesa, Gąszczak – sekretarz, 
menzel – skarbnik.

1922 r. 5.11. – w kraju odbyły się wybory do sejmu. 

Apel Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej do społeczeństwa kępińskiego 
o wpłaty na fundusz komitetu przedwyborczego powiatu kępińskiego, 

źródło: „nowy przyjaciel ludu”, nr 117 z 10.10.1922 r.

Plakat wyborczy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej 
w powiecie kępińskim, nawołujący obywateli do głosowania 

na wyżej wymieniony blok w wyborach 5.11.1922 r., 
źródło: „Nowy Przyjaciel Ludu”, nr 126 z 31.10.1922 r.
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Tabela nr 6: Wyniki wyborów do Sejmu w 1922 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie kępińskim 

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1 polskie stronnictwo ludowe „piast” 19 4301

7 narodowa partia robotnicza 569 4557

8 chrześcijański związek jedności narodowej 1870 6033

14 stronnictwo mieszczańskie 7 1

16 mniejszości narodowe 244 3502

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 129 z 07.11.1922 r., s. 1

1922 r. 12.11. – odbyły się wybory do senatu. 

Tabela nr 7: Wyniki wyborów do Senatu w 1922 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1 polskie stronnictwo ludowe „piast” 9 2745

7 narodowa partia robotnicza 303 2848

8 chrześcijański związek jedności narodowej 1446 5151

14 stronnictwo mieszczańskie – –

17 mniejszości narodowe 244 2712

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 132 z 14.11.1922 r., s. 1

Wybory wykazały, że zdecydowanie najwięcej zwolenników na terenie Kępna i powiatu uzyskał chrześcijański związek 
jedności narodowej (w jego skład wchodziły partie narodowo–chrześcijańskie), co z pewnością było efektem ucisku germa-
nizacyjnego, jaki spotykał polaków ze strony niemców w okresie zaborów. sporą popularnością cieszyła się też narodowa 
partia robotnicza, natomiast polskie stronnictwo ludowe „piast” w mieście miało słabe poparcie, większe natomiast na 
wsi, partie lewicowe w ogóle się wtedy nie liczyły w Kępnie. dziwi nieco dość duże poparcie na terenie powiatu kępińskiego 
bloku mniejszości narodowych, miało to miejsce przede wszystkim w tych miejscowościach, które leżały w pobliżu granicy 
niemieckiej, gdzie mieszkała jeszcze ludność pochodzenia niemieckiego (np. w  wyborach do senatu blok mniejszości 
narodowych w trębaczowie uzyskał 238 głosów, a w rychtalu 210 głosów).

1925 r. 21.05. – z gospodarską wizytą pociągiem przybył do Kępna z Kalisza prezydent polski stanisław Wojciechowski. 
na dworcu kolejowym w Kępnie 
prezydenta przywitali przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
kolejarze, harcerze i  uczniowie 
miejscowych szkół. następnie 
prezydent pojechał do kościoła 
św. marcina w Kępnie na uroczy-
stą mszę świętą. po nabożeństwie 
udał się do kościoła ewange-
lickiego, a  potem do starostwa 
powiatowego.

1 926 r. 12.05. – po przewro-
cie majowym dokonanym przez 
j. piłsudskiego, 12 maja 1926 r., 
zmienił się układ sił na politycz-
nej scenie kraju.

Powitanie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przez kępnian przy kościele św. Marcina 
w Kępnie 21.05.1925 r., 

źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, wydawca Gmina Kępno, Kępno 2014, s. 86
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1925 r. 16.09. – odbyło się w Kępnie zebranie Koła narodowej partii robotniczej (npr), na którym wybrano zarząd 
w składzie: prezes – piotr mierzwiak, sekretarz – ludwik sikora, skarbnik – tomasz musiał.

1928 r. 8.01. – w czasie zebrania Koła narodowej partii robotniczej w Kępnie dokonano nowych wyborów, w wyniku 
których zmienił się w dużej mierze skład zarządu: prezes – ludwik Kuś, sekretarz – jan Kowaliński, skarbnik – tomasz 
musiał. do npr w Kępnie należało wtedy nieco ponad 100 członków.

W ramach narodowej demokracji (związek ludowo–narodowy) doszło do reorganizacji i powołano obóz Wielkiej polski.
1926 r. 4.12. – powstały obóz Wielkiej polski (oWp) ogłosił deklarację programową, w której była mowa o tym, że polska 

powinna być państwem narodowym, rządzonym przez polaków a nie Żydów i masonerię. dalej głosił, że należy zwalczać ruchy 
socjalistyczne i komunistyczne, a wrogiem zewnętrznym są niemcy. przy formowaniu zasad ustroju polski powinno się wykorzystać 
doświadczenia włoskiego faszyzmu. Koło obozu Wielkiej polski powstało w Kępnie w 1927 r. i liczyło kilkudziesięciu członków.

1928 r. 19.01. – obóz sanacyjny powołał bezpartyjny blok Współpracy z rządem (bbWr) w celu skupienia zwolenni-
ków józefa piłsudskiego, którzy dotychczas działali w różnych partiach i stronnictwach sejmowych. deklaracja programowa 
bbWr głosiła potrzebę silnej władzy wykonawczej, naprawy gospodarczej i walki z partyjniactwem. W Kępnie, podobnie jak 
w całej Wielkopolsce, w tym czasie nie doszło do powstania bbWr. 

pps, która początkowo poparła zamach majowy, z biegiem czasu, szczególnie od maja 1927 r. zajęła stanowisko opozy-
cyjne wobec rządów sanacyjnych.

1928 r. 4.03. – odbyły się wybory do sejmu. 

Tabela nr 8: Wyniki wyborów do Sejmu w 1928 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1. bezpartyjny blok Współpracy z rządem – –

2. polska partia socjalistyczna 16 74

7. narodowa partia robotnicza 1292 7258

18. blok mniejszości narodowych 212 2813

21.
narodowo-państwowy blok pracy 
razem z npr–lewica

319 1059

24. lista Katolicko–narodowa 892 601

25.
polski blok Katolicki (psl „piast” 
i chrześcijańska demokracja)

137 8269

30.
stronnictwo Katolicko-ludowe 
ks. jana czuja w Galicji

132 670

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 29 z 08.03.1928 r., s. 1

1928 r. 11.03. – odbyły się wybory do senatu. 

Tabela nr 9: Wyniki wyborów do Senatu w 1928 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1. bezpartyjny blok Współpracy z rządem – –

2. polska partia socjalistyczna 2 24

7. narodowa partia robotnicza 781 4387

18. blok mniejszości narodowych 149 2054

21.
narodowo-państwowy blok pracy 
razem z npr–lewica

271 1238

24. lista Katolicko-narodowa 779 485



103

25.
polski blok Katolicki (psl „piast” 
i chrześcijańska demokracja)

70 5586

30.
stronnictwo Katolicko-ludowe 
ks. jana czuja w Galicji

8 77

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 38 z 15.03.1928 r., s. 1

Wyniki wyborów wykazały, że w Kępnie i w powiecie w dalszym ciągu dużym poparciem cieszyły się narodowa partia 
robotnicza i chadecja, a polskie stronnictwo ludowe „piast” odgrywało nadal ważną rolę na wsi, gdzie także działali 
zwolennicy bloku mniejszości narodowych. Wybory potwierdziły także, że partie lewicowe na terenie kępińskim nie odgry-
wają żadnej roli. po wyborach władze sanacyjne, aby mieć większe wpływy w Wielkopolsce, utworzyły Wojewódzką Grupę 
regionalną bezpartyjnego bloku Współpracy z rządem.

1928 r. listopad – w Kępnie powstało koło bbWr, do którego należeli przede wszystkim urzędnicy, pracujący w admini-
stracji państwowej.

po porażce w wyborach parlamentarnych (9% głosów na terenie całego kraju) w ramach związku ludowo–narodowego 
doszło do przekształceń, w wyniku których utworzone zostało stronnictwo narodowe.

1928 r. 7.10. – powstało stronnictwo narodowe, które zajęło stanowisko opozycyjne wobec rządów sanacyjnych, 
w swoim programie kładło nacisk na katolicyzm, nacjonalizm i antysemityzm i było za ustrojem demokracji parlamentarnej. 
W Kępnie sn cieszyło się od początku dość dużą popularnością, choć formalnie Koło tej partii powstało nieco później.

po wyborach w 1928 r. józef piłsudski i zależny od niego rząd sanacyjny zaostrzyli politykę wobec partii opozycyjnych, 
dążyli do ograniczenia ich roli w sejmie, krytykując jednocześnie parlament w jego obecnej formie (bbWr w wyborach uzyskał 
29% głosów, co nie dawało mu bezwzględnej większości). Wówczas sześć partii opozycyjnych (polska partia socjalistyczna, 
polskie stronnictwo ludowe „Wyzwolenie”, stronnictwo chłopskie, polskie stronnictwo ludowe „piast”, narodowa partia 
robotnicza, polskie stronnictwo chrześcijańskiej demokracji) powołało wspólny blok antysanacyjny zwany centrolewem.

1929 r. 14.09. – utworzony został centrolew, który dążył do obalenia na drodze parlamentarnej rządów sanacyjnych. 
W odpowiedzi rząd sanacyjny wystąpił z ostrą krytyką centrolewu, oskarżając go o zdradę interesów narodowych. Wkrótce 
rozwiązany został sejm i senat i ogłoszono nowe wybory do parlamentu. W ramach centrolewu działały dwie partie psl 
„piast” i npr, miały one w Kępnie oraz w powiecie (psl „piast” przede wszystkim na wsi) duże wpływy. organizowały 
liczne wiece i spotkania, w czasie których krytykowano rządy sanacyjne.

1929 r. 28.02. – odbyło się w Kępnie zebranie Koła narodowej partii robotniczej, na którym wybrano nowe władze tej 
partii: prezes – józef idczak, sekretarz – ludwik Kuś, skarbnik – tomasz musiał.

1929 r. 3.03. – npr w Kępnie zwołała wiec w Hotelu centralnym, w którym wziął udział poseł na sejm z ostrowa – 
Władysław Hoffman. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób, podczas zebrania krytykowano rząd sanacyjny za ograni-
czanie demokracji w polsce.

1930 r. 16.11. – w kraju odbyły się wybory do sejmu, w których wzięło udział 75% uprawnionych obywateli. zwyciężył 
bezpartyjny blok Współpracy z rządem – 55% mandatów, centrolew – 18,5%, stronnictwo narodowe – 14%, mniejszości 
narodowe – 7,5%, komuniści – 1%. W Kępnie i w powiecie na 27 308 osób uprawnionych do głosowania udział wzięło 23 
281 osób, co stanowi 85,25% frekwencji.

Tabela nr 10: Wyniki wyborów do Sejmu w 1930 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1 bezpartyjny blok Współpracy z rządem 787 3303

4 stronnictwo narodowe 1284 3394

7 centrolew 841 11039

12 mniejszości narodowe 153 2447

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 137 z 20.11.1930 r., s. 11
1930 r. 23.11. – odbyły się wybory do senatu, w których wyniki były następujące. bbWr – blisko 68% mandatów, centro-

lew – 12,5%, stronnictwo narodowe – 11%.
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Tabela nr 11: Wyniki wyborów do Senatu w 1930 r. uzyskane przez partie i bloki wyborcze w Kępnie i w powiecie

Nr listy 
wyborczej

Nazwa partii lub bloku wyborczego
Ilość głosów

w Kępnie
Ilość głosów
w powiecie

1 bezpartyjny blok Współpracy z rządem 552 2950

4 stronnictwo narodowe 973 2147

7 centrolew 841 6503

12 mniejszości narodowe 98 1595

Źródło: Nowy Przyjaciel Ludu nr 139 z 25.11.1930 r., s. 1

Wybory potwierdziły dominującą pozycję stronnictwa narodowego w  Kępnie i  duże wpływy polskiego stronnictwa 
ludowego „piast” na wsi. także narodowa partia robotnicza utrzymała duże wpływy zarówno w Kępnie, jak i w powiecie 
kępińskim. W Wielkopolsce zwyciężyło stronnictwo narodowe, które w wyborach do sejmu uzyskało 32,6% głosów oraz 
34,2% do senatu, dzięki czemu stanowiło nadal główną siłę polityczną na tym terenie.

tymczasem na scenie politycznej w kraju zaszły dość duże zmiany. centrolew uległ osłabieniu w związku z aresztowa-
niem przez władze sanacyjne, 10 września 1930 r., jego czołowych działaczy. z kolei po przegranych wyborach między partia-
mi, wchodzącymi w skład centrolewu, zaczęły występować coraz większe różnice programowe, poza tym przechodziły one 
ewolucję wewnętrzną, co z biegiem czasu doprowadziło do stopniowego rozpadu tych partii.

1931 r. 15.03. – w Warszawie w wyniku połączenia się psl „piast”, psl „Wyzwolenie” i stronnictwa chłopskiego 
powstało stronnictwo ludowe, które usytuowało się w opozycji do rządów sanacyjnych. była to największa i najsilniejsza 
partia polityczna przed wybuchem ii wojny światowej (program: obrona parlamentaryzmu, walka z dyktaturą, przymusowa 
parcelacja gruntów folwarcznych). prezesem rady naczelnej stronnictwa ludowego został wybrany Wincenty Witos. stron-
nictwo ludowe (sl) w dalszym ciągu miało duże poparcie chłopów z powiatu kępińskiego. to właśnie dla nich organizowa-
no wiece polityczne skierowanie przeciw rządom sanacyjnym. prezesem sl w Kępnie i w powiecie został józef raczyński. 

stronnictwo narodowe cieszyło się w Kępnie od początku dużą popularnością, choć formalnie Koło tej partii w mieście 
powstało nieco później.

1934 r. 10.06. – odbyło się zebranie Koła stronnictwa narodowego w Kępnie. Koło liczyło 103 członków, jego przewodni-
czącym został jan berski, kupiec z Kępna. Koło organizowało liczne wiece i spotkania skierowane przeciw rządom sanacyjnym.

1934 r. 8.12. – odbył się wiec stronnictwa narodowego w Hotelu centralnym w Kępnie, w którym wzięło udział około 
350 osób, w tym 18 kobiet. Wiec zwołał i mu przewodniczył członek zarządu sn dr marcin Kasprzak. W czasie wiecu poseł 
prof. bogdan Winiarski z poznania skrytykował rząd za złą politykę gospodarczą, głosił też hasła antysemickie.

1935 r. 8.06. – uchwalona została nowa ordynacja wyborcza do sejmu i senatu, która ograniczała prawa obywatelskie. 
ordynacja ta prawo zgłaszania kandydatów do sejmu (po dwóch na jedno miejsce) przyznała tylko zgromadzeniom okręgo-
wym, które składały się z przedstawicieli organizacji opanowanych przez obóz rządzący (samorządy terytorialne i gospodarcze, 
związki zawodowe i różne stowarzyszenia społeczne). organizacje te w większości były kontrolowane przez sanację, w związku 
z czym na listach umieszczane były niemal wyłącznie osoby proponowane przez władze rządowe. na listach wyborczych nie 
wpisywano poszczególnych partii i  ugrupowań, lecz tylko nazwiska osób desygnowanych przez zgromadzenie okręgowe. 
Wybory do senatu były jeszcze bardziej skomplikowane. jedną trzecią senatorów powoływał prezydent, a pozostałe dwie trzecie 
wybierało Kolegium elektorskie, wyłonione w prawyborach przez część społeczeństwa (było to około 270 tys. osób – obywateli 
z wyższym i średnim wykształceniem, odznaczonych oraz pełniących funkcje w samorządzie terytorialnym i gospodarczym).

1935 r. 8.09. – w całym kraju odbyły się wybory do sejmu. Frekwencja wyniosła tylko 46%, partie opozycyjne nawoły-
wały bowiem do bojkotu wyborów. Wówczas w  mieście uprawnionych do głosowania było 3874, a  głosów ważnych –  
2104, frekwencja wyniosła 54,3%. W  powiecie uprawnionych do głosowania było 44 680, głosów ważnych 17 565, co 
oznacza, że frekwencja wyniosła tylko 39,3%. najważniejsi kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: dr Gładysz –  
w Kępnie – 213 głosów w powiecie – 2623,Władysław Krzywoszyński – w Kępnie – 712 głosów w powiecie – 10 7127. należy 
dodać, że Kępno i powiat wchodziły w skład okręgu ostrowskiego.

1935 r. 15.09. – odbyły się wybory do senatu iV Kadencji. W okręgu ostrowskim wyniki były następujące: dr jeszke –  
148 głosów elektorskich, dr Głowacki – 137 głosów, łaciński – 1358.
7   Nowy Przyjaciel Ludu nr 108 z 12.09.1935 r., s.1.
8   Nowy Przyjaciel Ludu nr 110 z 17.09.1935 r., s.1.
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W drugiej połowie lat trzydziestych główną rolę w Kępnie nadal odgrywało sn. W 1935 r. do stronnictwa należało 110 
członków, w 1936 r. 103, natomiast w powiecie 1790 (w ostrzeszowie 365), prezesem partii w dalszym ciągu był jan berski. 
do znaczących postaci w sn w Kępnie należeli jeszcze: Włodzimierz zakrzewski – członek zarządu powiatowego – adwokat, 
jan tomczak – członek zarządu, a jednocześnie prezes towarzystwa Gimnastycznego „sokół”, dr marcin Kasprzak – członek 
zarządu, tomasz Godzina – referent organizacyjny, radny miasta i Witold prusinkiewicz – prezes Koła i obwodu, radny 
miasta, prezes tKl, działacz tG „sokół”. sn miało w Kępnie wśród elity miasta wielu zwolenników, do których należał m.in. 
julian bogucki – prezes bractwa Kurkowego, radny – jeden z najbardziej wpływowych ludzi w mieście. 

Tabela nr 12: Wpływ Stronnictwa Narodowego na organizacje, towarzystwa, organy miejskie i powiatowe w Kępnie w 1936 r. (ocena doko-
nana przez Starostwo Powiatowe w Kępnie)

Nazwa organizacji lub organu Liczba członków Wpływ w % na organ

tG „sokół” 80 70%

towarzystwo Kupieckie 28 75%

towarzystwo przemysłowców 89 50%

rada miejska 16 radnych, 5 członków 43%

rada powiatowa 34 20%

Wydział powiatu 6 16%
Źródło: apK, akta starostwa powiatowego i akta stronnictwa narodowego, sygnatura 302–303 

W ramach sn działał Wydział młodych, utworzony przez dr. marcina Kasprzaka, tomasza Godzinę i maksymiliana 
Weigela.

1935 r. 6.10. – odbyła się w Kępnie uroczystość poświę-
cenia proporca Wydziału młodych sn. W  przemarszu do 
kościoła wzięło udział 520 osób.

1936 r. 18.10. – w kinie „sokolnia” w Kępnie odbył się 
zjazd powiatowy sn. Wzięło w nim udział około 1000 osób, 
które przemaszerowały przez miasto. na zjeździe uchwa-
lono rezolucję o  potrzebie unarodowienia życia społecz-
nego, politycznego i  gospodarczego oraz o  pogłębieniu 
walki z  przekupstwem, wystąpiły też elementy antysemic-
kie. działające w  stronnictwie narodowym (sn) kobiety, 
utworzyły oddział Żeński, ich przewodniczącą została józefa 
zakrzewska.

1937 r. 25.10. – odbyło się zebranie członków oddziału 
Żeńskiego stronnictwa narodowego w  Kępnie, w  którym 
wzięły udział 24 osoby. tematyka tego zebrania była dość 
specyficzna, ale jednocześnie charakterystyczna dla tamtych 
czasów. temat spotkania brzmiał: „rola kobiety w  walce 
z komunizmem”.

sn organizowało wiele wieców, spotkań i  zebrań 
o charakterze antysanacyjnym i antysemickim, brała w nich 
udział na ogół duża ilość osób.

oprócz sn także stronnictwo ludowe odgrywało znaczą-
cą rolę w Kępnie, a przede wszystkim w powiecie. 

1936 r. – z  wykazu członków stronnictwa ludowego 
(sl) wynika, że w Kępnie było 7 członków tego stronnictwa, 
natomiast w  powiecie działało 21 Kół, które zrzeszały 758 
członków. W  skład zarządu powiatowego wchodzili: józef 

Sprawozdanie komendanta powiatowego Policji w Kępnie z zebra-
nia zarządu Stronnictwa Narodowego 

odbytego z 28.05.1937 r., 
ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu
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raczyński – prezes, stanisław drzazga – wiceprezes, 
idzi Żłobiński – sekretarz i  andrzej rak – skarbnik. 
stronnictwo ludowe organizowało na terenie powiatu 
kępińskiego liczne wiece o  charakterze antysanacyj-
nym, np. 25 października 1938 r. w Wodzicznej, wzięło 
w  nim udział około 150 osób. W  niektórych z  tych 
wieców brali udział posłowie sl, a nawet W. Witos.

oprócz dwóch wyżej wymienionych partii znaczącą 
rolę w Kępnie i powiecie odgrywała nadal narodowa 
partia robotnicza (npr).

1936 r. 29.08. – według danych zarządu npr 
partia w Kępnie liczyła 150 członków, w powiecie 601. 
jej prezesem był ignacy nawrot, sekretarzem ignacy 
niewiadomski, a skarbnikiem piotr mierzwiak.

10 października 1937 r. odbył się Kongres zjedno-
czeniowy – narodowej partii robotniczej, stronnictwa chrześcijańskiej demokracji i  związku Hallerczyków, na którym 
powołano stronnictwo pracy, które działało w opozycji do rządów sanacyjnych.

1938 r. 13.05. – odbyło się w Kępnie zebranie Koła stronnictwa pracy, na którym wybrano delegatów na zjazd wojewódz-
ki oraz władze, które stanowili: stanisław baraniak, Włodzimierz bielawski i Franciszek boguszewski.

po rozwiązaniu, 30 października 1935 r., bbWr przez Walerego sławka, władze rządowe przystąpiły do drugiej próby 
skupienia zwolenników sanacji wokół partii o nazwie obóz zjednoczenia narodowego (ozn), powstałej 21 lutego 1937 
r. (program: w duchu solidaryzmu społecznego skupić obywateli wokół idei obrony i rozwoju państwa, ustrój gospodarczy 
państwa oparty na własności prywatnej z możliwością interwencji państwa, szczególnie jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy). 
ozn liczył około 50 tys. członków w całym kraju.

1937 r. 2.05. – odbyło się zebranie organizacyjne Koła ozn w Kępnie, w którym wzięło udział 58 osób, w tym 45 urzęd-
ników państwowych i samorządowych.

1938 r. 6.11. – odbyły się wybory do sejmu. Wyniki w Kępnie i w powiecie były następujące: juliusz ulrich – w Kępnie 
1488 głosów, w  powiecie 11 935, Franciszek szymański – w  Kępnie 1360 głosów, w  powiecie 12 465, Walenty Kaczor 
w Kępnie – 673 głosów, w powiecie – 16 850. z okręgu ostrowskiego, do którego należało Kępno i powiat, posłami zostali: 
Franciszek szymański – 56 159 głosów i juliusz ulrich – 44 589 głosów. Frekwencja w powiecie kępińskim wyniosła 72,5% 
(w kraju – 67,36%)9.

8. Organizacje mniejszości narodowych

oprócz partii i polskich organizacji na terenie Kępna działały organizacje niemieckie i żydowskie. W latach dwudziestych 
XX w. duże wpływy miał niemiecki związek obrony praw mniejszości narodowych. organizacja ta powstała wśród niemiec-
kich mieszkańców Kępna i wystawiła swoją listę w wyborach do rady miejskiej w 1921 r., uzyskując jeden mandat. W sierp-
niu 1923 r. władze polskie pod zarzutem szpiegostwa rozwiązały organizację. Wtedy działalnością polityczną w Wielkopolsce, 
a także w Kępnie, zajął się związek Katolików niemieckich – Verband deutscher Katholiken in polen (VdK) w polsce, który 
wziął udział w wyborach do rady miejskiej w Kępnie w 1925 r. i uzyskał jeden mandat. W Kępnie po 1925 r. do VdK należa-
ły także 33 osoby narodowości polskiej. z biegiem czasu główną rolę wśród mniejszości niemieckiej zamieszkującej Kępno 
zaczęła odgrywać powstała w 1931 r. organizacja młodoniemiecka, dążąca do zintegrowania ludności niemieckiej. nieco 
później, bo w 1934 r., powstała w Wielkopolsce nowa organizacja o nazwie deutsche Vereinigung in Westpolen (dVW), 
która miała zintegrować obywateli polskich narodowości niemieckiej na terenie Wielkopolski. decyzją starosty kępińskiego  
z  20 kwietnia 1936 r. działalność dVW została w  Kępnie zawieszona. czołowymi działaczami niemieckimi w  Kępnie  
w okresie międzywojennym byli: zech otto, rudolf babowitz, Fryderyk Heine i adolf Kiezzmann, popierający narodowych 
socjalistów. mniejszość niemiecka, zamieszkująca Kępno i okolice pogranicza, prowadziła działalność konspiratorską na 
rzecz rzeszy
9   Nowy Przyjaciel Ludu nr 133 z 10.11.1938 r., s.3.

Ocena głównych działaczy Stronnictwa Narodowego, 
dokonana przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, 
ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu
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drugą grupę mniejszości narodowych, zamieszkujących Kępno, byli Żydzi. najliczniejszą organizacją żydowską w Kępnie 
była Żydowsko-socjalistyczno-demokratyczna partia robotnicza „poalej syjon” w skrócie zwana poalej syjon – lewica, do 
której w latach 1928–1932 należało około 50 Żydów, a jej czołowymi działaczami byli: dr józef tarczewski, dr maks Kaufte-
il, Wolff Heimann i markus Halberstamm. Wśród Żydów działały też stowarzyszenia, np. stowarzyszenie Kobiet Żydow-
skich (prezes – tiefenbrunn, 33 członkinie) i powstałe w 1933 r. stowarzyszenie israelitischer Kranken – Verpflegungs und 
beerdligungsverein.

9. Rozwój oświaty w Kępnie

bardzo ważnym zadaniem odrodzonego państwa polskiego było zajęcie się zróżnicowanym po zaborach szkolnictwem. 
celem państwa w tym zakresie stało się stworzenie jednolitego szkolnictwa powszechnego i dążenie do tego, aby jak najwięk-
sza ilość dzieci ukończyła szkołę. służyć temu miały pierwsze dekrety i  ustawy, porządkujące system szkolny.

1919 r. 7.02. – wydany został dekret o obowiązku szkolnym, który wprowadzał obowiązkową 7–letnią szkołę powszech-
ną dla wszystkich dzieci od 7 do 14 lat. szkoła miała być bezpłatna, co nakładało na państwo obowiązek dostępu do niej 
wszystkim dzieciom. na tym etapie rozwoju państwo nie było w stanie urządzić wszędzie szkół siedmioklasowych, dlatego 
zaleciło stopniową realizację postanowień dekretu. oznaczało to, że na razie działały istniejące cztero– pięcioletnie szkoły 
z obowiązkową nauką uzupełniającą. jednocześnie wszystkie gminy zobowiązane zostały do zakładania szkół w miejscowo-
ściach, gdzie było przynajmniej 40 dzieci w wieku szkolnym.

równocześnie, 7 lutego 1919 r., ukazał się drugi dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych, wprowadzający 
pięcioletnie seminaria nauczycielskie.

1922 r. 17.02. – ukazała się ustawa sejmowa o zakładaniu i utrzymywaniu oraz o budowie publicznych szkół powszech-
nych. ustawa ta miała poprawić warunki pracy szkół powszechnych. nakładała ona jednocześnie na państwową i samorządo-
wą administrację terenową obowiązek budowy szkół według planu sieci szkolnej, opracowanego przez inspektora szkolnego.

1932 r. 11.03. – uchwalona została przez sejm z inicjatywy ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, janusza 
jędrzejewicza, nowa ustawa, dotycząca reformy szkolnej. na mocy ustawy utrzymano 7–letni obowiązek szkolny w zakre-
sie szkoły powszechnej. pozostawiono jednak zróżnicowanie organizacyjne i programowe szkół powszechnych na szkoły 
i stopnia (czteroklasowe), ii stopnia (sześcioklasowe) i szkoły iii stopnia (siedmioklasowe). po ukończeniu klasy 6. uczeń, 
mógł uczęszczać, po zdaniu egzaminu, do gimnazjum, natomiast klasa 7. była przeznaczona dla tych, którzy nie mieli zamiaru 
kształcić się dalej.

ustawa przewidywała, że 60% szkół powszechnych może mieć i stopień organizacyjny, a 17% stopień organizacyjny iii.
jednym z najważniejszych zadań, które stanęły przed władzami miejskimi w Kępnie, po włączeniu miasta do polski, było 

zajęcie się szkolnictwem podstawowym.
W mieście w latach dwudziestych nadal działała tylko jedna szkoła podstawowa przy ulicy rychtalskiej (obecnie ulica 

sienkiewicza 21). jak wynika z protokolarza rady pedagogicznej (pierwszy protokół napisany w języku polskim pochodzi 
z 12 września 1923 r.) w szkole pracowało 22 nauczycieli, a jej kierownikiem był jan błaszczak. W roku szkolnym 1924/1925 
do siedmioklasowej szkoły uczęszczało 871 uczniów (435 dziewcząt i 436 chłopców). dzieci, które wraz z rodzicami wróciły 
z niemiec do polski, często nie znały języka polskiego, dlatego bez względu na wiek uczęszczały do szkoły od pierwszej klasy, 
kończąc tylko cztery oddziały.

1929 r. – utworzono w Kępnie drugą siedmioklasową szkołę powszechną przy ul. szkolnej 6 (poprzednio w tym budynku 
było gimnazjum żeńskie). po jej utworzeniu warunki nauczania uległy poprawie. W jednym budynku uczyła się młodzież 
żeńska (funkcję dyrektora pełniła ludmiła balicka), a w drugim męska (dyrektorem był józef Halardziński). do obu tych 
szkół w roku szkolnym 1935/1936 chodziło 1391 uczniów (katolików – 1343, ewangelików – 25 i dzieci innych wyznań – 23), 
natomiast w roku szkolnym 1938/1939 uczyło się 1435 uczniów (katolików – 1385, ewangelików – 23, innych wyznań – 28). 
Wydatki miasta na te szkoły wyniosły wtedy 17 526, 59 zł.

po odzyskaniu niepodległości w szkolnictwie średnim utrzymane zostało 8–klasowe gimnazjum, w ramach którego 
wyodrębniono dwa stopnie – pierwsze 3 klasy miały charakter ogólnokształcący, natomiast 5 klas wyższych było częściowo 
ukierunkowane. po zdaniu matury można było kontynuować naukę na studiach wyższych. do gimnazjum przyjmowano 
po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej i  zdaniu egzaminu. Wolno było prowadzić gimnazja prywatne, które mogły 
uzyskać prawa szkół państwowych po spełnieniu określonych warunków. W szkołach średnich obowiązywała odpłatność 
za naukę.
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reforma szkolnictwa z  1932 r., zwana jędrzejewiczowską, dotyczyła również szkół średnich. 8–letnie gimnazjum 
przekształcono w czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące jednolite pod względem programowym i 2–letnie licea zróżni-
cowane na wydziały: humanistyczny, matematyczno–fizyczny, przyrodniczy i klasyczny, które przygotowywały do studiów 
wyższych.

reforma objęła także średnie szkoły zawodowe. utworzone zostały gimnazja, odpowiadające gimnazjom ogólnokształcą-
cym i licea zawodowe oparte na podstawie gimnazjów ogólnokształcących, których ukończenie umożliwiało wstęp do szkół 
wyższych.

młodzież pracująca miała obowiązek dokształcania się w 3–letnich szkołach opartych na i i iii stopniu szkoły powszech-
nej. niższe szkoły zawodowe o charakterze praktycznym były oparte na i stopniu szkoły powszechnej.

zmiany nastąpiły także w szkołach kształcących nauczycieli. pięcioletnie seminaria zastąpiono 3–letnim liceum pedago-
gicznym, opartym na 4–letnim gimnazjum.

W okresie międzywojennym w Kępnie – w różnych okresach – działało kilka zawodowych i średnich szkół, z których 
najważniejszą rolę zarówno w zakresie nauki, jak i w życiu kulturalnym oraz sportowym odgrywało w mieście Gimnazjum.

1920 r. 15.04. – oficjalnie otwarto polskie Gimnazjum, w którym stanowisko dyrektora od stycznia 1920 r. piastował błażej 
Groblicki. do szkoły uczęszczało wtedy 123 uczniów, w tym 71 polaków, 36 niemców i 16 Żydów, przyznających się do narodowo-

ści niemieckiej. uczyli w niej, oprócz ks. probosz-
cza ignacego nowackiego, sami nauczyciele 
niemieccy. stąd nauka w Gimnazjum do końca 
roku szkolnego 1919/1920 odbywała się w języku 
niemieckim i w takim też języku została przepro-
wadzona matura, choć dyrektorem szkoły był już 
polak. od nowego roku szkolnego 1920/1921 
zajęcia w  szkole mieli prowadzić tylko polscy 
nauczyciele (początkowo pięciu: błażej Groblic-
ki, teodor Flieger, ks. ignacy nowacki, Hipolit 
ociepka, ks. ryszard szala, od 1 lutego 1921 r. –  
dziewięciu. z  biegiem czasu ich liczba wzrosła 
od 12 do 14), co spowodowało, iż uczniowie 
narodowości niemieckiej i  żydowskiej opuścili 
Gimnazjum, a  to w  praktyce oznaczało, że nie 
doszło do utworzenia klasy ósmej z  powodu 
braku uczniów.

od 1929 r. szkoła stała się placówką koedukacyjną, otrzymując w 1930 r. nazwę państwowego Gimnazjum Koedukacyj-
nego. W szkole od początku kwitło życie naukowe, kulturalne i sportowe. działało również szereg organizacji młodzieżo-
wych. tę działalność zapoczątkowało w 1921 r. kółko muzyczne, w ramach którego powstała znakomita orkiestra złożona 
z  10 skrzypiec, fletu, bębna i  organów. W  orkiestrze 
grał Władysław turowski, autor obecnego hymnu 
szkolnego liceum ogólnokształcącego nr 1 im. mjr. 
Henryka sucharskiego w Kępnie. W drugiej połowie lat 
dwudziestych dawała ona 2 razy w roku płatne koncerty, 
na których zawsze była pełna aula. W 1922 r. powstało 
kółko krajoznawcze, posiadające sekcje: przyrodniczą, 
historyczną i  geograficzną. W  tym okresie młodzież 
chętnie włączała się w organizację akademii, wieczor-
nic względnie przygotowywała przedstawienia teatral-
ne. już w roku szkolnym 1925/1926 uczniowie wysta-
wili sztukę aleksandra Fredry pt. „zemsta”, w 1929 r. 
„antygonę” sofoklesa, a  w  następnych latach: „Śluby 
panieńskie” aleksandra Fredry, „skąpca” moliera 
i „dziady cz. iii” adama mickiewicza.

Maturzyści klasycznego Gimnazjum w Kępnie – 1926 r., 
ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i liceum w Kępnie

„Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów 
kępińskiego Gimnazjum – 1925 r., 

ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków Gimnazjum 
i liceum w Kępnie
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bardzo ważną rolę w  życiu Gimnazjum odegrała, powołana 24.02.1931 r., tzw. świetlica – organizacja uczniowska 
o charakterze samokształceniowym. Głównymi jej celami było samokształcenie naukowe i wychowanie obywatelskie. jak na 
ówczesne czasy była to wyjątkowa organizacja młodzieżowa, działająca na zasadzie stowarzyszenia, posiadała własny statut, 
kierował nią zarząd złożony z uczniów.

W  ramach świetlicy działały następujące koła 
naukowe: filologii klasycznej, fizyczne, historyczne, Koło 
„les amis de la France” i Koło polonistyczne im. stefana 
Żeromskiego. Świetlica prowadziła też własną czytelnię, 
w  której wypożyczano książki i  czasopisma (w  roku 
szkolnym 1930/1931 prenumerowano 29 czasopism).

młodzież ze świetlicy włączała się także w organi-
zację uroczystości szkolnych o charakterze patriotycz-
nym (np. rocznica odzyskania niepodległości czy na 
cześć prezydenta rzeczpospolitej) lub kulturalnym (np. 
zorganizowanie akademii, podczas której prezentowa-
ny był dorobek Fryderyka chopina, czy wystawianie 
sztuk teatralnych). W ramach pracy świetlicy oferowa-
no też płatne śniadania.

należeli do niej prawie wszyscy uczniowie, którzy 
z tego powodu płacili roczną składkę w wysokości 20 gr. oprócz tego na rzecz świetlicy dyrekcja szkoły przeznaczała określo-
ną dotację, dzięki temu miała ona własny fundusz na swoją działalność (1931 r. – 92,50 gr., 1932/1933 – 830,08 zł).

Żywą działalność przejawiało też Koło sportowe „concordia”, a uczniowie Gimnazjum osiągali wspaniałe wyniki nie tylko 
na skalę wojewódzką, ale nawet krajową, np. alfons rybak był wówczas czołowym sprinterem w kraju w biegach krótkich.

Zarząd Samopomocy Młodzieży Gimnazjalnej 
z dyrektorem A. Paczosą i opiekunem Ludwikiem Grają, 
ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków 

Gimnazjum i liceum w Kępnie

Uczniowie Gimnazjum – 1937 r., 
ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków Gimnazjum 

i liceum w Kępnie 

Grono nauczycielskie i uczniowie w dniu otrzymania i poświęcenia 
sztandaru szkoły – czerwiec 1937 r., 

ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków Gimnazjum 
i liceum w Kępnie

Sodalicja Mariańska z księdzem prefektem 
Wiktorem Sobeckim –  maj 1939 r., 

ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków 
Gimnazjum i liceum w Kępnie

Klasa 2b z wychowawczynią, profesor Elżbietą Bąkowską – rok 
szkolny 1937/1938, 

ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków Gimnazjum 
i liceum w Kępnie
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W roku szkolnym 1932/1933 weszła w życie reforma oświaty, dzięki której szkoła została przekształcona w czteroletnie 
Gimnazjum. W czerwcu 1937 r. odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

dzięki wspaniałej kadrze nauczycielskiej Gimnazjum było szkołą na bardzo wysokim poziomie nauczania i wychowania, 
placówką, która dbała o rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. W okresie międzywojennym Gimna-
zjum ukończyło 419 absolwentów. jej dyrektorami byli kolejno: błażej Groblicki (1.04.1920 r. – 28.02.1931 r.), Henryk moese 
(1.03.1931 r. – 30.09.1933 r.), adolf paczosa (1.10.1933 r. – 31.08.1939 r.).

1920 r. – dotychczasowa szkoła żeńska wznowiła swoją działalność już jako szkoła polska typu licealnego. jej właścicielem 
i kuratorem był magistrat w Kępnie, kierownikiem natomiast błażej Groblicki, który jednocześnie pełnił funkcję dyrektora 
Gimnazjum w Kępnie. ukończenie szkoły dawało uprawnienia do nauczania w szkole powszechnej robót ręcznych i przeka-
zywania wiedzy z zakresu gospodarstwa domowego. szkoła przeszła wiele przekształceń. W roku szkolnym 1922/1923 stała 
się pięcioklasowym miejskim gimnazjum typu żeńskiego (ilość uczennic – 110), a od 1926 r. otrzymała pełne prawa gimna-
zjum państwowego (w roku szkolnym 1924/1925 – sześć klas, 120 uczniów). od września 1924 r. dyrektorem szkoły został 
jan porębski, a następnie w 1927 r. julia szartowska. z powodu zmniejszającej się liczby uczennic i braku funduszy 1 lipca 
1929 r. magistrat zlikwidował szkołę. Wówczas uczennice przeszły do Gimnazjum męskiego, które stało się koedukacyjne.

1920 r. – wznowiona została działalność dokształcającej szkoły zawodowej w Kępnie na nowych zasadach organiza-
cyjnych, które nadał jej zarząd miejski w uchwalonym dla placówki statucie. rozpoczęcie nauczania w tej szkole stało się 
konieczne, gdyż ukazała się polska ustawa przemysłowa, która nakładała obowiązek ukończenia szkoły zawodowej przez 
osoby terminujące w rzemiośle. W dokształcającej szkole zawodowej uczono takich przedmiotów jak: język polski, rachun-
ki, korespondencja, rachunkowość oraz rysunek geometryczny. nauka odbywała się w budynku szkoły powszechnej przy ul. 
rychtalskiej (dziś Henryka sienkiewicza). początkowo uczyło tam 7 nauczycieli, a w następnych latach ich liczba zwiększyła 
się do 17 osób, z powodu wzrostu liczby uczniów, np. w roku szkolnym 1936/1937 naukę pobierało już 198 uczniów. Kierow-
nikami szkoły byli kolejno: stanisław ciesielski (1920–1922), jan błaszczak (1922–1931) i józef Halardziński (1931–1939).

1921 r. – w wyniku starań staro-
sty kępińskiego Wielkopolska izba 
rolnicza założyła w Kępnie zimową 
szkołę rolniczą, której celem było 
kształcenie samodzielnie gospoda-
rującego rolnika. W pierwszym roku 
do szkoły uczęszczało 37 uczniów, 
a  w  następnych latach około 55. 
W  sumie, w  okresie międzywojen-
nym placówkę tę ukończyło około 
300 uczniów. nauka w  placówce 
odbywała się od października do 
marca każdego roku szkolnego. jej 
kierownikami byli kolejno: czesław 
Wiśniewski (1921–1926), stefan 

cybichowski (1926–1927) oraz Kazimierz piewcewicz (1927–1939).
1922 r. – w Kępnie rozpoczęła działalność ochronka, którą prowadziły siostry boromeuszki. opiekę w przedszkolu znala-

zły przede wszystkim dzieci bezrobotnych oraz z ubogich rodzin, na które miejskie władze dawały subwencję w wysokości 300 
zł rocznie. W przedszkolu przebywało przeciętnie około 68–80 dzieci. oprócz przedszkola siostry boromeuszki prowadziły 
także szkołę robót ręcznych i szycia dla około 30 dziewcząt. opiekowały się także sierotami i niepełnosprawnymi dziećmi.

Uczniowie Szkoły Rolniczej w Kępnie, rok szkolny 1924/1925, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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10. Życie kulturalne 

W okresie międzywojennym życie kulturalne w Kępnie było bardzo bogate, składało się na nie czytelnictwo prasy i książek, 
korzystanie z kina, radia i muzeum oraz działalność stowarzyszeń, towarzystw i kół o charakterze śpiewaczym i teatralnym.

1919 r. 1.09. – w Kępnie wznowiono wydawanie pisma „nowy przyjaciel ludu”, które nie ukazywało się od 26.01.1919 
r., gdyż zabronił tego zaborca niemiecki. sytuacja „nowego przyjaciela ludu” zmieniła się w całej pełni dopiero wtedy, gdy,       
17.01.1920 r., Kępno zostało włączone do polski, a jego redaktorem naczelnym został teofil cieciński. z chwilą, gdy teofila 
ciecińskiego wybrano burmistrzem miasta rychtala przestał być redaktorem naczelnym, a  jego miejsce zajął Franciszek 
duszyński. pismo w tym okresie zwiększyło nakład i objętość, gdyż przywrócono dawny dodatek niedzielny „Wieczory pod 
lipą” i wprowadzono nowy – pod nazwą „Świat i Kobieta” (od 1925 r.).

zaczęto też drukować fragmenty 
powieści w  formie arkuszy, które można 
było składać i oprawiać w książki. Gazeta 
ukazywała się trzy razy w tygodniu i zawie-
rała miejscową kronikę, wiadomości 
z poznania, z całego kraju i ze świata oraz 
dział rzeczy różnych. jej nakład wynosił 
wtedy 3200 egzemplarzy. W  1926 r. – po 
śmierci Franciszka duszyńskiego – na 
krótko redaktorem naczelnym został ks. 
proboszcz w  Grębaninie, józef janiszew-
ski, który trzy razy w tygodniu pieszo szedł 
z  Grębanina do redakcji w  Kępnie. od 
1 kwietnia 1926 r. kolejnym redaktorem 
„nowego przyjaciela ludu” został mieczy-
sław depczyński. Wprowadził on szereg 
nowości w redagowaniu treści i w druku gazety. zaczęto wydawać nowy dodatek „rolnik”, unowocześniono układ graficzny 
pisma, uruchomiono nowy dział techniczny, nawiązano współpracę z władzami miejskimi i powiatowymi, które przekazy-
wały redakcji aktualne wiadomości z Kępna. dzięki tym zabiegom gazeta zwiększyła nakład do 5000 egzemplarzy. W celu 
szybszego dostarczenia pisma do rąk czytelników i rozszerzenia jego zasięgu utworzono oddziały „nowego przyjaciela ludu” 
w ostrzeszowie, Grabowie, mikstacie, Wieruszowie i w Wieluniu. z biegiem czasu kupiono linotyp, który umożliwił zwięk-
szenie ilości stron (wtorki, czwartki – 8 stron, niedziela – 10 stron) oraz zaczęto wydawać okolicznościowe dodatki do pisma, 
poświęcone jednemu tematowi, np. „dobra Gospodyni”, „dawne zwyczaje polaków” itp. troska o szatę zewnętrzną gazety, 
różnorodność treści i dodatków zapewniała jej przez cały czas do 1939 r. liczbę czytelników, wynoszącą około 5000 osób. 
ostatni numer pisma ukazał się z datą 30 sierpnia 1939 roku. „nowy przyjaciel ludu” jest obecnie bardzo cennym źródłem 
informacji o życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalno–oświatowym mieszkańców Kępna i powiatu.

1920 r. – zaczął się ukazywać „orędownik powiatowy” jako organ władz powiatowych w Kępnie. Wydawał go Wydział 
powiatowy, dwa razy w tygodniu, w ilości około 500 egzemplarzy.

W Kępnie ukazywały się też gazety niemieckie, takie jak: „Kempener Wochenblatt” (wydawcą i redaktorem tego czasopi-
sma o charakterze antypolskim był adolf Kiezzmann, zwolennik ruchu hitlerowskiego) i „Grenz–zeitung”, które skierowane 
były do mniejszości niemieckiej, nastawiając ją wrogo wobec polaków.

„Świat i kobieta” – nowy dodatek wprowadzony do Nowego Przyjaciela Ludu od 1925 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

„Orędownik Powiatowy” organ prasowy władz powiatowych w Kępnie, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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z chwilą powrotu Kępna do macierzy rozpoczął się intensywny rozwój towarzystw i stowarzyszeń kulturalnych. W mieście 
wznowiły swoją działalność te organizacje, które powstały w czasie zaborów, a jednocześnie tworzono nowe stowarzyszenia, 
które wywarły olbrzymi wpływ na rozwój czytelnictwa, śpiewu, muzyki i teatru.

1920 r. – kontynuowało swoją działalność 
towarzystwo Śpiewacze, w  ramach którego 
działał chór dyrygowany do 1939 r. przez 
organistę W. schmidta.

W 1925 r. w Kępnie znalazł swoją siedzibę 
zarząd Vii okręgu Wielkopolskiego towarzy-
stwa Śpiewaczego, do którego włączono 17 kół 
śpiewaczych, działających na terenie powiatu 
kępińskiego. towarzystwo brało udział w wielu 
konkursach, zajmując czołowe miejsca, jak np. 
w 1925 r. – i miejsce na zjeździe śpiewaczym 
w ostrzeszowie w grupie chórów mieszanych 
drugiej kategorii, 1926 r. – i nagroda za występ 
sekcji żeńskiej chórów w Wieruszowie, 1930 r. 
– na zjeździe okręgowym w ostrzeszowie Koło 
zdobyło nagrodę wędrowną. W 1934 r. towarzystwo Śpiewacze w Kępnie obchodziło uroczyście 25. rocznicę swego istnienia. 
z tej okazji odbył się wielki zjazd kół śpiewaczych Vii okręgu Wielkopolskiego. towarzystwo prowadziło ożywioną działalność 
do września 1939 r., mając olbrzymie zasługi dla upowszechnienia kultury śpiewaczej w Kępnie i w powiecie.

co roku obchodzono w Kępnie w okresie międzywojennym Święto pieśni.
1920 r. – wznowiło działalność towarzystwo czytelni ludowych. na przełomie 1934/1935 r. nastąpiła reorganiza-

cja towarzystwa. powołane zostało Koło miejskie i  Komitet okręgowy towarzystwa czytelni ludowych, którymi kiero-
wali: józef parzonka – prezes, F. Świątek – zastępca, m. Karasiewicz – sekretarz, s. Krzasiakowski – skarbnik, ks. tadeusz 

Kirschke – bibliotekarz. biblioteka okręgowa w Kępnie najpierw liczyła 1812 tomów, a w końcu 1934 r. – 2577 tomów. 
jednocześnie utworzono 27 bibliotek ruchomych, mających do dyspozycji 50–100 książek. W  samym Kępnie bibliote-
ka stała liczyła w 1936 r. – 583 tomy. W 1932 r. połączono powiat kępiński i ostrzeszowski, co z biegiem czasu uczyni-
ły też towarzystwa czytelni ludowych obu powiatów. po połączeniu w  całym okręgu było 5 bibliotek stałych (w  tym 
dwie w  Kępnie), 62 biblioteki ruchome (7941 tomów, a  w  1939 r. już przeszło 10 tys.). na 27. sejmiku oświatowym 
towarzystw czytelni ludowych w  1937 r. w  poznaniu przyznano Komitetowi okręgowemu w  Kępnie i  nagrodę, którą 
stanowiło 50 nowych książek o  wartości 800 zł. działający bardzo aktywnie Komitet okręgowy stosował także takie 
formy działalności jak: wykłady i  odczyty członków dla dzieci oraz młodzieży, a  także uniwersytety ludowe. towarzy-
stwo zajmowało się również działalnością kina objazdowego, które, będąc w  1937 r. na terenie powiatu kępińskiego, 
wyświetliło seanse filmowe w 10 miejscowościach. W 1938 r. w ramach okręgu kępińskiego działało 6 bibliotek stałych,  
71 bibliotek ruchomych, które miały do swojej dyspozycji 9487 tomów, czynne były 3 czytelnie i 9 świetlic. z bibliotek skorzy-
stało 2903 czytelników (38 611 wypożyczeń), co dobrze świadczyło o upowszechnieniu czytelnictwa. W okręgu kępińskim 
działało 15 Kół towarzystwa czytelni ludowych, do których należało 738 członków. okręg cieszył się do końca działalności 
(tj. do 1939 r.) uznaniem władz wszystkich szczebli i utrzymywał się na pierwszym miejscu w Wielkopolsce. 

„Kempener Wochenblatt” – czasopismo niemieckie, ukazujące się w Kępnie 
w okresie międzywojennym, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Święto Pieśni obchodzone w Kępnie w okresie międzywojennym, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Jubileusz 25–lecia Towarzystwa Śpiewaczego w 1934 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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W 1920 r. działalność wznowiło także towarzystwo czytelni Kobiet, do którego należały wtedy 102 osoby. członkinie 
towarzystwa na zakup książek do własnej biblioteki organizowały akcje charytatywne, a także kwesty uliczne. ze składek 
zakupiły sztandar, który z delegacją kobiet był obecny na mszy św. polowej na rynku 18 stycznia 1920 r., czyli w drugim dniu 
przynależności Kępna do polski. Kobiety zajmowały się też teatrem amatorskim, 12 lutego 1922 r. wystawiły komedię „bilecik 
miłosny”, a za uzyskany dochód zakupiły do biblioteki, nie tylko książki, ale także szafy, stoły i krzesła. W 1929 r. towarzystwo 
obchodziło uroczyście 20–lecie swego istnienia. W 1934 r. biblioteka towarzystwa liczyła 848 tomów, które wypożyczano 
czytelnikom. biblioteka przynosiła dochody, np. w latach 1924–1933 zysk wyniósł 822 zł. W styczniu 1934 r. przekształcono 
ją w wypożyczalnię książek. największe zasługi dla rozwoju organizacji położyły: teodozja Karłowska (przewodnicząca), 
leonarda szafarkiewicz (skarbnik) i maria nowacka (bibliotekarka). towarzystwo miało olbrzymi udział w upowszechnia-
niu czytelnictwa oraz rozwoju oświaty w Kępnie i powiecie.

1921 r. – w Kępnie, z inicjatywy jana podymy, pracownika pKp powstała kolejowa orkiestra dęta. Kapelmistrzem orkie-
stry po janie podymie został Wincenty Warszawski. orkiestra działała najpierw w barwach kolejarskich, a od 1929 r. pod 
patronatem osp. Kapelmistrzem został wtedy Wiktor tyra, orkiestra liczyła 40 członków. W  latach 1934–1935 orkiestra 
przeżywała kryzys, który przezwyciężyła, przechodząc ponownie pod skrzydła pKp. nowym kapelmistrzem został wtedy 
czesław Gawron, a od maja 1939 r. antoni Hasek.

1922 r. 12.03. – w Kępnie powstało towarzystwo muzyczne, które współpracowało z towarzystwem Śpiewu. Koło liczyło 
21 członków. jego prezesem był Wacław schmidt, a funkcję dyrygenta pełnił jan Hącia.

1926 r. 21.01. – powstał chór męski „echo”, którego dyrygentem został Hipolit młynarz. ilość członków chóru z 35 osób 
w 1926 r. zwiększyła się do 63 w 1936 roku. chór „echo” był organizatorem wielu imprez kulturalnych, zdobył też szereg nagród 
w konkursach śpiewaczych, jak np. i miejsce na dorocznym zjeździe chórów Vii okręgu Wielkopolskiego, który odbył się 
w bralinie. 
chór prowadził bardzo aktywną działalność, np. w 1936 r. na różnego rodzaju uroczystościach i imprezach wystąpił 10 razy, 
a w 1938 r. 8 razy. ostatni zarząd działał w następującym składzie: z. Kiełmiński – prezes, j. ledwa – wiceprezes, s. idziak – 
sekretarz, Hipolit młynarz – dyrygent.

Koncert Chóru Męskiego „Echo” wraz z zespołem 
instrumentalnym w auli Gimnazjum 22.02.1935 r.,

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Chór Męski „Echo” z Kępna w Ostrzeszowie, 1932 r.,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Ustawy, statuty i regulaminy Chóru Męskiego „Echo”,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Sztandar Chóru „Echo”, 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1929 r. maj – powstało muzyczne Koło Koleżeńskie „jaskółka”. W zebraniu organizacyjnym, które odbyło się z inicjaty-
wy juliusza cierpika, wzięło udział 16 osób. prezesem Koła został juliusz cierpik, skarbnikiem i sekretarzem m. Feja, a kapel-
mistrzem m. Geller (następni kapelmistrze to: W. idczak – od 1929 r., m. Żak – od 1932 r.). po juliuszu cierpiku prezesem 
wybrano j. Kupczyka. zespół „jaskółka” liczył przeciętnie około 43–45 członków, a w repertuarze miał około 60 utworów. 
cieszył się dużą popularnością, dając występy podczas akademii, wieczornic i zabaw towarzyskich. po ośmiu latach działal-
ności zespół przestał istnieć.

1933 r. marzec – w Kępnie powstało towarzystwo miłośników sceny. W zebraniu założycielskim udział wzięło 19 osób, 
a we wrześniu tegoż roku wybrano zarząd towarzystwa w składzie: julian Wyderkowski – prezes, zastępca – Władysław 
turowski, sekretarz – zbigniew błaszczyk, skarbnik – jadwiga Wypych, reżyser –bagieńska. W ramach towarzystwa wysta-
wiano w Hotelu centralnym we wrześniu i październiku 1933 r. operetkowy utwór pt. „studenteria”, napisany przez Włady-
sława turowskiego, wybitnego muzyka i kompozytora. było to dla Kępna wielkie wydarzenie kulturalne, które przyniosło 
sławę autorowi i wykonawcom. W 1934 r. towarzystwo liczyło 22 kobiety i 23 mężczyzn. W tymże 1934 r. odbyło się zebranie 
towarzystwa, na którym przyjęto statut i wybrano nowy zarząd w składzie: Karasiewicz–tokarzewski – prezes (od września 
prezesem został W. turowski), leonard Wittman – sekretarz i piotr jasiak – skarbnik. W październiku 1934 r. wystawio-
no następną trzyaktową operetkę pt. „rozkoszna madelon” także napisaną przez Władysława turowskiego. podobnie jak 
„studenteria” i  ta operetka cieszyła się wielkim powodzeniem, w związku z czym wystawiono ją po raz drugi w Kępnie, 
a  następnie w  ostrzeszowie. ostatnią sztuką wystawioną przez towarzystwo w  1935 r. była „moralność pani dulskiej”. 
dodać należy, że większość organizacji i stowarzyszeń, działających w Kępnie z okazji ważnych świąt lub uroczystości jubile-
uszowych wystawiało sztuki teatralne połączone z występami muzycznymi i śpiewem.

11. Kino i radio

postęp techniczny, jaki miał miejsce przy końcu XiX w. i na początku XX w. wkroczył również na pole kultury, upowszech-
niając jej rozwój.

Wynalazek przez braci lumiere kinematografii (1894 r.) spowodował rewolucję w zakresie rozwoju filmu czarno–białego, 
najpierw niemego, a następnie dźwiękowego. od 1934 r. w stanach zjednoczonych zaczęto także realizować filmy barwne. 
zdobycze w zakresie realizacji i wyświetlania filmów dotarły także na ziemie polskie w okresie zaborów (pierwsze kino 
w łodzi w 1899 r.), ich rozwój nastąpił w niepodległej polsce (w 1930 r. zrealizowany został pierwszy polski film dźwiękowy 
pt. „moralność pani dulskiej” w reżyserii bolesława newolina). nowości związane z upowszechnianiem filmów dotarły 
także na początku lat dwudziestych XX w. do Kępna.

1922 r. – w Kępnie w sali Hotelu centralnego przy ul. sienkiewicza 11 otwarto kino pod nazwą „renaissance”. Właści-
cielem kina został leon czekalski. W czasie wyświetlania filmów, które wtedy były nieme, Władysław turowski i jan Hącia 
grali na pianinie właściwy podkład muzyczny. W 1924 r. kino zaprzestało swej działalności.

1925 r. – ponowne otwarcie kina, którego właścicielem został liring z Grabowa. ta placówka po kilku latach także została 
zamknięta, ponieważ powstało nowe konkurencyjne kino.

1927/1928 r. – uruchomione zostało nowe kino o  nazwie „iluzjon” przy ul. Warszawskiej, które dysponowało 200 
miejscami. salę kinową urządzono estetycznie. Kino należało do p. drobiga (zegarmistrza) i jana Hąci (muzyka). Właści-
ciele w 1930 r. sprzedali „iluzjon” stefanowi Hąci, który je zmodernizował tak, by można było wyświetlać filmy dźwiękowe, 
będące wtedy nowością na rynku kinowym. z biegiem czasu, w wyniku konkursu, ogłoszonego przez stefana Hącię, wybrano 
nową polską nazwę kina – „bajka”. Kino bajka działało do wybuchu ii wojny światowej.

po wynalezieniu radia (pierwsza publiczna audycja radiowa została nadana w belgii w 1914 r.) znalazło ono powszechne 
zastosowanie, w tym także w polsce, pierwsza rozgłośnia i stacja nadawcza polskiego radia została uruchomiona w 1926 r. 
w Warszawie. W następnym roku radio dotarło także do Kępna.

1927 r. – mieszkańcy Kępna w sali Hotelu centralnego wysłuchali pierwszej audycji radiowej. od tego czasu w Kępnie 
stopniowo rosła liczba osób, które kupowały – stosunkowo drogie – odbiorniki z akumulatorem (cena – od 200 do 500 zł). 
po pojawieniu się na rynku tańszych odbiorników, tzw. detektorowych, ich liczba wydatnie się zwiększyła i w 1934 r. były 
w Kępnie 193 sztuki.
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12. Służba zdrowia

po włączeniu Kępna do państwa polskiego sytuacja zdrowotna w mieście stała się trudna. leczenie pacjentów natrafiało 
na duże problemy, gdyż szpital nie zaspokajał potrzeb chorych ludzi, a na korzystanie z prywatnej praktyki stać było tylko 
nieliczne osoby.

1920 r. – szpital powiatowy w Kępnie funkcjonował w opłakanym stanie. brakowało leków, środków higieny, bielizny 
oraz innych potrzebnych rzeczy i  urządzeń dla chorych. W  szpitalach pracowały siostry boromeuszki, które dokładały 
wszelkich starań, aby uzupełnić braki, dzięki czemu szpital prowadził możliwie szeroką działalność leczniczą. z danych za 
1927 r. wynika, że w szpitalu w ciągu roku przebywało 471 chorych (przeciętne leczenie jednego pacjenta trwało 22,4 dni). 
natomiast dziennie leczono 28,8 chorych. szpital wydatkował w 1927 r. sumę 32 020 zł, natomiast jego dochody wynosiły 
15 111,11 zł, wykazany deficyt na sumę 16 909 zł pokrył samorząd powiatowy. ordynatorem szpitala był w tym czasie dr 
marcin Kasprzak, a od 1939 r. dr jan ross. W 1934 r. szpital powiatowy w Kępnie dysponował 23 łóżkami, w placówce 
pracowało 5 sióstr boromeuszek. W 1939 r. wybudowano w stanie surowym budynek administracyjny. W szpitalu siostry 
boromeuszki zajmowały się kaplicą dla chorych i personelu, nadal prowadziły też zakład św. józefa (7 sióstr) oraz opiekowały 
się chorymi w domach.

prywatną praktykę w Kępnie w okresie międzywojennym miało 6 lekarzy, czynne były też dwie apteki.

13. Rozwój sportu

W dwudziestoleciu międzywojennym w Kępnie działało szereg stowarzyszeń i klubów sportowych, w ramach których 
zarówno indywidualni zawodnicy, jak i niektóre drużyny, osiągały wyniki na skalę wojewódzką, a nawet krajową.

1919 r. 6.01. – po okresie przerwy w działalności (od wybuchu wojny do 1919 r.) odbyło się pierwsze powojenne zebranie 
towarzystwa Gimnastycznego „sokół” w Kępnie. Gdy Kępno wróciło do polski, towarzystwo liczyło 30 czynnych członków, 
nowym prezesem po Wacławie Kokocińskim został stefan staszak. W 1921 r. prezesem wybrano pawła jasińskiego, który 
wkrótce zrezygnował z tej funkcji, w 1922 r. prezesem został ponownie stefan staszak, zastępcą jan tomczak, a naczelnikiem 
ignacy Wittman. Gniazda sokole powstały także w innych miejscowościach, dlatego utworzono okręg kępiński, który w 1921 
r. obejmował 16 gniazd. W ramach tych agend działała wszędzie sekcja gimnastyczna, a od lipca 1922 r. w niektórych gniaz-
dach także sekcja piłki nożnej i piłki siatkowej, a następnie sekcja lekkoatletyczna i ping–ponga (Gniazdo w Kępnie wchodzi-
ło także w skład okręgu kępińskiego). W 1922 r. powstają nowe gniazda w powiecie, m.in. w  Krążkowych, laskach, olszo-
wie i siemianicach, a ilość członków w okręgu zwiększyła się do 300 osób. W lipcu 1922 r. wybrano nowy zarząd okręgu 
w składzie: W. jasiński – prezes, durczykiewicz – zastępca, s. tarnowski – skarbnik, michał Wittman – sekretarz, Franciszek 
Grygier – naczelnik. W 1923 r. obchodzono uroczyście 25–lecie powstania towarzystwa Gimnastycznego „sokół” w Kępnie. 
Gniazdo kępińskie liczyło wtedy 180 członków, w tym 48 osób stanowiła młodzież, 14 osób to druhny. prezesem w 1923 r. 
był nadal stefan staszak, jego zastępcą – jan tomczak, sekretarzem – stanisław sarnowski, skarbnikiem – michał Wittman, 
a  naczelnikiem – ignacy Wittman. W  tymże roku Gniazdo w  Kępnie wystawiło sztukę józefa ignacego Kraszewskiego  
pt. „ciepła wdówka”. W 1932 lub 1933 r. w okręgu kępińskim działały 22 gniazda, bez Kępna (736 członków), prezesem 
został Wacław Kokociński, a naczelnikiem jan tomczak. 

Władze okręgu starały się upowszechnić sport w mieście, a także w powiecie i w tym celu organizowały imprezy oraz 
przeglądy sportowe, obejmujące cały powiat. jedną z takich imprez, która odbywała się co roku w Kępnie lub innej miejsco-
wości, był powiatowy zjazd okręgu, którego celem stał się przegląd sprawności, dyscypliny i umiejętności sokolich drużyn. 
zjazd zaczynał się od pochodu ulicami miasta wszystkich gniazd, wchodzących w skład okręgu, następnie odbywały się 
pokazy gimnastyczne, których ozdobą były tzw. piramidy oraz zawody lekkoatletyczne. W pochodzie maszerowały również 
władze – miejskie i powiatowe – na czele z burmistrzem i starostą oraz zarząd towarzystwa. zjazdy cieszyły się dużą frekwen-
cją, np. w 1924 r. w pochodzie brało udział 212 druhów z 10 gniazd i 30 rowerzystów, a w ćwiczeniach pokazowych, które 
odbyły się na targowisku, uczestniczyło 116 osób.

okręg kępiński organizował także w każdym roku tzw. zawody kościuszkowskie stopnia wyższego dla druhów i stopnia 
niższego dla młodzieży. W  ramach stopnia wyższego rozgrywano takie konkurencje jak: biegi, skoki, rzuty i  ćwicze-
nia na przyrządach, natomiast w  ramach niższego tylko biegi i  skoki. W  takich zawodach w  listopadzie 1924 r. wzięło 
udział 232 druhów, w  tym z gniazda kępińskiego 9 druhów i 18 osób z młodzieży. oprócz zawodów kościuszkowskich 
rozgrywane były jeszcze coroczne biegi półmaratońskie dług w  tym biegu na trasie Kępno-donaborów-olszowa-Kępno  
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brało udział 351 druhów, co było świadectwem jego masowego charakteru. corocznie organizowano noc świętojańską, 
w czasie której miały miejsce przede wszystkim pokazy gimnastyczne. W 1925 r. odbyły się wybory do władz okręgu kępiń-
skiego, w wyniku których ukonstytuował się zarząd w składzie: Wacław Kokociński – prezes, Wacław Hundt z podzamcza 
– zastępca prezesa, stanisław parzonka – sekretarz, julian Wyderkowski – skarbnik; jan tomczak – naczelnik. W tym samym 
1925 r. odbyły się też wybory do władz Gniazda w Kępnie, w wyniku których nastąpiły duże zmiany w składzie zarządu: 
jan tomczak – prezes, jego zastępca – jan pawlak, sekretarz – stanisław sarnowski, michał Wittman (później jan Górka) 
– skarbnik i  jan Gandecki – naczelnik. W 1926 r., liczące 159 członków Gniazdo w Kępnie, wzięło udział w uroczysto-
ściach związanych z przyjazdem do Kępna premiera rządu. W 1927 r. nowym naczelnikiem okręgu został wybrany juliusz 
cieplik. od grudnia 1928 r. wznowiły aktywną działalność panie (16 osób), należące do towarzystwa Gimnastyczne-
go „sokół” w Kępnie. utworzyły one odrębne gniazdo i wybrały nowy zarząd w składzie: teodozja Karłowska – prezes,  
K. piewcewicz – zastępca prezesa, czeslawa dudzińska – sekretarz, j. Kasprzak – naczelnik.

oprócz sekcji sportowych przy gnieździe kępińskim działała sekcja kulturalno–oświatowa, która zajmowała się organiza-
cją imprez, uroczystości z okazji rocznic i świąt narodowych oraz licznych pieszych i rowerowych wycieczek.

W latach trzydziestych bardzo prężnie działała sekcja piłkarska kępińskiego gniazda. drużyna „sokoła” grała w klasie 
„b”, a przed wybuchem wojny awansowała do kl. „a”. do rangi wydarzenia sportowego – co roku – urastały mecze piłkarskie 
drużyny „sokoła” i polonii, która także grała w klasie „b”.

nadal bardzo aktywna była sekcja lekkoatletyczna (wielu zawodników osiągało bardzo dobre wyniki w biegach) i nowo 
powstała sekcja bokserska, która organizowała spotkania bokserskie na poziomie okręgu. towarzystwo Gimnastyczne 
„sokół” w Kępnie rozbudowało bazę sportową, z której korzystało całe miasto. dotychczas brak było boiska sportowego, 
w związku z czym organizowane pokazy, zawody i mecze na ogół odbywały się na targowisku (obecne osiedle Wiosny ludów) 
lub ewentualnie w sali gimnastycznej Gimnazjum. W 1930 r. z inicjatywy przemysława depczyńskiego utworzono fundusz 
boiskowy, a 31 stycznia 1934 r. kępiński „sokół” zakupił od stanisława stachury grunt przy ul. Grobla w Kępnie, na którym 
w ciągu kilku miesięcy wybudowano stadion.

na terenie obiektu znajdowało się boisko do piłki nożnej, bieżnie, skocznie i rzutnie. uroczyste poświęcenie odbyło się 17 
czerwca 1934 r., połączone zostało z nabożeństwem, pokazami gimnastycznymi i zabawą. 

drugą inwestycją sportową realizowaną przez Gniazdo „sokoła” w Kępnie była budowa sali gimnastycznej o nazwie 
„sokolnia”. do jej budowy przystąpiono we wrześniu 1935 r., a ukończono w styczniu 1936 roku. ta jedna z największych 
inwestycji w mieście (wartość stadionu i sali gimnastycznej wynosiła 55 626, 30 zł), powstała dzięki darowiźnie sporych 
sum pieniędzy niektórych działaczy „sokoła” (jan tomczak, leon Górka, dr marian Kasprzak i Witold daszkiewicz) oraz 
ofiarności całego społeczeństwa. niezwykle szybkie tempo budowy obiektu zawdzięcza się ogromnemu zapałowi wszystkich 
członków towarzystwa Gimnastycznego „sokół”. uroczyste oddanie do użytku „sokolni” nastąpiło 12 stycznia 1936 r., ks. 
proboszcz ignacy nowacki dokonał jej poświęcenia w obecności przedstawicieli władz szczebla miejskiego, powiatowego, 
wojewódzkiego oraz delegatów z okręgu i członków kępińskiego gniazda. sala ćwiczeń miała 300 m2 powierzchni, poza tym 
znajdowały się tam: scena, salka do zebrań, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze. W 1938 r. towarzystwo Gimnastyczne 
„sokół” w Kępnie uroczyście obchodziło 40–lecie swego istnienia. z tej okazji zorganizowano wielką wystawę, pokazy sporto-
we oraz występ znakomitej orkiestry kaliskiej „pluszowni”. Gniazdo kępińskie liczyło wtedy 153 członków, a w skład zarządu 
wchodzili: jan tomczak – prezes, j. Górka – skarbnik, m. Wróblewski – sekretarz, F. müller – naczelnik. przy „sokole” istniała 
wtedy 17–osobowa orkiestra i chór złożony z 38 druhen i 26 druhów. działały też następujące sekcje sportowe: gimnastyczna 
(8 druhów), lekkoatletyczna (36 druhów i 22 młodzieży), bokserska (37 druhów), ping–ponga (23 druhów i 272 młodzieży), 
piłki nożnej (92 druhów i 112 młodzieży). działalność towarzystwa przerwana została napadem niemiec na polskę. Wkład 
towarzystwa Gimnastycznego „sokół” w życie sportowe i kulturalne Kępna oraz jego rozwój był widoczny na każdym kroku, 
tym bardziej, że w działalność towarzystwa angażowały się znane i wybitne osobistości miasta.
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Zlot Sokoli 13–14.06.1931 r. – pokaz gimnastyczny na targowisku, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Blankiet pisma urzędowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
skierowanego do burmistrza Wacława Kokocińskiego, prezesa LOPP, 

ze zbiorów archiwum państwowego w Kaliszu

Sokolice Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – lata 30,  
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Bal TG „Sokół” Kępno – 1935 r., 
źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, wydawca  

Gmina Kępno, Kępno 2014, s. 96

Teodozja Karłowska – najwybitniejsza działaczka społeczna w Kęp-
nie w pierwszej połowie XX w., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Pamiątka z uroczystości jubileuszowej 10–lecia prezesury  
kręgowej druha Wacława Kokocińskiego, członka honorowego 

i byłego prezesa gniazda kępińskiego TG „Sokół”,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z 1924 r.,  
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Drużyna piłkarzy TG „Sokół” na tle „Sokolni” – 26.08.1934 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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Budynek „Sokolni” wybudowany w czasie 
od września 1935 r. do stycznia 1936 r.,  

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Julian Bogucki, przewodniczący Bractwa Strzeleckiego 
od grudnia 1924 r. do 1939 r., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Protokół z zebrania Bractwa Strzeleckiego z 29.04.1922 r., napisany 
w języku polskim, 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Budowa sali gimnastycznej o nazwie „Sokolnia”, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Bractwo Strzeleckie w Kępnie, 1926 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Protokół z zebrania Bractwa Kurkowego z 14.05.1920 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

1920 r. – bractwo Kurkowe w Kępnie kontynuowało swoją działalność jako całkowicie polska organizacja. początkowo, 
nawet po włączeniu Kępna do macierzy, kiedy przewodniczącym został niemiec pietzner, do organizacji masowo wstępowali 
polacy (w 1920 r. około 50), w ten sposób uzyskali przewagę liczebną w bractwie. Wtedy ustąpił zarząd niemiecki, a wybrany 
został nowy zarząd w składzie: Kazimierz turowski – prezes, F. borowski – sekretarz i W. przybyszewski –  skarbnik.

W tymże 1920 r. poświęcono sztandar, z tej okazji zorganizowano tradycyjne strzelanie do tarczy. W 1922 r. w poznaniu 
odbył się zjazd delegatów bractw Kurkowych i strzeleckich, na którym podjęto decyzję o połączeniu obu stowarzyszeń oraz 
przyjęciu wspólnej nazwy – bractwa strzeleckiego. W Kępnie do bractwa należeli głównie kupcy i rzemieślnicy, a także część 
inteligencji.
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po Kazimierzu turowskim, prezesem został Wacław Hącia, następnie józef Wilaszek, a w grudniu 1924 r. przewodni-
czącym wybrano juliana boguckiego, pod którego kierownictwem bractwo rozwijało się bardzo pomyślnie. ilość członków 
w 1925 r. wzrosła do 152 osób, zwiększono ilość stanowisk strzeleckich i zakupiono 14 mórg gruntu, by wystawić na nim 
większą, własną strzelnicę. bractwo brało też czynny udział we wszystkich uroczystościach narodowych i rocznicowych oraz 
w uroczystościach bractw z sąsiednich miast.

W 1925 r. bractwo bardzo uroczyście obchodziło 50–lecie swego istnienia. tradycyjnie corocznie odbywały się zawody 
o tytuł Króla Kurkowego, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczeństwa kępińskiego. ciekawostkę może 
stanowić fakt, iż w  imprezie, wyłaniającej Króla Kurkowego oraz we fragmentach tej uroczystości (ogłoszenie wyników, 
proklamowanie nowego Króla Kurkowego, przemarsz do domu zwycięzcy i uczta u niego), brali udział tylko mężczyźni, 
natomiast kobiety uczestniczyły dopiero w balu królewskim, który kończył całą imprezę. Honorowymi członkami bractwa 
byli – każdorazowo – starosta i burmistrz. W 1929 r. w skład zarządu organizacji wchodzili: julian bogucki – prezes (i starszy 
brat), józef Wilaszek – wiceprezes (ii starszy brat), j. rabiega – sekretarz, F. borowski – skarbnik; roman długaszewski – 
komendant. od stycznia 1937 r. bractwo strzeleckie w Kępnie należało do zjednoczenia Kurkowego bractw strzeleckich 
w poznaniu i do okręgu w ostrowie, gdzie prezesem był roman Kubicki. W 1939 r. Walne zgromadzenie uchwaliło budżet 
w wysokości 2800 zł, powzięło też decyzję, aby 500 zł (na taką sumę wzięto pożyczkę z Komunalnej Kasy oszczędności) 
przeznaczyć na dozbrojenie polskiej armii. W 1939 r. nadal prezesem był julian bogucki, a komendantem Franciszek tyc. 
prezes okręgu ostrowskiego roman Kubicki, stwierdził wówczas, że kępińskie bractwo stanowi wzór do naśladowania dla 
innych grup. Wojna przerwała działalność bractwa, które było popularne w mieście i cieszyło się ogromną sympatią miesz-
kańców Kępna.

 Łańcuch królewski, 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kępnie, 1910–1939 r., 

ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Bractwo Kurkowe w Kępnie, 1935 r., 
źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, 
wydawca Gmina Kępna, Kępno 2014, s. 98

Król Kurkowy Roch Stasierski wraz z rycerzami kurkowymi,  
Kępno 1937 r., 

źródło: Historia Kępna w fotografii zaklęta, 
wydawca Gmina Kępna, Kępno 2014, s. 98

Bractwo Strzeleckie w Kępnie, 1933 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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1920 r. 7.02. – kępiński Klub piłkarski „Wiktoria”, który wznowił swoją działalność, został przemianowany na towarzy-
stwo piłki nożnej „polonia”, skupiające wtedy około 80 członków.

1922 r. – z inicjatywy jana Kaźmierczaka, 
teodora Grygiera i  Władysława szkudlarza 
w  Kępnie powstał Klub piłki nożnej „08”. 
taką nazwę przyjął, by upamiętnić powsta-
nie Klubu sportowego „niebiesko–białych” 
w 1908 roku. Klub skupiał około 50 członków 
i działał przez rok, jako drużyna piłki nożnej.

1923 r. – nastąpiło połączenie towarzy-
stwa piłki nożnej „polonia” z  Klubem piłki 
nożnej „08”, w wyniku czego powstał jeden 
klub o  nazwie Klub sportowy „polonia”. 
nowa organizacja nastawiła się przede 
wszystkim na popularyzowanie gry w  piłkę 
nożną, co dało świetne rezultaty, gdyż 
wkrótce ilość członków „polonii” zwiększyła 
się do około 200 osób. Klub sportowy „polonia” od 1923 r. aż do wybuchu wojny brał udział w rozgrywkach mistrzowskich 
klasy „b”. W ramach klubu – oprócz sekcji piłki nożnej – działała sekcja tenisa ziemnego, lekkoatletyczna i drużynowych gier 
sportowych.

organizacyjnie „polonia” należała do poznańskiego okręgu związku piłki nożnej. Klub nie posiadał własnego boiska, 
w związku z czym treningi i mecze odbywały się na targowisku przy obecnej ulicy sienkiewicza, dlatego zaczęto budowę 
stadionu za parkiem (obecne boisko tKKF), który oddano do użytku w 1937 r. znajdowały się tam: boisko do gry w piłkę 

Tarcza strzelecka 1939 r., 
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Mecz w piłkę nożną 
V. F. B. 1920 Gross Wartenberg – KS Polonia Kępno, 13.10.1935 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Łańcuch Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kępnie, 1925 r.,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej

Drużyna Polonii Kępno – lata 20. XX w., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Klub Piłkarski „Wiktoria” 1916 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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nożną (wymiary 105x65 m) oraz rzutnie 
i  skocznie. Klub miał ograniczone fundu-
sze, dlatego zawodnicy, koszty przejazdu 
na mecz pokrywali z  własnych pieniędzy, 
niekiedy dojeżdżali na rowerach, czasami szli 
nawet pieszo. W 1935 r. prezesem klubu był 
adam Gantkowski, wiceprezesem Wacław 
Kaczorowski, skarbnikiem julian Kasprzak, 
a  kierownikiem sportowym j. mikołajczyk. 
W  1936 r. władze klubu się zmieniły, nowy 
skład zarządu był następujący: Wacław 
Kaczorowski – prezes, zastępca – Władysław 
mielcarek, marian Feja – sekretarz, bernard 
Feja – skarbnik, „polonia” liczyła wtedy 176 
członków. 

W dniach od 31 maja do 1 czerwca Klub sportowy „polonia” obchodził uroczyście 25–lecie swego istnienia. organi-
zacją obchodów zajął się Komitet Honorowy, nad którym patronat objął starosta kępiński nicefor dąbrowiecki. W ramach 
uroczystości odbyły się: akademia, zabawa i czwórmecz w piłkę nożną z udziałem drużyn z ostrowa i lipin, w której grał 
reprezentant polski – jerzy piec („ostrovia” z ostrowa – „sokół” z Kępna 3:0, „naprzód” z lipin – „polonia” Kępno 7:0, 
„ostrovia” – „naprzód” 0:1).

najbardziej zasłużonymi działaczami Klubu sportowego „polonia” w  okresie międzywojennym okazali się Wacław 
Kaczorowski i Feliks Kowalik, który otrzymał odznakę zasłużonego działacza polskiego związku piłki nożnej. Klub prowa-
dził ożywioną działalność do wybuchu drugiej wojny światowej.

1923 r. – powstał Gimnazjalny Klub sportowy „concordia” przy Gimnazjum w Kępnie. prezesem klubu został wówczas 
bolesław tyc, a sekretarzem stefan ciesielski. ostatnim prezesem „concordii” był jan jaskólski, a gospodarzem edward schle-
singer. młodzież mogła brać udział w zajęciach takich sekcji jak: lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, 
tenisa ziemnego i hokeja na lodzie. piłkarska drużyna „concordii” była najlepsza wśród kępińskich drużyn szkolnych.

Informacja ogłoszona przez Klub Sportowy „Polonia” Kępno 
w związku z obchodami 25–lecia powstania tego klubu, 

ze zbiorów prywatnych bartłomieja steinerta

Ogłoszenie, dotyczące obchodów 
25–lecia Klubu Sportowego „Polonia” Kępno z 31.05.1936 r., 

ze zbiorów prywatnych bartłomiera steinerta

 Legitymacje członkowskie WF lub PW z lat 30. XX w.,
ze zbiorów muzeum ziemi Kępińskiej
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na wysokim poziomie stał także tenis 
ziemny. młodzież sama wybudowała dwa 
korty ziemne, a  wśród zawodników bardzo 
wysoki poziom reprezentowali: edward 
damczyk, edmund Konarski, mieczysław 
słowik, janusz piewcewicz. znani oni byli nie 
tylko w  Kępnie czy Wielkopolsce, ale także 
na kortach krajowych. W barwach „concor-
dii” startowali lekkoatleci, którzy osiągali 
wyniki, liczące się w  kraju. alfons rybak,  
21 września 1930 r., na zawodach sporto-
wych z okazji Święta powiatowego Wychowa-
nia Fizycznego i przysposobienia Wojskowe-
go osiągnął w biegu na 100 m wynik 11,2 sek. 
z  kolei na zawodach w  spale pobił rekord 

polski na 100 m czasem 11,1 sek., zwyciężył też w biegu na 200 m czasem 22,43 sek. oraz w skoku w dal wynikiem 6,46 m. 
Wielkim sukcesem alfonsa rybaka było pokonanie w poznaniu na 400 m rekordzisty polski – bieniakowskiego. W skokach 
świetne wyniki osiągali bracia Wyderkowscy (jan Wyderkowski – 3,40 m w skoku o tyczce) i W. jaskólski w rzutach. na 
uwagę zasługują też dwa nazwiska: Włodzimierz sawajski i alojzy marszałek (rzut oszczepem – 42 m). sekcja lekkoatletyczna 
w ramach różnych świąt sportowych zajmowała pierwsze miejsce w skali wojewódzkiej. W drugiej połowie lat trzydziestych 
na wysokim poziomie stały: piłka koszykowa, piłka siatkowa i hokej na lodzie, szczególnie wyróżniającymi się zawodnikami 
byli: Henryk domagała i Kazimierz mróz. „concordia” była też organizatorem wielu imprez sportowych na terenie Kępna 
i powiatu. corocznie organizowała tzw. dni sportu, na które zapraszała wszystkie kluby i organizacje, w ramach których 
uprawiano sport.

1926/1927 r. – w  Kępnie powstała akademicka sekcja sportowa, do której należeli na ogół absolwenci gimnazjum 
i młodzież kępińska, studiująca na wyższych uczelniach. W jej ramach działały sekcje piłki nożnej i tenisa ziemnego.

bardzo prężnie działała sekcja tenisa ziemnego, której członkowie we własnym zakresie pobudowali na miejscu boiska 
po „Wiktorii” przy parku (po wojnie była tam komenda mo) dwa korty tenisowe. W 1938 r. akademicka sekcja sportowa 
zorganizowała z okazji obchodów 15–lecia turniej piłki nożnej i turniej tenisa ziemnego. 

1931–1933 r. – działał Klub sportowy „stella”, którego prezesem był leon Wieczorek. Klub posiadał drużynę piłkarską. 
1931 r. – powstał Klub sportowy im. ignacego paderewskiego (prezes – Franciszek ociepka), przy którym działały: sekcja 

lekkoatletyczna i drużyna piłki nożnej.
obok klubów sportowych w upowszechnianiu sportu w Kępnie dużą rolę odegrały także młodzieżowe stowarzyszenia 

katolickie. taką organizacją było stowarzyszenie młodzieży polskiej, które odrodziło swą działalność w 1924 r. W stowa-
rzyszeniu dużą wagę przywiązywano do wychowania fizycznego, w związku z tym działały tam sekcje sportowe takie jak: 
lekkoatletyka i gry zespołowe, wśród których wyróżniała się drużyna piłki nożnej „młodzian”. odniosła ona wiele sukcesów 
w meczach towarzyskich.

sekcje sportowe istniały także w latach trzydziestych XX w. przy Katolickim stowarzyszeniu młodzieży męskiej i Żeńskiej. 
była to sekcja lekkoatletyczna, piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, reprezentowały one wysoki poziom i zajmowały czołowe 
miejsca w rozgrywkach na szczeblu miasta i powiatu.

do popularyzacji sportu w Kępnie i w powiecie przyczyniły się także – organizowane przez powiatowy Komitet przyspo-
sobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego wspólnie z klubami i stowarzyszeniami, związanymi z działalnością sporto-
wą – tzw. dni sportu. W tych dniach najpierw odbywał się przemarsz ulicami miasta, potem miały miejsce pokazy gimna-
styczne, zawody lekkoatletyczne, rozgrywki w piłkę siatkową i palanta oraz mecze w piłkę nożną.

W Kępnie i w powiecie wprowadzono na skalę powszechną zdobywanie państwowej odznaki sportowej. mogli ją zdoby-
wać chłopcy od lat 14 i dziewczęta od lat 16. odznaka nie była dożywotnia, trzeba ją było po określonym czasie ponow-
nie zdobywać, aby jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną. odznakę posiadała większa część młodzieży w mieście. do 
uprawiania sportu niezbędne były obiekty sportowe, których brakowało początkowo w Kępnie. z biegiem czasu w mieście 
wybudowano dwa stadiony, cztery korty do tenisa ziemnego, czynne były dwie strzelnice, a w latach trzydziestych zauważono 
też potrzebę korzystania z kąpieli w okresie letnim.

Drużyna piłkarska „Concordii” 1929 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1930 r. – Żyd abraham stahl wybudował basen kąpielowy z bieżącą wodą o wymiarach 30 m x 20 m przy ul. Grobla. 
został on jednak w 1934 r. zamknięty ze względów sanitarnych.

1935 r. – władze miejskie wybudowały basen kąpielowy o wymiarach 65 m x 25 m, położony między linią kolejową 
Kępno–namysłów a obecnymi alejami marcinkowskiego. 

14. Stosunki wyznaniowe i organizacje katolickie

Kościół katolicki
Kościół katolicki w parafii kępińskiej wywarł olbrzymi wpływ nie tylko na życie religijne mieszkańców Kępna, ale także na 

stosunki społeczne, kulturalne i sportowe. Wynikało to nie tylko z niezwykłej aktywności ks. proboszcza ignacego nowac-
kiego, ale także z  dużego udziału parafian w  licznych organizacjach i  stowarzyszeniach katolickich, w  ramach których 
wspierali oni działalność parafii. Ks. proboszcza ignacego nowackiego wspomagała w jego poczynaniach rada parafialna, 
złożona z najwybitniejszych osób w Kępnie (skład rady od 1926 r. – aleksander całkosiński, tomasz Godzina, Wacław Hącia, 
paweł jasiński, józef latusek i Władysław ogrodowski; skład rady od 2.01.1936 r. – Wacław Kokociński, julian bogucki, jan 
Wyderkowski, aleksander Fliege, Wacław cierpik, józef parzonka). W 1936 r. na terenie parafii mieszkało 8589 katolików, 
276 ewangelików i 239 osób wyznania mojżeszowego. W 1939 r. w parafii kępińskiej działało 21 organizacji i stowarzyszeń 
katolickich, do których należało 5537 członków, co stanowiło 64,46% ogółu parafian. do ważniejszych wydarzeń w życiu 
parafii można zaliczyć:

1920 r. 17.01. – mszę świętą polową odprawioną na rynku przez ks. proboszcza ignacego nowackiego, w związku 
z wkroczeniem 11. pułku strzelców Wielkopolskich do Kępna i włączeniem miasta do państwa polskiego,

1920 r. – generalną wizytację parafii, przeprowadzoną przez ks. biskupa edmunda dalbora,
1923 r. kwiecień – powołanie ks. proboszcza ignacego nowackiego w skład komitetu przygotowującego wystawę rolni-

czo–przemysłową powiatu kępińskiego.
na wystawę przybył premier Wincenty Witos, którego witał i przyjmował m.in. ks. proboszcz ignacy nowacki,
1923 r. 30.10. – erygowanie kaplicy w zakładzie Św. józefa sióstr boromeuszek,
1923 r. 6.10. – uruchomienie organów pod nadzorem prof. Feliksa nowowiejskiego w kępińskim kościele katolickim,
1924 r. 1.06. – poświęcenie przez ks. proboszcza ignacego nowackiego drogi Krzyżowej w kościele parafialnym,
1925 r. maj – misje parafialne.
1925 r. 21.05. – do Kępna przybył prezydent polski, stanisław Wojciechowski, który wziął udział w mszy św., odprawio-

nej przez ks. proboszcza ignacego nowackiego. Ks. proboszcz był w delegacji witającej dostojnego gościa.
1927 r. – zakupiono i umieszczono na wieży kościoła parafialnego w Kępnie dwa dzwony o wadze 1645 kg (w kwietniu 

1943 r. niemcy zdemontowali największe).
dzwony zostały nabyte dzięki ofiarności społeczeństwa kępińskiego.
1930 r. 25.07. – erygowanie kaplicy w szpitalu powiatowym.
1931 r. 12–19.04. – misje parafialne.
1932 r. 2–3.07. – odbył się Xii zjazd Katolicki, który połączono z obchodami 25–lecia działania w Kępnie Katolickiego 

stowarzyszenia młodzieży oraz z organizacją zlotu okręgowego. W zjeździe udział wzięli goście z całej Wielkopolski oraz 
delegacja młodzieży z Wrocławia. najważniejszymi osobami zjazdu i  jednocześnie jego patronami byli: prymas polski ks. 
kardynał august Hlond oraz towarzyszący mu ks. biskup Walenty dymek.

W czasie plenerowych obrad powołano w pierwszym dniu marszałka zjazdu, którym został płk rezerwy stanisław thiel 
z doruchowa. na spotkaniu obecny był także wicewojewoda stanisław Kaucki. uczestnikom zjazdu odczytano też list od 
ojca Świętego. zjazd obradował pod hasłem Parafia ośrodkiem życia katolickiego. W ramach powołanych sekcji (duszpaster-
ska, robotników, młodzieży, akcji Katolickiej) odbywały się spotkania, wygłaszano referaty i prowadzono dyskusje na różne 
tematy, np. „młodzież jako przednia straż chrystusa w życiu katolickim”, „robotnik a życie katolickie parafii”. W pierwszym 
dniu zjazdu na rynku ks. prymas odprawił uroczystą mszę św. Wzięło w niej udział około 20 tys. ludzi. na zakończenie zjazdu 
poszczególne sekcje zdały sprawozdanie ze swych obrad. podkreślono rolę kobiety, która wywierała niewątpliwie wielki 
wpływ na życie współczesne, na kształtowanie się jego duchowego i moralnego oblicza, poprzez udział w życiu kulturalnym, 
społecznym, gospodarczym i religijnym. 

przesłaniem zjazdu było zalecenie, aby każdy katolik należał do jednej z licznych organizacji i stowarzyszeń katolickich. 
spotkanie miało ogromne znaczenie religijne dla Kościoła w polsce, gdyż wytyczało nowe kierunki działań wspólnot parafial-
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nych i wskazywało metody ich realizacji. obrady zjazdu odbiły się szerokim echem w Wielkopolsce i w całym kraju, dzięki 
czemu Kępno stało się znane w polsce, zyskując w ten sposób na znaczeniu. podkreślano wówczas, że miasto potrafiło spraw-
nie zorganizować taką wielopłaszczyznową konferencję.

1933 r. 21.08. – ks. proboszcz ignacy nowacki został mianowany dziekanem kępińskim. 
1934r. 2.08. – przebudowano dom Katolicki, w którym oddano do użytku 3 salki i pokoik szczytowy, przeznaczony na 

świetlicę.
1935 r. – 17.08. – z zakładu św. jozefa przeniesiono do nowo zakupionego domu kaplicę, w której, 23 sierpnia 1935r., 

odprawiono pierwszą mszę św.
1936 r. – uroczyste obchody 250–lecia powstania parafii kępińskiej i 25–lecia wybudowania nowego kościoła w Kępnie.

Procesja w czasie Zjazdu Katolickiego w Kępnie w 1932 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Burmistrz Wacław Kokociński wita na kępińskim Rynku prymasa Polski 
Augusta Hlonda w czasie Zjazdu Katolickiego w Kępnie w 1932 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Msza św. polowa w czasie Zjazdu Katolickiego, odprawiona przez ks. kardynała Augusta Hlonda,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1920 r. marzec – z  inicjatywy ks. proboszcza ignacego nowackiego odbyło się pierwsze zebranie stowarzyszenia 
młodzieży Żeńskiej młode polki (dotychczas dziewczęta działały w  towarzystwie młodzieży Św. stanisława Kostki), na 
którym wybrano zarząd w składzie: anna biczyskówna – prezes, zofia Kłobusówna – sekretarz. opiekunem organizacji była 
nauczycielka religii – Felicja Hajdrychówna. do stowarzyszenia należała młodzież w wieku od 14 do 25 lat. na początku 
organizacja liczyła 35 osób, a w 1936 r. 141 członków, zgrupowanych w trzech oddziałach: w Kępnie, osinach i w Krążko-
wych. celem stowarzyszenia było kształtowanie charakteru dziewcząt poprzez naukę, pracę i wiarę oraz wyrabianie właściwej 
postawy patriotycznej i społecznej. dbano też o rozwój fizyczny druhen, które mogły uprawiać różne dziedziny sportowe, 
takie jak: gimnastyka, piłka siatkowa i inne.

W Kępnie odbyły się trzy zloty stowarzyszenia (6.12.1925 r., 19.09.1926 r., 6.05.1928 r.), w czasie których zorganizowano 
marsz przez miasto i liczne występy artystyczne. odprawiono też mszę św. W 1930 r. wybrano zarząd w składzie: małgorzata 
tyra – prezes, Władysława ibis – sekretarz i anna olejnik – skarbnik. W tymże 1930 r. stowarzyszenie uroczyście obchodziło 
10. rocznicę istnienia. z tej okazji druhny wyhaftowały nowy sztandar. W 1934 r. stowarzyszenie młodzieży Żeńskiej zostało 
przekształcone w Katolickie stowarzyszenie młodzieży Żeńskiej. działalność organizacji wywarła duży wpływ na kształto-
wanie postawy patriotycznej, prospołecznej i religijnej wśród młodzieży.

W  1920 r. z  inicjatywy ks. proboszcza 
ignacego nowackiego powstała w  Kępnie 
liga Katolicka, która 3 marca 1921 r. zorga-
nizowała w domu Katolickim w Kępnie wiec 
społeczny. liga była współorganizatorem Xii 
zjazdu Katolickiego w Kępnie. 29 lipca 1934 
r. ks. kardynał august Hlond rozwiązał ligę 
Katolicką, a  jej kompetencje przekazał akcji 
Katolickiej.

od 1920 r. kontynuowało swoją działal-
ność bractwo różańca Świętego, którego 
opiekunem był nadal ks. proboszcz ignacy 
nowacki. działające w ramach bractwa tzw. 
róże występowały w postaci: 

– róża matek w 1935 r. liczyła 830 osób, 
a w 1936 r. – 860, 

– róża ojców w 1935 r. – 180 osób, a w 1936 r. – 138, 
– róża panien w 1935 r. i w 1936 r. – 375 osób, 
– róża młodzieńców w 1935 r. i w 1936 r. – około 120 osób.
od 1920 r. swoją działalność kontynuowało także stowarzyszenie pań Św. Wincentego à paulo, którego celem stało się 

niesienie pomocy w formie materialnej i duchowej osobom najsłabszym. opiekunem stowarzyszenia był w dalszym ciągu 
ks. ignacy nowacki. stowarzyszenie od 1917 r. prowadziło na dworcu kolejowym w Kępnie salę noclegową dla kobiet oraz 
zorganizowało dom dla starców. W suterenie domu Katolickiego urządzono kuchnię, w której od 1920 r. wydawano co drugi 
dzień, a zimą i w okresie bezrobocia codziennie, posiłki dla osób potrzebujących (np. w 1932 r. wydano 2000 obiadów, 400 
śniadań i 320 podwieczorków, a dla dzieci przeznaczano około 2000 litrów mleka rocznie). na święta bożego narodzenia 
i na Wielkanoc rozdawano paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. W każdym roku „Wincentki” organizowały 
dzień chorych, w czasie którego odprawiano mszę św., potem chorych i starców zapraszano na wspólne śniadanie do domu 
Katolickiego.

W latach dwudziestych skarbnikiem stowarzyszenia była Fejgowa, a do wyróżniających się szafarek zaliczano dudzińską 
i Golańską. 

1924 r. – w Kępnie odrodziła się działalność stowarzyszenia młodzieży polskiej – smp (w 1912 r. towarzystwo termi-
natorów przemianowano na stowarzyszenie młodzieży polskiej). organizacja stawiała sobie za cel: obronę Kościoła i zasad 
katolickich przez życie swoich druhów. duży nacisk kładziono także na szerzenie katolickich zasad higieny i wychowania 
fizycznego, organizując szereg sekcji sportowych. W 1927 r. prezesem stowarzyszenia był m. sikora, sekretarzem – czesław 
maryniak, a patronem – ks. proboszcz ignacy nowacki. W tymże roku w dniach od 11 do 12 czerwca odbył się z okazji 
obchodów 20–lecia istnienia organizacji ii okręgowy zlot stowarzyszenia młodzieży polskiej. W 1934 r. stowarzyszenie 

Młode Polki u państwa Morków w Osinach z księdzem Ignacym Nowackim, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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młodzieży polskiej (smp) przekształciło się w  Katolickie stowarzyszenie młodzieży męskiej, które działało pod hasłem 
Budujemy Polskę Chrystusową. stowarzyszenie brało czynny udział w zorganizowaniu Xii zjazdu Katolickiego w Kępnie, 
prowadziło działalność religijną, społeczno–patriotyczną, kulturalno–oświatową i charytatywną. organizacja w poszczegól-
nych latach liczyła następującą ilość członków: 1931 r. – 107, 1936 r. – 98, 1937 r. – 117, 1939 r. – 102 członków. do aktyw-
nych działaczy należeli jan Gandecki i bernard Feja.

1927 r. 29.11. – w Gimnazjum w Kępnie, 
z  inicjatywy prefekta Gimnazjum ks. Feliksa 
Kwade, powstała sodalicja mariańska pw. Św. 
stanisława Kostki i Św. alojzego. na początku 
sodalicja liczyła 16 osób. prezesem wybrano 
antoniego Świadka, a sekretarzem i skarbni-
kiem jednocześnie Gawlikowskiego. W 1937 
r. obchodzono uroczyście 10–lecie powstania 
sodalicji. do tego czasu w  Gimnazjum 110 
uczniów otrzymało sodalicyjne patenty. Wielu 
z działaczy zostało w przyszłości pracowni-
kami, oficerami i księżmi, przynosząc chlubę 
szkole i miastu. sodalicją do 1939 r. opieko-
wał się ks. Wiktor sobecki.

nietuzinkową postacią wśród uczniów Gimnazjum był antoni Świadek, który w 1999 r. został beatyfikowany jako błogosła-
wiony. urodzony 27 marca 1909 r., uczęszczał do Gimnazjum w Kępnie, w którym działał w sodalicji mariańskiej i w druży-
nie Harcerskiej im. tadeusza Kościuszki. po ukończeniu Gimnazjum wstąpił do seminarium duchownego w poznaniu, gdzie 
10 czerwca 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie i od tego roku został wikariuszem w kościele farnym w bydgoszczy.

W czasie okupacji starał się nadal prowadzić działalność duszpasterską i – wbrew zakazowi okupanta – w czasie mszy 
św., innych nabożeństw oraz pogrzebów używał języka polskiego. przygotowywał też potajemnie dzieci do komunii świętej 
i opiekował się ubogimi. za taką działalność został aresztowany przez gestapo latem 1942 r., a następnie w październiku 
1942 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego w dachau. niemcy zmuszali go do ciężkiej pracy. W styczniu 1945 r. po raz 
drugi zachorował na tyfus plamisty, który stał się przyczyną jego śmierci. W 1991 r. znalazł się w grupie 108 osób polskich 
męczenników zamordowanych w czasie ii wojny światowej, objętych postępowaniem beatyfikacyjnym. 13 czerwca 1999 r. 
został beatyfikowany w Warszawie przez papieża jana pawła ii.

1933 r. 23.12. – w  Kępnie powstało 
apostolstwo modlitwy, którego założycielem 
był ks. proboszcz ignacy nowacki. celem 
apostolstwa stało się upowszechnianie 
Królestwa serca bożego w życiu prywatnym 
i publicznym (biura, zakłady) oraz w swoim 
otoczeniu.

towarzystwo cieszyło się ogromną 
popularnością, np. w  1935 r. liczyło 600, 
a w 1936 r. 650 członków.

1935 r. – w  Kępnie rozpoczęło pracę 
papieskie dzieło rozkrzewienia Wiary zakła-
dane w parafiach z inicjatywy papieża piusa 
Xi. W 1935 r. liczyło 260, a w 1936 r. – 300 
członków. 

założone w 1935 r. przez ks. proboszcza ignacego nowackiego stowarzyszenie dzieciątka jezus liczyło 360 dzieci szkol-
nych. W czasie comiesięcznych zebrań uczniów zapoznawano z działalnością Kościoła i uczono niesienia pomocy osobom 
potrzebującym.

1937r. 15.12. – konferencja episkopatu polski zatwierdziła statut Krucjaty eucharystycznej, która powstała też w Kępnie 
i skupiała dzieci do lat 15. Krucjata według założeń papieża piusa Xi miała przygotowywać dzieci do działalności w akcji 

Błogosławiony ksiądz Antoni Świadek, uczeń Gimnazjum w Kępnie, 
beatyfikowany w 1999 r. przez papieża Jana Pawła II,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Kępnie 1932 r., 
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Katolickiej. W Kępnie należało do niej przeciętnie około 150 członków, a jej opiekunem był ks. edward lorkiewicz, wikary 
kępiński. Według zestawienia z 1939 r. w parafii działały jeszcze następujące stowarzyszenia katolickie:

– arcybractwo matek chrześcijańskich (880 członków), 
– bractwo najświętszego oblicza jezusa (150 członków), 
– bractwo straży Honorowej najświętszego serca pana jezusa (150 członków), 
– Katolickie stowarzyszenie abstynentów (20 członków), 
– Katolickie stowarzyszenie Kobiet (130 członków w 1936 r.), 
– Katolickie stowarzyszenie mężów (65 członków),
– Koło ministrantów (16 członków), 
– Koło Włościanek ( 20 członkiń).

Kościół ewangelicko–augsburski w Kępnie
parafia ewangelicka ustanowiona została w Kępnie w 1661 r., a budynek kościoła oddany do użytku i poświęcony w 1664 

roku. usytuowany został na miejscu, gdzie znajduje się obecnie. pierwszym proboszczem parafii ewangelickiej był ks. Henryk 
jambrowicz, a nabożeństwa odbywały się w języku niemieckim i polskim. po długotrwałych sporach religijnych w polsce, 
które dotknęły także Kępna, na miejsce rozebranego zboru ewangelickiego, plebanii i szkoły (1718 r.) wybudowano nowy 
kościół i pozostałe budynki w 1779 roku. pastorem został wtedy ks. michał Winkler (1780–1830), a parafia obejmowała 
wówczas obszar przyszłego powiatu kępińskiego i część ostrzeszowskiego. W czasie wielkiego pożaru w Kępnie, w 1854 r., 
kościół ewangelicki uległ całkowitemu zniszczeniu.

1863 r. – wzniesiony został nowy, murowany budynek kościoła ewangelickiego w Kępnie.
1873 r. – założono w Kępnie nowy cmentarz ewangelicki przy obecnej ul. sienkiewicza. na jego terenie w 1985 r. wybudo-

wano kaplicę cmentarną.
1888 r. – zorganizowana została w Kępnie przez Kościół ewangelicki stacja diakonis (rodzaj instytucji dobroczynnej), 

w której pracowały najpierw dwie, a potem trzy siostry.
1890 r. – uruchomione zostało przez gminę ewangelicką przedszkole.

1895 r. – stanowisko kaznodziei pomocniczego w parafii 
kępińskiej zamieniono na drugie probostwo – jako pierwszy 
piastował je ks. adolf lang.

1905 r. – w kościele ewangelickim w Kępnie zainstalo-
wano ogrzewanie gazowe. Wcześniej w świątyni położono 
nową posadzkę, wymieniono okna na kolorowe, a w 1895 r. 
rozbudowano i osuszono plebanię.

1908 r. – na pastora, na drugim probostwie w Kępnie, 
powołany został ks. józef rozenberg, dotychczasowy 
proboszcz w latowicach (powiat ostrów).

1909 r. – w kościele ewangelickim założono oświetlenie 
gazowe.

Wnętrze kościoła ewangelickiego, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Budynek kościoła ewangelickiego, 
ze zbiorów Gminy Kępno
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1911 r. – Gmina ewangelicka w Kępnie utworzyła szpital–schronisko dla osób starszych z legatu Wilhelminy Fischer 
z Kępnie w kwocie 12 000 marek oraz z dobrowolnych darowizn na kwotę 4000 marek. na potrzeby szpitala zakupiono dom 
przy ul. poniatowskiego 16 za 15 000 marek (na parterze była sala spotkań i jadalnia, a na piętrze pokoje dla starców). szpital 
uległ likwidacji po ii wojnie światowej.

1911 r. – z okazji 250–lecia istnienia parafii ewangelicko–augsburskiej w Kępnie przeprowadzono gruntowny remont 
kościoła, koszt 5500 marek.

1914 r. – ukończono budowę domu diakonis.
przed ii wojną światową ówczesny pastor, Waldemar schilberg, prowadził antypolską działalność w Kępnie.

Religia w gminie żydowskiej w Kępnie
Żydzi, którzy w drugiej połowie XVii wieku osiedlili się w Kępnie, otrzymali w 1674 r. przywilej, pozwalający im m.in. 

na wybudowanie bóżnicy, a w 1689 r. biskup wrocławski (Kępno należało do diecezji wrocławskiej) nadał im przywilej, 
zezwalający na wykonywanie nabożeństw religijnych. Wtedy to, przy końcu XVii w., Żydzi wybudowali drewnianą bożnicę, 
która była ich miejscem modlitwy. z biegiem czasu świątynia uległa poważnym zniszczeniom, w związku z czym w latach 
1814–1815 wybudowano nową murowaną synagogę. 31 sierpnia 1815 r. bóżnica oddana została do użytku. Wobec licznie 
zebranych w tym dniu Żydów uroczystą modlitwę przeprowadził rabin israel jonasz landau. po nim rabinem do 1836 r. 
był jego syn joseph schmul landau, a następnie funkcję rabina do 1874 r. pełnił jakob symecha rehfisch, wybitny znawca 
talmudu (talmud – żydowskie księgi praw i przepisów religijnych). działał też wtedy w Kępnie rabin meir löbusch malbin 
(1840–1855), który miał wykształcenie akademickie, studiował pisma judaistyczne, był też badaczem talmudu i  napisał 
komentarz do biblii. duże znaczenie dla Żydów miała postawa rabina malbina, który podtrzymywał wśród nich tradycyjne 
obrzędy i zasady. obecnie jedna z kępińskich ulic nosi jego imię.

obok synagogi wybudowano dom nauki, w którym studiowano literaturę, talmud oraz modlono się.
Żydzi z wielkim szacunkiem odnosili się do rabinów i stosowali się do ich zaleceń. rabini byli też sędziami, nauczycielami 

religijnymi i duszpasterzami oraz udzielali ślubów. rabina wybierał zarząd gminy wyznaniowej, bądź ogół mężczyzn – człon-
ków gminy. nabożeństwa w synagodze miały spokojny, uporządkowany przebieg, modlitwy odmawiano po cichu w języku 
hebrajskim. W nabożeństwach nie mogły brać udziału dzieci.

W okresie międzywojennym w latach 1924–1925 przeprowadzono remont bóżnicy (wcześniej synagoga była remonto-
wana w 1893 roku).

W bożnicy odbywały się w okresie międzywojennym regularne nabożeństwa, a także ważne uroczystości dla społecz-
ności żydowskiej, takie jak: obchody świąt, pożegnanie ważnych osobistości i  udzielanie ślubów. W  latach 1905–1920 
rabinem w Kępnie był dr louis lewin, a po nim w latach 1920–1926 funkcję tę pełnił dr Henryk Wiesel, w latach 1930–1939 
rabinem był markus Halberstamm, który dojeżdżał do ostrowa Wielkopolskiego, spełniając też posługę dla tamtejszych 
Żydów. W czasie ii wojny światowej niemcy przeznaczyli synagogę na ujeżdżalnię koni, a następnie stała się ona magazy-
nem. W polsce ludowej bożnica uznana została za mienie opuszczone, ale jednocześnie władze miejskie zobowiązano do 
podtrzymania sakralnego charakteru tego miejsca. W latach pięćdziesiątych synagoga miała zostać przeznaczona na obiekt 
o charakterze kulturalno–rozrywkowym, planowano w niej urządzić kino. czego nigdy nie zrealizowano, bowiem bożnica 
stała się magazynem cementu, wapnia i szkła. W 1973 r. doszło do zaprószenia ognia przez dzieci, w wyniku czego wybuchł 
pożar, który zniszczył świątynię.

W 2009 r. Wyznaniowa Gmina Żydowska w Warszawie przekazała budynek synagogi w administrację urzędu miasta 
i Gminy Kępno.
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VII. Okupacja niemiecka w Kępnie

okupacja niemiecka w Kępnie i w powiecie miała częściowo podobne oblicze jak na innych terenach Kraju Warty, ale 
wystąpiły też pewne różnice, dotyczące traktowania tych ziem przez okupanta i stosunku ludności polskiej do niemieckiej 
listy narodowościowej (deutsche Volksliste).

niemcy w stosunku do ludności polskiej, mieszkającej w Kępnie i w powiecie, mieli różne podejście. z jednej strony 
były to szykany i  represje, które stosowali wobec przedwojennych działaczy politycznych, społecznych i  inteligencji, 
wysyłając ich na przymusowe prace, skazując na więzienie lub pobyt w obozach koncentracyjnych. W ten sposób hitle-
rowcy chcieli osłabić wśród polaków ducha walki, spowodować, aby zaniechali stawiania oporu i pogodzili się z niemiec-
ką okupacją. 

z drugiej strony niemcy dość specyficznie potraktowali powiat kępiński w czasie okupacji, gdyż uznali go za teren pogra-
nicza polsko–śląskiego, w związku z czym sądzili, iż polska ludność na tym terenie będzie podatna na zabiegi germanizacyjne.

okupanci złagodzili więc na terenie powiatu kępińskiego, wbrew polityce prowadzonej przez arthura Greisera – 
namiestnika Kraju Warty, warunki wpisywania się na niemiecką listę narodowościową, choć jednocześnie – w  razie 
potrzeby – stosowali różne formy nacisku lub nawet przymusu, aby polacy dokonali wpisu na tę listę.

działania te dały pewne rezultaty, gdyż jak wynika z niemieckich danych z 1 października 1943 r. w powiecie kępiń-
skim ilość osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową wyniosła 25 221 osób (Krotoszyn – 6 210, poznań – 5 447,  
rawicz – 5 554, Września – 2 685, ostrów Wlkp. – 14 339, chodzież – 18 228 osób). różne były przyczyny i skutki podej-
mowania decyzji o wpisie na niemiecką listę narodowościową. badająca po wojnie ten problem specjalna komisja powoła-
na przez bolesława bieruta, w sprawozdaniu z 15 listopada 1946 r. uznała, że teren powiatu kępińskiego można uznać za 
obszar przymusu germanizacyjnego. z kolei wielu mieszkańców Kępna zaangażowało się w walkę z okupantem, działając 
w różnych podziemnych organizacjach zbrojnych, wśród nich główną rolę odgrywały te, które walczyły w strukturach 
związku Walki zbrojnej, a następnie armii Krajowej. na terenie Kępna i powiatu działał batalion „łomnica”, liczący 
około 700 ludzi, wchodzący w skład samodzielnego obwodu zewnętrznego „reduta”, który był częścią armii Krajowej.

niestety, w wyniku zdrady, niemcy w końcu 1944 r. wpadli na trop „reduty” i aresztowali około 900 żołnierzy, wśród 
których było wielu mieszkańców Kępna oraz powiatu. ich godna podziwu postawa stała się świadectwem odwagi i patrio-
tyzmu, tym bardziej, że wielu z nich poniosło śmierć w walce o niepodległą polskę.

1. Niemiecki aparat ucisku 

niemcy po zajęciu polski część ziem polskich włączyli bezpośrednio do rzeszy, a  na pozostałym obszarze utworzyli 
tzw. Generalną Gubernię. ziemie wcielone do rzeszy to województwa: pomorskie, poznańskie, górnośląskie, większa część 
łódzkiego z łodzią, zachodnia część krakowskiego, północna część warszawskiego (okręg ciechanowski), powiaty: augustów 
i suwałki, niektóre powiaty województwa kieleckiego z zagłębiem dąbrowskim i zaolzie. ziemie te podzielono na 4 okręgi 
(prowincje): okręg Gdańsk–prusy zachodnie, okręg dolny Śląsk, okręg Górny Śląsk, okręg poznań, który poszerzono  
i 29 stycznia 1940 r. przekształcono w Kraj Warty. obszar Kraju Warty wynosił 43 905 m2 i zamieszkany był, z chwilą wybuchu 
wojny, przez 4 mln 900 tys. ludzi, w tym 4 mln 190 tys. to polacy, 385 tys. Żydzi i 325 tys. niemcy.

obszar Kraju Warty podzielono z kolei na 3 rejencje:
– rejencja inowrocław (miasta wydzielone to: inowrocław, Gniezno i Włocławek)
– rejencja Kalisz, której stolicę przeniesiono do łodzi (miasta wydzielone to: Kalisz i łódź) – Kępno i powiat kępiński 

wchodziły w skład tej rejencji
– rejencja poznań (miasto wydzielone to poznań).
na mocy dekretu z 8 października 1939 r. i  rozporządzenia z 2 listopada 1939 r. najwyższą władzę administracyjną 

okręgu poznańskiego przekształconego w Kraj Warty, sprawował namiestnik rzeszy, arthur Greiser. niemcy od początku 
okupacji wprowadzali w Kraju Warty lokalną strukturę władzy, co widoczne było także w Kępnie i powiecie.

1939 r. 3.09. – władzę cywilną w powiecie objął landrat von reinersdorff z pobliskiego sycowa. od początku okupacji 
Kępna do 25 października 1939 r. władza w mieście należała do wojska, a funkcje administracyjne sprawowało dowódz-
two grup wojskowych, w związku z tym landrat reinersdorff podlegał szefowi zarządu cywilnego przy dowódcy 8. armii –  
Harry`emu craushaarowi.
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1939 r. 4.09 – z rozkazu Harry`ego craushaara wojsko i władze cywilne miały łamać, wszelkimi dostępnymi środkami, 
opór ludności polskiej, a dla zapewnienia porządku brać zakładników.

1939 r. 28.09. – powiat kępiński administracyjnie włączony został do poznańskiego okręgu wojskowego i dostał się pod 
władzę namiestnika arthura Greisera, który był wówczas szefem zarządu cywilnego.

1939 r. 26.10. – zniesiony został zarząd wojskowy w  Kępnie. W  tymże dniu, zgodnie z  dekretem adolfa Hitlera  
z 8 października, z części ziem polskich, wchodzących w skład rzeszy, powstała nowa jednostka organizacyjna pod nazwą 
okręg rzeszy poznań, która od 29 stycznia 1940 r. zmieniła nazwę na okręg rzeszy „Kraj Warty”. W ramach Kraju Warty, 
który został podzielony na 3 rejencje, Kępno i powiat włączone zostały do rejencji łódzkiej, podległej namiestnikowi Kraju 
Warty arthurowi Greiserowi. W tym czasie landrat von reinersdorff został zastąpiony przez Hansa neumanna z berlina, 
zwolennika hitleryzmu i propagatora idei nazizmu.

1942–1944 r. – funkcję landrata w Kępnie sprawował Karl Heinrich lehmann.
1944 r. grudzień – nowym landratem w powiecie kępińskim został mianowany ansorge z Wrześni.
od początku okupacji kształtowały się też niemieckie władze miejskie w Kępnie.
1939 r. 3.09. – burmistrzem Kępna został mianowany Waldemar schilberg, pastor z Kępna, który przed wojną był szpie-

giem niemieckim oraz zwolennikiem Hitlera. jednak wkrótce władze hitlerowskie wprowadziły zasadę, że ważniejsze funkcje 
na zajętych terenach zajmować będą niemcy sprowadzeni z rzeszy, wskutek czego pastor Waldemar schilberg stracił stano-
wisko burmistrza w mieście.

1939 r. 15.09. – funkcję burmistrza w Kępnie objął ludwik Hahn, syn pastora z twardogóry w powiecie sycowskim, 
prawnik z wykształcenia. ludność polską traktował dobrze i odnosił się do niej z wyrozumieniem.

1939 r. grudzień – po śmierci ludwika Hahna władza w mieście znalazła się w rękach Hansa Kocha z neuruppin pod berli-
nem, który miał wrogi stosunek do polaków. przywiózł ze sobą kilka osób, które miały pełnić funkcję urzędników, jednak ponie-
waż nie miały przygotowania do pracy na takich stanowiskach, za zgodą miejscowych niemców, zatrudniono w zarządzie część 
polskich urzędników. Hans Koch, obok funkcji burmistrza, był kierownikiem miejskiej grupy nsdap, poza tym podlegała mu 
częściowo policja, bo posiadał także władzę administracyjno–porządkową. był także komendantem miejscowego posterunku 
milicji kryminalnej. W pełnieniu swych licznych funkcji nie podlegał kontroli ze strony żadnego miejscowego organu. W 1943 r.  
Hans Koch został usunięty ze stanowiska burmistrza za nadużycia, jakich się dopuścił w stosunku do innego niemca.

1943 r. sierpień – funkcję burmistrza w Kępnie pełnił Filip Hinkel, który pochodził z Worms i był poprzednio burmi-
strzem w Koninie.

już we wrześniu 1939 r. powstało w Kępnie szereg innych urzędów i instytucji niemieckich, do miasta przybyła też policja 
hitlerowska.

policja w  iii rzeszy podporządkowana została od 1939 r. Głównemu urzędowi bezpieczeństwa rzeszy. dzieliła się  
na 2 piony: policja porządkowa (orpo) i policja bezpieczeństwa (sipo), w ramach której występowały 2 człony: policja krymi-
nalna (Kripo) i służba bezpieczeństwa (sd) oraz budząca grozę tajna policja państwowa tzw. gestapo. oprócz tego przybu-
dówką paramilitarną nsdap (narodowo–socjalistyczna partia robotnicza niemiec) była tzw. ogólna ss (allegemeina ss), 
czyli sztafety ochronne, będące służbą bezpieczeństwa ss, oraz oddziały szturmowe sa. była to bardzo groźna i niebezpiecz-
na organizacja iii rzeszy. z chwilą zajęcia Kępna utworzono powiatowe i miejskie oddziały tej hitlerowskiej partii. 

1939 r. 4.09. – do Kępna przybyło gestapo, które umieszczone zostało w budynku starosty. nadzór nad jednostką należał 
do służby bezpieczeństwa w Kaliszu oraz gestapo w Wieluniu. skierowana została też do Kępna 10–osobowa grupa policji 
porządkowej (orpo) z turyngii, która ograniczała swoje poczynania do okolic miasta. Wraz z policją porządkową przybyła 
do Kępna grupa kilkudziesięciu żandarmów (policja kryminalna sipo), którzy rozlokowani zostali na terenie powiatu, mając 
jednak w Kępnie swój osobny oddział. Żandarmeria podlegała staroście i była do jego dyspozycji.

młodych niemców, którzy znali język polski i  orientowali się w  miejscowych stosunkach, starano się zaangażować 
w działalność paramilitarnej organizacji, tzw. selbstschutz, która podlegała dowódcy policji porządkowej. organizacja ta była 
groźna dla polaków, gdyż brała udział w akcjach skierowanych przeciw nim, jak np. w rewizjach, czy przymusowych wysie-
dleniach, a nawet zabójstwach. W Kępnie miała ona jednak łagodniejszy charakter, a poza tym odgrywała niewielką rolę, 
dlatego od marca 1940 r. część jej członków przeniosła się do służby w policji pomocniczej (Hilfspolizei), inni wstąpili do 
służby w ss (schutz–staffeln der nsdap).

W 1943 r. powołana została w Kępnie organizacja pomocnicza policji, zwana strażą miejską (stadtwacht), w szeregi 
której wstępowali także młodzi niemcy. zajmowała się ona obserwacją osób podejrzanych (zbiedzy z obozów jenieckich, 
więzień i miejsc pracy).
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1939 r. I poł. września – pracę w Kępnie rozpoczął urząd pracy (arbeitsamt), którego siedziba znajdowała się w budynku 
szkoły rolniczej, naprzeciw starostwa, a potem w budynku banku ludowego. organizacją urzędu pracy zajęli się urzędnicy 
z Wrocławia oraz sommerkorn przysłany z sycowa.

1939 r. poł. września – zaczął działać w mieście sąd niemiecki najniższego stopnia organizacyjnego (amtsgeritcht).
W Kępnie powołana też została ekspozytura niemieckiej listy narodowościowej (zweigstellen der deutsche Volksliste 

– dVl), która decydowała o losach wniosku o wpis na volkslistę, po jego przygotowaniu i zaopiniowaniu. W skład komisji 
niemieckiej listy narodowościowej wchodzili: landrat oraz wyznaczeni przez niego przedstawiciele z wydziałów narodowo-
ściowych, władz partyjnych, policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W komisji zasiadały też osoby z niemieckiej 
mniejszości narodowej na terenie powiatu, jako najlepiej znające lokalne stosunki.

Komórką do spraw niemieckiej listy narodowościowej dla powiatu kępińskiego kierował najpierw landrat Hans neumann, 
a następnie Karl Heinrich lehmann.

urząd ten był ekspozyturą centralnego urzędu do spraw dVl, powołanego w  Kraju Warty przez arthura Greisera 
w październiku 1939 roku.

z chwilą zajęcia Kępna przez niemców okupant dążył do zlikwidowania polskich instytucji i urzędów.
1939 r. wrzesień – przejęcie agend banku ludowego oraz Komunalnej Kasy oszczędności przez władze hitlerowskie 

i ich likwidacja w listopadzie 1939 roku. W ten sposób okupant przejął i kontrolował całą administrację w mieście.

2. Represje okupanta wobec ludności polskiej w Kępnie i w powiecie

od początku okupacji celem władz hitlerowskich była germanizacja ziem polskich bezpośrednio włączonych do rzeszy. 
taką politykę w okręgu poznań, który został następnie przekształcony w Kraj Warty, stosował namiestnik, arthur Greiser, 
fanatyczny zwolennik narodowego socjalizmu i  jego twórcy adolfa Hitlera. W  wielu publicznych wypowiedziach jasno 
sformułował cele, jakie mu przyświecały na terenie jego działalności. We wrześniu 1939 r. w Środzie arthur Greiser oznaj-
mił, że władza na tych terenach spoczywa w rękach osoby, która kocha niemców, a nienawidzi polaków. W tejże Środzie 
powiedział także, że za każdego zabitego niemca zginie 100 polaków. dodał jeszcze, że polak, który podniesie tylko rękę na 
niemca, będzie wymazany z rejestru osób żyjących na świecie w ciągu 24 godzin. do przywódców Hitlerjugend powiedział, 
iż największym wyrazem miłości do ojczyzny jest nienawiść do polaków, których nienawidzimy jak dżumy. polacy w Kraju 
Warty mieli według rozporządzenia arthura Greisera status parobka. okupacyjne władze niemieckie zamierzały ludność 
polską w większości fizycznie zlikwidować, niewielką część zgermanizować, a resztę przekształcić w tanią siłę roboczą.

polityka germanizacyjna w Kraju Warty realizowana była trzema sposobami:
•	 przez zniemczenie stanu zastanego (usunięcie nazw polskich z miejsc publicznych, nadawanie nazw niemieckich 

ulicom, placom, likwidowanie polskich szkół, zamykanie kościołów dla katolików itp.)
•	 przez eksterminację ludności nieprzeznaczonej do zniemczenia (niemcy wymordowali około 490 tys. polaków 

i prawie 400 tys. Żydów)
•	 przez zasiedlanie Kraju Warty niemcami, którzy przybywali tu na miejsce wymordowanych lub wysiedlonych polaków 

i Żydów (w 1945 r. w Kraju Warty mieszkało około 1 mln 200 tys. niemców, co oznaczało, że osiedliło się tutaj w czasie 
okupacji około 875 tys. kolonistów niemieckich (pod koniec wojny co trzeci mieszkaniec poznania był niemcem).

eksterminacja w Kraju Warty, jak wynika z danych, obok polaków objęła też Żydów. W łodzi na początku 1940 r. powstało 
wielkie, zbiorcze getto dla Żydów. Większość z nich wywożona była do specjalnie stworzonego ośrodka zagłady w chełmnie 
nad nerem, gdzie wymordowano od 150 tys. do 250 tys. Żydów. W sumie z prawie 400 tys. Żydów, zamieszkałych na tych 
terenach, po wojnie przeżyło ich niecałe 8 tysięcy.

Germanizacja objęła wszystkie dziedziny życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. polacy w Kraju Warty otrzy-
mywali za pracę najniższą płacę spośród wszystkich ziem polskich, będących pod okupacją niemiecką, a także bardzo niskie 
racje żywnościowe, gdyż chodziło o to, aby ludność polska umierała z wycieńczenia. Wszystko to wynikało z założeń arthura 
Greisera, który uważał, że germanizacja Kraju Warty powinna polegać na eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej, aby 
na jej miejsce osiedlać kolonistów niemieckich, bo wówczas Kraj Warty będzie faktycznie poligonem niemieckiego narodowego 
socjalizmu i wzorcowym okręgiem dla całych niemiec.

ta polityka hitlerowska w stosunku do polaków znalazła swoje odzwierciedlenie na terenie Kępna i powiatu. represje 
stosowane przez niemców, dotyczące ludności polskiej, to zarówno nakazy i zakazy administracyjne, jak i działania ekster-
minacyjne oraz decyzje, dotyczące życia kulturalnego i oświaty.
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administracyjne nakazy i zakazy wprowadzone w Kępnie przez okupanta:
– zakaz publicznego używania języka polskiego, także w urzędach obowiązywał język niemiecki (wolno go było używać 

na poczcie i w sądzie, czasami polacy mogli korzystać z usług tłumacza), na szyldach firmowych mogły być tylko niemieckie 
napisy, zburzono polskie pomniki i usunięto tablice pamiątkowe, wprowadzono godzinę policyjną, którą przedłużano zimą, 
a skracano w lecie (za nieprzestrzeganie godziny policyjnej karano więzieniem lub grzywną pieniężną), od początku 1940 
r. wprowadzono żywność na kartki (były to głodowe racje, bez artykułów wartościowych i wysokokalorycznych), obowią-
zywał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, nie wolno też było podróżować bez zgody władz okupacyjnych, wydzielono 
odrębne restauracje dla niemców i polaków, nie wolno było posiadać odbiorników radiowych, zgodnie z przepisami polacy 
musieli kłaniać się niemcom i ustępować im miejsca oraz pierwszeństwa. polakom, którzy opuścili swe domy na początku 
września w ucieczce przed wojskami hitlerowskimi, niemcy skonfiskowali mienie. Gdy wrócili okazało się, że stracili swoje 
dobra. oprócz tych ograniczeń i nakazów administracyjnych hitlerowcy stosowali w stosunku do inteligencji kępińskiej, 
ziemiaństwa i księży o wiele okrutniejsze metody eksterminacji, takie jak: aresztowania i osadzanie w więzieniach, wywóz na 
przymusowe prace i wysyłanie do obozów koncentracyjnych.

Obwieszczenie burmistrza Kępna Kocha w czasie okupacji o obo-
wiązku składania ukłonów Niemcom przez Polaków, 

ze zbiorów prywatnych marii abram

Nicefor Dąbrowiecki, starosta kępiński w latach 1932–1939 był więźniem obozu w Oświęcimiu, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Ignacy Szkopek z Kępna, Powstaniec Wielkopolski 
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1939 r. 3.09. – niemcy umieścili w rawiczu około 15–20 mieszkańców Kępna, którzy w okresie międzywojennym odgry-
wali ważną rolę w mieście. byli to m.in.: ks. proboszcz ignacy nowacki, kierownik szkoły jan błaszczak, redaktor mieczysław 
depczyński i jan domagała. Wypuszczono ich 20 października 1939 r.

1939 r. październik – przed wybuchem ii wojny światowej w Kępnie mieszkało około 210 Żydów. część z nich opuściła 
Kępno tuż przed najazdem niemiec na polskę we wrześniu 1939 r. w obawie przed eksterminacją hitlerowską. na począt-
ku października 1939 r. niemcy wysiedlili ludność żydowską, która pozostała w Kępnie (przeszło 100 osób), do General-
nej Guberni, a następnie – być może – do obozów koncentracyjnych (zabroniono im zabrać potrzebne rzeczy i przedmioty 
codziennego użytku). zaraz po wywiezieniu niemcy zrabowali całe ich mienie. W czasie wojny całkowicie został też znisz-
czony cmentarz żydowski, zaś synagoga zamieniona na ujeżdżalnię koni i doszczętnie zrujnowana. informacje te oparte 
są między innymi na opinii sławomira abramowicza, głównego specjalisty odziałowej Komisji Ścigania zbrodni przeciw 
narodowi polskiemu w łodzi i patrycji sumary („Wielokulturowe Kępno”).

nieco inna wersja tych wydarzeń znajduje się w monografii „dzieje Kępna” (1982 r.) jana Kurzawy i stanisława nawroc-
kiego (Przyjąć należy, że wszyscy Żydzi kępińscy ulegli zagładzie w obozie w Chełmnie nad Nerem), ale na jej potwierdzenie brak 
jest szerszej dokumentacji pisemnej. zachowały się jedynie dane z obozu koncentracyjnego w auschwitz, dotyczące wpisu  
12 Żydów, którzy urodzili się w Kępnie.

1939 r. 1–2.11. – na przymusowe prace do Generalnej Guberni wywieziono z Kępna około 50 rodzin, w tym rodziny 
żydowskie. Wysiedlane osoby miały 24 godziny na opuszczenie miasta. mogły ze sobą zabrać najbardziej niezbędne przed-
mioty, natomiast wszystkie meble, urządzenia domowe i pościel musiały zostawić w mieszkaniach, a klucze na posterunku 
policji. jeśli ktoś nie dostosował się do tych zarządzeń, groziła mu nawet kara śmierci.

1939 r. 6.12. – z powiatu kępińskiego na przymusowe prace do tzw. Generalnej Guberni wysłano 934 osoby, w tym  
41 mieszkańców Kępna. najpierw osoby te zwożone były do domu Katolickiego, a stamtąd prawie wszystkich wywieziono 
do pracy przymusowej w Generalnej Guberni, m.in. w okolicach mińska mazowieckiego, gdzie umieszczano ich po okolicz-
nych wioskach.

1940 r. 4–5.05. – niemcy aresztowali kilkaset osób spośród inteligencji kępińskiej i wywieźli do obozu koncentracyjnego 
w dachau (m.in. 75 nauczycieli, księży, studentów, uczniów Gimnazjum, kupców i znaczące osoby innych zawodów).

1940 r. 31.07. – z Kępna wywieziono 341 osób.
1941 r. 25.05. – akcją wysiedleńczą objęto 823 osoby.
ogółem wysiedlono z miasta około 1 500 osób.
Wysiedleniami zajmowało się ss, a przede wszystkim jej instytucja o nazwie ss ansiedlungsstab, która miała siedzibę 

najpierw w Kępnie, a następnie w laskach. przesiedleniami zajmowała się też centralna placówka przesiedleńcza, która była 
instytucją gestapowską. Wysiedlaną ludność na ogół wywożono najpierw do łodzi, gdzie dokonywano selekcji. osoby, które 
nadawały się do zgermanizowania oddzielano, resztę wywożono do Generalnej Guberni. W akcji wysiedleńczej uczestniczyły 
policja porządkowa i żandarmeria. na miejsce wysiedlonych polaków i Żydów do Kępna przywożono kolonistów niemiec-
kich z krajów nadbałtyckich i besarabii, część z rzeszy, którzy pracowali tu jako urzędnicy. Gdy doszło do bombardowań 
niemieckich miast, niemcy, pozbawieni swych mieszkań, przyjeżdżali do Kępna. W 1941 r. Kępno liczyło 6 394 osób, w tym 
384 niemców, a w styczniu 1945 r. 8021 osób, w tym 1 645 niemców.

jednym z celów polityki germanizacyjnej hitlerowców było uderzenie w Kościół katolicki i fizyczne wyniszczenie księży. 
W kwietniu i na początku maja 1940 r., wraz z innymi księżmi, aresztowano ks. proboszcza ignacego nowackiego, którego 
wywieziono do rawicza, a następnie do Kalisza.

1941 r. 21.06. – w Kępnie zamknięto kościół pw. św. marcina i zamieniono go na magazyn mundurowy. W paździer-
niku 1944 r. hitlerowcy udostępnili kościół katolikom narodowości niemieckiej. Hitlerowcy zrabowali zabytkowe ogrodze-
nie, z kolei w 1943 r. dzwony. okupant zniszczył też Grotę matki bożej z lourdes, natomiast w domu Katolickim urządził 
szwalnię. W październiku 1941 r. jedyną świątynią dla katolików z  terenu ziemi kępińskiej i ostrzeszowskiej był kościół 
w doruchowie. landrat kępiński zlikwidował stowarzyszenie „caritas” i zabronił odprawiania nabożeństw w Środę popiel-
cową i Wielki czwartek. udział polaków w nabożeństwach, odprawianych w doruchowie, był dodatkowo utrudniony, gdyż 
okupant zabronił poruszania się rowerami. niemcy utrudniali także przygotowania dzieci do pierwszej Komunii Świętej.

1943 r. – w Kępnie przebywał na zaproszenie władz namiestnik Kraju Warty, arthur Greiser, który podkreślił, że w latach 
młodzieńczych uczęszczał przez pewien czas do Gimnazjum w Kępnie. urodził się w Środzie, a potem wraz z rodzicami 
mieszkał w Kępnie przy ul. Świerczewskiego, obecnie ul. solidarności.

W czasie spotkania arthur Greiser oznajmił m.in., że: Kępno było, jest i wiecznie będzie niemieckie.
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jedną z form germanizacji ziem, wcielonych do rzeszy, był wpis na niemiecką listę narodowościową. namiestnik Kraju 
Warty, arthur Greiser, był przez całą okupację przeciwny wpisywaniu polaków na niemiecką listę narodowościową. jego 
zdaniem mogły się na niej znaleźć jedynie te osoby, które posiadały przynajmniej 50% krwi niemieckiej. arthur Greiser był 
też zdecydowanym przeciwnikiem łagodzenia warunków wpisu na volkslistę, gdyż nie chciał, aby znaleźli się na niej polacy, 
których należało eksterminować. W celu realizacji tej formy germanizacji w Kraju Warty powstał centralny urząd do spraw 
dVl, który powołany został przez arthura Greisera w październiku 1939 r. na szczeblu rejencji działały obwodowe urzędy 
dVl (bezirkstellen der deutschen Volkslisten). 

W miastach wydzielonych na prawach powiatu i w powiatach działały ekspozytury niemieckiej listy narodowościowej 
(zweigstellen der deutche Volksliste). taka komórka powstała i działała też w Kępnie. ekspozytura to pierwsza instancja, 
która na ogół decydowała o losach wniosku o wpis na volkslistę. do jej zadań należało przygotowanie i rozpatrywanie takich 
wniosków. W skład komisji dVl wchodzili landrat oraz wyznaczeni przez niego przedstawiciele z wydziałów narodowościo-
wych, władz partyjnych, policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W komisji zasiadały też osoby z niemieckiej mniej-
szości narodowej, zamieszkujące na terenie danego powiatu, jako najlepiej znające lokalne stosunki. ekspozyturą do spraw 
dVl dla powiatu kępińskiego kierował najpierw landrat Hans neumann, a następnie Karl Heinrich lehmann.

Wbrew polityce narodowościowej arthura Greisera, dotyczącej wpisu na dVl, władze hitlerowskie dość szczególnie 
potraktowały powiat kępiński, gdyż uznały go za teren pogranicza polsko–śląskiego. niemcy twierdzili, że tutejsza ludność 
będzie dość podatna na zabiegi germanizacyjne. podkreślano, aby uzasadnić taką politykę, że przed i wojną światową na 
terenie powiatu kępińskiego mieszkało dużo niemców, a  w  okresie międzywojennym ci niemcy, którzy nadal mieszkali 
w Kępnie i w powiecie, byli bardzo aktywni politycznie na rzecz rzeczy.

by jak największa liczba osób wpisała się na volkslistę, władze niemieckie powiatu kępińskiego złagodziły warunki 
rejestrowania się na niemiecką listę narodowościową. W całym Kraju Warty, także w powiecie kępińskim zgodnie z zarządze-
niem arthura Greisera z marca 1940 r., w ramach niemieckiej listy narodowościowej wyodrębniono cztery grupy ludności:

i grupa – niemcy aktywni politycznie w okresie międzywojennym,
ii grupa – ludność, przyznająca się do narodu niemieckiego,
iii grupa – polacy pochodzenia niemieckiego, spolonizowani niemcy lub spokrewnieni z niemcami,
iV grupa – spolonizowani niemcy, którzy przed wojną aktywnie walczyli z niemcami, ale uznani zostali za wartościowych 

rasowo.
W razie potrzeby hitlerowcy stosowali różne formy nacisku, a nawet przymusu, aby zwiększyć liczbę osób, dokonujących 

wpisu na volkslistę.
różne były przyczyny wpisu na dVl:
– status Vd chronił przed wysiedleniem, zabezpieczał byt własny i rodziny, dawał możliwość otrzymania lepszej pracy,
– chęć ocalenia swej własności (kupcy, rzemieślnicy),
– pozostanie na swoim gospodarstwie (ludność wiejska),
– zwolnienia siebie lub rodziny z niemieckiego więzienia lub obozu koncentracyjnego,
– dostęp do kartek o wyższym standardzie,
– szykany i represje okupanta w stosunku do danej osoby lub jej rodziny.
te metody zastosowane przez władze niemieckie na terenie powiatu kępińskiego przyniosły dość spore efekty, gdyż według 

danych niemieckich z 1 października 1943 r. w powiecie ilość osób wpisanych na volkslistę wynosiła 25 221 osób (Krotoszyn 
– 6210, poznań – 5447, rawicz – 5554, Września – 2685, ostrów Wlkp. – 14 339, chodzież – 18 228). dane, dotyczące tylko 
ludności polskiej mówią, że w poznańskim ogólna liczba, zapisanych na listę Vdl wynosiła około 48 000, z liczby tej 10 756 
(22%) to mieszkańcy powiatu kępińskiego. Według spisu ludności z 20.02.1945 r. w mieście na 5 704 mieszkańców – 2 862 to 
polacy, natomiast 2 701 osób to ci, którzy podpisali volkslistę.

niemcy dążyli także do wyniszczenia polskiej kultury i oświaty. szkoła podstawowa dla polskich dzieci była czynna przez 
kilka tygodni w 1939 r., wkrótce została zamknięta do końca okupacji. Gimnazjum w Kępnie w ogóle nie było czynne. Książki 
i  zbiory, znajdujące się w  bibliotekach szkolnych, zostały zniszczone. otwarte zostały natomiast: szkoła podstawowa dla 
dzieci niemieckich oraz szkoła średnia dla niemców. nie wolno było polakom chodzić do kina (tylko jeden film w niedzielę) 
i na spektakle teatralne. działające przed wojną polskie organizacje kulturalne, społeczne i te, które dotyczyły oświaty zostały 
rozwiązane oraz zakazano ich dalszej działalności. natomiast majątek, który posiadały, został przejęty przez niemców, 
a księgozbiory zniszczone. niemcy przejęli również agencję banku ludowego, a następnie ją zlikwidowali. podobnie postą-
pili też z Komunalną Kasą oszczędności.
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3. Ruch oporu w Kępnie i w powiecie

z chwilą zajęcia polski przez hitlerowskie niemcy polacy zaczęli organizować podziemny ruch oporu w całym kraju. 
W  Wielkopolsce jedną z  pierwszych organizacji podziemnych była „ojczyzna”, która powstała na przełomie września 
i października 1939 roku. organizacją kierowali: Kirył sosnowski i Witold Grott.

inną tajną organizacją, która uformowała się w grudniu 1939 r. w wyniku połączenia się kilku mniejszych podziemnych grup, 
były Wojska ochotnicze ziem zachodnich. dowódcą ich był kpt. leon Kmiotek. organizacja ta miała swoją komórkę w Kępnie. 
liczyła około 1000 żołnierzy, w kwietniu 1940 r. została rozbita, w wyniku aresztowania przez hitlerowców około 400 członków.

tymczasem z inicjatywy rządu polskiego w londynie utworzona została, 13 listopada 1939 r., w kraju podziemna organi-
zacja o nazwie związek Walki zbrojnej (zWz), na czele której w kraju stał płk stefan rowecki pseudonim „Grot”. przedsta-
wiciele „ojczyzny” nawiązali kontakt z płk stefanem roweckim, który powierzył Kiryło sosnowskiemu (Witold Grott został 
w Warszawie) organizowanie struktur związku Walki zbrojnej (zWz) w poznaniu.

W  marcu 1940 r. zaczęły tworzyć się struktury zWz, złożone z  członków „ojczyzny”, Wojsk ochotniczych ziem 
zachodnich, organizacji orła białego, tajnej organizacji Wojskowej i  innych organizacji podziemnych. powołane zostały 
wówczas: Komenda okręgu poznańskiego, na czele której stał ppłk rudolf ostrihański ps. „ludwik” oraz dwa inspektoraty 
rejonowe w poznaniu i ostrowie Wielkopolskim. struktura terytorialna zWz, a następnie armii Krajowej (aK), polegała na 
tym, że okręg poznański dzielił się na inspektoraty, te z kolei na obwody (powiat), którym podlegały podobwody lub rejony 
(części powiatu), tym z kolei placówki (gminy). na przełomie lat 1944/1945 powstało siedem inspektoratów, które obejmo-
wały łącznie 24 obwody. Wówczas istniało jeszcze pięć obwodów samodzielnych, w tym samodzielny obwód zewnętrzny 
„reduta”, w skład którego wchodził podobwód kępiński (batalion) „łomnica”.

po licznych aresztowaniach w grudniu 1941 r., które miały miejsce w Komendzie okręgu w poznaniu oraz w innych 
inspektoratach i obwodach w Wielkopolsce, okazało się, że tylko ośrodek ostrowski pozostał nietknięty i zdolny do dalszego 
działania. Komenda Główna w Warszawie postanowiła na bazie tego inspektoratu rejonowego odbudować struktury zWz 
w całej Wielkopolsce. W związku z tym funkcję komendanta okręgu poznańskiego powierzono mjr Wacławowi Koteckie-
mu ps. „Wawrzyn”, dotychczasowemu komendantowi inspektoratu rejonowego w ostrowie Wlkp. z zadaniem odbudo-
wy okręgu poznańskiego. siedzibą Komendy okręgu poznańskiego stał się wówczas ostrów Wlkp. po aresztowaniu mjra 
Wacława Koteckiego komendantem okręgu poznańskiego został płk Henryk Kowalówka pseudonim „zrąb”. W ostrowie 
Wlkp. działała także dość znacząca organizacja wojskowa o nazwie tajna organizacja Wojskowa, której komórka znajdowała 
się w Kępnie. W lutym 1942 r. organizacja ta włączona została do aK.

okręg poznański zWz/aK działał na terenie szczególnie niebezpiecznym i niesprzyjającym prowadzeniu walki konspi-
racyjnej, bowiem Kraj Warty został bezpośrednio wcielony do rzeszy, co utrudniało organizowanie i przeprowadzanie akcji 
zbrojnych. powodowało też, że organizacja w większym stopniu, nie rezygnując z walki bieżącej, nastawiała się na działalność 
wywiadowczą, pomoc prześladowanej przez okupanta ludności polskiej i żydowskiej oraz przygotowania do ewentualnego 
wybuchu powstania powszechnego. 

ruch oporu w Kępnie i w powiecie miał swoje początki już w listopadzie 1939 roku. na ogół związany był z organiza-
cjami tajnymi, działającymi w Wielkopolsce, ale przede wszystkim ze zWz/aK. przeciwstawianie się okupantowi w Kępnie 
przybierało różne formy, jedną z nich było stawianie biernego oporu, w ramach którego starano się nie przestrzegać zarzą-
dzeń hitlerowskich władz, stosowano sabotaż w pracy (wolne tempo, wykonywanie produktów z usterkami, psucie maszyn 
i urządzeń), nielegalne uzupełnianie racji żywnościowych (potajemne świniobicie, nieoddawanie kontyngentów), przeka-
zywanie wiadomości z nasłuchu radiowego ze stacji zagranicznych, udostępnianie tajnych pism oraz wypożyczanie sobie 
nawzajem książek, w tym przede wszystkim o treści historycznej. prowadzono też tajne nauczanie pojedyncze (rodzice) lub 
w małych grupach (nauczyciele, działacze kulturalni).

niezwykłą odwagą wykazał się alojzy plewa, który w czasie okupacji na prośbę żydowskiego małżeństwa Guty i Henryka 
schwarz (w 1942 r. niemcy zamknęli małżonków wraz z córką w getcie w samborze na ukrainie) zajął się dwuletnią ruth, 
umieszczając ją u swoich rodziców, którzy mieszkali w Klinach koło Kępna (ruth została ochrzczona jako nieślubne dziecko 
alojzego plewy i otrzymała imię antośka). uratowana – dzięki rodzinie państwa plewów – ruth, po zakończeniu wojny 
w 1945 r., wyjechała z matką do izraela. 28.11.1978 r. alojzy plewa został uznany przez instytut yad yashem jako sprawiedli-
wy wśród narodów Świata i otrzymał medal oraz dyplom honorowy.

inną rodziną, która wykazała się też odwagą byli maria i Warzyniec Konarscy, mieszkający w miejscowości Klasak koło 
siemianic (obecnie gmina łęka opatowska). państwo Konarscy przez większość okupacji ukrywali Żydówkę ester jakubo-
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wicz. już po ich śmierci przyznano im w 1995 r. medal sprawiedliwi wśród narodów Świata. W ich imieniu medal odebrał 
syn, stanisław Konarski.

działalność ta miała charakter spontaniczny i  niezorganizowany, była bowiem efektem wypływającym z  głębokiego 
patriotyzmu, który wyzwalał potrzebę przeciwstawienia się okupantowi z konieczności walki z okupantem, który dążył do 
eksterminacji narodu polskiego.

1939 r. 11.11. – aresztowani przez niemców i przebywający w jednej celi por. adam pankowski, Władysław domagała 
i Kazimierz Kuliński założyli pierwszą w Kępnie podziemną organizację do walki z okupantem. po wyjściu z więzienia rozpo-
częli działalność, polegającą na zachęcaniu innych mieszkańców Kępna do współpracy oraz na obserwacji i przekazywaniu 
danych o sądownictwie i administracji niemieckiej.

W  Kępnie wydawano też konspiracyjną gazetkę o  nazwie 
„jutrzenka”. Grupa adama pankowskiego na początku 1940 r. 
nawiązała współpracę z  tajną organizacją Wojskową (toW) 
w  ostrowie Wielkopolskim, z  którą się następnie połączyła. 
W  maju 1941 r. uformował się w  Kępnie pododdział tajnej 
organizacji Wojskowej, który działał pod kryptonimem „skowro-
nek”. punkt kontaktowy toW znajdował się w budynku przy ul. 
sienkiewicza 6, w gabinecie lekarskim mieczysława marszałka. 
oficjalnie mieczysław marszałek działał w Kępnie jako członek 
hitlerowskiej nsdap. będąc jednocześnie tajnym współpra-
cownikiem toW, przekazywał organizacji ważne dane dotyczą-
ce okupanta w  mieście i  w  powiecie. przyczynił się również 
do aresztowania przez niemców w 1943 r. burmistrza i szefa 
nsdap Hansa Kocha, który był wrogo ustosunkowany do 
polaków. pomagał też i leczył rannych akowców.

1939 r. listopad – donat Wyderkowski i  Włodzimierz 
Karłowicz utworzyli grupę konspiracyjną złożoną z absolwen-

tów kępińskiego Gimnazjum. siedzibą grupy był lokal w piekar-
ni przy ul. Ks.p.Wawrzyniaka 7. donat Wyderkowski w 1941 r. 
nawiązał współpracę z szerszą organizacją o nazwie „dla ciebie 
polsko”, a także z ruchem oporu w poznaniu.

1940 r. listopad – w  Kępnie powstała komórka zWz, 
która stała się wkrótce najważniejszą organizacją na terenie 
Kępna i powiatu. utworzony został obwód zWz, obejmujący 
Kępno oraz ostrzeszów, którego dowódcą został kpt. Kazimierz 
Kubicki pseudonim „michał”, mieszkający w ostrzeszowie pod 
nazwiskiem antoni Wrzosek i  pracujący u  ogrodnika pawła 
Korintha.

jego zastępcą i  zarazem łącznikiem z  podziemną organi-
zacją „olimp”, działającą we Wrocławiu w strukturach zWz, 
był donat Wyderkowski. organizacja ta powstała w  1941 r. 
z inicjatywy braci romana i donata Wyderkowskich. należeli 
do niej przede wszystkim absolwenci kępińskiego Gimnazjum 
oraz robotnicy z Kępna, pracujący i mieszkający we Wrocławiu. 

Adam Pankowski – współzałożyciel pierwszej 
podziemnej organizacji w Kępnie do walki z okupantem, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Kazimierz Kubicki pseudonim „Michał” – dowódca obwodu 
Związku Walki Zbrojnej, obejmującego Kępno i Ostrzeszów,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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„olimp” działał jako sekcja Wydziału ofensywnego Komendy Głównej zWz. członkowie „olimpu” w miejscu pracy stoso-
wali sabotaż, zbierali informacje, dotyczące gospodarki i armii niemieckiej, które przekazywali do poznania, a stamtąd do KG 
zWz w Warszawie. niemcy wpadli na trop „olimpu” w 1942 r. i aresztowali około 90 członków tej organizacji, z czego 53 
osoby wysłano do obozów koncentracyjnych, gdzie 15 z nich zmarło, w tym także 26 stycznia 1943 r. roman Wyderkowski.

942 r. 14.02. – związek Walki zbrojnej w wyniku akcji 
scaleniowej z  innymi organizacjami podziemnymi został 
przemianowany na armię Krajową. działający w  Kępnie 
obwód armii Krajowej, nosił kilka kryptonimów (m.in. 
„Kalina”, „Kama”, „Kanał”, „rola”), kierował nim do 
21 listopada 1943 r. kpt. Kazimierz Kubicki, pseudonim 
„michał”. z biegiem czasu działalność kępińskiego obwodu 
objęła powiaty namysłowski, sycowski oraz część klucz-
borskiego i  opolskiego. bardzo czynnym konspiratorem 
był edmund dziergwa, który wpłynął na połączenie tajnej 
organizacji Wojskowej i zWz w armię Krajową. mieszkał 
on w ostrzeszowie, ale jego matka była mieszkanką Kępna, 
dzięki czemu punkt kontaktowy podziemnych struk-
tur aK znajdował się w  jej mieszkaniu przy ul. Krótkiej 1.  
po kpt. Kazimierzu Kubickim dowódcą obwodu aK został 

por. edward pawlak, jego z kolei zastąpił józef rabiega.
W kwietniu 1944 r. ze struktur inspektoratu ostrowskiego wyłączono obwód Kępno, w związku z planami utworzenia 

samodzielnego obwodu zewnętrznego „reduta”. po przeniesieniu siedziby dowództwa do namysłowa, w połowie 1944 r. 
utworzono samodzielny obwód zewnętrzny „reduta”. dowódcą obwodu został ppor. józef rabiega, jego zastępcą ppor. 
tadeusz Kempa, dowódcą partyzantów – Witold bytoński, kierownictwo administracji cywilnej w  powiecie kępińskim – 
Władysław Golus i Franciszek Kiryło–nowaczyk, łącznikami Komendy obwodu byli m.in. sylwester majewski i ludwik 
perlitius z Kępna. punktem kontaktowym było nadal mieszkanie pani dziergwowej (ul. Krótka 1). ppor. józef rabiega i ppor. 
tadeusz Kempa dokonali zmian organizacyjnych, przekształcając podobwody w organizacje operacyjno–taktyczne, zwane 
batalionami, którym podlegały kompanie i plutony. „reduta” w tym czasie liczyła 53 plutony, zorganizowane w pięć batalio-
nów, liczących przeszło 2000 osób, stanowiących pułk zapasowy okręgu.

Tadeusz Kempa (pseudonim „Mieczysław”) zastępca dowódcy 
Samodzielnego Obwodu Zewnętrznego REDUTA,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Kępniacy, członkowie organizacji „Olimp”, 
działający we Wrocławiu w czasie okupacji, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Józef Rabiega (pseudonim „Ordon”) dowódca 
Samodzielnego Obwodu Zewnętrznego REDUTA,

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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utworzone bataliony miały następujące nazwy:
– batalion namysłów – „Gartych”,
– batalion syców – „Giewont”,
– batalion oleśnica – „Krywań”,
– batalion ostrzeszów – „Hawerla”,
– batalion Kępno – „łomnica”.

dowódcą batalionu „łomnica”, który liczył około 700 ludzi, był por. Witold bytoński.
batalion Kępno dzielił się na trzy kompanie, na czele których stali ppor. ignacy stodolski i Feliks tomalik. batalion groma-

dził i kolportował pisma, prowadził działania wywiadowcze, udzielał wszechstronnej pomocy osobom prześladowanym i ich 
rodzinom. tych, którzy byli zagrożeni aresztowaniem, zaopatrywał w fałszywe dokumenty oraz umieszczał w bezpiecznych 
miejscach. Według opracowanych planów, dotyczących ewentualnych działań powstańczych „reduty” na tym obszarze, 
to bataliony Kępno i ostrzeszów – po opanowaniu tych terenów – miały przyjąć walkę w okrążeniu, działając wzdłuż linii 
kolejowej Kępno–ostrzeszów. przyjmuje się, że w drugiej połowie 1944 r. samodzielny obwód zewnętrzny „reduta” stał się 
jedną z najważniejszych jednostek operacyjno–taktycznych 
okręgu poznańskiego aK. niestety, wcześniej dowódca 
Komendy miasta, donat Wyderkowski, został aresztowa-
ny w  październiku 1943 r. w  poznaniu. przetrzymywany 
m.in. w Żabikowie, po strasznych torturach w śledztwie, nie 
wydając nikogo z członków ruchu oporu, został skazany na 
śmierć. Wyrok wykonano 2 czerwca 1944 roku.

ruch oporu w  Kępnie (dotyczyło to szczególnie ruchu 
skupionego wokół zWz, a następnie aK) od początku swego 
istnienia zajmował się też działalnością informacyjną, dotyczą-
cą okupanta i jego poczynań oraz przekazywaniem wiadomo-
ści o poczynaniach organizacji podziemnych na terenie Kępna, 
powiatu, Kraju Warty i na obszarze całego okupowanego kraju. 
przywożono i upowszechniano tajną prasę, czyli takie pisma 
jak: „Wiadomości polskie”, „miecz i  pług”, „orzeł polski”, 
„Wolność” i  „biuletyn informacyjny”. Włodzimierz Karło-
wicz (pracownik Wydziału Finansowego, któremu pomagał 
stanisław Ksobiech) redagował i  wydawał lokalne pismo 
„jutrzenka”. pismo informowało o sytuacji na frontach walki, 
podawało wiadomości lokalne, ostrzegało przed konfidentami 
i szczególnie niebezpiecznymi hitlerowcami.

Treść przysięgi członków Armii Krajowej, 
ze zbiorów prywatnych Marii Abram

Witold Bytoński – komendant podobwodu Kępno 
(AK, dowódca batalionu „Łomnica”),

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Donat Wyderkowski (ps. „Gert”) zastępca komendanta Obwodu 
Kępno ZWZ-AK, oficer do zleceń sztabu Okręgu Poznań ZWZ-AK,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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prowadzono też nasłuch zagranicznych radiostacji, a zasłyszane wiadomości przekazywano zaufanym osobom. nasłu-
chem zajmowali się m.in.: Wiktor jagodziński, marian Hadyński, stanisław ratajczak, stanisław czekalski, Kazimierz 
oleksiak, Władysław olejnik, stefan patalas.

W  1944 r. hitlerowcy uderzyli w  struktury „reduty”. W  maju 1944 r. zaatakowali bazę partyzancką w  leśniczów-
ce Wesoła. od 26 października do końca grudnia 1944 r. niemcy aresztowali około 900 żołnierzy, co oznaczało rozbicie 
obwodu. dramat żołnierzy „reduty” był wynikiem zdrady dwóch konfidentów z poznania i żołnierza aK. zdziesiątkowaną 
organizacją aK dowodził ppor. tadeusz Kempa ps. „michał”, który w październiku 1944 r. został aresztowany i stracony 
przez niemców. W ograniczonym zakresie organizowano nowe oddziały zbrojne, którymi dowodzili Witold bytoński i jan 
jeziorny z mroczenia. oddziały te budziły strach wśród niemców i nadzieje polaków na zbliżającą się klęskę wojsk hitlerow-
skich. tymczasem 19 stycznia 1945 r. Komenda Główna rozwiązała armię Krajową, co w praktyce oznaczało zakończenie jej 
działalności. przestała ona działać także w Kępnie i w powiecie.

Wojna dla wielu polaków w Kępnie zakończyła się tragicznie, m.in. dlatego że brali udział w ruchu oporu i przypłacili to 
śmiercią. ich godna podziwu postawa była świadectwem odwagi i patriotyzmu, dlatego zawsze powinniśmy o nich pamiętać.
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VIII. W okresie walki o władzę w Polsce (1945-1948)

z chwilą gdy Kępno, od 21 stycznia 1945 r., stało się wolne, miało miejsce wiele wydarzeń, które w różny sposób wpłynęły 
na życie w mieście i  jego rozwój. W pierwszych dniach wolności mieszkańcy wybrali w sposób demokratyczny w czasie 
zgromadzeń władze miasta. Wkrótce okazało się, że o uzyskaniu mandatu radnego zadecydują lewicowe partie, a więc polska 
partia robotnicza i polska partia socjalistyczna. W Kępnie jednak komuniści i socjaliści zarówno w okresie międzywojen-
nym, jak i w czasie okupacji, nie przejawiali zbyt dużej aktywności, a ich poparcie było niewielkie. stąd brak było po wojnie 
doświadczonych działaczy lewicowych, którzy zakładaliby struktury partyjne.

zmusiło to władze wojewódzkie ppr do przysłania do Kępna działaczy tej partii z Wielunia (pięć osób) oraz z Kalisza 
(trzy osoby, w tym dwie były przed wojną działaczami Komunistycznej partii polski), co oznaczało, że nie znali oni specyfiki 
miasta i powiatu, ani nie mieli orientacji co do stosunków międzyludzkich. Fakt ten powodował, że ich działania i zachowa-
nia nie zawsze były właściwe, co stało się powodem wielu konfliktów oraz nieporozumień, zwłaszcza, że decyzje obu partii 
dotyczyły na ogół problemów związanych z miastem i powiatem.

także władze okręgowe polskiej partii socjalistycznej z ostrowa Wielkopolskiego przysłały do Kępna swojego działacza, 
a Komitet założycielski tej partii tworzyli działacze pps z Krakowa i ostrzeszowa, którzy nie budzili zaufania mieszkańców 
naszego miasta. następnym ważnym problemem było nieprzestrzeganie przez obóz rządzący zasad demokracji. teoretycz-
nie w polsce, a więc i w Kępnie oraz w powiecie, do czasu ogłoszenia tzw. małej Konstytucji, uchwalonej 19 lutego 1947 r., 
obowiązywała demokratyczna konstytucja marcowa z 21 marca 1921 r. W praktyce konstytucja marcowa nie była przestrze-
gana, co było widoczne także w Kępnie i w powiecie. z biegiem czasu nie przestrzegano podstawowych praw i wolności 
obywatelskich oraz zasad wolnych wyborów do parlamentu i organów samorządowych (zaczęły np. obowiązywać limity, 
dotyczące wyboru radnych z  poszczególnych partii). obsadzanie różnych kierowniczych stanowisk m.in. w  gospodarce 
przez działaczy partyjnych, którym brak było kompetencji (wielu z nich nie ukończyło nawet szkoły podstawowej), powodo-
wało, że ich decyzje fatalnie wpłynęły na pracę miasta i powiatu.

W latach czterdziestych XX w. toczyła się walka polityczna o władzę w polsce. rozgrywała się między władzą ludową 
a działającym legalnie, od 22 sierpnia 1945 r., polskim stronnictwem ludowym, które szybko zwiększało ilość członków 
i uzyskiwało wpływy w społeczeństwie oraz w poszczególnych organach władzy samorządowej. budziło to coraz większy 
niepokój władzy ludowej, która, mając do dyspozycji aparat bezpieczeństwa i wojsko, zaczęła zwalczać partię fałszywymi 
oskarżeniami, by w końcu doprowadzić do zdelegalizowania działalności psl–u na terenie kępińskim. W praktyce oznaczało 
to, iż przestały się liczyć nawet pozory demokracji, a zaczęły się rządy totalitarne. 

oprócz walki politycznej o władzę w polsce toczyła się też walka zbrojna między podziemiem poakowskim a wojskiem ludowym, 
aparatem bezpieczeństwa i popierającymi ich wojskami sowieckimi, co miało swój lokalny wymiar także w Kępnie i w powiecie. 
Wydarzeniem, które wówczas wstrząsnęło społeczeństwem kępińskim, a które jest żywe do chwili obecnej, stała się tzw. Krwawa 
noc Kępińska. po zabiciu, 19 października 1945 r., przez oddział Franciszka olszówki „otta” szefa powiatowego urzędu bezpie-
czeństwa publicznego (pubp) ppor Kazimierza Hetmana i jego zastępcy sierż. zygmunta tarki, aresztowano kilkunastu miesz-
kańców Kępna, a siedmiu z nich zabito bez sądu. ta okrutna zbrodnia odbiła się szerokim echem w całej polsce, a pamięć o niej 
przetrwała do chwili obecnej, gdyż co roku 19 października odbywa się w naszym mieście apel pamięci, ku czci pomordowanych.

z kolei w gospodarce, 6 września 1944 r., przeprowadzono reformę rolną, a w 1946 r. nacjonalizację przemysłu. nastę-
powała też stopniowa likwidacja większej prywatnej własności. rozpoczęła się bitwa o „handel”, polegająca na zniszczeniu 
prywatnego handlu hurtowego i detalicznego. te „reformy” i działania prowadziły do likwidacji wolnego rynku i zaniku 
konkurencji, a to z kolei było przyczyną coraz gorszego zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe i produkty pierwszej 
potrzeby. miało to, oczywiście, swoje przełożenie na sytuację polaków, co widoczne było też w Kępnie.

trzeba jednak przyznać, że ówczesne władze w mieście podjęły wysiłek, aby polepszyć zaopatrzenie ludności w żywność 
i opał, dostarczyć prąd do zakładów, instytucji i mieszkań prywatnych oraz uruchomić wodociągi i gazownię miejską.

1. Terytorium i zabudowa

z danych zamieszczonych w „pamiętniku wystawy kępińskiej. powiat kępiński w 3–letnim planie odbudowy. Wystawa 
i targi” (Kępno 1948), wynika, że obszar Kępna w 1947 r. wynosił 740,70 ha, w tym gruntów ornych 317 ha, łąk 208 ha, 
pastwisk 10 ha, ogrodów 31 ha, placów zabudowanych z podwórkami, dróg i wód 174 ha oraz 17 ha ogródków działkowych. 
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budynków mieszkalnych było wówczas 635, gmachów urzędowych lub komunalnych 25, z czego 20 było własnością 
gminy miejskiej.

W latach 1945–1949 budownictwo w Kępnie prawie w ogóle się nie rozwijało z powodu braku funduszy. prace budow-
lane polegały przede wszystkim na remontach domów i dostosowaniu różnych budynków lub strychów do warunków miesz-
kaniowych. niewielką ilość nowych domów stanowiło budownictwo prywatne.

liczba ludności w początkowym okresie ulegała dużym wahaniom. W styczniu 1945 r. w Kępnie mieszkało 8021 osób, ale 
w związku z tym, iż zbliżał się front walki, miasto opuścili prawie wszyscy niemcy i wtedy Kępno liczyło 5704 mieszkańców, 
w tym tylko 141 niemców. od tego czasu liczba osób, zamieszkujących Kępno, systematycznie rosła, bowiem wrócili dawni 
mieszkańcy miasta, którzy wywiezieni zostali na przymusowe prace i do różnego rodzaju obozów niemieckich. W 1946 r. 
w Kępnie mieszkało 8246 osób, natomiast w 1947 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się do 8101. zdecydowaną większość 
stanowiły kobiety, których było 4506, mężczyzn natomiast 3595. biorąc pod uwagę wyznawaną religię, katolików było 8063, 
ewangelików 37 i 1 osoba niewierząca.

2. Stosunki polityczne

W czasie ii wojny światowej i okupacji kraju wyodrębniły się w polsce dwa obozy polityczne, walczące z niemcami, które 
jednocześnie rywalizowały ze sobą o przejęcie władzy w wolnym państwie polskim.

pierwszy z nich związany był z polskim rządem emigracyjnym w londynie i oparty na współdziałaniu partii opozy-
cyjnych w  stosunku do rządów sanacyjnych okresu przedwojennego (polska partia socjalistyczna – Wolność, równość, 
niepodległość, stronnictwo ludowe „roch”, stronnictwo narodowe, stronnictwo pracy). Współpracowały one w ramach 
utworzonej tzw. Krajowej reprezentacji politycznej, przekształconej następnie w radę jedności narodowej (rjn). był to 
rodzaj podziemnego parlamentu sił niepodległościowych. celem tego obozu stała się najpierw walka z niemcami, a następ-
nie ustanowienie w wolnym państwie ustroju, opartego na demokracji parlamentarnej (wolności i swobody obywatelskie, 
wolne wybory), przeprowadzeniu reformy rolnej oraz wprowadzeniu wolnego rynku, wolności i suwerenności polski. Ważne 
były też sojusze z aliantami zachodnimi i dobre stosunki z rosją sowiecką, o czym była mowa w założeniach programowych 
polskiego stronnictwa ludowego (psl) przy końcu 1945 roku. obóz ten zakładał także, iż polska uzyska nabytki terytorialne 
kosztem niemiec. organem wykonawczym rady jedności narodowej (rjn) stała się Krajowa rada ministrów (Krm), która 
działała od 3 maja 1944 r. do 28 marca 1945 roku. Główną siłą zbrojną obozu niepodległościowego była, po scaleniu różnych 
prawicowych ugrupowań zbrojnych, armia Krajowa, która liczyła około 300 tys. żołnierzy i odegrała kluczową rolę w walce 
podziemnej z  niemcami. siła obozu niepodległościowego polegała także na utworzeniu struktur podziemnego państwa 
polskiego.

drugi obóz skupiony był wokół polskiej partii robotniczej (ppr), która powstała 5 stycznia 1942 r. po scaleniu różnych 
podziemnych organizacji lewicowych. polska partia robotnicza głosiła hasło walki z niemcami, zapowiadała nacjonalizację 
(upaństwowienie) przemysłu, banków i transportu, reformę rolną oraz stosowanie planowania w gospodarce. W polityce 
zagranicznej ppr głosiła potrzebę sojuszu z zsrr, granica wschodnia polski miała być oparta na bugu, a zachodnia na odrze 
i nysie łużyckiej. siłą zbrojną ppr była Gwardia ludowa (Gl), przekształcona 1 stycznia 1944 r. w armię ludową (al), 
która liczyła około 40–60 tys. partyzantów.

podziemie komunistyczne powołało, 1 stycznia 1944 r., organ polityczny zwany Krajową radą narodową (Krn – 
przewodniczący bolesław bierut), która miała spełniać rolę parlamentu polskiego. jako organ wykonawczy Krn powoła-
ła w moskwie 21 lipca 1944 r., przy poparciu stalina, polski Komitet Wyzwolenia narodowego (pKWn), który ogłosił 22 
lipca 1944 r. w chełmie, zajętym przez armię czerwoną, swój program zwany manifestem lipcowym. ukształtowane w ten 
sposób dwie główne siły polityczne walczyły o władzę w powojennej polsce.

obóz lewicowy skupiał wtedy przede wszystkim polską partię robotniczą i lewicowy odłam polskiej partii socjalistycznej 
(pps) oraz współdziałające z nimi stronnictwo ludowe (sl) i stronnictwo demokratyczne (sd). Współpraca tych partii 
odbywała się w ramach utworzonego przez nie bloku stronnictw demokratycznych.

obóz niepodległościowy reprezentowany był przez polskie stronnictwo ludowe, które założone zostało 22 sierpnia 
1945 r. przez byłego premiera emigracyjnego rządu polskiego w londynie, stanisława mikołajczyka. polskie stronnictwo 
ludowe szybko zyskiwało poparcie społeczeństwa polskiego i wkrótce stało się największą partią polityczną w polsce, liczącą 
na początku 1946 r. przeszło 500 tys. członków. było więc psl największą siłą opozycyjną w kraju w stosunku do władzy 
ludowej.
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jednak władza ludowa, opierająca swe rządy na sile stacjonujących w  polsce wojsk sowieckich, „ludowym” Wojsku 
polskim i służbach specjalnych, nie przebierała w środkach, stosując terror i dopuszczając się fałszerstw w czasie referendum 
i wyborów do sejmu, aby ostatecznie utrwalić swe rządy i wyeliminować psl z życia politycznego w kraju.

na terenie Kępna i powiatu partie lewicowe nie miały większych tradycji, bo ich działalność zarówno w okresie międzywojen-
nym, jak i w czasie okupacji była niewielka, stąd brak było działaczy lewicowych, którzy mogliby tworzyć struktury ppr. z tego 
powodu wojewódzkie władze partyjne skierowały do Kępna działaczy, których zadaniem było utworzenie komitetów i komórek 
partyjnych ppr oraz zorganizowanie życia politycznego i społecznego w Kępnie zgodnie z zasadami manifestu lipcowego.

1945 r. luty – na zlecenie Komitetu Wojewódzkiego ppr w poznaniu skierowano do Kępna pięciu działaczy partyj-
nych z Komitetu powiatowego ppr w Wieluniu, którymi byli: stanisław adamus, józef czajka, tadeusz jabłoński, Włodzi-
mierz jachowicz i antoni napieraj oraz trzech działaczy z Kalisza: Feliks Kaczmarek, marian Wiatrowski (obaj to działacze 
Komunistycznej partii polskiej w okresie przedwojennym) i eugeniusz chabrowski. obie grupy działaczy porozumiały się na 
początku lutego i utworzyły Komitet założycielski, którego przewodniczącym został marian Wiatrowski, a sekretarzem józef 
czajka. Komitet skontaktował się z miejscowymi działaczami społecznymi, którymi byli: ignacy cichoń, Wacław józefiak, 
józef Krzak, tomasz sadek i Władysław urbański w celu dalszych wspólnych działań. efektem porozumienia okazało się 
wspólne zebranie organizacyjne, w którym wzięło udział 18 osób gotowych wstąpić do ppr. na tymże zebraniu, które odbyło 
się w pierwszej połowie lutego 1945 r., Komitet założycielski przemianowano na Komitet powiatowy ppr. jego pierwszym 
sekretarzem został zdzisław Kochański, a drugim marian Wiatrowski. 

jednocześnie powołano egzekutywę 
partyjną w  składzie: józef czajka, Włady-
sław jachowicz, Wacław józefiak, zdzisław 
Kochański, antoni napieraj, Henryk polak, 
Władysław urbański i  marian Wiatrow-
ski. Wiosną 1945 r. na miejsce zdzisława 
Kochańskiego powołano mariana Wiatrow-
skiego, natomiast w  drugiej połowie tego 
roku sekretarzami kolejno zostali: stanisław 
Węcławiak i andrzej madej, ostatni pełnił 
tę funkcję do Kongresu zjednoczeniowego 
w grudniu 1948 r. działacze ppr w ówcze-
snym okresie byli ludźmi o niskim poziomie 
intelektualnym (zdecydowana większość 
to osoby o  wykształceniu podstawowym), 
a ich domniemany autorytet wynikał przede 
wszystkim z  siły i  bezwzględności nowej 
władzy ludowej, za którą stały wojsko, 
urząd bezpieczeństwa publicznego, jak 
również armia czerwona.

ten brak autorytetu ppr wśród społeczeństwa kępińskiego, szczególnie w początkowym okresie, powodował, że liczba 
członków partii w Kępnie i w powiecie była niewielka i przy końcu 1945 r. wynosiła 222 osoby (131 robotników, 84 chłopów 
i 7 inteligentów). W wyniku niezwykle silnej propagandy, często nawet nacisków i różnego rodzaju obietnic, liczba członków 
partii pod koniec 1946 r. wynosiła około 599 osób (301 robotników, 289 chłopów i 9 inteligentów), w 1947 r. 984 osoby (362 
robotników, 514 chłopów i 174 pracowników umysłowych), aby w październiku 1948 r. osiągnąć ilość 1136 osób (m.in. 
w Kępnie i w gminie – 285 członków, w ostrzeszowie i gminie – 239 członków, w Grabowie i gminie – 165 członków).

W Kępnie, jak wynika z pierwszego zachowanego protokołu z posiedzenia Komitetu miejskiego ppr odbytego 30 sierp-
nia 1945 r., do partii należały 43 osoby, zrzeszone w trzech komórkach: „Śródmieście” (29 osób), w starostwie (6 osób) i przy 
młynie (8 osób). pierwszym sekretarzem Km ppr został tomasz sadek, którego na przełomie lat 1945/1946 r. mianowano 
komisarzem do spraw osiedleńczych w powiecie.

1946 r. 7.03. – odbyło się zebranie wyborcze do Komitetu miejskiego ppr. i sekretarzem został wówczas zorić, w skład 
komitetu weszli: j. cichoń, dziadek, Kazimierz Karpiński, mądraszkówna, paweł ładniak, F. rezler. do partii w Kępnie 
należały wtedy 73 osoby (40 robotników, 29 chłopów i 5 inteligentów).

Protokół z zebrania komórki „Śródmieście” z 25.07.1945 r., 
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu
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1947 r. 5.03. – odbyło się zebranie wyborcze do Komitetu miejskiego ppr. i sekretarzem został edmund panek, ii sekretarzem 
Wacław ostry, a skarbnikiem norkiewicz, natomiast w skład egzekutywy Km weszli: W. panek, Wacław józefiak i tomasz sadek.

1948 r. 5.12. – odbyły się nowe wybory do Km ppr, w wyniku których i sekretarzem został czesław szczepaniak, ii 
sekretarzem Władysław Kęsy, a skarbnikiem ludwik Karkoszka.

ppr od chwili powstania na terenie Kępna i powiatu dążyła do uzyskania wpływu na wszystkie dziedziny życia oraz na 
inne partie i organizacje. początkowo jednak, w celu pozyskania aprobaty społeczeństwa kępińskiego, ppr stwarzała pozory, 
że pragnie ustanowienia stosunków demokratycznych i utrzymania dobrych relacji z Kościołem, pozornie aprobowała też 
obchody rocznic i świąt narodowych, np. święto 3 maja.

jednak z  biegiem czasu Kp ppr pokazał swoje prawdziwe oblicze, rezygnując z  pozorów kierowania się zasadami 
demokratycznymi, zaczął dążyć do podporządkowania sobie wszystkich instytucji, placówek, innych partii i  organizacji 
społecznych, a przede wszystkim do opanowania organów władzy samorządowej. takie działanie zapewniało partii bezpo-
średni wpływ na wszystkie ważniejsze lokalne decyzje, dotyczące spraw społeczno–gospodarczych w terenie, co w efekcie 
prowadziło do uzależnienia społeczeństwa kępińskiego od władzy ludowej.

drugą, co do wielkości i znaczenia partią w polsce była polska partia socjalistyczna (pps), która współdziałała z ppr 
w powstaniu i budowie nowego ludowego ustroju w kraju.

W okresie okupacji pps uległa podziałowi na odłam kontynuujący tradycje narodowe i swobody demokratyczne z okresu 
przedwojennego (pps – Wolność, równość, niepodległość) oraz odłam lewicowych socjalistów (m.in. edward osóbka–
morawski i stefan matuszewski) popierany przez moskwę i polską partię robotniczą. pps – Wrn, wracając do swojej nazwy, 
próbowała w 1944 r. wznowić legalną działalność, ale władza ludowa nie dopuściła do tego. z kolei lewicowi działacze socja-
listyczni utworzyli we wrześniu 1944 r. „odrodzoną” pps, która popierała założenia manifestu lipcowego, wydanego przez 
pKWn, dotyczące zarówno ustroju państwa, jak i polityki zagranicznej (sojusz z zsrr) oraz granic polski (na zachodzie 
granica na odrze i nysie łużyckiej, na wschodzie na bugu). obie partie współpracowały też w ramach bloku stronnictw 
demokratycznych, do którego należały jeszcze stronnictwo ludowe i stronnictwo demokratyczne.

W Kępnie pps była drugą co do wielkości i znaczenia partią lewicową.
1945 r. 23.01. – pojawienie się pisma skierowanego do okręgowego Komitetu robotniczego (oKr) pps w ostrowie 

Wielkopolskim – przez osobę uprawnioną do prowadzenia agend na terenie kępińskim (podpis pod pismem całkowicie 
nieczytelny – dokument znajduje się w państwowym archiwum w poznaniu) o oddelegowanie dwóch działaczy do pomocy 
przy organizacji pps w powiecie kępińskim.

po długich oczekiwaniach do Kępna z oKr pps z ostrowa Wielkopolskiego przybył delegat Wittek, który doprowadził 
do zawiązania się Komitetu organizacyjnego złożonego z dwóch osób: adama Wieczyńskiego z Wojewódzkiego Komitetu 
robotniczego pps w Krakowie (w Kępnie znalazł się przypadkowo) i czesława lisa z ostrzeszowa (wkrótce został odwołany 
przez oKr pps w ostrowie Wlkp. za zachowanie, przynoszące ujmę partii). Wittek funkcję przewodniczącego pps w Kępnie 
zlecił adamowi Wieczyńskiemu.

1945 r. 4.05. – w związku z rosnącą liczbą członków partii odbyło się zebranie, na którym postanowiono powołać w Kępnie 
do czasu zwołania walnego zebrania tymczasowy zarząd pps. W skład zarządu wchodzili: leon bernaś – przewodniczący, 
marian mituła – zastępca przewodniczącego, alfred Hącia – sekretarz, antoni jędraszak – skarbnik.

1945 r. 18.05. – odbyło się walne zebranie, na którym jednak nie powołano powiatowego Komitetu robotniczego pps 
(zbyt mała liczba członków, przede wszystkim w terenie), tylko miejski Komitet robotniczy (mKr), który pełnił również rolę 
powiatowego Komitetu robotniczego pps. do władz mKr wybrano następujące osoby: adam Wieczyński – przewodniczący, 
roman Heising – zastępca przewodniczącego, Kazimierz pawłowski – sekretarz, edward Frąckowiak – skarbnik.

1945 r. czerwiec – ukształtował się powiatowy Komitet robotniczy pps, ze stanowiska przewodniczącego zrezygnował 
adam Wieczyński, a jego funkcję pełnił tymczasowo roman Heising.

1945 r. lipiec – odbyło się walne zebranie członków pps, na którym wybrano nowe władze do pKr pps w składzie: leon 
bernaś – przewodniczący (funkcję tę pełnił do czasu zjednoczenia pps i ppr w grudniu 1948 r.), antoni jędraszak – zastępca 
przewodniczącego, Feliks banaszkiewicz – sekretarz.

1948 r. 13.05. – nastąpiła reorganizacja pKr pps, w związku z tym wybrano nowe władze do pKr pps w składzie: leon 
bernaś – przewodniczący, zenon polak – zastępca przewodniczącego, edmund Krupa – sekretarz, tadeusz Herduś, Hipolit 
młynarz i Franciszek Krzyżosztaniak – członkowie.

W ramach pKr pps działały w 1946 r. dwa komitety miejskie (Kępno, ostrzeszów) i 36 gromadzkich. zmiany zaszły także 
w miejskim Komitecie pps w Kępnie.
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1947 r. 2.06. – odbyło się zebranie członków Koła pps w Kępnie, na którym wybrano zarząd miejskiego Komitetu robot-
niczego (mKr) polskiej partii socjalistycznej w składzie: antoni jędraszak – przewodniczący, tadeusz Herduś – sekretarz, 
skrobała – skarbnik i radajewska (przewodnicząca Koła Kobiet) – członek.

1948 r. 20.03. – odbyło się wyborcze zebranie Koła pps w Kępnie, na którym wybrano nowy zarząd mKr pps w składzie: 
antoni jędraszak – przewodniczący, julian adamski – zastępca przewodniczącego, tadeusz Herduś – sekretarz.

W kwietniu 1948 r. mKr pps w Kępnie zrzeszał 152 członków, w tym 42 kobiety. stan osobowy członków pps w powie-
cie kępińskim w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: kwiecień 1945 r. – 42 osoby, wrzesień 1945 r. – 250 
osób, grudzień 1946 r. – 488 osób, grudzień 1947 r. – 980 osób, listopad 1948 r. – 988 osób.

aby włączyć się w nurt działalności w poszczególnych dziedzinach życia, mKr pps 15 maja 1947 r. powołał następujące 
komisje: gospodarczą (Feliks banaszkiewicz), propagandową (szymon skiba), oświaty (Władysław pawelczyk) i spółdzielczą 
(tadeusz Herduś). do pracy w pps starano się także włączyć kobiety, w związku z czym powołano przy mKr pps w Kępnie 
Koło Kobiet, liczące w kwietniu 1948 r. 42 osoby, którego przewodniczącą została wybrana radajewska.

pps w Kępnie początkowo starała się nawiązywać do przedwojennych założeń ideologicznych tej partii, dotyczących 
przestrzegania zasad demokracji, utrzymania narodowego charakteru państwa (m.in. uroczyste obchody świąt narodo-
wych), poszanowania odrębności i  swobody w działalności Kościoła, natomiast w sprawie nacjonalizacji (upaństwowie-
nia) przemysłu i banków oraz przeprowadzenia reformy rolnej miała podobny punkt widzenia jak ppr. pps dążyła także do 
polepszenia bytu ludzi pracy. realizacja tych założeń wymagała od pps prowadzenia samodzielnej polityki, co początkowo 
partia próbowała wcielać w życie. dochodziło wtedy do lokalnych konfliktów między działaczami pps i ppr, jaki np. miał 
miejsce w ostrzeszowie w kwietniu 1946 r. i w twardogórze w czerwcu 1945 roku. mimo tych lokalnych konfliktów współ-
praca między tymi partiami zaczęła układać się coraz lepiej, szczególnie od czasu, gdy powołano komisje, mające na celu 
wspólne działanie i rozstrzyganie sporów. Wiosną 1945 r. powołano jako organ porozumiewawczy Komisję międzypartyjną.

1945 r. 10.09. – odbyło się zebranie przedstawicieli partii politycznych i kierowników poszczególnych urzędów, na którym 
uzgodniono, że w ramach Komisji międzypartyjnej współdziałać będą ze sobą ppr, pps, stronnictwo ludowe i stronnictwo 
demokratyczne. Komisja miała uzgadniać najważniejsze bieżące sprawy Kępna i powiatu, w tym także problemy kadrowe 
i samorządowe, jak np. program działania rad narodowych i podział mandatów.

od maja 1946 r. odbywały się comiesięczne spotkania między ppr i pps. obie partie współpracowały wtedy w kampanii, 
poprzedzającej referendum, organizując wspólne wiece, zebrania i masówki. ppr i pps działały także wspólnie na rzecz 
zwycięstwa w wyborach do sejmu ustawodawczego, które odbyły się 19 stycznia 1947 r.

1947 r. 21.03. – utworzono Komisję rozjemczą, która miała rozstrzygać spory między ppr i pps.
W 1948 r. przed zjednoczeniem obu partii powołano do życia Komitet Współdziałania, który dokonał weryfikacji człon-

ków ppr i pps, usuwając z szeregów partyjnych przeszło 200 osób.
1948 r. 14–15.12. – w Warszawie odbył się Kongres zjednoczeniowy ppr i pps, na którym obie partie oficjalnie się 

połączyły, a tak naprawdę nastąpiło wchłonięcie pps przez ppr, powstała wówczas polska zjednoczona partia robotnicza 
(pzpr).

z Kępna i powiatu delegatem ppr na kongres wybrany został stanisław Glinka, a ze strony pps – edmund Krupa.
po zjednoczeniu na początku 1949 r. pzpr w Kępnie i w powiecie liczyła 1 949 członków, a i sekretarzem Komitetu 

powiatowego pzpr został wybrany edmund Krupa.
oprócz ppr i pps na terenie Kępna i powiatu działały jeszcze inne partie, takie jak: stronnictwo ludowe, stronnictwo 

demokratyczne i okresowo polskie stronnictwo ludowe.
1945 r. kwiecień – rozpoczęło działalność stronnictwo ludowe (sl), jego strukturami w powiecie kierował Komitet 

powiatowy, na czele którego stał rolnik józef raczyński. Wkrótce po powstaniu (1 lipca 1945 r.) stronnictwo liczyło 2000 
członków i  na tym etapie było najliczniejszą partią w  powiecie kępińskim. zdecydowana większość członków sl i  jego 
władze w początkowym okresie działalności prezentowały opcję prawicową (prawa i wolności obywatelskie, wolne wybory, 
reforma rolna), co było przyczyną ataków władz ppr na tę partię. Kp ppr dążył do zmiany zarządu sl przez wykorzystanie 
kompromitującego materiału w stosunku do „pseudopolitycznych” działaczy sl, jak ich określała ppr.

W drugiej połowie 1945 r. doszło do rozłamu w sl, co związane było z rozpoczęciem działalności przez polskie stronnictwo 
ludowe (psl).

1945 r. 22.08. – w polsce powstało polskie stronnictwo ludowe, którym kierował stanisław mikołajczyk, były premier 
emigracyjnego rządu polskiego w londynie. psl miało charakter prawicowy i dążyło do ustanowienia w polsce w całej pełni 
ustroju demokratycznego. cieszyło się dużą popularnością i na początku 1946 r. liczyło przeszło 600 tys. członków.
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Protokół z zebrania informacyjnego stronnictw politycznych i kierowników poszczególnych urzędów z 10.09.1945 r.,
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

Protokół z posiedzenia Komisji Międzypartyjnej z 15.04.1946 r., dotyczącego między innymi 
obchodów 1 Maja i reorganizacji Powiatowej Rady Narodowej, 

ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu
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Obchody 1 Maja 1945 r. w Kępnie – przed siedzibą Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy przemawia rotmistrz Boraczewski – 
komendant Komendy Wojska Polskiego w Kępnie, 

ze zbiorów prywatnych marii abram

Protokół z zebrania Komitetu Współdziałania z 27.04.1948 r. w celu usunięcia z obu partii „wrogiego elementu”, 
ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu
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Członkowie PPS w Kępnie z okresu przed połączeniem PPR z PPS w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Od dołu od strony lewej: Zenon 
Polak – sekretarz wydziału powiatowego PPS, Tadeusz Herduś – burmistrz Kępna, w środku (ze znakiem krzyżyka) poseł na Sejm oraz 

zastępca przewodniczącego wojewódzkiego WK PPS Włodek, dalej Józef Scholl – starosta powiatowy, 
ze zbiorów prywatnych marii abram

Trybuna honorowa w czasie obchodów 1 Maja 1946 r. w Kępnie. Stoją na trybunie od strony lewej: oficer MO – Konieczko,  
Stanisław Ładniak – komendant Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie, Andrzej Madej – pierwszy sekretarz PPR, 

Józef Kurpisz – starosta powiatowy, Jan Kotlarek – kierownik Urzędu Pocztowego, Zygmunt Marcinkowski – oficer MO,  
Stanisław Grochala – przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, 

ze zbiorów prywatnych marii abram
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1945 r. – II połowa roku – w Kępnie i powiecie zaczęły się stopniowo tworzyć struktury organizacyjne psl, ale formalną 
działalność partia rozpoczęła na początku drugiej połowy 1945 roku. na czele Komitetu powiatowego psl stał początkowo 
Klemens podmokły, a potem antoni Hadryś, który od czerwca 1945 r. do 12 sierpnia 1946 r. sprawował też funkcję przewod-
niczącego powiatowej rady narodowej. z chwilą powstania psl w Kępnie stronnictwo spotkało się z dużą aprobatą społe-
czeństwa kępińskiego, w wyniku czego zaczęło się szybko rozwijać. Wkrótce było najliczniejszą partią w powiecie kępińskim, 
należało do niej około 1200 członków. stało się tak dlatego, że z chwilą powstania psl, doszło do rozłamu w sl i większość 
jego członków wstąpiła do psl.

W wielu miejscowościach radnymi oraz przewodniczącymi rad narodowych poszczególnych szczebli zostali członkowie 
psl. partia ta weszła też w skład Komisji międzypartyjnej, natomiast w jej zebraniach zabrakło członków sl, które faktycznie 
zawiesiło swoją działalność.

Kp ppr zaczął traktować psl jako swego głównego wroga w sprawowaniu władzy, co spowodowało, że zaczął tę partię 
zwalczać wszelkimi możliwymi metodami, stosując groźby, zastraszanie i prowokacje przy wydatnej pomocy mo i powiato-
wego urzędu bezpieczeństwa publicznego. oskarżono też przywódców psl o to, że otaczają opieką bandytów z podziemia 
akowskiego i są wrogami polski ludowej, demokracji i ludu pracującego.

zaczęto więc usuwać członków psl–u z różnych organów, a przede wszystkim z samorządów. W efekcie w czerwcu 
1946 r. w powiecie kępińskim zawieszono w czynnościach społecznych psl. Wkrótce poczyniono dalsze kroki na drodze do 
likwidacji psl–u.

1947 r. 21.03. – odbyło się zebranie Kp ppr, na którym, jak czytamy w sprawozdaniu z tego posiedzenia, doprowadzono: 
dzięki współpracy partii z Bloku Demokratycznego, że członkowie PSL–u zostali usunięci z rad narodowych i na tutejszym terenie 
PSL zostało rozwiązane.

W drugiej połowie 1946 r., sl wznowiło swoją działalność, wtedy także zaczęło z powrotem brać udział w posiedzeniach 
Komisji międzypartyjnej razem z psl, które ostatecznie usunięto z komisji w grudniu 1946 r.

stronnictwo ludowe, a szczególnie jego władze, z biegiem czasu stawały się coraz bardziej lewicowe, zaczęły też popierać 
ppr. znalazło to swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Kp ppr z 20 listopada 1948 r., w którym napisano: Kierownictwo 
SL ściśle przyjmuje polecenia i dyrektywy KP PPR, a Komitet Powiatowy ma decydujący wpływ na Zarząd SL.

We wrześniu 1944 r. w lublinie, za zgodą władzy ludowej, wznowiło swoją działalność stronnictwo demokratyczne 
(sd), które od początku swego istnienia opowiadało się za współpracą z ppr, poparło program pKWn i przyszłość polski 
widziało w sojuszu z zsrr. na początku 1945 r. w Kępnie powstało Koło stronnictwa demokratycznego.

1945 r. 19.03. – w Kępnie powstało Koło stronnictwa demokratycznego, które oficjalnie zostało zarejestrowane w kwiet-
niu 1945 roku. początkowo Koło liczyło 20 członków, a jego przewodniczącym został wybrany ludwik Grossek. pierwszy-
mi członkami Koła byli m.in.: jan berski, jan biegasik, Władysław drzazga, leon Górka, ludwik Graja, stefan Hącia, adolf 
paczosa, edward nawrocki, Franciszka nawrocka i zbigniew Średziński.

1945 r. 15.10. – zawiązał się powiatowy Komitet sd na powiat i miasto Kępno, którego prezesem wybrano stefana Hącię, 
natomiast jego zastępcą został jan berski, sekretarzem – aurelia paczosowa, a skarbnikiem leon Górka.

skład zarządu zmieniał się jeszcze kilkakrotnie (7 listopada prezesem został jan berski, a 19 grudnia 1947 r. tadeusz 
banasiak), ale nie wpłynęło to na pozytywny stosunek stronnictwa do ppr. stronnictwo miało także swój program podobny 
do programu ppr, bowiem była w nim mowa o demokracji ludowej, nacjonalizacji przemysłu, reformie rolnej i  sojuszu 
z zsrr. W efekcie zarząd powiatowy stronnictwa demokratycznego w całej pełni popierał Kp ppr. 

3. Walka władzy ludowej z legalną opozycją i podziemiem zbrojnym 

w Kępnie i w powiecie

W polsce walka z opozycją miała charakter polityczny i zbrojny. Walka polityczna toczyła się między władzą ludową, 
dążącą do ustanowienia z biegiem czasu rządów określanych mianem dyktatury proletariatu, a siłami prawicowymi, repre-
zentowanymi przede wszystkim przez polskie stronnictwo ludowe, które dążyło do stworzenia w  polsce rzeczywistej 
demokracji parlamentarnej. psl, utworzone w wyniku starań stanisława mikołajczyka i działające pod jego kierunkiem, 
błyskawicznie zyskiwało na popularności i szybko rosło liczebnie (w połowie 1946 r. liczyło 800 tys. członków, natomiast ppr 
w tym czasie zrzeszała około 350 tys. członków, pps około 200 tys.), dlatego było zwalczane przez komunistów wszelkimi, 
nawet najbardziej brutalnymi, metodami.
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tak więc dla kraju w  warunkach niemal wojny domowej i  walki politycznej ogromnego znaczenia nabierała kwestia 
wyborów parlamentarnych. W dniach od 4 do 11 lutego 1945 r. odbyła się konferencja w jałcie, na której przywódcy wielkich 
mocarstw ustalili, że w polsce wy bory odbędą się wkrótce po zakończeniu wojny. tymczasem komuniści, zdając sobie sprawę 
z małego poparcia społecznego, termin wyborów starali się jak najbardziej odwlec i w tym celu posłużyli się manipulacją. 
Krajowa rada narodowa uchwaliła przeprowadzenie najpierw tzw. referendum ludowego. aby wygrać referendum władza 
ludowa – poprzez kłamliwą propagandę, terror i skrytobójcze mordy – dążyła do złamania siły psl, mając do swej dyspozycji 
mo, urząd bezpieczeństwa publicznego (ubp), Wojsko polskie (Wp) i sowiecką armię. 

W Kępnie i w powiecie ppr i pps przed referendum ludowym połączyły swe siły w walce z psl, organizując wspólnie 
spotkania i wiece, których przeprowadzono około 220.

1946 r. 30.06. – w całym kraju odbyło się referendum ludowe, które dotyczyło zniesienia senatu, ustroju gospodarczego 
opartego na reformie rolnej i upaństwowieniu przemysłu oraz utrwaleniu granicy polskiej na bałtyku, odrze i nysie łużyckiej. 
oficjalne wyniki wyborów były korzystne dla władzy ludowej (na pierwsze pytanie –„tak” odpowiedziało – 68% głosujących, na 
drugie pytanie –„tak” – 77,30% i na trzecie pytanie –„tak” – odpowiedziało – 91% głosujących). Wkrótce okazało się, że wyniki 
referendum zostały sfałszowane, tak naprawdę komuniści je przegrali. 

W Kępnie i powiecie wyniki referendum nawet według oficjalnych danych były niekorzystne dla władzy ludowej. Ważne 
głosy oddało 36 353 obywateli, w tym na pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało 13 870 głosujących (38,1%) na drugie na „tak” 
odpowiedziało 17 053 głosujących a na trzecie pytanie na „tak” głosowało27 824 głosujących (76,5%).

z kolei według najnowszych danych ogłoszonych przez ipn prawdziwe wyniki w referendum na terenie kępińskim były 
następujące: na pierwsze pytanie na „tak” odpowiedziało 10% obywateli, na drugie pytanie na „tak” głosowało 35% obywateli 
a na trzecie pytanie na „tak” odpowiedziało11% głosujących. (Wydawnictwo oddział ipn poznań „referendum z 30 czerwca 
1946 r. w województwie poznańskim w dokumentach ub – wybór źródeł. Wybór i opracowanie anna chmielewska – metka, 
tomasz cieślak, paweł drzymała-Wawrzyniec makuch, piotr orzechowski, artur pawlicki, poznań 2015, str 373). 

zbliżające się wybory do sejmu ustawodawczego zaostrzyły ze strony władzy ludowej metody zwalczania psl. do więzień 
wtrącono wielu działaczy tej partii, w tym przeszło 100 kandydatów na posłów i członków władz naczelnych. Władze admini-
stracyjne zawiesiły działalność kolejnych zarządów powiatowych psl-u, miało to też miejsce w  Kępnie. poza tym partie 
sojusznicze (ppr, pps, sl, sd) 26 września 1946 r. utworzyły tzw. blok stronnictw demokratycznych (bsd), w ramach 
którego prowadzono wspólną kampanię wyborczą, mającą zapewnić zwycięstwo władzy ludowej. W dniu wyborów zatrzy-
mano „prewencyjnie” przynajmniej kilkanaście tysięcy lokalnych działaczy psl, stosowano też naciski na wyborców, aby 
głosowali na „blok demokratyczny”, poza tym organizowano zbiorowe manifestacyjne głosowania na listy bsd a na 52 okręgi 
wyborcze w dziesięciu spośród nich unieważniono listy psl.

1947 r. 19.01. – w kraju odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego. Według oficjalnych danych zwyciężył blok stron-
nictw demokratycznych, na który głosowało 80,1% osób (394 mandaty), na psl – 10,3% osób (28 mandatów), pozostałe 
mandaty uzyskały mniejsze partie. Wyniki te zostały sfałszowane, komuniści dzięki niecnym praktykom uzyskali pełnię władzy.

Kępno i powiat kępiński należały do kaliskiego okręgu wyborczego, z którego wybierano 11 posłów. przed wyborami 
z przyczyn „formalnych” unieważniono listę wyborczą psl–u. po podliczeniu głosów w okręgu kaliskim okazało się, że ppr, 
pps i sd uzyskały po dwa mandaty, a sl trzy.

1947 r. 19.02. – nowo wybrany sejm ustawodawczy uchwalił ustawę o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 
rzeczypospolitej polskiej (tzw. małą Konstytucję). oparta ona została na konstytucji marcowej z 1921 r., manifeście pKWn 
oraz ustawodawstwie dotyczącym wprowadzenia reform społeczno–gospodarczych (reforma rolna, nacjonalizacja przemy-
słu). mała Konstytucja wprowadzała pozory demokracji. sejm, zgodnie z zapisem, to najwyższy organ władzy ustawodawczej, 
rada państwa i rząd to organy władzy wykonawczej. nowym organem była rada państwa pod przewodnictwem prezydenta, 
która stała się organem z pogranicza władzy ustawodawczej i wykonawczej. W ustawie znacznie rozszerzono uprawnienia 
władzy wykonawczej, tj. prezydenta i rządu. uchwalona trzy dni później uchwała o przestrzeganiu i rozwoju praw obywatel-
skich mówiła o tym, że nie mogą one być nadużywane na szkodę państwa ludowego, bo wtedy takie przypadki będą surowo 
karane, co sankcjonowało terror wobec przeciwników politycznych (domniemanych wrogów ludu psl).

oprócz legalnej opozycji (psl) w kraju działała cywilna opozycja nielegalna, którą stanowiło stronnictwo narodowe, 
gdyż Krn odmówiła mu oficjalnej działalności.

istotnym elementem walki o władzę w polsce stała się podziemna opozycja wojskowa, oparta na bazie aK i współpracu-
jąca z działającym jeszcze przez pewien czas emigracyjnym rządem polskim w londynie.
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19 stycznia 1945 r. rozkazem ostatniego komendanta leopolda okulickiego rozwiązano armię Krajową. Wbrew 
temu rozkazowi część środowisk poakowskich pozostała w  podziemiu, tworząc wrogą wobec polski ludowej organiza-
cję „nie” – (niepodległość), która 7 maja 1945 r. przekształcona została przez p.o. naczelnego Wodza, gen. Władysława 
andersa, w delegaturę sił zbrojnych w Kraju. dowódcą delegatury mianowany został płk jan rzepecki. jednak z chwilą 
powstania, 28 czerwca 1945 r., tymczasowego rządu jedności narodowej (wicepremierem w tym rządzie został stanisław 
mikołajczyk, który uznany został oficjalnie przez kraje zachodnie), przywódcy delegatury sił zbrojnych w Kraju rozwiązali 
tę organizację. Wtedy część cywilnej i wojskowej podziemnej opozycji, która nie zamierzała zaprzestać walki z komunistami,  
założyła we wrześniu 1945 r. organizację „Wolność i niezawisłość” (Win), którą kierował płk jan rzepecki.

W 1945 r. Win i konspiracyjne sn podpisały porozumienie o wspólnej walce z władzą ludową w celu przywrócenia 
ustroju parlamentarno–demokratycznego w polsce. Walka z podziemiem zbrojnym pochłonęła około 30 tys. ofiar po obu 
stronach i zakończyła się przegraną sił opozycyjnych. 

podziemie zbrojne działało także w Wielkopolsce w postaci Wielkopolskiej samodzielnej Grupy ochotniczej (WsGo) 
„Warta”. działała ona najpierw w  strukturach aK, a  następnie w  ramach delegatury sił zbrojnych w  Kraju. W  skład 
WsGo „Warta” wchodził obwód Kępno, którego dowódcą od czerwca 1945 r. został kpt. edward mazur pseudonim „dąb”. 
W ramach obwodu Kępno działało kilka grup partyzanckich, w tym oddział zbrojny Franciszka olszówki pseudonim „otto”. 

Franciszek Olszówka „Otto”, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Odezwa „Otta” do mieszkańców powiatu kępińskiego, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Oddział Franciszka Olszówki „Otto” w 1945 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Irena Taras „Krysia” z oddziału „Otta” – łączniczka, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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Franciszek olszówka w  czasie okupacji wstąpił do oddziału partyzanckiego „Koniczynka” i  za tę działalność został 
awansowany do stopnia kaprala. chcąc uniknąć aresztowania przez ubp za działalność w aK, schronił się w lesie i wiosną 
1945 r. utworzył oddział partyzancki, który dość luźno związany był z Komendą obwodu WsGo „Warta” Kępno, gdyż „otto” 
nie zawsze skłonny był podporządkować się rozkazom dowódcy tego obwodu. na przełomie października i listopada 1945 r. 
oddział „otta” liczył około 40 partyzantów, a z biegiem czasu zwiększył się do około 120 ludzi. Franciszek olszówka organi-
zował zamachy i akcje na zagorzałych komunistów i na ludność, która im sprzyjała oraz współpracowała z władzą ludową.

1945 r. 19.10. – w  restaura-
cji „pod łabędziem” leśny oddział 
„otta” dokonał zamachu na życie 
pierwszego kierownika powiatowego 
urzędu bezpieczeństwa publicznego 
w Kępnie ppor. Kazimierza Hetmana 
i  jego zastępcę sierżanta zygmunta 
tarkę. obaj zginęli na miejscu.

1945 r. 19–20.10. – miała miejsce 
tzw. Krwawa noc Kępińska. po zastrze-
leniu ppor. Kazimierza Hetmana 
i  sierżanta zygmunta tarki funkcjo-
nariusze pubp w  Kępnie na czele ze 
stanisławem ładwikowskim, oficerem 
sekcji śledczej, aresztowali kilkudzie-
sięciu mieszkańców miasta, a  następ-
nie na odprawie postanowili natych-
miast zgładzić część z  nich. najpierw 

w ogrodzie obok budynku pubp zastrzelono stefana drogiego, właściciela restauracji „pod łabędziem”, a potem wybrano 
jeszcze przynajmniej siedem osób (roch jeż, ludwik powroźnik, ignacy dinant, bolesław pająk, Władysław stodolny, józef 
Wieloch i szesnastoletni chłopiec stefan Kern), sześciu z nich, w tym stefana Kerna, zamordowali stanisław ładwikowski i inni 
funkcjonariusze ub. ludwik powroźnik zaginął i do chwili obecnej niewyjaśnione są okoliczności jego śmierci. ta bestialska 
zbrodnia odbiła się szerokim echem w całej polsce, 
czego dowodem interpelacja sejmowa posłów psl.

1945 r. 22/23.11. – Franciszek olszówka 
„otto”, który od listopada 1945 r. działał samodziel-
nie i nie był podporządkowany żadnej strukturze 
organizacyjnej, zorganizował akcję odwetową za 
Krwawą noc Kępińską na siedzibę powiatowego 
urzędu bezpieczeństwa publicznego w  Kępnie. 
W ataku wzięło udział od 150 do 200 ludzi, którzy 
uderzyli na siedzibę powiatowej Komendy milicji 
obywatelskiej oraz budynek kępińskiej bezpieki. 
W  czasie walk zabito 8 osób, a  4 zostały ciężko 
ranne. oddział „otta” – po opanowaniu budynku 
pubp – spalił wszystkie akta sekcji i  i  rozbił 
więzienie, uwalniając więźniów. zmobilizowało to 
Wojewódzki urząd bezpieczeństwa publicznego 
w poznaniu i Katowicach oraz powiatowe urzędy 
bezpieczeństwa publicznego w  Kępnie, Wieluniu 
i Kluczborku do skoordynowania działań przeciw 
oddziałowi „otta”. tymczasem dwóch członków 
oddziału (edward jeziorny pseudonim „lis” i jan 
jeziorny pseudonim „Fryc”) okazało się zdrajcami 

Zastrzeleni przez oddział „Otta” w Restauracji „Pod Łabędziem” porucznik Kazimierz 
Hetman – komendant PUBP w Kępnie i sierż. Zygmunt Tarka 19.10.1945 r., 

ze zbiorów prywatnych marii abram

Józef Zawadka „Waldemar”, 
źródło: mateusz lewek, Historia Służb Porządku Publicznego na Ziemi 

Kępińskiej w latach 1919–2009, Kępno 2009, s. 154
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i  rozpoczęło współpracę z wrocławskim Korpusem bezpieczeństwa Wewnętrznego. ostatecznie edward jeziorny dopro-
wadził do spotkania „otta” z majorem jakubem jonasem, dowódcą zwiadu 11. pułku Korpusu bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, w pobliżu kościoła ewangelickiego w miejscowości pisarzowice. spotkanie okazało się zasadzką, bowiem cały teren 
został otoczony przez wojsko, a Franciszek olszówka „otto” zginął zastrzelony przez mjra jakuba jonasa. część partyzantów 
zdołała zbiec z okrążenia, dzięki panującym ciemnościom.

oddział „otta” uległ podziałowi na grupy. Wcześniej, w grudniu 1945 r., oddział Franciszka olszówki podzielił się na 
dwie jednostki. jedną z nich dowodził stanisław panek, pseudonim „rudy”, który działał w powiecie wieluńskim, a drugą 
,,otto”, który przebywał na terenie powiatu kępińskiego i sycowskiego. po zabiciu Franciszka olszówki „otta” jego oddział 
został ponownie podzielony. jedną grupą kierował Władysław jaskuła pseudonim „Grom” (powiat kępiński i oleśnicki), 
drugą jednostką dowodził józef zawadka pseudonim „Waldemar” (powiat kępiński i ostrzeszowski). oddziały te zostały 
rozbite w 1946 r. przez urząd bezpieczeństwa, ludowe Wojsko polskie i oddziały sowieckie, a ich dowódcy zginęli lub zostali 
aresztowani (bracia zawadkowie zdołali zbiec i nie zostali schwytani, mimo usilnych poszukiwań).

4. Powstanie i działalność rad narodowych

z chwilą gdy, 21 stycznia 1945 r., wojska niemieckie opuściły Kępno pod naporem oddziałów armii czerwonej, konieczne 
stało się powołanie władz miejskich, które dbałyby o spokój w mieście i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Wybór pierwszych organów władzy odbył się w wyjątkowo demokratyczny sposób, wzięli w nim udział wszyscy chętni 
obywatele, którzy mieli do tego prawo.

1945 r. 23.01. – kępińscy obywatele – zebrani spontanicznie najpierw na rynku, a następnie w budynku niemieckie-
go urzędu magistrackiego – wybrali pierwszy organ władzy w Kępnie, tzw. polski tymczasowy Komitet obywatelski. jego 
przewodniczącym został Wacław cierpik, a zastępcą julian jagiełło, sekretarzem natomiast idzi Kalis.

zadaniem komitetu było zaprowadzenie w mieście ładu i porządku. Komitet obywatelski, aby wywiązać się ze swoich 
zadań, powołał sekcje: porządkową, aprowizacyjną, mieszkaniową, sanitarną, sekcję dla zakładów miejskich i użyteczności 
publicznej oraz straż pożarną. nad porządkiem czuwała też milicja obywatelska, której komendantem został alfons Główka. 
W  mieście przywrócony został spokój i  porządek, bowiem nowo wybrane władze miejskie zdołały zapobiec grabieżom 
i dewastacjom instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, sklepów i mienia prywatnego. Komitet obywatelski musiał także uporać 
się z trudnym problemem mieszkaniowym.

Alfons Główka – pierwszy po wyzwoleniu 
komendant Milicji Obywatelskiej, 

ze zbiorów prywatnych marii abram

Obwieszczenie Polskiego Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego 
miasta Kępna do jego mieszkańców 24.01.1945 r., 

ze zbiorów prywatnych marii abram
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do Kępna wracali jego mieszkańcy, którzy w czasie okupacji zmuszeni zostali do przymusowej pracy na terenie niemiec 
lub też byli wywiezieni do Generalnej Guberni, względnie przebywali w różnego rodzaju obozach i teraz trzeba było zapew-
nić im pomieszczenia, żywność i opał.

zaspokojenie tych potrzeb bytowych wiązało się jednak z olbrzymimi trudnościami, mimo tego komitet starał się z nimi 
uporać w miarę swych możliwości.

po spełnieniu swojej roli Komitet obywatelski na posiedzeniu 5 lutego 1945 r. wystąpił z  inicjatywą wyboru nowych, 
stabilnych władz o charakterze stałym.

1945 r. 7.02. – odbyło się zebranie obywateli Kępna w sali kina „bajka” w celu wyboru rady miejskiej i burmistrza 
miasta. Wybory odbyły się przy licznym udziale społeczeństwa, dzięki czemu były w całej pełni demokratyczne, gdyż obecni 
w sali obywatele głosowali na kandydatów pochodzących z różnych środowisk, a nie przedstawicieli partii politycznych.

do rady miejskiej wybrano 18 radnych i byli to: Władysław cegła, edmund Frąckowiak, józef Gola, Franciszek Grygier, 
Władysław Grzesiak, Franciszek jasiak, edmund Kowalek, józef Krzak, zdzisław lulkiewicz, Kazimierz łęcki, idzi mencel, 
augustyn mencel, Walenty raczyński, bolesława regulewska, ks. proboszcz remelski, janina rychlicka, józef słomiany 
i stanisław sołtysik.

W tym samym dniu radni zebrali się na pierwszym posiedzeniu, w czasie którego wyłoniono prezydium rady w składzie: 
edward Kowalek – przewodniczący, Władysław cegła – zastępca, edmund Frąckowiak – sekretarz. Wybrano także burmistrza, 
którym został paweł seydak (funkcję tę pełnił także przed wojną), jego zastępcę – Wacława cierpika. Wybrano również zarząd 
miejski, w skład którego weszli: edmund Feige, Franciszek Kaczmarek, zdzisław Kasprzak, jan ostojski i ludwik sikora (człon-
kiem zarządu z urzędu był także wiceburmistrz Kępna Wacław cierpik).

zarząd miejski wydawał swój organ informacyjny, w którym zamieszczane były wszelkiego rodzaju zarządzenia i komuni-
katy, dotyczące Kępna i gminy. pierwszy numer tego organu o nazwie „zarząd miasta Kępna” ukazał się 10 lutego i zawierał 
m.in. informacje dotyczące wyboru i składu władz miejskich.

1945 r. 26.01. – powstała w Kępnie tymczasowa powiatowa rada narodowa. jej organizatorem był marian stefaniak, syn 
właściciela majątku w Hanulinie, który pełnił też funkcję starosty. po nim starostą został Władysław jachowicz.

1945 r. 27.01. – uruchomiono w Kępnie urząd pocztowy (kierownik – jan Kurzawa), a nieco później działalność rozpo-
czął sąd powiatowy (sędzia Gawroński), urząd 
skarbowy (kierownik pietrzykowski) i  Komisja 
szkolna (stanisław Flaczyk).

1945 r. koniec stycznia – powstał w  Kępnie 
powiatowy urząd bezpieczeństwa publicz-
nego (pubp), na czele którego stał Kazimierz 
Hetman (z  zawodu rzeźnik), a  po jego śmierci 
funkcję tę pełnili kolejno: paweł ładniak, marian 
Wańczyk, czesław ruta, mieczysław pluta  
i jakub bystrzanowski.

1945 r. 18.03. – odbyły się wybory do nowej 
rady miejskiej, którą powołano w związku z tym, że 
11 listopada 1944 r. weszła w życie ustawa uchwa-
lona przez Krajową radę narodową, dotycząca rad 
narodowych poszczególnych stopni, a jej celem było 
opanowanie władz samorządowych przez ppr i jej 
sojuszników. W ten sposób skończyły się demokra-
tyczne wybory do rad narodowych, gdyż od tego 
czasu to ppr w porozumieniu z pps ustalała zasady 
wyborów i  limity mandatów poszczególnych partii 
do samorządów.

zgodnie z  tą ustawą ówczesny starosta kępiń-
ski, 16 marca 1945 r., rozwiązał istniejącą radę, 
przewodniczący Kp ppr, marian Wiatrowski,  
18 marca 1945 r. powierzył józefowi czajce zorgani-

„Zarząd Miasta Kępna” nr 1 z 1945 r. – organ informacyjny, zawierający 
zarządzenia i komunikaty władz miejskich, 
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zowanie wyborów do nowej miejskiej rady narodowej. odbyły się one 19 marca 1945 r. w sali zarządu miejskiego. zebrani 
tam delegaci organizacji politycznych i społecznych z terenu miasta, wybrali spośród siebie 16 radnych.

listę z kandydatami na radnych zgłosiło ppr po uzgodnieniu z partiami sojuszniczymi. byli to: edward adamus, józef 
czajka, leon domagała, Władysław drzazga, aleksy Fadniejewicz, roman Heising, Wacław józefiak, józef Krzak, stanisław 
litwiński, jan marciniak, tomasz sadek, antoni solarek i Władysław urbański. Wszyscy, którzy znaleźli się na liście, zostali 
wybrani jako radni do miejskiej rady narodowej (mrn). do rady przyjęto jeszcze tadeusza jagieniaka jako przedstawiciela 
związku Walki młodych. przewodniczącym rady został wybrany roman Heising (pps), a jego zastępcą józef Krzak (ppr). 
oboje stali się członkami prezydium miejskiej rady narodowej, w skład którego weszli jeszcze: edward łajewski, antoni 
solarek i aleksy Fadniejewicz. radni wybrali też burmistrza Kępna, którym został paweł seydak, a wiceburmistrzem józef 
czajka. powołano również zarząd miejski, jako organ wykonawczy, w skład którego weszli: Kazimierz drygała, jan ostojski 
i stanisław sołtysik.

po romanie Heisingu funkcję przewodniczącego mrn kolejno pełnili: józef Krzak (ppr), adam lach (pps), Wacław 
ostry (ppr), czesław szczepaniak (ppr) i jan berski (sd).

na początku listopada 1945 r. paweł seydak złożył dymisję z funkcji burmistrza Kępna, o czym 6 listopada 1945 r. zawia-
domił zarząd miejski i starostę powiatowego. tymczasowym burmistrzem został wtedy józef czajka, który pełnił tę funkcję 
od 1 grudnia 1945 r. do 25 stycznia 1946 r. ostatecznie jednak stanowisko burmistrza od 25 stycznia 1946 r. objął tadeusz 
Herduś, który na ogół dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków. W  1948 r. burmistrzem Kępna została Kazimiera 
dziewiszek, która to stanowisko sprawowała do 1950 r. Władze samorządowe w Kępnie, które ukształtowały się 19 marca 
1945 r. pod względem liczebnym przedstawiały się następująco: miejska rada narodowa liczyła 16 radnych, a od 10 kwietnia 
1946 r. – 24 radnych.

zarząd miejski jako organ wykonawczy składał się z 5 członków, którzy byli dość często zmieniani. W administracji miasta 
w 11 referatach, zatrudnionych było 31 pracowników umysłowych, natomiast w przedsiębiorstwach i zakładach komunal-
nych gminy miejskiej 23 pracowników umysłowych i 49 pracowników fizycznych.

od początku mrn musiała rozwiązywać trudne i niecierpiące zwłoki sprawy bieżące, a także zadbać o fundusze, aby 
miasto mogło w miarę skutecznie funkcjonować (zaopatrzenie ludności w żywność i opał, dostarczenie prądu do zakładów, 
instytucji i mieszkań prywatnych, uruchomienie wodociągów i gazowni miejskiej).

z biegiem czasu mrn zajęła się także rozwojem poszczególnych dziedzin życia w mieście.
1945 r. 19.03. – na swym pierwszym posiedzeniu, obok wyboru poszczególnych organów, mrn uchwaliła budżet dla 

Kępna na 3 miesiące oraz przywróciła nazwy ulic i placów według stanu z 31 sierpnia 1939 r. jednocześnie wprowadzono 
wiele nowych nazw ulic, jak np. ul. armii czerwonej, Wieluńska, 1 maja, 3 maja, południowa (bloki kolejowe) i słoneczna.

1945 r. 28.05. – mrn w Kępnie wybrała czterech członków powołanego obywatelskiego Komitetu odbudowy miasta 
oraz 12 ławników. podjęta też została decyzja o otwarciu 1 czerwca 1945 r. kąpieliska w mieście. ciekawostkę może stanowić 
fakt, iż, określając dni i godziny, kiedy basen będzie czynny, ustalono, że w czwartki mogą z niego korzystać tylko kobiety, 
a we wtorki mężczyźni.

1945 r. 11.06. – zarząd miejski opracował projekt podziału Kępna na siedem okręgów opiekuńczych, co zatwierdziła 
mrn i wybrała jednocześnie opiekunów społecznych.

1945 r. 30.07. – radni uchwalili regulamin obrad mrn w Kępnie
1945 r. 17.09. – mrn przyjęła projekt skanalizowania ul. H. sienkiewicza, Kilińskiego i częściowo ul. Ks. p. Wawrzynia-

ka, Krętej i rynku. Koszt tej inwestycji szacowano na około 600 tys. zł. o przydzielenie tej sumy rada zwróciła się z prośbą  
do władz państwowych. rada podjęła także uchwałę o wystąpienie do tymczasowego zarządu powiatowego o przekazanie 
łąk po majątku mianowice na rzecz miasta oraz o przyznanie miastu budynków na tzw. nowym osiedlu, wybudowanym 
przez niemców.

1945 r. 18.10. – mrn w Kępnie przyznała po 15 tys. zł subwencji dla ośrodka zdrowia, ambulatorium i dla powiatowego 
Komitetu opiekuńczego.

1945 r. 17.11. – burmistrz paweł seydak zrezygnował ze swojego stanowiska mimo sprzeciwu mrn.
1945 r. 13.12. – mrn powołała lekarza miejskiego i komornika, określając jednocześnie zakres ich działalności.
1946 r. 25.01. – funkcję burmistrza Kępna i gminy przejął tadeusz Herduś.
1946 r. 1.03. – mrn w Kępnie, na wniosek zarządu miejskiego, powołała do życia towarzystwo upiększania miasta. 

utworzono Komitet organizacyjny towarzystwa, w skład którego weszli: tadeusz Herduś, Wacław Kokociński, prof. Hipolit 
ociepka, ignacy ławniczak, Feliks stężała, Wincenty Warszawski i Konrad marczyński. rada podjęła też decyzję, aby grunty 



158

przejęte po bractwie Kurkowym (18 mórg) przeznaczyć na ogródki działkowe. Wkrótce, bo 20 marca 1946 r., zarząd miejski 
powołał komisję do rozdziału gruntów i ogrodów, przejętych przez miasto. działki mogli mieć przydzielone tylko polacy.

1946 r. 5.12. – na wniosek zarządu miejskiego mrn podjęła uchwałę o uporządkowaniu skwerku na Górce Wiatrako-
wej, zalesieniu gruntu przy parku (trójkąt koło szpitala) i alei spacerowej obok rzeki niesob.

1946 r. 25.06. – burmistrz Kępna tadeusz Herduś wysłał pismo do ministerstwa spraw Wewnętrznych w Warszawie 
z prośbą o zatwierdzenie herbu miasta (wzór herbu dołączony został do pisma). W końcowej części pisma burmistrz stwier-
dził: Zarząd Miejski prosi wobec powyższego, chcąc sprawę herbu miasta uregulować należycie, o zatwierdzenie herbu miasta 
według załączonego rysunku tarczy u  góry prostokątnej, półokrągłej, na której widnieje łabędź na niebieskim polu stojący na 
zielonej kępie i to bez dodatkowych upiększeń. tak więc burmistrz Kępna pozbył się na nowym wzorze herbu korony królew-
skiej i płaszcza gronostajowego, gdyż dla komunistów były to symbole polski szlacheckiej, a nie polski robotniczej i chłop-
skiej. ministerstwo spraw Wewnętrznych nie zaaprobowało ani wzoru herbu Kępna przesłanego przez burmistrza miasta 
w 1946 r., ani jego szkicu wykonanego w 1949 r. przez artystę grafika, mariana romałę, należącego do związku zawodowego 
polskich artystów, plastyków z poznania (za cztery wzory herbu władze miasta zapłaciły 15 tys. zł). ostatecznie w drugiej 
połowie 1949 r. burmistrz miasta Kazimie ra dziewiszek zrezygnowała z dalszych starań o zatwierdzenie nowego herbu 
miasta Kępna przez ministerstwo spraw Wewnętrznych w Warszawie.

1947 r. 12.03. – zarząd miejski przejął na rzecz miasta następujące nieruchomości poniemieckie: 112 nieruchomości 
zabudowanych, w tym część pożydowskich, 29 bloków tzw. nowego osiedla i 200 mórg gruntów.

1948 r. 22.08. – odsłonięto pomnik bohaterów na rynku podczas wystawy i targów powiatu kępińskiego, która miała 
miejsce w dniach od 22 do 29 sierpnia 1948 r. i odbywała się pod patronatem wojewody poznańskiego stefana brzezińskie-
go. 22 sierpnia 1948 r. ks. proboszcz marian magnuszewski odprawił na rynku mszę św. polową i po odsłonięciu poświęcił 
pomnik przy udziale władz państwowych, samorządowych, wojska oraz organizatorów wystawy. projektantem pomnika był 
bazyli Wójtowicz, a wykonawcą telesfor motyl, współwłaściciel zakładu Kamieniarsko–rzeźbiarskiego w ostrzeszowie. za 
inicjatora postawienia pomnika uważa się powiatowy Komitet budowy pomnika bohaterów w Kępnie, który powstał z inicja-
tywy jana tomczaka, ostatniego prezesa towarzystwa Gimnastycznego „sokół” przed wojną. dla pomnika przyjęto nazwę 
pomnik bohaterów lub zamiennie pomnik Wdzięczności.

znajdująca się na cokole pomnika rzeźba, przedstawiała sokoła zrywającego się do lotu – stanowiła więc także symbol tG 
„sokół”. można więc sądzić, że pomnik ten postawiono nie tylko dla uczczenia, tych którzy walczyli o wolność ojczyzny, ale 
także w celu złożenia symbolicznego hołdu dla towarzystwa Gimnastycznego „sokół”.

od 1946 r. rady różnych szczebli w coraz większym zakresie zaczynały mieć charakter polityczny. już 27 sierpnia 1945 r. 
odbyła się egzekutywa Kp ppr, na której uznano, że terenowe rady narodowe nie przedstawiają rzeczywistego oblicza politycznego 
czysto polskiej części społeczeństwa kępińskiego. W większości wchodzą do nich ludzie, za których istniejąca w Bloku Demokratycz-
nym partia nie może wziąć odpowiedzialności. Dlatego też należy rady zreorganizować, wprowadzając do nich przedstawicieli partii 
politycznych Bloku Demokratycznego. Stosunek poszczególnych partii ustali początkowo egzekutywa KP PPR, a następnie Komisja 
Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych. W każdej gminie należy dążyć albo do obsadzenia wójta, albo przewodniczącego 
rad gminnych przez naszą partię. W wyniku tych postanowień ustalono klucz partyjny do podziału mandatów w ramach mrn: 
ppr – 6 radnych, pps – 5, psl – 2, związki zawodowe – 2 i organizacje młodzieżowe – 1 radny.

20 lutego 1946 r. na posiedzeniu Komisji międzypartyjnej na wniosek sd dokonano nowego podziału mandatów, który 
wyglądał następująco: ppr – 5 radnych, pps – 5, psl – 2, sd – 2, związki zawodowe – 1 radny, organizacje młodzieżowe – 1 radny.

o całkowitym upolitycznieniu i uzależnieniu rad narodowych od ppr świadczy decyzja, jaką podjęto, 10 kwietnia 1946 r., 
na posiedzeniu Komisji międzypartyjnej. na tym spotkaniu zatwierdzono zwiększenie ilości radnych do 24 osób i nowy podział 
mandatów, który wyglądał następująco: ppr – 6 radnych, pps – 6, psl – 4, sd – 4, związki zawodowe – 1 radny, organizacje 
rzemieślnicze – 1 radny, organizacje przemysłowo–handlowe – 1 radny, stowarzyszenia pomocy i opieki społecznej – 1 radny.

W  wyniku wytypowania swoich przedstawicieli przez poszczególne partie, stowarzyszenia i  związki w  skład mrn 
wchodzili: Halina banaszkiewicz, jan berski, leon Górka, jan jachowicz, antoni jędraszak, Wacław józefiak, bronisław 
juszczak, Franciszek Kalis, ignacy Klimaszewski, edmund Kowalek, józef Krzak, adam lach, józef maciejewski, edmund 
panek, Władysław pawelczyk, zenon polak, Wojciech przyłucki, damian sarnowski, zbigniew Średziński, jan tomczak, 
józef Walczak, Wincenty Warszawski i Franciszek urbański.

po rozwiązaniu psl członkowie tej partii zostali usunięci z  rad narodowych, a na ich miejsce powołano przedstawi-
cieli sl, co oznaczało osiągnięcie całkowitej dominacji w mrn radnych z partii, wchodzących w skład bloku stronnictw 
demokratycznych (ppr, pps, sl i sd).
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W kilka dni, od chwili, gdy Kępno stało 
się wolne, powołano także władze powia-
towe.

1945 r. 26.01. – utworzono tymczaso-
wą powiatową radę narodową (tprn), 
której przewodniczącym i  zarazem 
organizatorem został marian stefaniak.

1945 r. 22.03. – tymczasowe władze 
powiatowe zastąpiono powołaną na mocy 
dekretu polskiego Komitetu Wykonaw-
czego z  11 września 1944 roku, stałą, 
powiatową radę narodową (prn), 
której przewodniczącym został stanisław 
Grochola, a starostą Władysław jachowicz 
(ppr). W  skład nowej powiatowej rady 

narodowej wchodziło 25 radnych, w tym 10 przedstawicieli pKWn i 15 przedstawicieli gminnych i miejskich rad narodo-
wych.

stopniowo liczbę radnych zwiększono do 60 osób. ze sprawozdania rocznego Kp ppr z 20 listopada 1948 r. wynika, że prn 
w Kępnie składała się z 59 radnych, w tym 21 mandatów należało do ppr, 15 do pps, 14 do sl, 4 do sd, a 5 mandatów to bezpartyjni. 
przewodniczącymi prn w Kępnie byli kolejno: stanisław Grochola (22 marca 1945 r. – 12 czerwca 1945 r.), antoni Hadryś (psl,  
12 czerwca 1945 r. – 12 sierpnia 1946 r.), stanisław Grochola (12 sierpnia 1946 r. – 3 luty 1949 r.). natomiast funkcję 
starosty w tym czasie pełnili: Władysław jachowicz (ppr, 22 marzec 1945 r. – lipiec 1945 r.), józef Kurpisz (ppr, sierpień 
1945 r. – listopad 1946 r.), józef scholl (ppr, grudzień 1946 r. – październik 1948 r.), Wacław Kosztowny (ppr, listopad 
1948 r. – sierpień 1949 r.).

tak duża przewaga radnych z bloku stronnictw demokratycznych, szczególnie z ppr, w składzie mrn i prn w Kępnie 
powodowała, że w czasie sesji podejmowano każdą uchwałę, jaką zażyczyła sobie ludowa władza, wywierając w ten sposób 
decydujący wpływ na życie polityczne, społeczno–gospodarcze, kulturalne i oświatę w Kępnie oraz powiecie kępińskim.

Pismo KP PPR w Kępnie do Wojewódzkiej Egzekutywy PPR w Poznaniu  
o zdjęcie ze stanowiska starosty kępińskiego Józefa Scholla, 

ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu

Decyzją starosty powiatu kępińskiego z 16.03.1945 r. 
rozwiązana została Tymczasowa Rada Narodowa, 
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na tle panujących wtedy stosunków, jako wręcz wyjątkowa, jawi się postać józefa scholla, członka ppr, który z nadania tej 
partii został mianowany starostą w powiecie kępińskim. W trakcie pełnienia swej funkcji stawał się coraz bardziej niezależny 
w swej działalności, a wiele jego poczynań było niezgodnych z linią partii, co doprowadziło do ostrego konfliktu między nim 
a pierwszym sekretarzem Kp ppr a. madejem. W czasie trwania sporu, 26 lipca 1947 r., egzekutywa Kp ppr podjęła uchwałę, 
dotyczącą zmiany starosty józefa scholla i zwróciła się z pismem do Wojewódzkiej egzekutywy ppr w poznaniu o realizację 
tego wniosku.

W piśmie tym zarzucano staroście, że: nie pracuje po linii Partii, jak również wychodzi i stacza się na prawicę, pod kierow-
nictwem starosty Scholla nasz powiat opanowała reakcyjna klika. W połowie 1948 r. doszło do zażegnania konfliktu, między 
innymi ze względu na organizowaną Wystawę powiatową i targi w Kępnie. Wkrótce jednak doszło do zaostrzenia sporu 
właśnie na tle wystawy. starostę poparł w tym sporze przewodniczący prn stanisław Grochola. chodziło m.in. o to, iż staro-
sta nie podziękował na piśmie Kp ppr za udział w powstawaniu wystawy. poza tym starosta zredagowanie książki pt. „pamięt-
nik wystawy kępińskiej 1945–1948 r.” powierzył Waleremu nawrotowi, z czym nie zgadzał się Kp ppr. po tych incydentach 
Kp ppr w Kępnie zwrócił się ponownie do KW ppr w poznaniu o usunięcie józefa scholla z funkcji starosty, co też wkrótce 
nastąpiło. do dymisji musiał się także podać stanisław Grochola.

5. Stosunki narodowościowe w Kępnie i w powiecie

po wojnie liczba ludności w Kępnie ulegała dość dużym zmianom. W styczniu 1945 r. Kępno liczyło 8021 mieszkańców, 
ale w związku z opuszczeniem miasta przez niemców, w obawie przed zbliżającym się frontem, liczba ta spadła do 5704 
osób, czyli zmniejszyła się o 28,8%. z miasta wyjechali niemal wszyscy niemcy i w lutym 1945 r. pozostało ich tylko 141.

W  następnych latach liczba mieszkańców, z  małymi wahaniami, rosła. W  1946 r. mieszkało w  Kępnie 8 246 osób,  
by w  1947 r. spaść do 8 101 mieszkańców. W  następnych latach wzrost ludności miał już charakter systematyczny  
(1958 r. – 9 013 osób, 1972 r. – 10 479, 1975 r. – 11 240 a w 1979 r. – 11 750).

bardzo skomplikowanym problemem w Kępnie i w powiecie stały się po wojnie kwestie narodowościowe. Według 
danych niemieckich w powiecie kępińskim osiedlono w okresie wojny 9 664 niemców, a  liczba osób, które zapisane 
zostały do wszystkich czterech grup niemieckiej listy narodowej wyniosła 25 221 (w samym Kępnie na 5 704 osoby, wpisa-
nych na niemiecką listę narodową było 2 701 mieszkańców), w sumie 34 886 osób uznanych zostało przez okupanta za 
przynależnych do narodu niemieckiego. z kolei raport bezpieki kępińskiej z lipca 1945 r. podawał, że liczba osób wpisa-
nych na niemiecką listę narodową wynosiła  26 680, co oznacza, że zarówno niemieckie jak i polskie dane były zbliżone, 
a to pozwala przyjąć, że przeszło 35% mieszkańców powiatu kępińskiego (w marcu 1945 r. szacowano, że w powiecie 
mieszka 87 074 osób), zaliczanych było do narodu niemieckiego, co stanowiło duży odsetek ludności (w innych powia-
tach rejencji łódzkiej odsetek ten wynosił około 20%). te dane świadczą o tym, jak ważny, ale jednocześnie bardzo trudny 
i delikatny, był problem narodowościowy w Kępnie. W tym okresie stosunek mieszkańców Kępna do tzw. volksdeutschów 
był nieprzychylny, a kępińska bezpieka realizowała politykę narodowościową w jej skrajnej formie. ta negatywna polityka 
przejawiała się w tym, że przeprowadzano aresztowania osób, wpisanych na niemiecką listę narodowościową. W wielu 
wypadkach kierowano ich do obozu pracy w skoroszowie, względnie w rychtalu lub do obozów w innych powiatach 
w Wielkopolsce i na Śląsku. osobom tym konfiskowano mienie i pozbawiano ich mieszkań, które na ogół przydziela-
no wysiedleńcom ze wschodnich ziem (otrzymali oni około dwa tysiące gospodarstw poniemieckich). dlatego też m.in. 
autochtoni byli negatywnie nastawieni do władzy komunistycznej i według powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicz-
nego w  Kępnie nie uznawali ówczesnego rządu, czekając na powrót rządu emigracyjnego z  londynu. polskie władze 
centralne, 6 maja 1945 r., wydały tzw. ustawę majową, która dotyczyła problemu niemieckiej listy narodowej, zastoso-
wanej przez okupanta na ziemiach bezpośrednio włączonych do rzeszy. ustawa ta przewidywała drogą sądową możli-
wość rehabilitacji osób zapisanych do drugiej grupy w ramach listy narodowej, natomiast osób zapisanych do iii i  iV 
grupy drogą administracyjną. taką drogę rehabilitacji można było wprowadzić tylko wtedy, gdy podpisanie niemieckiej 
listy narodowej odbywało się pod przymusem, a poza tym zachowanie danej osoby w czasie okupacji wskazywało na jej 
polską odrębność. jednocześnie jednak Kraj Warty, a więc i powiat kępiński, został zaliczony do obszarów, gdzie niemcy 
nie stosowali przymusu, dlatego rehabilitacja mogła się odbywać tylko drogą sądową. z tej złożonej sytuacji na terenie 
kępińskim zdawał sobie sprawę starosta kępiński, józef Kurpisz, który zwrócił się do władz wojewódzkich o uznanie, że 
ludność powiatu kępińskiego poddawana była w czasie okupacji silnej presji i przymusowi, co w dużej mierze skutkowało 
wpisywaniem się na narodową listę niemiecką.
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trzeba jednak podkreślić, że sporo osób zarejestrowało się na Vd, by zapewnić sobie wygodę i  spokój. po zbadaniu 
sytuacji wojewoda zaliczył teren kępiński do ziem, na których wpisywanie na niemiecką listę narodową odbywało się pod 
przymusem. starosta józef Kurpisz zaczął wtedy postępować w stosunku do Vd zgodnie z decyzją wojewody. także prn 
w Kępnie, 4 stycznia 1946 r., podjęła uchwałę w podobnym duchu. mimo to trwał konflikt na tym tle między starostą a pubp, 
bowiem bezpieka nadal uważała, że na terenie powiatu kępińskiego wpisywanie się na listę narodową nie było przymusowe 
tylko dobrowolne. W tej sprawie pojechała nawet z Kępna delegacja do prezydium Krajowej rady narodowej, aby wykazać, 
że liberalna polityka narodowościowa w  powiecie kępińskim była błędem. prezydent Krn – bolesław bierut – powołał 
komisję do zbadania polityki wobec ludności wpisanej na niemiecką listę narodową (dVl) w województwie poznańskim. ze 
sprawozdania komisji, z 15 listopada 1946 r., wynika, że teren powiatu kępińskiego można uznać za obszar przymusu germa-
nizacyjnego. poza tym komisja stwierdziła, że nastąpiło szereg nadużyć wobec Vd, jak np. masowe aresztowania i wysiedle-
nia, co było niezgodne z ustawą z 6 maja 1945 roku. o te nadużycie komisja oskarżyła przede wszystkim pubp w Kępnie, 
który nadal hamował rehabilitację Vd wraz z innymi organami władzy, co popierały też ppr i pps. skutki tej prawie dwulet-
niej polityki były fatalne. nastąpiło nadmierne skłócenie Vd z resztą społeczeństwa, które doznało z rąk okupanta ciężkich 
prześladowań. tę napiętą sytuację podsycały częściowo władze administracyjne w Kępnie, a przede wszystkim pubp, którego 
zadaniem było utrzymanie ładu i porządku, a nie wytwarzanie atmosfery odwetu za wyrządzone polakom krzywdy przez 
okupanta. Wywierane były nawet naciski na sądy, aby były surowe w stosunku do Vd i na adwokatów, aby ich nie bronili 
w czasie rozpraw sądowych. Wywołało to w powiecie kępińskim chaos i bezprawie, do czego przyczyniły się także represje 
– stosowane przez wojska sowieckie – i element napływowy, który w wielu wypadkach zajmował się zwykłym „szabrem”.

Wiele decyzji władz godziło w interesy niemców i volksdeutschów, co wynikało także z nieprzychylnego stosunku do nich 
ludności polskiej zamieszkującej miasto.

1945 r. 25.09. – wiec mieszkańców Kępna na tle narodowościowym zorganizowany przez kępiński oddział polskie-
go związku zachodniego. cele wiecu były popierane przez władze kępińskie, o czym świadczy fakt, iż wziął w nim udział 
burmistrz miasta i i sekretarz Kp ppr. obecni na wiecu mieszkańcy Kępna i powiatu uchwalili rezolucję, w której domagali 
się m.in., aby niemcy wszystkich kategorii wysłani zostali do obozów pracy przymusowej, aby na razie nie mogli być rehabi-
litowani i przez 5 lat pozbawieni byli praw obywatelskich (chodziło przede wszystkim o tych, którzy wpisali się na niemiecką 
listę narodową z pobudek egoistycznych). Żądano także, aby osoby takie nosiły oznaki odróżniające je od innych obywateli.

1946 r. 28.01. – zarząd miejski w Kępnie podjął uchwałę w sprawie napływu do Kępna osób narodowości niemiec-
kiej. uchwała nakazywała odmawiania tym osobom zamieszkania w Kępnie pod pretekstem braku mieszkań i zwiększonego 
obciążenia gospodarczego miasta.

1946 r. 5.02. – Kp ppr, Kp pps i Kp sd zwróciły się do adwokata Włodzimierza zakrzewskiego z następującym apelem: 
Blok Polskich Partii Demokratycznych, wyrażając opinię całego społeczeństwa polskiego miasta i powiatu kępińskiego zwraca się 
do ob. Zakrzewskiego o zaprzestanie wnoszenia obrony sądowej przy rehabilitacji osób zapisanych na listę narodowości niemiec-
kiej. BPPD uważa, że z punktu widzenia etyczno–moralnego, obrona zdrajców ojczyzny zwłaszcza pierwszej i drugiej kategorii 
przez adwokata polskiego podjęta nie z urzędu jest bez uzasadnienia i wynika z chęci zysku.

taki apel to kuriozum, nie powinien w  ogóle mieć miejsca, tym bardziej że Włodzimierz zakrzewski, zarówno jako 
adwokat jak i działacz społeczny cieszył się przed wojną, jak i po 1945 r., nieskazitelną opinią pod każdym względem.

1946 r. 20.03. – zarząd miejski powołał komisję do rozdziału gruntów i ogrodów, która mogła je przydzielać tylko polakom.

6. Finanse w mieście

trudności, na jakie natrafiły władze miasta, związane były w dużej mierze z ograniczonymi finansami, jakimi dysponowa-
ła mrn. początkowo budżet miał charakter prowizoryczny i obejmował na ogół tylko kilka miesięcy.

pierwszy budżet, jaki uchwaliła mrn, obejmował okres od 22 stycznia 1945 r. do marca 1945 r. Wydatki zaplanowano 
na sumę 78 000 zł, w tym na wydatki administracyjne – 54 500 zł, gazownię – 14 000 zł, wodociągi – 3000 zł, rzeźnię miejską 
– 6500 zł. do realizacji zaplanowanych wydatków brakowało 47 000 zł, w związku z tym mrn postanowiła zwrócić się do 
skarbu państwa o subwencję lub pożyczkę.

1945 r. 23.07. – zarząd miejski przyjął budżet administracyjny miasta Kępna na przełomie 1945/1946 r. (do marca 1946 r.),  
który przewidywał dochody na sumę 1 910 000 zł i wydatki w wysokości 1 910 000 zł.

1946 r. 6.07. – zarząd miejski, a następnie miejska rada narodowa uchwaliły budżet za okres od 1 kwietnia 1946 r. do 
31 grudnia 1946 r., który w sferze wydatków wynosił 8 234 000 zł, natomiast dochody miały wynieść 8 144 000 zł.
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1947 r. 18.01. – zarząd miejski opracował projekt budżetu dla Kępna na 1947 r., który następnie uchwaliła mrn. przed-
stawiał się on następująco: dochody – 12 227 000 zł, wydatki – 12 227 000 zł.

1947 r. 30.10. – zarząd miejski zaakceptował projekt budżetu dla miasta Kępna, uchwalony następnie przez mrn. 
Wyglądał on następująco: dochody oszacowano na kwotę 13 599 000 zł, a wydatki na sumę 13 500 000 zł.

po pierwszym bardzo niskim budżecie na 1945 r. w następnych latach nastąpiła pewna poprawa w tym względzie, a nawet 
władze osiągnęły równowagę między dochodami a  wydatkami. nadal jednak wysokość budżetu daleka była od potrzeb 
finansowych miasta.

po wojnie w Kępnie działały trzy instytucje finansowe. swoją działalność z okresu przedwojennego kontynuował bank 
ludowy na zasadzie spółdzielni oszczędnościowo–kredytowej. 1 maja dokonano w banku bilansu otwarcia, który wykazał, 
że suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosiła 821 875 zł, a liczba członków 723 osoby. działalność kredyto-
wo–oszczędnościowa banku w tym okresie była niewielka z powodu braku własnych funduszy. na ogół udzielano niskich 
kredytów krótkoterminowych.

do innych instytucji finansowych w Kępnie należały: bank Gospodarstwa spółdzielczego i samorządowa Komunalna 
Kasa oszczędności powiatu Kępińskiego.

7. Przemysł, rzemiosło i handel

Wpływ na stosunki gospodarcze w polsce w latach 1944–1946 miały dekrety wydane w tym czasie przez polski Komitet 
Wyzwolenia narodowego (pKWn) i  Krajową radę narodową (Krn), dotyczyły one rolnictwa i  przemysłu. pKWn, 
6 września 1944 r., wydał dekret, na mocy którego przeprowadzona została reforma rolna, polegająca na przejęciu przez 
państwo nadwyżek ziemskich w  majątkach liczących ponad 50 ha ziemi ornej lub w  gospodarstwach przekraczających 
100 ha (na terenie byłego zaboru pruskiego konfiskowano nadwyżki w gospodarstwach liczących ponad 100 ha użytków 
rolnych). dekret przewidywał także przejęcie przez państwo ziem będących własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej i obywa-
teli polskich narodowości niemieckiej oraz zdrajców ojczyzny. uzyskane w ten sposób nadwyżki ziem rozparcelowano na rzecz 
powiększenia gospodarstw karłowatych i małorolnych. ziemie otrzymywali też bezrolni robotnicy rolni.

z części nadwyżek utworzono „wzorcowe” gospodarstwa państwowe (państwowe nieruchomości ziemskie). W dwa 
lata później, 6 kwietnia 1946 r., Krn wydała dekret o ustroju rolnym i osadnictwie na ziemiach odzyskanych. zgodnie 
z dekretem nowo utworzone gospodarstwa rolne miały liczyć od 7 do 15 ha. W wyniku reformy przeciętne gospodarstwo 
chłopskie osiągnęło wielkość 5,2 ha. co prawda bezrolni i małorolni uzyskali nieco ziemi, co władza ludowa wykorzystała dla 
celów propagandowych, ale w praktyce nadal istniało duże rozdrobnienie, co wpływało na niską wydajność ziemi.

reforma rolna objęła także tereny powiatu kępińskiego, gdzie w wyniku parcelacji ziemi dużych majątków (40 dużych 
gospodarstw rolnych) i  przejęcia gospodarstw poniemieckich utworzono 644 gospodarstwa rolne i  upełnorolniono 484 
gospodarstw karłowatych. na rzecz państwa przejęto ziemię z 14 majątków, których powierzchnia wynosiła 4805,63 ha. 
W sumie w wyniku parcelacji powstało 785 gospodarstw średniorolnych od 5 do 10 ha, stały się one na ogół własnością 
pracowników folwarcznych oraz upełniorolniono 926 gospodarstw małorolnych.

Wpływ na gospodarkę kraju miała też ustawa Krajowej rady narodowej o nacjonalizacji przemysłu z 3 stycznia 1946 roku. 
ustawa przewidywała, iż zakłady, w których na jednej zmianie pracuje więcej niż 50 pracowników, stają się własnością państwa 
za – na ogół – bardzo niskim odszkodowaniem, natomiast przedsiębiorstwa poniemieckie państwo przejmuje bez odszkodowania. 
nacjonalizacja przemysłu spowodowała upadek znaczenia średnich przedsiębiorstw, które były podstawą rozwoju gospodarki, 
tym bardziej, że w latach sześćdziesiątych XX w. i te nieco większe zakłady prywatne zostały zmuszone do zaprzestania produkcji.

W Kępnie i w powiecie tylko niewielka ilość prywatnych zakładów przemysłowych podlegała nacjonalizacji. Według 
danych z 1946 r. na terenie powiatu czynnych było 48 zakładów przemysłowych, z  czego 18 zostało upaństwowionych. 
pozostało więc w rękach prywatnych około 30 przedsiębiorstw, które mimo wielu trudności i ograniczeń, dotyczących m.in. 
surowców i materiałów potrzebnych do produkcji, wniosły duży wkład w rozwój Kępna i powiatu.

niezależnie od negatywnego nastawienia władzy ludowej do własności prywatnej wpływ na rozwój gospodarczy Kępna 
miały korzystne warunki komunikacyjne miasta, gdyż krzyżowały się tutaj linie kolejowe z poznania na Śląsk, z Warszawy 
i łodzi do Wrocławia oraz z Wrocławia przez Herby nowe do Katowic. duże znaczenie miała także sieć połączeń autobuso-
wych z Kępna do pobliskich miejscowości i dalszych miast, czym zajmowało się powiatowe przedsiębiorstwo autobusowe. 
ta sieć połączeń kolejowych i drogowych ułatwiała dowóz surowców, przewóz gotowych wyrobów, co pomagało w urucho-
mieniu wielu instytucji i zakładów oraz korzystnie wpłynęło na rozwój handlu.
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przemysł w Kępnie i w powiecie nastawiono na miejscowe surowce pochodzące w dużym stopniu z rolnictwa. po począt-
kowych trudnościach związanych z uruchomieniem wielu zakładów – zdewastowanych przez niemców lub nieczynnych 
z powodu braków nośników energii – w końcu rozpoczęły one produkcję.

W Kępnie i w powiecie rozwijał się przede wszystkim przemysł przetwórczo–spożywczy (młyny, mleczarnie, tuczarnie, 
rzeźnie, gorzelnie itp.), drzewny, organiczny i dziewiarski.

jednym z  największych zakładów stała się rzeźnia miejska, która rozwijała się dość pomyślnie. W  latach 1948–1949 
uruchomiono bekoniarnię, która przerabiała od 400 do 600 sztuk świń tygodniowo, produkty sprzedawano za granicą 
niemal w stu procentach. W zakładzie zatrudniano około 100 pracowników.

innym dość dużym zakładem przetwórczo–spożywczym była tuczarnia, będąca własnością Franciszka zielonki. zakład 
eksportował duże ilości drobiu (gęsi), dziczyzny na Śląsk, a także do czechosłowacji i anglii.

dużą rolę w zaopatrzeniu ludności w mleko i jego przetwory odgrywała w Kępnie nowocześnie urządzona spółdziel-
nia mleczarska, która przyjmowała w miesiącu od około 6000 krów 262 407 litrów mleka. z kolei Kępiński młyn parowy, 
należący do państwa, dostarczał przetwory mączne. do większych zakładów w mieście zaliczyć należy dwa tartaki, które 
produkowały tarcice szorstką i deski podłogowe, ale oprócz tego jeden z nich dostarczał beczki, a drugi skrzynie. od 1946 
r. oba tartaki należały do państwa. inne większe zakłady to Fabryka maszyn inż. Franciszka adamskiego, cegielnia i Fabryka 
trykotów, zatrudniająca od 22 do 25 pracowników.

z rolnictwem związane było państwowe przedsiębiorstwo Wielkopolskie – Warsztaty okręgowe – Warsztat rejonowy 
Kępno – sprawujący nadzór techniczny nad sprzętem rolniczym w powiecie.

do większych zakładów prywatnych w Kępnie możemy zaliczyć: Wytwórnię Wyrobów Koszykarskich i Wózków dziecię-
cych – urban patriok, Warsztaty mechaniczne – czekalski i s–ka (produkcja żelaznych konstrukcji budowlanych, balustrad, 
balkonów, okien, ogrodzeń itp.), Wytwórnia mydła – idzi Kalis, przedsiębiorstwo budowy pieców Kaflowych – W. cichy, 
drukarnia spółkowa produkująca wszelkiego rodzaju druki (ul. mickiewicza 1). Wspomnieć należy też o zakładzie Kamie-
niarsko–rzeźbiarskim z ostrzeszowa braci motyl. Filia w Kępnie, firma ta wykonała pomnik ub i mo, pomnik bohaterów 
w Kępnie i tablicę pamiątkową i zjazdu absolwentów Gimnazjum w Kępnie.

W trudnych chwilach po wojnie dużą rolę w organizacji życia gospodarczego w mieście odegrali rzemieślnicy, w zaistnia-
łej sytuacji szybko uruchomili warsztaty i rozpoczęli produkcję.

1945 r. 3.02. – odbyło się zebranie konstytucyjne, na którym wybrano Komitet rzemieślniczy oraz postanowiono natych-
miast uruchomić piekarnie i rzeźnie.

1945 r. 6.02. – pierwsze zebranie Komitetu rzemieślniczego, na którym obecny był pełnomocnik rządu i przedstawiciele 
ministerstwa przemysłu. ustalono, że komitet zajmie się organizacją cechów, będzie wydawał zezwolenia na prowadzenie warsz-
tatów i ustalał ceny artykułów rzemieślniczych, które zabroniono sprzedawać po cenach wolnorynkowych. Wybrana też została 
Komisja inwentaryzacyjna, która miała przeprowadzić spis warsztatów poniemieckich, przekazanych następnie do dyspozycji 
komitetu. zgodę na prowadzenie tych zakładów otrzymywali rzemieślnicy polscy, którzy zwracali pieniądze Komisji likwidacyj-
nej jedynie za surowiec znajdujący się w warsztacie. podczas zebrania postanowiono również usunąć z Komitetu rzemieślni-
czego byłych volksdeutsów, a w późniejszym czasie wielu z nich odebrano – prowadzone dotychczas – warsztaty, na podstawie 
odgórnych zarządzeń władz.

1945 r. 3.07. – na zebraniu w obecności delegata izby rzemieślniczej z poznania przemianowano Komitet rzemieślniczy 
na powiatowy związek cechów. W wyniku wyborów ukonstytuował się zarząd w następującym składzie: Feliks Forysiak – 
przewodniczący, Władysław olejnik – zastępca, zbigniew Hadryś – sekretarz i leon Górka – skarbnik. powiatowy związek 
cechów miał zająć się koordynacją współpracy cechów, reprezentować rzemiosło na terenie powiatu i miasta, przedstawiać 
odpowiednie wnioski i życzenia izbie rzemieślniczej w poznaniu oraz wydawać pozwolenia na prowadzenie warsztatów.

rok 1945 był okresem żywiołowego i często niekontrolowanego uruchamiania warsztatów rzemieślniczych, których losy 
były niejednokrotnie bardzo zmienne. dało się to odczuć również na terenie powiatu, a w mniejszym stopniu w Kępnie. 

Tabela nr 13: Liczba warsztatów rzemieślniczych w poszczególnych branżach w Kępnie i w powiecie kępińskim w latach 1945–1948

Branże
Ilość warszta-
tów w 1945 r.

Ilość warszta-
tów w 1946 r.

Ilość warszta-
tów w 1947 r.

Ilość warszta-
tów w 1948 r.

powiat Kępno powiat Kępno powiat Kępno powiat Kępno
Grupa budowlana i mineralna 47 23 33 17 36 20 36 20
Grupa drzewna 58 12 68 18 61 18 55 19
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Grupa metalowa i elektryczna 90 21 122 25 110 30 84 26
Grupa włókiennicza 98 39 99 37 89 31 92 36
Grupa skórzana 109 27 119 24 100 26 95 26
Grupa spożywcza 110 32 111 27 121 25 103 27
Grupa papiernicza i poligraficzna 5 3 10 4 8 5 10 6
Grupa usługowa 25 77 27 9 24 10 35 16

RAZEM: 542 164 589 161 549 165 510 179
Źródło: stanisław Kowalski, Rozwój rzemiosła w Kępnie w okresie 20–lecia Polski Ludowej, praca magisterska, Wrocław 1968 r., s. 42, 45, 50

jak wynika z tabeli w początkowym okresie powstało dużo warsztatów rzemieślniczych, których znaczenie dla miasta 
i powiatu było istotne, gdyż zaopatrywały ludność w najbardziej potrzebne artykuły żywnościowe i przemysłowe. spadająca 
ilość warsztatów na wsi była wynikiem ruchów migracyjnych i ustabilizowała się dopiero w 1948 roku. natomiast w Kępnie 
dzięki pomyślnej koniunkturze ilość warsztatów w 1948 r. w porównaniu z latami poprzednimi znacznie się zwiększyła.

z  inicjatywy rzemieślników kępińskich: Feliksa Forysiaka, Feliksa Głowinkowskiego oraz księgowego Feliksa Gruszki 
powstała w Kępnie pomocnicza spółdzielnia członków.

1947 r. 13.06. – Walne zgromadzenie członków cechów powzięło uchwałę o powołaniu pomocniczej spółdzielni człon-
ków, która w dniu założenia liczyła 12 osób. spółdzielnie pomocnicze miały prowadzić wspólne składy surowców i artyku-
łów gotowych, organizować zbyt wyrobów oraz użytkowanie maszyn. W Kępnie działalność pomocniczej spółdzielni człon-
ków w pierwszym okresie polegała przede wszystkim na prowadzeniu działalności zaopatrzeniowej na rzecz członków oraz 
na kooperacji w zakresie produkcji obuwia, a potem również odzieży. ilość uczestników tej spółdzielni przy końcu 1947 r.  
wyniosła 145 osób. ta liczebność była wykładnikiem polityki państwa w stosunku do rzemiosła indywidualnego, która zaczy-
nała polegać na wprowadzaniu ograniczeń w zaopatrywanie rzemiosła w surowce.

rzemieślnicy zrzeszeni byli w cechy i zgodnie ze statutem z 1946 r. obowiązkowymi ich członkami mogli zostać ci, którzy 
wykonywali samoistne rzemiosło. statut przewidywał również członkostwo dobrowolne i honorowe. W 1948 r. struktura 
organizacyjna cechów ulega sporym zmianom.

1948 r. 3.04. – ukazał się dekret o częściowej zmianie prawa przemysłowego wprowadzającego przymus cechowy. zgodnie 
z  nowym prawem rzemieślnicy mieli obowiązek należeć do właściwych zawodowo cechów, które łączyły się w  okręgowe 
związki cechów. taka organizacja miała ułatwić rzemieślnikom załatwienie spraw na miejscu bez potrzeby udawania się do 
siedziby izby rzemieślniczej, ale jednocześnie przymus cechowy ograniczał w pewnym stopniu samodzielność rzemieślników.

W  zaopatrzeniu mieszkańców w  artykuły żywnościowe i  przemysłowe dużą rolę odgrywał handel, który po wojnie 
początkowo skupiał się przede wszystkim w rękach prywatnych. z biegiem czasu zaczęły powstawać państwowe i spółdziel-
cze placówki, jednak w 1948 r. nadal przeważały zdecydowanie prywatne sklepy.

1945 r. marzec – powstała spółdzielnia Kolejowa „ruch”, która w Kępnie posiadała trzy wytwórnie wód gazowych 
i rozlewnię piwa.

1945 r. maj – utworzona została w mieście spółdzielnia spożywców „jedność”, która w 1947 r. liczyła 375 członków 
i posiadała 5 sklepów.

1945 r. 5.06. – powstała spółdzielnia skupu i sprzedaży zwierząt rzeźnych i Hodowlanych. Wartość obrotu wolnoryn-
kowego w 1945 r. wyniosła 9 632 779 zł (m.in. 925 sztuk świń, 1507 bydła, 1309 cieląt), w 1947 r. 118 627 617 zł (5722 sztuki 
świń, 822 bydła, 633 cieląt). oprócz tego w Kępnie istniały jeszcze inne spółdzielcze placówki handlowe, takie jak: spółdziel-
nia Księgarsko–papiernicza (rynek 35), spółdzielczy dom towarowy na rynku, do którego należały jeszcze dwa sklepy oraz 
powiatowy związek Gminnych spółdzielni „samopomoc chłopska” (magazyny, czyszczalnia zbóż i sklep nasienny).

1946 r. – w Kępnie funkcjonowało 79 sklepów prywatnych, w tym m.in. 24 spożywcze, 10 ogrodniczych, 6 z materiałami, 
5 komisowych, 4 księgarnie, 3 drogerie, 3 z rowerami i częściami do nich, 3 obuwnicze, 3 żelazne, 2 elektryczne i 2 sprzętu 
kuchennego.

1948 r. maj – spółdzielnia „ruch” i „jedność” połączyły się, tworząc powszechną spółdzielnię spożywców (pss), która 
przy końcu 1949 r. liczyła 1407 członków, posiadała 14 sklepów, wytwórnię wód gazowanych, masarnię i piekarnię.

duży wpływ na rozwój gospodarczy miasta, a szczególnie handlu, miały targi (dwa razy w tygodniu) i jarmarki (cztery 
razy w roku). tam można było kupić przede wszystkim artykuły żywnościowe i artykuły tzw. pierwszej potrzeby. Handlowa-
no też zwierzętami, np. w czasie targów spędzano prawie 28 tys. sztuk prosiąt.
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1948 r. 22–29.08. – w Kępnie zorganizowano Wystawę powiatową i targi, nad którą patronat objął zygmunt piękniew-
ski – przewodniczący Wojewódzkiej rady narodowej, a w Komitecie Honorowym był m.in. gen. Wsiewołod strażewski, 
dowódca okręgu Wojskowego poznań. na czele prezydium Komitetu Wykonawczego stali: józef scholl – starosta powiatowy 
oraz stanisław Grochola – przewodniczący powiatowej rady narodowej. Wystawa obrazowała dorobek Kępna i wszystkich 
gmin powiatu kępińskiego w dziedzinie rozwoju gospodarczo–społecznego i kulturalnego. W czasie wystawy w poszcze-
gólnych dniach odbyły się zjazdy organizacji społecznych, związków zawodowych, partii politycznych, organizacji młodzie-
żowych i starostów powiatowych województwa poznańskiego oraz powiatowy sejmik spółdzielczości i cechów rzemieśl-
niczych. W ostatnim dniu wystawy zorganizowano dożynki powiatowe, a w pierwszym dniu nastąpiło odsłonięcie pomnika 
bohaterów, który znajduje się na rynku.

8. Gospodarka komunalna

W Kępnie po wojnie władze miasta musiały jak najszybciej zająć się problemami, których rozwiązanie okazało się koniecz-
ne dla codziennego życia mieszkańców. były to sprawy związane z dostarczeniem artykułów żywnościowych i uruchomie-
niem zakładów komunalnych, które zapewniłyby dostawy wody, gazu i  energii elektrycznej niezbędnych dla egzystencji 
mieszkańców Kępna i powiatu.

nie było specjalnych problemów z dostarczeniem wody przez wodociągi, choć w nieco mniejszej ilości niż przed wojną 
(w 1947 r. było 562 konsumentów, którym dostarczono 142,2 tys. m3).

dużym problemem stało się dostarczanie gazu, co związane było z koniecznością przeprowadzenia remontów i zapew-
nieniem dostaw węgla.

1945 r. 20.04. – rada miejska podjęła decyzję o okresowym wstrzymaniu wytwarzania gazu z powodu braku węgla.
1945 r. 8.06. – wznowienie działalności gazowni miejskiej dzięki zapewnieniu regularnych dostaw węgla. mimo to jeszcze 

przez pewien czas dostawy gazu były ograniczone w określonych godzinach. W 1947 r. rurociąg miał długość 12 km, a ilość 
dostarczanego gazu wynosiła 315,5 tys. m3.

Władze miejskie natrafiały także na duże trudności związane z zasilaniem Kępna w energię elektryczną, miasto nie posiada-
ło własnej elektrowni i korzystało z dostaw prądu ze Śląska. W kwietniu 1945 r. w miejscowym młynie zainstalowano dynamo, 
aby choć częściowo uniezależnić się od dostaw prądu z zewnątrz. jednak ilość dostarczanej energii elektrycznej nie pokrywała 
potrzeb miasta, tym bardziej, że zakwaterowane w Kępnie wojska sowieckie w nadmiarze zużywały prąd. z tego tytułu mrn 
uchwaliła, 6 czerwca 1945 r., iż zwalnia burmistrza z odpowiedzialności za dostawy energii elektrycznej dla miasta.

1945 r. 17.11. – w celu rozwiązania kwestii odpowiedniego zasilania miasta w energię elektryczną mrn zatwierdziła 
z okręgową siecią elektryczną Śląska opolskiego tymczasową umowę z 22 października 1945 r., która przewidywała oddanie 
sieci elektrycznej na terenie Kępna i powiatu pod administrację tejże okręgowej sieci, co było równoznaczne z regularnymi 
dostawami prądu.

duże braki w zaopatrzeniu w węgiel, benzynę i w dostawach energii elektrycznej powodowały, że produkcja podstawo-
wych artykułów żywnościowych stawała się niewystarczająca. W związku z tym, aby zapewnić – choć w części – zapotrzebo-
wanie na żywność, niezbędną do życia, wprowadzono kartki i to w ograniczonym zakresie.

racjonowane były także benzyna i węgiel. o olbrzymich brakach w dostawach węgla i artykułów żywnościowych świad-
czą decyzje podjęte przez egzekutywę Kp ppr 

3 października 1945 r. otóż, na tym posiedzeniu określono wysokość świadczeń, do jakich zobowiązani zostali rolnicy 
w  powiecie kępińskim do końca października. mieli dostarczyć na rzecz państwa 2250 t ziemniaków oraz 500 t ziarna 
i dopiero wtedy, gdy wywiązywali się z tych zobowiązań, otrzymywali do rozdziału 200 t węgla po 260 zł za tonę.

1949 r. – władze zniosły kartki na żywność w Kępnie i w powiecie, gdyż nastąpiła poprawa zaopatrzenia w artykuły 
żywnościowe.

1953 r. – zniesiony został system wydawania bonów na zakup artykułów deficytowych innych niż żywność.

9. Rozwój oświaty i kultury

W 1945 r. olbrzymiego wysiłku wymagało zorganizowanie w Kępnie i w powiecie szkolnictwa, gdyż wszystko trzeba było 
zaczynać od podstaw. z ogromnym zapałem zajęli się tym przedwojenni nauczyciele, którzy utworzyli powiatowy Komitet 
szkolny. jego przewodniczącym został stanisław Flaczyk. zajął się on organizacją szkolnictwa podstawowego, powierzając 
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realizację tego zadania Władysławowi Śpikowskiemu. początki nauki w  szkołach były bardzo trudne, brakowało w  nich 
ławek, tablic, przyborów oraz programów szkolnych, podręczników, nie było także zeszytów, piór i atramentu dla uczniów.

największym problemem okazał się jednak brak nauczycieli. W  1945 r. w  powiecie kępińskim pracowało tylko 120 
wykwalifikowanych nauczycieli, 60 niewykwalifikowanych, tymczasem uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych, 
było 11 404, czyli na jednego nauczyciela przypadało 63 uczniów. W związku z tym inspektorat oświaty w Kępnie zorgani-
zował kurs z zakresu metodyki w kl. i-iV dla nauczycieli niewykwalifikowanych.

odbył się też półroczny kurs pedagogiczny dla uzdolnionej młodzieży, która ukończyła kursy oświatowe dla dorosłych. 
W ten sposób przeszkolono 35 osób, które wprowadzono do zawodu nauczycielskiego.

z powodu braku podręczników nauczycielom dostarczano doraźnie broszury, które można było nabyć w inspektoracie 
oświaty w Kępnie, „płacąc” za nie m.in. jajkami. W uruchomieniu szkół ogromną pomoc wykazali rodzice, którzy remonto-
wali budynki szkolne i dostarczali opał.

olbrzymi zapał i poświęcenie wykazali też nauczyciele, którzy uczyli w niezwykle trudnych warunkach, bardzo często 
zamiast pensji otrzymywali prowiant. po wojnie w Kępnie nauka rozpoczęła się w dwóch szkołach podstawowych.

1945 r. 22.02. – w szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Kępnie rozpoczął się rok szkolny, który zakończył się 15 lipca. 
W budynku przy ulicy sienkiewicza 21 działalność rozpoczęła szkoła podstawowa nr 1 w Kępnie. Funkcję kierownika szkoły 
pełnił józef Halardziński (pierwsi nauczyciele to: stanisław Flaczyk, Hipolit młynarz, Felicja Hajdrychówna, maria czerniaw-
ska, stefan Wojciechowski, maria Żero i inni). do szkoły uczęszczało 500 uczniów (północny region Kępna i baranowa), 
którzy uczyli się w 20 salach lekcyjnych, przy pomocy 20 nauczycieli. W roku szkolnym 1947/1948 w szkole przebywało 573 
uczniów, natomiast liczba nauczycieli zmniejszyła się do 16 osób. jako ciekawostkę można podać fakt, że 15 lipca 1945 r., gdy 
zakończył się rok szkolny, z powodu braku druków nie wydano uczniom świadectw, promowanych i niepromowanych do 
następnej klasy umieszczono na wspólnej liście. 

drugą szkołą była szkoła podstawowa nr 2 w Kępnie. mieściła się ona w budynku przy ul. szkolnej 5. tutaj także szkołę 
doprowadzono do stanu użyteczności dzięki pomocy rodziców, nauczycieli, uczniów i szczególnej ofiarności pierwszego 
kierownika szkoły – Władysława Śpikowskiego. do placówki zapisało się 763 uczniów, a  ilość nauczycieli dochodziła  
do 12 osób. 

Tabela nr 14: Liczba klas, uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie w latach 1945–1948

Rok szkolny Ilość klas Ilość uczniów Ilość nauczycieli

1945 15 490-516 12
1945/1946 13 563 13
1946/1947 14 597 14
1947/1948 15 644 13

Źródło: Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie w latach 1945–2004, pod red. lidii luźniak, Kępno 2004, s. 9, 11

po Wacławie Śpikowskim kierownikami szkoły zostali: Władysław pawelczyk (1945–1946), Hipolit młynarz (1946–1949).
1945 r. marzec – w Kępnie wznowiło działalność państwowe Gimnazjum i liceum Koedukacyjne. pierwszym dyrekto-

rem po wojnie był adolf paczosa, który przy pomocy Władysława orsztynowicza, elżbiety bąkowskiej i innych nauczycie-
li, rodziców, a także uczniów doprowadził do uruchomienia szkoły, choć były problemy z brakiem opału i światła. sprzęt 
szkolny znajdował się w różnych miejscach w Kępnie, np. ławki szkolne znaleziono w bralinie. po adolfie paczosie dyrekto-
rem szkoły została Kazimiera Górkowa. ostatecznie w pierwszym roku szkolnym (marzec 1945 r. – lipiec 1945 r.) do szkoły 
uczęszczało 250 uczniów (rozpiętość ich wieku była bardzo duża, bo od 16. do 25. roku życia). W szkole pracowało 8 nauczy-
cieli, w następnym roku szkolnym 1945/1946 naukę pobierało 476 uczniów, których uczyło 15 nauczycieli. nauka w Gimna-
zjum trwała 4 lata, a w liceum 2 lata, funkcjonowały wówczas klasy humanistyczne i matematyczno–przyrodnicze. W roku 
szkolnym 1946/1947 4–letnie gimnazja zostały przekształcone w 3–letnie, a 2–letnie liceum utrzymano na dotychczasowych 
zasadach. W roku szkolnym 1947/1948 nastąpiły dalsze zmiany organizacyjne. Wprowadzono jednolitą szkołę ogólnokształ-
cącą złożoną z 7–letniej szkoły podstawowej i 4–letniego liceum. tak więc liceum kępińskie od roku szkolnego 1948/1949 
stało się 4–letnią szkołą ogólnokształcącą, obejmującą klasy od 8 do 11.

W 1948 r. zorganizowana została wystawa dorobku Gimnazjum i liceum połączona z i zjazdem absolwentów i Wycho-
wanków państwowego Gimnazjum i liceum w Kępnie. zjazd odbył się 28 sierpnia 1948 r. jego przewodniczącym został 
tomasz Godzina, postać powszechnie znana i szanowana w Kępnie, m.in. ze względu na zasługi, jakie położył dla miasta. 
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W organizację zjazdu zaangażowali się: alfons rybak, pelagia zalewska i zenon polak. W zjeździe wzięło udział około 170 
absolwentów i wychowanków. Wówczas to odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci poległych i pomordowanych w czasie 
wojny uczniów oraz absolwentów Gimnazjum i liceum. uczestnicy zjazdu przekazali na rzecz szkoły zakupione przez siebie 
urządzenia radiofoniczne.

1945 r. 15.09. – działalność rozpoczęła dokształcająca szkoła zawodowa, której organizatorem był nauczyciel szkoły 
powszechnej, stanisław Flaczyk. siedzibą szkoły zawodowej stał się budynek szkoły podstawowej nr 1 w Kępnie. Funkcję 
dyrektora tejże szkoły pełnił Wincenty Warszawski (1945–1949). placówka naukę rozpoczęła 15 września 1945 r., uczęszcza-
ło wtedy do niej 99 uczniów (4 oddziały), którzy edukowani byli przez 7 nauczycieli. uczniów ciągle przybywało i 1 grudnia 
1945 r. szkoła liczyła już 105 uczniów, liczba nauczycieli zwiększyła się do ośmiu. W roku szkolnym 1946/1947 do szkoły 
uczęszczało 125 uczniów (5 oddziałów), zatrudnionych w niej było 10 nauczycieli.

1946 r. – od tego roku działalność zaczyna miejska szkoła przysposobienia Handlowego, która następnie uzyskała status 
szkoły państwowej. najpierw jednak w 1945 r. zorganizowany został prywatny, roczny kurs handlowy finansowany przez 
spółdzielnie, kupiectwo i rzemiosło. W kursie brało udział 42 uczniów. W 1946 r. kursy te zostały zatwierdzone jako miejska 
szkoła przysposobienia Handlowego. W  1947 r. do szkoły uczęszczało 83 uczniów, a  pracowało w  niej 13 nauczycieli. 
szkołę przysposobienia Handlowego, która działała do 1948 r., ukończyło 172 uczniów. placówka była częściowo wspierana 
przez spółdzielnie, kupiectwo oraz rzemiosło, do 1948 r. otrzymała 404 500 zł dotacji. szkoła mieściła się w budynku przy  
ul. staszica 8.

Władze kępińskie z roku na rok zwiększały fundusze na cele oświatowe, w 1947 r. wyniosły one 1163,5 zł. Ważnym 
problemem była także kwestia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, szczególnie tymi, które pochodziły z  rodzin 
będących w trudnej sytuacji materialnej.

W  1946 r. w  Kępnie władze miejskie wspólnie z  ligą Kobiet zorganizowały przedszkole, do którego uczęszczało na 
początku 30 dzieci z rodzin robotniczych i wielodzietnych. placówka znajdowała się przy ul. dąbrowskiego.

działający w  ramach starostwa powiatowego referat opieki nad dzieckiem i  młodzieżą zorganizował dożywianie, 
w 1947 r. w przedszkolach oraz w szkołach powszechnych skorzystało z niego 3500 dzieci. tenże referat prowadził też 
kolonie i półkolonie, z których w 1947 r. skorzystało 1160 młodzieży. opieką materialną i oświatową otoczono 360 sierot.

sprawami szkolnictwa w mieście zajmował się Wydział oświaty w starostwie powiatowym, na czele którego stał inspektor 
szkolny. byli nimi kolejno: Hubert Kien, stefan Wojciechowski, leon stasierski, stanisław błochowiak i Henryka Waruszew-
ska.

Życie kulturalne w  Kępnie i  powiecie miało dość ograniczony charakter. jego rozwojem i  koordynacją zajmował się 
najpierw referat Kultury w starostwie powiatowym, a następnie referat Kultury w urzędzie miejsko–Gminnym. przy radzie 
miejskiej działała także Komisja Kultury i oświaty, która również dużo czasu poświęcała sprawom kultury w mieście.

Życie kulturalne, jakie rozwijało się po wojnie, ograniczało się do kilku dziedzin, a przede wszystkim do czytelnictwa 
książek i gazet, rozwoju radiofonii, a także działalności zespołów artystycznych w szkołach i zakładach.

1945 r. – powstała miejska biblioteka publiczna z siedzibą przy ul. lipowej. liczyła ona początkowo 646 książek (140 
czytelników), w następnym 1946 r. ilość woluminów wzrosła do 915, a w 1947 r. do 1550 (czytelników 500, wypożyczeń    13 
570).

1946 r. – na mocy ustawy z marca 1946 r. w budynku inspektoratu szkolnego przy ul. dąbrowskiego 1 powstała powia-
towa biblioteka publiczna. aby zakupić do biblioteki książki, w ramach Święta oświaty w 1946 r., zorganizowano zbiórkę 
pieniędzy. W 1947 r. kontynuowano zbiórkę funduszy na zakup książek, przede wszystkim w czasie Święta oświaty. akcja 
funkcjonowała pod hasłem Milion złotych na książki. zebrano wtedy 1 680 000 zł, co stanowiło największą sumę pozyskaną 
w tym dniu w polsce. za zajęcie pierwszego miejsca w kraju Kępno zdobyło nagrodę ministra oświaty w postaci książek na 
sumę 1 500 000 zł.

dzięki tym funduszom powiatowa biblioteka publiczna liczyła wkrótce 4633 woluminy. przy szkołach istniały także 
biblioteki, w których razem w całym powiecie i Kępnie zgromadzono 14 200 książek. oprócz czytelnictwa książek władze 
starały się upowszechnić także czytelnictwo prasy.

1945 r. 29.01. – powstał powiatowy oddział informacji i propagandy, który miał swoją siedzibę w budynku na rynku 
37. oddział zajmował się sprawą czytelnictwa prasy. W skład tego oddziału weszli: Kazimierz oleksiak, stanisław czekal-
ski, Kazimierz Kużaj, czesław skiba i Witold naczke. nieco później kierownikiem tej placówki został Konrad marczyński, 
a referentem działu masowego józef Kurpisz (późniejszy starosta kępiński). od początku swego istnienia powiatowy oddział 
informacji i  propagandy wydawał codzienną gazetkę „najnowsze Wiadomości” w  ilości od 500 do 1000 egzemplarzy.  
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redakcję gazetki stanowili: Kazimierz Kużaj, Kazimierz oleksiak (red. naczelny) i  bogdan zalewski. ta dwustronicowa 
gazetka zawierała informacje z frontu, wiadomości ogólne z kraju i ze świata, wiadomości lokalne, w ramach których były 
umieszczane zarządzenia urzędowe i dział ogłoszeniowy. „najnowsze Wiadomości” wychodziły do końca maja.

z kolei władze miasta wydawały pismo o nazwie „zarząd miasta w Kępnie”, w którym umieszczane były komunikaty 
i zarządzenia dotyczące Kępna i okolicy.

niezależnie od tego oddział informacji sprowadzał po kilkadziesiąt lub kilkaset egzemplarzy gazet centralnych 
i wojewódzkich, takich jak: „Wola ludu”, „rzeczpospolita”, „polska zbrojna” i „Głos Wielkopolski”. szerszy rozwój prasy 
nastąpił dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku.

W dużo szybszym tempie rozwijała się radiofonia, choć i w tym wypadku ilość odbiorników radiowych zwiększyła się 
wydatnie także dopiero w latach pięćdziesiątych XX w. (około 2000 radioodbiorników).

1945 r. – w Kępnie z inicjatywy Wacława Kokocińskiego wznowiono działalność muzeum. placówka miała do swojej 
dyspozycji jedno pomieszczenie w budynku sądu. Kierownikiem muzeum została stanisława Witkowska. W tymże roku, 
w dawnej sali gimnastycznej tzw. „sokolni”, uruchomione zostało kino „bajka”, które mogło pomieścić 250 osób.

działalność kulturalna miała także miejsce w szkołach, niektórych zakładach pracy, gdzie powstawały zespoły artystyczne 
oraz chóry, które uświetniały różne okolicznościowe imprezy i akademie. Wśród szkół wyróżniało się kępińskie Gimnazjum, 
w którym działał chór mieszany pod batutą Hipolita młynarza.

10. Służba zdrowia

służba zdrowia w Kępnie przez pierwsze miesiące po wojnie była w bardzo trudnej sytuacji. przede wszystkim odczu-
wało się brak lekarzy, wyposażenia i lekarstw. sytuację pogarszał fakt, że w Kępnie i w powiecie brakowało zakładów służby 
zdrowia w zakresie lecznictwa otwartego. szpital w Kępnie musiał więc spełniać rolę wszechstronnej placówki obejmującej 
swym zasięgiem powiat z ostrzeszowem i zachodnią częścią powiatu wieruszowskiego.

W szpitalu było wtedy 12 pomieszczeń (390 m2), z których część znajdowała się w drewnianym baraku. początkowo 
szpital dysponował 40 łóżkami dla chorych, a leczeniem zajmował się tylko jeden lekarz. pierwszym ordynatorem i zarazem 
dyrektorem szpitala został dr mieczysław marszałek, po nim funkcję objął dr radek. oprócz lekarza w szpitalu zatrudnionych 
było jeszcze 22 pracowników, wśród nich najwięcej było sióstr boromeuszek, których przełożoną była siostra maria adolfina.

liczba chorych leczonych w szpitalu w 1945 r. wyniosła 1013 osób. z biegiem czasu szpital zaczął się rozbudowywać 
i rozwijać.

1947 r. – przebudowano i  urządzono w  mieszkaniu pracowniczym przy ul. Gen. sikorskiego 1 oddział położniczy 
(powierzchnia sal szpitalnych wzrosła do 468 m2). ilość leczonych w szpitalu chorych powiększyła się do 1066 osób.

1948 r. – powstał oddział ginekologiczny (powierzchnia sal zwiększyła się do 537 m2, a ilość chorych wyniosła 1498 osób). 
W tymże roku blisko szpitala wybudowano kostnicę.

„Najnowsze wiadomości” – 
codzienna gazetka wydawana przez POIiP, 

ze zbiorów prywatnych autora

Pracownicy Powiatowego Oddziału Informacji 
i Propagandy w Kępnie – 1945 r. W środku ze zwróconą głową 

Konrad Marczyński – kierownik POIiP, 
ze zbiorów prywatnych marii abram
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11. Rozwój sportu

ruch sportowy w Kępnie, po wojnie, zaczął odradzać się stopniowo, m.in. w postaci reaktywowania niektórych klubów 
z okresu międzywojennego i powstawania nowych.

1945 r. 5.05. – w Kępnie otwarto kąpielisko.
1945 r. – kolejarze powołali Klub sportowy „ruch” (Ks „ruch”), który kładł nacisk na rozwój piłki nożnej, a organizato-

rami klubu byli: Gorący, Kasprzak i Kazimierz mróz.
W tamtych czasach zawodnicy i trenerzy na ogół we własnym zakresie organizowali przejazdy, a nawet pokrywali ich 

koszty, natomiast zawodnicy „ruchu” byli w lepszej sytuacji, ponieważ finansowano ich wyjazdy na mecze.
z inicjatywy wojskowych i takich działaczy jak: baranowski, stanisław czekalski i Gumny powstał w 1945 r. w Kępnie 

Wojskowy Klub sportowy „polonia” (WKs „polonia”).
1946 r. – Ks „ruch” i WKs „polonia” połączyły się i utworzyły nowy, wspólny klub o nazwie Kolejowy Klub sportowy 

„zjednoczeni” (KKs „zjednoczni”). do Klubu w 1949 r. należało 67 osób. największą wagę w klubie przywiązywano do 
stworzenia silnej drużyny w piłkę nożną. drużyna piłki nożnej brała udział w rozgrywkach klasy „a” – była to wówczas 
najwyższa klasa w województwie poznańskim.

W klubie uprawiano także lekkoatletykę, piłkę siatkową, koszykową i szczypiorniak.
W wyniku wyborów prezesem klubu został stanisław czekalski, sekretarzem – Kazimierz mróz, a skarbnikiem józef 

płonka. następnymi prezesami w latach 1946–1951 byli: cichocki, stanisław ziemniak, Gromnica i roman dąbrowski.
1947 r. – w Kępnie odbyła się trzydniowa mała olimpiada pomiędzy powiatami szamotuły – Kępno.

12. Organizacje społeczno-zawodowe i młodzieżowe

W wolnym od okupanta Kępnie powstało szereg organizacji o różnych profilach i programach. początkowo organizacje 
te działały dość samodzielnie, ale z biegiem czasu ppr dążyło do tego, aby je sobie całkowicie podporządkować i narzucić im 
ideologię marksistowską. nie trzeba było tego stosować w stosunku do organizacji młodzieżowych, które były przybudówka-
mi partii wchodzących w skład bloku stronnictw demokratycznych.

W Kępnie działały wtedy takie organizacje społeczne jak: polski czerwony Krzyż (pcK), polski związek zachodni (pzz), 
liga Kobiet (lK), liga lotnicza (ll), liga morska (lm) i towarzystwo przyjaźni polsko–radzieckiej (tppr).

1945 r. – w Kępnie reaktywował swą działalność oddział polskiego czerwonego Krzyża (pcK), który od początku przeja-
wiał dużą aktywność. udzielał pomocy tym kępnianom, którzy wywiezieni przez okupanta z  miasta, stracili często cały 
dorobek życia oraz repatriantom z rosji sowieckiej przemieszczającym się przez Kępno na ziemie odzyskane. członkowie 
pcK brali udział w przygotowywaniu dla nich stołówek i noclegów. oddział pcK w Kępnie organizował też zbiórki na rzecz 
wdów i sierot, których nie stać było na zapewnienie sobie utrzymania. W 1948 r. działały w Kępnie i powiecie trzy Koła, które 
zrzeszały 1280 osób.

1945 r. kwiecień – w Kępnie powstał polski związek zachodni, do którego należało kilkudziesięciu członków. Włączył 
się on w organizację akcji osadniczej na ziemiach odzyskanych.

1947 r. 22.02. – w Kępnie powstała liga Kobiet, licząca we wrześniu 1948 r. 146 osób, które zrzeszone były w trzech 
Kołach. liga urządziła własną stołówkę i szwalnię. W 1948 r. działaczkom przydzielono świetlicę, w której organizowano 
odczyty dla kobiet i zajęcia dla dzieci i młodzieży.

prelegentki ligi na spotkaniach wygłaszały odczyty, dotyczące zasad higieny, kultury życia codziennego, wychowania 
dzieci i młodzieży, a obok tego propagowały zalety ustroju socjalistycznego.

aby jeszcze bardziej nadać lidze Kobiet charakter lewicowy Kp ppr w swoim sprawozdaniu z 20 listopada 1948 r. zalecał, 
aby każda żona naszego towarzysza należała do Ligi Kobiet, z kolei 17 września 1949 r., na zebraniu Koła Kobiet przy pKr pps 
sformułowano podobny wniosek mówiący o tym, aby każda członkini PPS należała do Ligi Kobiet.

1948 r. – w Kępnie powstało towarzystwo przyjaźni polsko–radzieckiej. W 26 Kołach w Kępnie i w powiecie zrzeszo-
nych było 2891 członków. towarzystwo organizowało miesiące przyjaźni polsko–radzieckiej. z tej okazji odbywały się akade-
mie i spotkania połączone z odczytami o zsrr.

do innych, ważnych organizacji społecznych należały: liga lotnicza, liga morska (w 1948 r. dwa Koła – 480 członków) 
i towarzystwo przyjaźni Żołnierza (tpŻ).
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po wojnie w kępińskich zakładach pracy, w placówkach i instytucjach tworzone były związki zawodowe. W listopadzie 
1945 r. działały dwie organizacje związkowe, które liczyły 115 członków, w grudniu 1946 r. ilość ta wzrosła do 2623 osób (15 
oddziałów), w listopadzie 1948 r. do związków należało już 5376 pracowników (44 oddziały).

do najstarszych i najbardziej prężnych należały: związek nauczycielstwa polskiego (znp), związek zawodowy Koleja-
rzy (zzK) oraz związki handlowców i pracowników przemysłu.

1946 r. – wszystkie związki zawodowe na terenie miasta i  powiatu zrzeszone były w  powiatowej radzie związków 
zawodowych (przz), której przewodniczącym został Władysław urbański.

związki zawodowe całkowicie podporządkowano Kp ppr w Kępnie, o czym świadczy następujący fragment sprawoz-
dania Kp ppr z 1948 r.: wszystkie ważniejsze sprawy uzgadniane są z KP PPR, a przewodniczącym związków zawodowych jest 
nasz tow. Urbański, który związki prowadzi w myśl linii partii.

W wyzwolonym Kępnie powstały także organizacje kombatanckie takie jak: związek inwalidów Wojennych, związek uczest-
ników Walki zbrojnej i związek byłych Więźniów politycznych, który przez władzę ludową uważany był za organizację reakcyj-
ną, wrogą polsce ludowej. W celu podporządkowania sobie organizacji społecznych i kombatanckich, 23 września 1948 r.,  
zebrał się aktyw ppr i pps i postanowił wytypować trójki polityczne, które miały za zadanie, w związku ze zbliżającymi się 
wyborami, doprowadzić do tego: żeby jak najwięcej naszych towarzyszy weszło do zarządów poszczególnych stowarzyszeń. Trójki 
powinny także dążyć do tego, aby nadać właściwy kierunek polityczny tym organizacjom. Wytypowane trójki miały sprawować 
nadzór polityczny nad dziewięcioma organizacjami, jakie wtedy działały.

na wsi bardzo ważną rolę gospodarczą odgrywał związek samopomocy chłopskiej (zsch), który zajmował się zbytem 
produktów rolnych i  organizacją zaopatrzenia. po początkowych trudnościach w  powstawaniu na wsi oddziałów zsch 
ich liczba szybko rosła, o czym świadczą następujące dane: listopad 1945 r. – 6 oddziałów, 565 członków; grudzień 1946 r. –  
49 oddziałów, 1206 członków; wrzesień 1948 r. – 101 oddziałów, 4194 członków.

przejęcie władzy w oddziałach zsch stało się niezwykle ważne dla ppr, gdyż dawało olbrzymie wpływy na wsi. Kp ppr nie 
przebierał więc w środkach, aby podporządkować sobie terenowe zarządy oddziałów zsch oraz zarząd powiatowy, co znala-
zło doskonałe odzwierciedlenie w sprawozdaniu Komitetu powiatowego partii z 20 listopada 1948 r., w którym czytamy: (…) 
w odbywających się obecnie wyborach do ZSCh Partia nasza na wszystkich szczeblach bierze czynny udział i posiada decydujący 
wpływ na wybory. Do wszystkich dotychczas odbytych wyborów do zarządów ZSCh w przeważającej liczbie weszli nasi towarzy-
sze (...) KP PPR każde przeprowadzone wybory ściśle kontroluje.

ppr dążyła również do uzyskania wpływu na młodzież, poddając ją intensywnej indoktrynacji komunistycznej poprzez 
działające do lipca 1948 r. lewicowe organizacje takie jak: związek Walki młodych – zWm (powstał w 1943 r. i podporząd-
kowany był ppr), organizacja młodzieży towarzystwa uniwersytetu robotniczego – omtur (powiązana z pps) i związek 
młodzieży Wiejskiej „Wici” – zmW „Wici” (powiązany z sl). Wszystkie te organizacje działały na terenie Kępna i powiatu.

1945 r. – wiosną 1945 r. w Kępnie powstał oddział zWm, który liczył początkowo około 40 członków, by w pierwszej 
połowie 1948 r. osiągnąć liczbę 800 osób. od początku zWm był pod wpływem i kontrolą Kp ppr, który wyznaczał opieku-
nów tej organizacji. także przewodniczący zWm w powiecie wywodzili się z szeregów ppr, jak np. Henryk polak.

Fragment sprawozdania KP PPR w Kępnie z działalności za 1948 r. dotyczący wyborów do Związku Samopomocy Chłopskiej, 
ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu
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inną próbą wywierania wpływu na 
młodzież było powołanie powszechnej 
organizacji młodzieżowej „służba polsce”.

1948 r. 25.02. – utworzona została 
organizacja o nazwie powszechna organiza-
cja młodzieżowa „służba polsce” oparta na 
wzorach wojskowych.

W  powiecie kępińskim utworzono 20 
brygad pracy liczących 3931 osób.

1948 r. 21–22.07. – we Wrocławiu odbył 
się zjazd zjednoczeniowy zWm, zmW „Wici” 
i omtur, na którym z tych trzech organizacji 
utworzono jedną o nazwie związek młodzie-
ży polskiej (zmp), całkowicie zależną od ppr. 

zmp był zorganizowany na wzór sowieckiego Komsomołu, a  jego zasady ideowe oparto na marksistowskim, naukowym 
światopoglądzie, demokracji ludowej i walce z imperializmem. W Kępnie i powiecie kępińskim zmp liczył w listopadzie 
1948 r. 1087 członków, a jego przewodniczący, Henryk polak, dawał pełną gwarancję, że organizacja ta będzie podporząd-
kowana Kp ppr.

związek Harcerstwa polskiego (zHp) w Kępnie rozpoczął swoją działalność bardzo szybko. natychmiast, gdy miasto 
stało się wolne, odbyło się spotkanie przedwojennych harcerzy, którzy powołali drużyny harcerskie przy liceum i Gimna-
zjum (drużyna po powstaniu przyjęła imię Księcia józefa poniatowskiego, drużynowym został druh tadeusz cegła), przy 
szkole podstawowej nr 1 w Kępnie (drużynowym adam pankowski) i przy szkole podstawowej nr 2 w Kępnie (drużyna 
przyjęła imię tadeusza Kościuszki, drużynowym został druh czesław niechciał).

nieco później powstały następne drużyny, a także ukształtowała się Komenda Hufca, która formalnie działalność zaczęła 
jesienią 1945 roku. Komendantem Hufca został edward surdyk, a w skład Komendy Hufca wchodzili jeszcze: edmund 
drogi, Feliks przybylski i seweryn zielonka.W tym czasie odnaleziono także przedwojenny sztandar Hufca, który 22.04.1945 
r. został oficjalnie wręczony przez władze polityczne i administracyjne Komendzie Hufca.

latem 1945 r. Komenda Hufca zorganizowała obóz szkoleniowy dla instruktorów harcerskich. Komendantem obozu 
został czesław niechciał. obozy letnie dla harcerzy odbywały się co roku, na ogół w powiecie kępińskim. na przełomie 
1947/1948 r. wyremontowano budynek, tzw. młynarki, który przekazany został harcerstwu na siedzibę Komendy Hufca. od 
05.06.1948 r. nowym komendantem Hufca został czesław niechciał. już wtedy w całym kraju ppr zaczęła dążyć do przepro-
wadzenia zmian w harcerstwie. chodziło o to, aby wykorzenić przedwojenne idee, którymi nadal kierowało się harcerstwo 
i wprowadzić nowe, socjalistyczne zasady na wzór radzieckiego pioniera. W związku z tym przeprowadzono najpierw na 
terenie kraju zwolnienia dotychczasowej kadry harcerskiej, co znalazło odzwierciedlenie także w Kępnie. W 1948 r. komen-
dantem przestał być edward surdyk. W 1949 r. do zHp w powiecie należało 626 członków i 184 zuchów. W samym Kępnie 
do harcerstwa i zuchów razem należało 279 osób, a komendantem pozostał czesław niechciał.

13. Stosunki wyznaniowe

z chwilą powstania polskiej rzeczypospolitej ludowej jej władze zdawały sobie sprawę z tego, że Kościół katolicki w kraju 
stanowi wielką siłę moralną i społeczną (np. wpływał na wzrost poczucia patriotyzmu, kultywował tradycję narodową, głosił 
potrzebę przestrzegania praw obywatelskich zgodnie z konstytucją, w tym prawa do wolności sumienia i wyznania). Kościół 
w  tym czasie cieszył się ogromnym autorytetem i  zaufaniem społecznym. był więc siłą, która dodawała ludziom otuchy 
i moralnej nadziei na przetrwanie tego trudnego okresu, zwłaszcza dla ludzi wierzących, dlatego władza ludowa dążyła do 
osłabienia Kościoła, by ograniczyć jego wpływy w społeczeństwie.

W celu osiągnięcia tych zamierzeń ówczesna władza stosowała podwójną grę. z jednej strony, aby nie zrazić do siebie 
społeczeństwa, ppr stwarzała pozory, że zależy jej na dobrych stosunkach z Kościołem, a z drugiej strony państwo zerwało 
konkordat ze stolicą apostolską (12.09.1945 r.) i prowadziło cichą walkę z duchowieństwem, które uważane było przez 
władze za reakcyjną grupę społeczną, szkodzącą nowym stosunkom socjalistycznym. ta antykościelna linia władz central-
nych realizowana była w terenie, w tym, oczywiście, także na terenie Kępna i powiatu.

Pierwszy Zarząd Związku Walki Młodych – 
drugi od lewej strony Henryk Polak – przewodniczący ZWM,

ze zbiorów prywatnych marii abram
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początkowo Komitet powiatowy ppr w Kępnie na terenie parafii kępińskiej i innych parafii w obrębie powiatu kępińskie-
go prowadził oficjalnie politykę tolerancyjną. stąd m.in. uroczystości państwowe rozpoczynały się od odprawiania mszy św., 
jak to np. miało miejsce z okazji święta 3 maja w 1945 r., w którym wzięły udział wszystkie organizacje polityczne i społecz-
ne, by następnie przejść w pochodzie do kościoła na nabożeństwo, w czasie którego poświęcono sztandar związku Walki 
młodych. 1 sierpnia 1945 r. do Kępna przybył kardynał august Hlond, którego witali, oprócz księży oraz wiernych, także 
przedstawiciele zWm, zHp i ochotniczej straży pożarnej (oHp). W przygotowaniu przyjazdu oraz pobytu w Kępnie kardy-
nała augusta. Hlonda wzięły udział władze cywilne (burmistrz miasta, starosta powiatu, przedstawiciele partii politycznych) 
i wojskowe. Księża mogli wtedy oficjalnie prowadzić działalność związaną z organizacjami katolickimi, do których należały 
osoby świeckie, w tym także młodzież.

były to takie organizacje jak: oddział parafialnego „caritas” (powstał 06.06.1946 r.), Krucjata eucharystyczna (18.06.1946 
r.), Katolickie stowarzyszenie młodzieży męskiej (03.09.1946 r.), stowarzyszenie pań miłosierdzia Św. Wincentego à paula 
i wiele innych. W budynku sióstr boromeuszek działało także przedszkole parafialne, które następnie przejął „caritas”.

z danych „Kroniki parafialnej” z 31.12.1947 r. wynika, że w parafii kępińskiej działały następujące organizacje katolickie:
– Żywy różaniec niewiast (1230 osób), Żywy różaniec panien (465 osób), Żywy różaniec mężczyzn (375 osób), Żywy 

różaniec młodzieńców (145 osób),
– apostolstwo modlitwy (400 osób),
– parafialny „caritas” (135 osób),
– stowarzyszenie pań miłosierdzia Św. Wincentego à paulo (164 osoby),
– Katolickie stowarzyszenie młodzieży Żeńskiej (50 osób),
– Katolickie stowarzyszenie młodzieży męskiej (60 osób),
– Krucjata eucharystyczna (150 osób),
– Koło ministrantów (40 osób),
– chór Kościelny (60 osób),
W sumie do świeckich organizacji katolickich należało razem 3329 osób, stanowiło to około 1/3 ogółu parafian (Kępno 

liczyło wtedy 8101 mieszkańców, z czego 8063 to katolicy), co oznaczało, że księża mieli bardzo duży wpływ na postawę, życie 
duchowe i społeczne wierzących.

Poświęcenie sztandaru Apostolstwa Modlitwy, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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jednak ta aktywność księży w  życiu publicznym oraz duża ilość osób zaangażowanych w  działalność organizacji 
katolickich budziły ogromny niepokój Kp ppr i władz lokalnych, które postanowiły zaostrzyć politykę wobec duchowień-
stwa w Kępnie i powiecie. Świadczą o tym dyskusje na zebraniach partyjnych, co znalazło swój wyraz w sprawozdaniu Kp 
ppr z 20.10.1948 r., w którym napisano: W okresie sprawozdawczym, szczególnie po uchwałach Plenum, kler konspiracyjnie 
przeprowadza indywidualną propagandę w czasie spowiedzi, jak również w wygłaszanych kazaniach o wrogim charakterze 
w domyślnym znaczeniu, ustosunkowując element podatny przeciwko Uchwałom Plenowym i ustroju Państwa Demokratyczne-
go. Komitet Powiatowy na wszystkich zebraniach komitetów gminnych i kół gromadzkich w swych referatach naświetlał wrogą 
działalność kleru i wrogie ustosunkowanie się tych obywateli, którzy są ściśle związani z klerem, tym przedsięwzięciem zostali 
przekonani, że działalność kleru jest na usługach reakcji.

jednak oficjalnie jeszcze w 1948 r. władze powiatowe i miejskie próbowały wykazać swoją dobrą wolę w stosunku do 
duchowieństwa, stosując politykę tolerancji wobec wiernych. 12.01.1948 r. powołały nawet ks. proboszcza mariana magnu-
szewskiego na członka Komitetu Wykonawczego Wystawy i targów w Kępnie. z okazji otwarcia tej wystawy i poświęcenia 
pomnika bohaterów (inaczej pomnika Wdzięczności) odprawiona została msza św. polowa na rynku (ks. proboszcz marian 
magnuszewski), w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych i organizatorzy 
tejże wystawy. jednak to były tylko pozory na użytek propagandy, bo w rzeczywistości urząd bezpieczeństwa coraz częściej 
starał się zastraszyć księży i wiernych przez stosowanie szykan, zakazów i pomówień.

takie metody walki stosowano przede wszystkim w stosunku do 
proboszcza ks. mariana magnuszewskiego (potem dziekana). polega-
ły one na nękaniu go karami pieniężnymi, zakazami i zarządzeniami, 
które miały ograniczyć jego działalność społeczną, a nawet religijną.

doskonale tę atmosferę oraz stosunek lokalnej władzy ludowej do 
Kościoła i księży oddaje „Kronika parafialna” prowadzona potajemnie 
przez ks. proboszcza mariana magnuszewskiego (za pisanie kroniki, 
gdyby ten fakt wyszedł na jaw, księdzu proboszczowi groziły poważne 
konsekwencje karne).

1945 r. 22.12. – po odejściu z  Kępna ks. proboszcza Francisz-
ka nowackiego nowym proboszczem został mianowany ks. marian 
magnuszewski urodzony 2.12.1907 r. po święceniach kapłańskich 
(10.06.1933 r.) był wikariuszem w Koźminie i starym Gostyniu (1933–
1936), przy archikatedrze w poznaniu kapelanem ks. biskupa Walen-
tego dymka (do 9.10.1939 r.).

następnie został aresztowany przez niemców (9.10.1939 r.) 
i  więziony w  obozach koncentracyjnych w  mathausen–Gusen 
(od 24.05.1940 r. do grudnia 1940 r.), a  później w  dachau, gdzie 
poddany został pseudonaukowym doświadczeniom, które dla tysięcy  

Krytyka duchowieństwa przez Komitet Powiatowy PPR w sprawozdaniu za 1948 r., 
ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu

Ksiądz Marian Magnuszewski 
proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice 
(www.kepnosocjum.pl)
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więźniów skończyły się śmiercią. po wyzwoleniu obozu i odzyskaniu wolności ks. marian magnuszewski został mianowany 
proboszczem w Kępnie, wtedy władze podjęły szereg kroków, których celem było zmuszenie księży do zaprzestania działal-
ności społecznej, a życie religijne chciały zamknąć w murach budynku kościoła.

1946 r. 25.02. – urząd bezpieczeństwa zawiesił działalność stowarzyszenia pań miłosierdzia Św. Wincentego à paula 
(w wyniku interwencji ks. proboszcza 13.08.1946 r. nastąpiło uchylenie zawieszenia).

1947 r. 5.06. – zmieniono trasę procesji bożego ciała (wyznaczono boczne ulice).
1948 r. 4.08. – ks. proboszcz marian magnuszewski został poinformowany przez urząd miejski o planach rozbudowy 

Kępna, w wyniku których zapowiadano budowę ulicy przez ogród i podwórze proboszczowskie w celu połączenia osiedla 
z ul. Kościuszki. W związku z tym pismem ks. proboszcz wystosował protest, dzięki czemu zrezygnowano z tych planów.

1948 r. 4.11. – cofnięcie etatu państwowego siostrom boromeuszkom, które były zatrudnione w przedszkolu parafialnym.
od 1949 r. eskalacja walki z Kościołem zarówno na forum kraju, jak i na terenie parafii w Kępnie, nastąpiła w całej pełni.
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IX. Kępno w okresie Polski Ludowej (1949–1988)

lata 1949–1988 to okres, w którym w kraju, a więc także w Kępnie i w powiecie, wcielano w życie, szczególnie w latach 
pięćdziesiątych i do połowy lat sześćdziesiątych, nieludzki system stalinowski. W zakresie stosunków politycznych nastą-
piła całkowita dominacja pzpr, a to oznaczało rządy totalitarne i zwalczanie jakiejkolwiek domniemanej opozycji oraz 
skazywanie oskarżanych ludzi na ciężkie wieloletnie więzienia albo nawet na śmierć. W ramach polityki kadrowej wszyst-
kie nieco ważniejsze stanowiska i funkcje pochodziły z nominacji partyjnych władz powiatowych w Kępnie. często byli to 
ludzi bez odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji oraz braku inicjatywy, co w dużej mierze spowodowało okres zastoju 
i marazmu w Kępnie.

W rolnictwie absolutnym priorytetem do połowy lat sześćdziesiątych XX w. było zakładanie na terenie powiatu kępińskie-
go spółdzielni produkcyjnych. trwała też walka z tzw. kułakami i zmuszanie chłopów, mających gospodarstwa indywidualne, 
do wywiązywania się z obowiązkowych dostaw, które na ogół przekraczały wysokość uzyskiwanych plonów. taka polityka, 
co widoczne było na terenie kępińskim, wpłynęła na zahamowanie rozwoju rolnictwa i pogorszenie zaopatrzenia ludności 
w artykuły żywnościowe. dopiero po uchwałach Viii plenum Kc pzpr, w październiku 1956 r., nastąpiła zmiana polityki 
państwa w stosunku do wsi. zaprzestano zakładania spółdzielni produkcyjnych, a te które istniały można było rozwiązać 
oraz znacznie zmniejszono obowiązkowe dostawy, dzięki czemu także w powiecie kępińskim widoczne było polepszenie 
sytuacji w rolnictwie i zwiększenie ilości plonów. 

W handlu, w drobnej wytwórczości i rzemiośle w latach pięćdziesiątych oraz na początku lat sześćdziesiątych XX w. 
władze powiatowe i miejskie w Kępnie położyły nacisk, zgodnie z linią partii, na likwidację prywatnej własności na rzecz 
jej upaństwowienia i uspółdzielczenia, co z kolei doprowadziło do olbrzymich braków w zaopatrzeniu ludności w żywność 
oraz artykuły pierwszej potrzeby. W tym okresie w małym stopniu rozwijały się w Kępnie przemysł i gospodarka komunal-
na, a budownictwo mieszkaniowe prawie w ogóle nie istniało. polityka państwa w tym zakresie uległa pozytywnej zmianie 
po Viii plenum Kc pzpr w 1956 roku. pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero w latach siedemdziesiątych i na 
początku lat osiemdziesiątych XX w., kiedy to wybudowano w Kępnie – dzięki dotacjom państwowym – wielkie zakłady 
z rozbudowaną nadmiernie biurokracją, które w okresie gospodarki rynkowej nie zdały egzaminu i stały się masą upadło-
ściową oraz kłopotem dla władz miejskich.

znamienna była polityka powiatowych organów władzy ludowej i Kp pzpr do Kościoła katolickiego na terenie dekana-
tu kępińskiego. celem tej polityki było ograniczenie wpływu księży na wiernych, a szczególnie ks. prałata mariana magnu-
szewskiego, poprzez stosowanie nacisków i represji (nakładanie kar pieniężnych na wiernych i księży, a ks. prałata mariana 
magnuszewskiego starano się zmusić do opuszczenia parafii), zmniejszenie możliwości obchodów świąt kościelnych i zakaz 
nauczania religii w szkołach.

mimo stosowania takiej opresyjnej polityki wyznaniowej i walki z Kościołem katolickim wzrastał autorytet księży oraz ich 
wpływ na wiernych. Gdy do Kępna i okolicznych miejscowości przywieziono kopię obrazu matki boskiej częstochowskiej, 
witały, a także przyjmowały go spontanicznie, dziesiątki tysięcy wiernych.

czasy stalinowskie zakończyły się w polsce w październiku 1956 r. w wyniku uchwał Viii plenum Kc pzpr, w których 
potępiono ten okres i zapowiedziano zmiany oraz reformy w poszczególnych dziedzinach życia. Fakty te spotkały się z niezwy-
kle żywą reakcją społeczeństwa kępińskiego. na wielu zebraniach partyjnych i w zakładach pracy uchwalono rezolucje kryty-
kujące w bardzo ostrych słowach ówczesne powiatowe i miejskie kierownictwo pzpr oraz powiatową radę narodową. 
odbywały się też wiece, w czasie których setki mieszkańców Kępna i powiatu domagały się zmian w mieście w duchu uchwał 
Viii plenum Kc pzpr. te liczne masowe protesty i uchwalone rezolucje spowodowały, że plenum Kp pzpr oraz powiatowa 
rada narodowa w Kępnie podjęły uchwały potępiające okres stalinowski i zapowiadające odnowę oraz reformy w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym, choć z realizacją tych zmian nie było najlepiej.

także niezwykle ważną rolę społeczeństwo Kępna i gminy odegrało w czasach powstania i działalności nszz „solidar-
ność”. obecnie możemy być pełni podziwu oraz szacunku dla mieszkańców Kępna i  gminy, którzy z  zaangażowaniem 
i determinacją (około 10 tys. osób wstąpiło do „solidarności”) włączyli się w realizację postulatów „solidarności” dotyczą-
cych równości, sprawiedliwości oraz przestrzegania praw obywatelskich. niestety, wprowadzony stan wojenny i delegalizacja 
nszz „solidarność”, spowodowały, iż na długie lata wróciły czasy socjalizmu.
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1. Terytorium, zabudowa i ludność miasta 

terytorium Kępna w miarę rozwoju miasta ulegało zmianom. W 1947 r. jego obszar wynosił 741 ha. W 1980 r. zwięk-
szył się do około 750 ha, a w 1990 r. wzrósł ostatecznie w wyniku nabytków (osiedle mściwoja) do 770 ha. zmianie uległy 
również: obszar gruntów ornych (1947 r. – 317 ha, 1960 r. – 280 ha, 1990 r. – 218 ha, 1994 r. – 182 ha), łąk (1947 r. – 208 ha, 
1960 r. – 180 ha, 1990 r. – 159 ha, 1994 r. – 156 ha), pastwisk (1947 r. – 10 ha, 1960 r. – 8 ha, 1990 r. – 3 ha, 1994 r. – 3 ha). 
z powyższych danych wynika, że systematycznie zmniejszała się ilość gruntów ornych, łąk i pastwisk. 

W związku z tym, iż miasto rozwijało się pod względem gospodarczym zwiększała się liczba ludności. to z kolei wpłynęło 
na rozwój budownictwa i konieczność przeznaczenia większej ilości obszarów rolnych pod zabudowę. W Kępnie bardzo 
szybko rosła liczba mieszkańców, co spowodowane było przede wszystkim z  napływem ludności wiejskiej do miasta 
w związku z rozwijającym się przemysłem, szczególnie w latach siedemdziesiątych XX w., a nie przyrostem naturalnym.

Tabela nr 15: Liczba ludności w Kępnie w latach 1950–1990 (wybrane roczniki)

Rok Liczba ludności

1950
1955
1960
1970
1975
1979
1983
1988
1990

7700
8600
9300

10 151
11 240
11 750
14 300
14 300
15 000

Źródło: jan Kurzawa, stanisław nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz 1982, s. 208, dominik makosch, Kępno w okresie Solidarności 

1980-1989, praca magisterska, częstochowa 2001, s. 24

jak wynika z tabeli, liczba ludności Kępna, szczególnie w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w., rosła bardzo 
dynamicznie, co związane było w dużej mierze z intensywnym rozwojem przemysłu w tamtym okresie. ten wzrost liczby 
mieszkańców Kępna wpływał , a właściwie wymuszał, rozwój budownictwa mieszkalnego w mieście. 

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. budownictwo przeżywało zastój, a jego rozwój rozpoczął się od 1957 roku. 
rozwinęło się wówczas budownictwo prywatne, spółdzielcze, państwowe i zakładowe.

1950–1956 r. – w ramach polityki mieszkaniowej władz kępińskich przeprowadzano na ogół remonty mieszkań w starym 
budownictwie.

1956 r. – w Kępnie powstało spółdzielcze zrzeszenie budowy domów jednorodzinnych. W ramach zrzeszenia wybudo-
wano do 1959 r. 30 domów jednorodzinnych, na tzw. osiedlu przemysława. osobom, które tam budowały swoje domy 
państwo udzieliło kredytu na sumę 3 mln 990 tys. zł, natomiast wkład własny wynosił 30% kosztów budowy. W sumie na 
osiedlu przemysława wzniesiono 84 domy jednorodzinne, na cichym zaułku 14, na osiedlu tysiąclecia 30, na osiedlu 
Wyzwolenia 88, a przy ul. bocznej 19 domów bliźniaczych.

1957 r. grudzień – w Kępnie powstała spółdzielnia mieszkaniowa typu lokatorskiego z inicjatywy jana Gandeckiego 
i Feliksa Gruszki, członków stronnictwa demokratycznego. Feliks Gruszka został jednocześnie prezesem spółdzielni, funkcję 
tę pełnił przez 2 lata, po nim stanowisko objął czesław skiba, następnie czesław niechciał, a od 1982 r. stanisław Kowalczyk. 
W wyniku konkursu od 14.01.2009 r. prezesem został ryszard skiba.

Według rocznych sprawozdań zarządu w 1960 r. spółdzielnia liczyła 62 członków. pierwszy budynek spółdzielczy z 16 
lokalami został oddany do użytku w  1959 r. przy ul. spółdzielczej. na tejże ulicy oddano jeszcze do użytku jeden blok, 
w którym mieściło się 16 mieszkań (1961 r.) oraz w latach 1968–1990 4 bloki z 30 mieszkaniami. następne bloki oddane 
zostały do użytku przy ul. Wiosny ludów w latach 1963–1988 (19 bloków – 585 lokali), na tzw. osiedlu 700–lecia w latach 
1978–1983 (8 bloków – 365 lokali), na osiedlu odrodzenia w  latach 1982–1990 (8 bloków – 184 lokale), przy alejach 
marcinkowskiego w latach 1975–1979 (3 bloki – 120 lokali), przy ul. jasnej w latach 1987–1989 (8 bloków – 184 lokale) i 1 
blok (12 mieszkań)przy ul. dworcowej. bloki te, a raczej „blokowiska”, wybudowane przy ul. spółdzielczej, Wiosny ludów  
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i na osiedlu 700–lecia, szczególnie w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XX w. 
charakteryzowały się tym, że budowano je z wielkiej płyty, bez żadnego ocieplenia, mieszkania miały bardzo mały metraż 
i niski standard. była to wtedy ogólna tendencja w całym kraju, kładziono bowiem wówczas nacisk na ilość, a nie na jakość 
budowanych mieszkań.

Wśród osiedli spółdzielczych, wybudowanych w tym okresie, wyróżniało się osiedle odrodzenia, które charakteryzowało 
się dużym metrażem i dość wysokim standardem mieszkań. 

oprócz budownictwa spółdzielczego powstawały bloki zakładowe i  bloki stawiane przez miejską radę narodową 
w Kępnie, która otrzymywała dotacje od państwa. Kilka takich bloków wybudowano przy alejach marcinkowskiego, m.in. 
w latach 1973–1974 powstał jeden blok mrn i 2 bloki zakładowe o 80 lokalach, na osiedlu Wiosny ludów w latach 
1978/1979 wzniesiono blok dla pracowników „montochemu”. W 2014 r. na obszarze gminy Kępno, baranów i rychtal 
funkcjonowały 62 spółdzielcze budynki mieszkalne, w ramach których znajdowały się 1964 mieszkania oraz 58 lokali 
użytkowych.

2. Stosunki polityczne

pierwsza połowa lat pięćdziesiątych XX w. to okres wdrażania zarówno w związku socjalistycznych republik radziec-
kich, jak i w innych krajach socjalistycznych, w tym także w polsce, nieludzkiego systemu stalinowskiego.

okres stalinowski, to czasy zniewolenia społeczeństw przy pomocy terroru i  represji, czemu służył aparat przymu-
su (służby bezpieczeństwa, milicja, a w razie potrzeby także wojsko), wtrącanie do więzień wielu tysięcy domniemanych 
wrogów socjalizmu (wystarczyła krytyka poczynań władzy, by być uznanym za wroga socjalizmu), całkowity brak wolności 
słowa i druku (cenzura publikacji), kontrola poszczególnych dziedzin życia, walka z Kościołem katolickim oraz dążenie do 
upaństwowienia lub uspółdzielczenia wszystkich sektorów gospodarki.

W Kępnie było podobnie jak w całym kraju, polska zjednoczona partia robotnicza dążyła do podporządkowania sobie 
innych partii, organizacji i każdej dziedziny życia. o wszystkim decydował Komitet powiatowy pzpr, któremu podlegały 
komitety miejskie i gminne oraz terenowe szczeble władzy samorządowej.

1949 r. 20.03. – w auli kępińskiego Gimnazjum odbyła się pierwsza powiatowa konferencja Komitetu powiatowego pzpr.
sprawozdanie wygłosił dotychczasowy i sekretarz Kp pzpr michał Wikliński10, który został ponownie wybrany na to 

stanowisko. natomiast ii sekretarzem był józef cichowlas, a instruktorem organizacyjnym Wacław józefiak. na konferencji 
wytyczono cele, jakie stały przed partią w 1949 r., wśród nich:

– zaostrzenie walki klasowej (z władz wszystkich szczebli usunąć wrogi, reakcyjny element),
– kontrola polityki personalnej w oświacie, kulturze i w samorządach,
– kontrola systemu nauczania, praca ideologiczna wśród nauczycieli,
– zmiany osobowe w komitetach rodzicielskich w szkołach,
– przeciwstawianie się wrogiej propagandzie,
– założenie trzech spółdzielni, 
– stanowcze i spokojne zwalczanie wystąpień antypaństwowych kleru,
– wyraźne oddzielenie wrogiego kleru od lojalnego, który musiał być otoczony specjalną „opieką”.
1950 r. 30.12. – odbyła się konferencja powiatowa pzpr. podczas obrad dokonano wyboru władz do Kp pzpr. pierw-

szym sekretarzem został józef cichowlas, funkcję tę pełnił do 1956 r. drugim sekretarzem wybrano Kazimierza nowic-
kiego. Według sprawozdania Komitetu powiatowego do pzpr w  powiecie kępińskim należało wtedy 1840 członków,  
w tym 286 kandydatów, natomiast w Kępnie 354 osoby.

1952 r. 22.07. – sejm uchwalił Konstytucję polskiej rzeczypospolitej ludowej. Konstytucja określała prl jako państwo 
demokracji ludowej, w którym władza należy do ludu pracującego miast i wsi. zgodnie z konstytucją organami władzy państwo-
wej zostały sejm, rada państwa i rady narodowe, a organem administracji państwowej rada ministrów.

teoretycznie konstytucja mówiła o prawach i wolnościach obywatelskich, ale brak było jakichkolwiek ich gwarancji (na 
ogół nie były przestrzegane) i  zasad odpowiedzialności rządu. Konstytucja utrwalała dotychczasowy system stalinowski, 
pozbawiała obywateli możliwości odwoływania się od decyzji organów władzy ludowej.

1953 r. 17–18.01. – odbyła się konferencja powiatowa pzpr, w czasie której dokonano wyboru nowych władz do Kp 
pzpr (józef cichowlas ponownie wybrany i sekretarzem Komitetu powiatowego pzpr) i opracowano wytyczne do dalszej 
10   od grudnia 1948 r. do stycznia 1949 r. i sekretarzem Kp pzpr był eugeniusz Krupa, a od lutego 1949 r. m. Wikliński.
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pracy partyjnej. Walka klasowa zarówno w mieście jak i na wsi osiągała wtedy wyjątkowo silne natężenie (np. zakładanie pod 
przymusem spółdzielni produkcyjnych). o zaostrzonym kursie Kp pzrp w stosunku do domniemanych wrogów socjali-
zmu (kułacy na wsi, prywatni właściciele w mieście, dawni akowcy, księża) świadczą jego uchwały i zadania do wykonania, 
jakie stały przed miejskimi i gminnymi komitetami partii. oto fragmenty tych wytycznych: W toku akcji wyborczej (chodzi 
o wybory do sejmu przeprowadzone 26.10.1952 r.) przygięliśmy łeb wroga do ziemi, ale nie został jeszcze doszczętnie rozgro-
miony, wobec tego należy: Wzmocnić czujność rewolucyjną, budzić patriotyczną nienawiść do wrogów Polski i pokoju, demasko-
wać ich oszustwa, zwalczać sabotażystów i dywersantów, likwidować niedobitki reakcji. Jednym z wrogich ośrodków w kraju, 
na które stawiają imperialiści, jest watykańska agentura – reakcyjny odłam kościelnej hierarchii. Przed wyborami próbowali oni 
mącić, aby rozpocząć w narodzie spory na tle religijnym i podważyć Front Narodu. Jednakże te wrogie poczynania spotkały się 
z takim stanowczym oporem władzy ludowej, szerokich mas i ludzi wierzących, że reakcyjne elementy wśród kleru musiały stulić 
i poniechać jawnych, wrogich wystąpień, aby nie znaleźć się w odosobnieniu. 

Wytyczne Kp pzpr pokazują, jak partia i organy władzy ludowej w terenie dążyły do utrwalenia niepodzielnej władzy 
pzpr, m.in. poprzez niszczenie i usuwanie z życia publicznego tzw. wrogów ludu, obsadzenie członkami partii wszystkich 
ważniejszych stanowisk w zakładach, samorządach, instytucjach i organizacjach.

Komitet powiatowy pzpr kładł ogromny nacisk na zakładanie spółdzielni produkcyjnych na wsi, których, jak wynika 
ze sprawozdania Komitetu powiatowego 
z  21.03.1954 r., funkcjonowało wówczas 
w powiecie 37.

tymczasem w  kraju w  latach następ-
nych narastało niezadowolenie społecz-
ne, ponieważ – oprócz stosowania metod 
odbierających społeczeństwu podmioto-
wość i  godność – pogorszyły się warunki 
materialne ludzi. potrzeba zmian stała 
się coraz bardziej widoczna, także we 
władzach pzpr, wśród których nastąpił 
podział na zwolenników liberalizacji ustroju 
(„puławianie”) i przeciwników tych zmian 
(„natolińczycy”).

W  dniach od 28 do 29.06.1956 r. 
w  poznaniu doszło do wystąpień robot-
ników, którzy w  obronie swojej godności 
i  wolności oraz w  związku ze stale pogar-
szającą się stopą życiową wyszli na ulice 
(około 100 tys. ludzi), głosząc hasła chleba 
i  wolności. na protestujących skierowano 
wojsko i  czołgi, w  ten sposób stłumiono 
wystąpienia robotnicze (według oficjalnych 
danych śmierć poniosło 75 osób, a  około 
800 zostało rannych). premier józef cyran-
kiewicz wypowiedział wówczas wstrząsa-
jące do dziś słowa: Każdy prowokator czy 
szaleniec, który odważy się podnieść rękę 
przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, 
że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.

Wydarzenia poznańskie rozeszły się szerokim echem po kraju i  wpłynęły na przyśpieszenie przemian w  państwie, 
pobudziły bowiem społeczeństwo do śmielszych wystąpień przeciw stalinowskim rządom.

Konieczność zmian stała się widoczna także w  czasie obrad Vii plenum Komitetu centralnego pzpr, które miało 
miejsce w dniach od 18 do 28.07.1956 r. Wskazano wówczas na potrzebę demokracji wewnątrzpartyjnej i wyjście naprzeciw  
oczekiwaniom społecznym. Wkrótce, bo 5 września 1956 r., uchylono zarzuty wobec Władysława Gomułki, represjonowa-

Gazetka Powiatu Kępińskiego „O Nową Wieś” nr 2 z kwietnia 1955 r., 
dotycząca między innymi spółdzielni produkcyjnych, 

gazeta ze zbiorów prywatnych autora
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nego w okresie stalinowskim (przebywał w więzieniu), w związku z tym cieszył się masowym poparciem społeczeństwa,  
które wierzyło, że przeprowadzi on zasadnicze zmiany w kraju.

W atmosferze pełnej napięcia i oczekiwań ze strony społeczeństwa na zmiany w dniach od 19 do 20.10.1956 r. odbyło się 
Viii plenum Kc pzpr, na którym i sekretarzem wybrano Władysława Gomułkę. podczas obrad plenum doszło do rozlicze-
nia z okresem stalinowskim. dokonano szeregu zmian, zmierzających do częściowej demokratyzacji życia, poprawy stosun-
ków politycznych, gospodarczych i społecznych w kraju oraz uzyskania większej niezależności i suwerenności od zsrr, 
choć jednocześnie Władysław Gomułka widział potrzebę dalszych dobrych kontaktów ze związkiem sowieckim. W wyniku 
plenum zrehabilitowano ofiary stalinowskiego reżimu, zaprzestano mechanicznego przenoszenia wzorów sowieckich do 
polski, usunięto doradców radzieckich z wojska i aparatu bezpieczeństwa. Komuniści odstąpili też od przymusowej kolekty-
wizacji rolnictwa, zmieniono również częściowo ordynację wyborczą (na wspólnej, jednej liście Frontu jedności narodu było 
więcej kandydatów niż mandatów), partie sojusznicze (zjednoczone stronnictwo ludowe i stronnictwo demokratyczne) 
otrzymały większą samodzielność. odwilż polityczna objęła też prasę, naukę i cenzurę. po wypuszczeniu z odosobnienia 
28.10.1956 r. prymasa polski stefana Wyszyńskiego poprawie uległy stosunki na linii państwo–Kościół (m.in. wprowadzono 
religię do szkół). 

Wypadki październikowe odbiły się także szerokim echem w Kępnie. nim jednak na naszym terenie doszło do burzli-
wych wydarzeń, to jednak jeszcze w pierwszej połowie 1956 r. Komitet powiatowy pzpr postępował tak, jakby w kraju nie 
odczuwało się już zwiastunów nadciągającej odwilży. na początku roku, 29 stycznia, wybrano nowego i sekretarza Kp pzpr, 
którym został Kazimierz nowicki (od 29.08.1956 r. funkcję tę powierzono janowi majerczakowi). z kolei na posiedzeniu 
w Kępnie aktywu partyjnego, 25 lutego 1956 r., dyskutowano jeszcze nad tym, jak skutecznie agitować chłopów do zakłada-
nia spółdzielni produkcyjnych. sekretarz, ignacy Kempa, skarżył się, że jest małe upartyjnienie na wsi, bo na 4430 rolników 
indywidualnych do partii należy tylko 330 spośród nich (7,6%). z kolei na posiedzeniu Kp pzpr, 25 maja 1956 r., porusza-
no nadal m.in. problemy polityczne, ideologiczne i wychowawczej pracy partyjnej w szkołach. uznano, że: decydującą rolę 
w procesie nauczania i wychowywania spełnia nauczyciel. Stąd też słuszne nasze zainteresowanie zwraca się przede wszystkim na 
dobór kadr, które są odpowiednio przygotowane pod względem zawodowym i ideologiczno–politycznym. mówiono też o tym, 
że należy wzmóc agitację, aby do partii należało więcej nauczycieli, gdyż na 290 w pzpr jest ich tylko 48 (16,5%). Wynika 
z tego, że wszystko nadal toczyło się w starym stylu. 

dopiero obrady Viii plenum Kc pzpr w październiku 1956 r. spowodowały wstrząs na kępińskiej scenie politycznej, 
a przyczynili się do tego przede wszystkim robotnicy i społeczeństwo naszego miasta. 

Wypadki październikowe z 1956 r. odbiły się szerokim echem w Kępnie, co znalazło wyraz w organizowaniu wieców, 
uchwalaniu rezolucji skierowanych do Kp pzpr i wysuwaniu żądań wzywających do rozliczenia poczynań osób, będących 
w naszym mieście przy władzy w okresie stalinowskim. 21 października odbyło się posiedzenie egzekutywy Kp pzpr, na 
którym dyskutowano o przeobrażeniach, jakie nastąpiły w kraju i zmianach, jakie w związku z tym powinno się uczynić 
i wdrożyć w życie w powiecie. mówiono o potrzebie jawności publicznej i likwidacji pozostałości kultu jednostki. dopiero 
jednak wiec, jaki odbył się pod wpływem żądań robotniczych, 23 października1956 r. w kinie „bajka”, w którym wzięło 
udział około 600 osób, pokazał, jak burzliwe i krytyczne są nastroje społeczeństwa kępińskiego w stosunku do władz partyj-
nych i samorządowych. co prawda „Gazeta Kępińska” z października 1956 r., wydawana przez Kp pzpr, opisując przebieg 
wiecu, pełna była rewolucyjnego entuzjazmu, ale daleka od oddania faktycznego nastroju, jaki na nim panował. oto fragment 
opisu umieszczony w „Gazecie Kępińskiej”: – Od lat nie było tu takiego spotkania społeczeństwa, tak przepojonego entuzjazmem 
i porywem ducha rewolucyjnego. Słowa, jakie płynęły z trybuny i słowa, jakie społeczeństwo wymieniało, świadczyły o jednym, że 
wyniki obrad VIII Plenum KC PZPR odpowiadały najgłębszym pragnieniom zebranych, że społeczeństwo jak dotąd nigdy skupione 
jest wokół kierownictwa naszej Partii, wokół klasy robotniczej. Wiec pokazał nierozerwalność naszego ruchu robotniczego, co jest 
niezbywalnym warunkiem prawdy nad wstecznictwem… niestety, choć artykuł mówił o przełomowych zmianach politycz-
no–społecznych, jakie wtedy zachodziły, to język, jaki został użyty w sprawozdaniu, właśnie z tego wiecu oraz z posiedzeń 
władz partyjnych i samorządowych był tak pompatyczny, górnolotny, drętwy i sloganowy (były to te same frazesy z okresu 
stalinowskiego, zupełnie oderwane od życia), że świadczył o tym, iż tak naprawdę sposób myślenia i mentalność ówcze-
snej władzy nie uległa zasadniczej zmianie. W związku z narastającą atmosferą niezadowolenia z dotychczasowej działal-
ności władz partyjnych na różnych szczeblach, 24 października 1956 r., na plenum Kp pzpr doszło do dyskusji dotyczącej 
sytuacji w Kępnie i w powiecie. „Gazeta Kępińska” tak opisała te obrady: Wywiązała się szeroka dyskusja, w której zabrało głos  
17 osób. Dyskusja była bardzo ożywiona, szczera i twórcza, zmierzająca do usunięcia popełnionych błędów w minionym okresie.  
Szczególną uwagę zwrócono na braki w pracy samej instytucji partyjnej Komitetu Powiatowego, jego aparatu, podstawowych 
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organizacji partyjnych, instytucji i zakładów. ani słowa jednak nie napisano, kto i co mówił, a tymczasem z  bardzo ostrą 
krytyką dotychczasowej władzy i metod, stosowanych przez wielu działaczy partyjnych w mieście i na wsi, wystąpiło wielu 
mówców. oto jeden z tych głosów: Towarzysze, niektórzy dali ze siebie w pracy swej, dużo, jednak są osoby, które mają wiele 
przewinień i nie powinny być na tych stanowiskach, jak również i w samej naszej partii, gdyż nie buduje to naszą partię. Trzeba 
stwierdzić, że niewiara nurtuje jeszcze niektórych naszych towarzyszy, boją się śmiało wypowiadać i niejednokrotnie żale swoje 
wypowiadają w formach pisania listów animowanych jak to słyszeliśmy dzisiaj odczytany list.

inna wypowiedź brzmiała następująco: Bojaźń ta przebija się nie tylko w masach lecz i w naszej partii począwszy od dołu 
do samej góry jeden przed drugim. Pierwsza sprawa spółdzielczości, w której robiliśmy poważne błędy w budowaniu nowych 
spółdzielni.

o metodach zakładania spółdzielni produkcyjnych na wsi padły jeszcze słowa: Niejednokrotnie bez żadnej analizy sytuacji 
gospodarczej naszego powiatu oraz konieczności budowy spółdzielni produkcyjnych wysyłaliśmy aktyw nie odpowiedni, stosowa-
ne były metody administracyjne w budowie, a nie opieraliśmy się na dobrowolności chłopa na wstąpienie do spółdzielni, który 
stracił również z tych względów zaufanie i słuszność do naszej partii.

ostatecznie plenum Kp pzpr podjęło uchwałę, która mówiła m.in., że należy: 
1. Celem opracowania planu dla kępiń-

skiej organizacji partyjnej, wynikającego 
z uchwały VIII Plenum KC, powołać Komisję 
w  składzie 1) Tomasz Jerczyński, 2) Stani-
sław Kaczmarek, 3) Józef Czajka, 4) Ignacy 
Kempa, 5) Eugeniusz Józefowski.

2. Powołać komisję dla rozpatrzenia 
spraw towarzyszy niesłusznie skrzywdzo-
nych w latach ubiegłych: 1) Leokadia Dziad-
kowa, 2)  Antoni  Napieraj, 3)  Józef  Kubik, 
4) Borusiewicz 5) Bronisław Poźniak.

3. (…) przyjąć w  całej rozciągłości 
uchwałę Egzekutywy KP z  dnia 21.10.1956, 
a w szczególności (...):

W życiu politycznym, społecznym i gospo-
darczym winna być stosowana jawność 
w naszym kraju w pełnym tego słowa znacze-
niu łącznie z opublikowaniem materiałów VII 
i przebiegów obrad VIII Plenum KC,

Zlikwidować pozostałości kultu jednostki 
w  postaci nazw ulic, placów, zakładów itp., 
noszących imiona Stalina lub osób żyjących,

Zlikwidować radiostacje zagłuszające 
oraz ograniczyć uprawnienia Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk do niezbędnych 
tajemnic państwowych i wojskowych.

W  związku ze zmianami w  kraju, 
jakie zaczęły zachodzić po Viii plenum 
Kc pzpr, na XVii sesji powiato-
wej rady narodowej w  Kępnie, która 
odbyła się 25 października 1956 r., radni uchwalili specjalną rezolucję. W  dokumencie czytamy: W  związku z  histo-
rycznymi uchwaleniami VIII Plenum KC PZPR i  wytyczonym programem politycznym i  gospodarczym na nowym etapie 
budownictwa socjalizmu w  Polsce Ludowej PRN, doceniając w  pełni słuszność tych założeń, wyraża w  imieniu społeczeń-
stwa powiatu kępińskiego zdecydowane poparcie w  celu zrealizowania nowego programu. PRN wita z  radością powrót 
do pracy w  Kierownictwie Partii wypróbowanego bojownika o  sprawy socjalizmu, o  dobro klasy robotniczej, pracujące-
go chłopstwa oraz inteligencji pracującej tow. Gomułki Władysława oraz innych i  przyrzeka w  swojej codziennej pracy,  

Relacja „Gazety Kępińskiej” nr 10 z października 1956 r., mówiąca o reakcji społe-
czeństwa kępińskiego i władz powiatowych na uchwały VIII plenum KC PZPR,
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na każdym odcinku życia gospodarczego i społecznego w powiecie kępińskim wprowadzić w życie nowy program działania, uchwa-
lony przez KC na VIII Plenum. PRN zwraca się z gorącym apelem do ludzi pracy pow. kępińskiego partyjnych i bezpartyjnych, do 
młodzieży, kobiet o solidarne włączenie się do pracy nad naprawieniem błędów przeszłości, ulepszaniem metod pracy w naszym 
przemyśle i rolnictwie, pełne poparcie moralne władzy ludowej poprzez czynną poprawę wokół zadań Komitetów Frontu Narodo-
wego. uchwalając tę słuszną rezolucję, radni kępińscy posłużyli się, podobnie jak działacze partyjni, językiem frazesów i sloga-
nów, co świadczy o tym, że ich sposób myślenia nie podążał za zmianami, jakie zachodziły po Viii plenum Kc pzpr. działal-
ność i inteligencję kępińskich działaczy partyjnych oraz samorządowych doskonale podsumował Henryk Giemza w artykule 
„przeciwko tępocie” zamieszczonym w „Gazecie Kępińskiej” nr 10 z października 1956 r. oto fragment tego artykułu: Bezmyśl-
ność rodzi zło, a zło rodzi tylko zło, towarzysze. Tak, zło które przez całe lata narastało, było nie tylko wynikiem nieudolności góry, 
ale przede wszystkim ludzi stojących na tak zwanym szczeblu władzy powiatowej. Trzeba sobie raz jeszcze prawdę powiedzieć: 
ludzie ci przeważnie nie grzeszyli ani rozumem, ani intuicją, nie mówiąc już o inteligencji. Bo nie wystarcza przecież nosa zadzierać 
ku górze z tytułu stanowiska, ale trzeba umieć myśleć konsekwentnie i nie tylko myśleć – trzeba poznać specyfikę i mądrość regionu. 
Wszędzie należy przede wszystkim widzieć człowieka i służyć mu jako człowiek dla wspólnego dobra, dla jutra.

tymczasem w  kępińskich zakładach 
pracy odbywały się zebrania partyjne, 
na których wybierano delegatów na Viii 
Konferencję powiatową pzpr w  Kępnie 
(w  części zakładów pracy delegatów 
wybrano już wcześniej, jeszcze przed 
uchwałami Viii plenum Kc pzpr), uchwa-
lano rezolucje skierowane do Kp pzpr, 
które świadczyły o mądrości społeczeństwa 
kępińskiego, o popieraniu faktycznych a nie 
pozorowanych przemian demokratycznych 
oraz jego krytycznej ocenie ówczesnych 
działaczy partyjnych i  samorządowych. 29 
października 1956 r. odbyło się zebranie 
podstawowej organizacji partyjnej pzpr 
przy powszechnej spółdzielni spożyw-
ców  „społem” (pss „społem”) i miejskim 
Handlu detalicznym (mHd) w Kępnie, na 
którym uchwalono rezolucję w  obecno-
ści przedstawicielki Komitetu centralnego 
po otwartej oraz krytycznej dyskusji. oto 
niektóre jej fragmenty: 

1. W wyniku szerokiej dyskusji organiza-
cja partyjna uznała, że niektórzy towarzysze 
aparatu partyjnego w KP PZPR nie nadążali 
za zdrowym nurtem, jaki owiał naszą partię, 
co uwypukliło się przede wszystkim w wycze-
kującej pozycji instancji powiatowej po VIII 
Plenum, a ponadto towarzysze ci na ostatnim 
Plenum KP swymi wystąpieniami z pobudek 
nie interesu Partii, a  swych osobistych rozgrywek obrazili uczucia patriotyczne załogi naszych dwóch zakładów, wywołując 
oburzenie i tracąc w pełni kredyt zaufania (…). 

2. W wyniku szeregu zarzutów postawionych przez poszczególnych towarzyszy, wysuwamy żądanie zbadania działalności 
tow. Kamińskiego i Kuźbika, członków Prezydium PRN ich stosunku do społeczeństwa, do chłopów i w konsekwencji uznać ich 
stosunek z wyborcami za zerwany. 

3.  Zważywszy, że po VIII Plenum wprowadzona została w  szeregi naszej Partii pełna demokratyzacja i  szczerość, co ma 
niewątpliwy wpływ na właściwy wybór delegatów na Konferencję Powiatową domagamy się, aby Egzekutywa KP PZPR w tych, 

Fragment artykułu Henryka Giemzy zamieszczony 
w „Gazecie Kępińskiej” nr 10 z października 1956 r., 
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wszystkich organizacjach partyjnych, w których odbyły się wybory delegatów przed VIII Plenum zarządziła ponowne wybory 
tych delegatów…

31 października 1956 r. odbyło się zebranie podstawowej organizacji partyjnej pzpr przy powiatowym związku 
Gminnych spółdzielni „samopomoc chłopska” Kępno, na którym podjęto uchwałę skierowaną do delegatów wybranych na 
Viii Konferencję partyjną pzpr. oto jej fragmenty: 

1. Zmienić gruntownie dotychczasowy skład Egzekutywy KP PZPR, ponieważ członkowie są skompromitowani w okresie 
panowania stalinizmu i to na szczeblu Komitetu Powiatowego, Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i POM. 

2. Żądamy usunąć z pracy etatowych w KP PZPR, kierownika Wydziału Organizacyjnego Józefiaka Wacława, instruktorów 
Polaka Władysława, Wawrzosa, Fabrowskiego oraz instruktorów, którzy mieli swoją działalność na terenie poszczególnych gmin. 
Instruktorzy wyżej wymieni w swej etatowej pracy po linii Partii nie wnieśli żadnego realnego wkładu w demokratyzację życia 
partyjnego, a przez cały okres kadencji przebijał się w nich wybitnie kult jednostki, funkcjonalizm, biurokratyzm oraz po większej 
części egoizm osobisty w stosunku do dobrych działaczy partyjnych.

3. Żądamy rozwiązania Wydziału Politycznego przy POM Bralin i Trzcinica oraz usunięcia wszystkich instruktorów tegoż 
Wydziału, ponieważ towarzysze ci są całkowicie skompromitowani ze swej działalności na odcinku zakładania spółdzielń produk-
cyjnych, gdzie stosowali różnego rodzaju metody, które są wiadome wszystkim chłopom na terenie naszego powiatu. 

4. Żądamy przyśpieszenia rozwiązania Gminnych Ośrodków Maszynowych na terenie naszego powiatu i  sprzedaż tychże 
maszyn chłopom, jak również sprzedaż traktorów i innych narzędzi rolniczych, które są w posiadaniu POM–ów, Spółdzielniom 
produkcyjnym i PGR–om, gdyż jedynie wówczas maszyny te zostaną należycie wykorzystane.

5. Żądamy zmniejszenia etatowego aparatu KP PZPR o 70%, ponieważ tak obszerne biurokratycznie rozbudowany etatowy 
aparat KP nie był należycie wykorzystany, a jedynie ograniczył się do kierowania działalnością Partii, zarządzenia, ingerowania 
w wewnętrzne sprawy zakładów pracy, chłopstwa pracującego na wsi, komenderowania. 

6. Żądamy usunięcia całkowicie z pracy w aparacie partyjnym byłego sekretarza KP PZPR Nowickiego, który w okresie swej 
kadencji na terenie powiatu Kępno, wyrządził nie jednemu z członków partii oraz ludziom bezpartyjnym moralną krzywdę oraz był 
dyktatorem założeń stalinowskich. W pracy swej kierował się wybitnie swoim kultem jednostki, manią wyższości, egoizmem oraz 
nie uznawał i nie oceniał pracy dobrych członków partii z aktywu i bezpartyjnych. Wyrobiony przez niego kult jednostki i ciągły 
postrach M.O i U.B oraz egzekutywą stwarzał warunki, że członkowie Partii myślący według zasad demokratyzacji życia partyj-
nego usuwali się od pracy partyjnej aby ich nie spotkały różnego rodzaju konsekwencje. Zwracamy się do przyszłej nowo wybranej 
egzekutywy KP o wcielenie w życie postulatów VIII–go Plenum i wykonania żądań naszej Podstawowej Organizacji Partyjnej. 

24 listopada 1956 r. odbyła się w Kępnie Viii Konferencja powiatowa pzpr, w czasie której przeprowadzono wybory 
do Komitetu powiatowego partii. Głosowanie, za przykładem wyborów z 20.10.1956 r. do Kc pzpr w czasie obrad Viii 
plenum, było tajne i w jego wyniku i sekretarzem wybrany został ponownie towarzysz jan majerczak. stało się tak, mimo 
iż w wielu zakładach pracy tamtejsze podstawowe organizacje partyjne uchwaliły rezolucje, w których m.in. ostro kryty-

Uchwała Podstawowej Organizacji Partyjnej Spółdzielni Spożywców 
i Miejskiego Handlu Detalicznego podjęta na zebraniu 29.10.1956 r., 

ze zbiorów archiwum państwowego w poznaniu
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kowano metody pracy i działalność dotych-
czasowego i  sekretarza, żądając jedno-
cześnie, aby pozbawić go pełnionej dotąd 
funkcji. W tajnym głosowaniu wybrano 42 
członków Kp pzpr, z  czego z  dotychcza-
sowego składu do komitetu weszło 21 osób, 
natomiast 21 pozostałych to nowe osoby. 
niestety, z  wyników wyborów wynika 
niezbicie, że większość delegatów na Viii 
Konferencję powiatową pzpr chciała, aby 
w Kępnie i w powiecie nadal rządzili ludzie, 
którzy nie chcieli reform, raczej chodziło 
o  stworzenie pozorów, gdyż zapowiada-
ne zmiany miały być przeprowadzone na 
przestrzeni wielu lat. 

Wracając do oświadczeń oraz uchwa-
lonych rezolucji, jakie narodziły się wtedy 
w  Kępnie i  w  całym kraju, podkreślić 
należy, że nikt, łącznie z  robotnikami, nie 
żądał w nich zmiany ustroju, gdyż zdawano 
sobie sprawę, że w  ówczesnych realiach 
było to niemożliwe. zamierzano w ramach 
socjalizmu przeprowadzić reformy, których 
celem miało być wprowadzenie demokracji, 
wolności i jawności życia publicznego, apelowano o poprawę warunków materialnych, co niestety, skończyło się na marze-
niach. 

po marianie pawlaku, 17 stycznia 1959 r. na iX Konferencji powiatowej pzpr, i sekretarzem został wybrany Władysław 
turek. jego praca była na ogół dobrze oceniana przez Komitet Wojewódzki w poznaniu, dzięki czemu funkcję i sekretarza 
pełnił do 1974 r.

Tabela nr 16: Liczba członków PZPR w Kępnie i w powiecie w latach 1949-1956

Rok Liczba członków w powiecie Liczba członków w Kępnie

1949 1831 383
1950 1554 354
1951 1415 364
1952 1395 362
1954 1454 376
1955 1329 401
1956 1186 408

Źródło: roczne sprawozdania Komitetu powiatowego pzpr za lata 1949–1956 

1975 r. 25.01. – W czasie plenarnego posiedzenia Komitetu powiatowego pzpr i sekretarzem został wybrany zbigniew 
bieniek, dotychczasowy i sekretarz od 1974 r. rekomendowany na to stanowisko przez Komitet Wojewódzki pzpr w pozna-
niu. Funkcję ii sekretarza Kp powierzono leonowi starszakowi, sekretarzem propagandy został jan Gaicki. 

Gdy Władysław Gomułka w październiku 1956 r. doszedł do władzy, miał ogromny kapitał zaufania, dzięki któremu mógł 
dość gruntownie zreformować ówczesny system stalinowski. niestety, zamiast kontynuować przemiany, zaczął hamować 
dalsze przeprowadzanie reform, mających na celu demokratyzację państwa, by znowu we wszystkich dziedzinach mogła 
dominować pzpr. zaczęto zwalczać domniemaną opozycję (w 1957 r. zamknięto tygodnik „po prostu”, niezależną, „nową 
Kulturę”, zamykano kluby dyskusyjne, rozpoczęto „nagonkę” na intelektualistów, krytykujących politykę kulturalną partii). 
Wznowiono też walkę z Kościołem katolickim (w 1961 r. usunięto religię ze szkół, za orędzie do biskupów niemieckich 

Wybór Władysława Turka przez Komitet Powiatowy PZPR 
w Kępnie na następną kadencję, 
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Wybaczamy i  prosimy o  wybaczenie, brutalnie zaatakowano polski episkopat i  prymasa stefana Wyszyńskiego). W  całej 
pełni stosowano politykę kadrową, która polegała na tym, że stanowiska w zakładach pracy, instytucjach wszelkiego rodzaju, 
samorządach i w oświacie mogły pełnić tylko osoby rekomendowane przez pzpr. W gospodarce nadal nacisk kładzio-
no na rozwój przemysłu ciężkiego. działo się to kosztem produkcji artykułów pierwszej potrzeby i zaopatrzenia ludności 
w żywność, co spowodowało olbrzymie, permanentne braki na rynku gospodarczym. 

taka polityka prowadzona w  całym kraju przez pzpr znalazła swoje odbicie także w  Kępnie, szczególnie w  polity-
ce kadrowej (rekomendacja Kp pzpr była decydująca przy obsadzie stanowiska), w stosunkach z Kościołem stosowano 
szykany wobec księży, a przede wszystkim wobec ks. prałata mariana magnuszewskiego (przesłuchania, kary pieniężne). 
znamienna stała się też fasadowość obchodów świąt państwowych, takich jak: 22 lipca i 1 maja (niemal konieczna obecność 
pracowników w pochodach pierwszomajowych, a także obowiązkowe podejmowanie przez obywateli czynów społecznych).

1976 r. – sporządzona została w urzędzie miasta i Gminy Kępno Księga czynów społecznych pod hasłem: Myśl Partii 
– czyn Ludu, która przewidywała np. w 1976 r. realizację tego typu prac na sumę 4875 tys. zł (obejmowała m.in. budowę ul. 
Kwiatowej). organizowane w tamtych latach czyny pomogły w wybudowaniu m.in. amfiteatru w parku, dworca autobuso-
wego, Klubu nauczyciela i Wojewódzkiego ośrodka sportu i rekreacji.

Kp pzpr dużą uwagę przywiązywał do ilości członków 
w Kępnie i w powiecie, gdyż jak podano na partyjnym zebraniu,  
1 marca 1969 r., średnia upartyjnienia społeczeństwa w wojewódz-
twie wynosiła 11,3%, a w powiecie kępińskim tylko 9,1%. padło 
więc zobowiązanie, zmierzające do zniwelowania tej różnicy. 

Tabela nr 17: Liczba członków i kandydatów PZPR w powiecie kępińskim w latach 1961–1969

rok liczba członków w powiecie

1961 1747
1963 1890
1964 1983
1965 2078
1966 2181
1967 2308
1968 2675
1969 2828

Źródło: roczne sprawozdania Kp pzpr z lat 1961–1969.

z chwilą likwidacji powiatów i powstania Komitetu miejsko–Gminnego pzpr w Kępnie w 1975 r. ilość członków pzpr 
wynosiła 1478 osób, w 1979 r. – 2131, 1980 r. – 1860, a w 1983 r. – 1700 osób. 

Otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(Zbigniew Bieniek – sekretarz KW PZPR, Kazimierz Martynowski – sekre-
tarz M–GK PZPR, Ryszard Przybylski – naczelnik miasta i gminy Kępno), 

ze zbiorów Gminy Kępno

Księga Czynów Społecznych, które miały być wykonane 
przez społeczeństwo miasta i gminy Kępno w 1976 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno
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1975 r. 28.05. – po reformie administracyjnej kraju (województwa, gminy lub miasta) struktura administracyjna pzpr 
uległa zmianie i zgadzała się z podziałem administracyjnym państwa.

W Kępnie powstał więc miejsko–Gminny Komitet pzpr, a jego i sekretarzem został leon starszak, po nim od 1976 r. 
funkcję tę sprawował Kazimierz martynowski, a następnie, od 1982 r. do końca istnienia pzpr – Henryk jerzyk.

oprócz pzpr w Kępnie działały jeszcze dwie partie: zjednoczone stronnictwo ludowe i stronnictwo demokratyczne. 
obie te partie miały program socjalistyczny i uznawały przewodnią rolę pzpr.

1949 r. 27.11. – w wyniku połączenia stronnictwa ludowego, lewicowego odłamu polskiego stronnictwa ludowego 
i psl „Wyzwolenie” powstało zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl).

oddział zsl powstał także w Kępnie, ale stronnictwo działało przede wszystkim na wsi. jego zorganizowaniem zajął się 
długaszewski, który został przewodniczącym struktur w terenie. W Kępnie stronnictwo liczyło wtedy kilkudziesięciu człon-
ków, w 1975 r. – 77, a na początku lat osiemdziesiątych do zsl należało 80 osób. przewodniczącym Komitetu powiatowego 
zsl–u został wówczas michał dembek, a po nim stanisław mędel. 

trzecią partią było stronnictwo demokratyczne (sd), które działało przede wszystkim w  mieście, zyskując poparcie 
wśród rzemieślników, kupców, drobnych przedsiębiorców i częściowo inteligencji.

1949 r. 20.03. – odbyło się w Kępnie Walne zebranie członków stronnictwa demokratycznego, na którym wybrano 
Komitet powiatowy w składzie: tadeusz banasiak – prezes, Konrad Kędzierski – wiceprezes i tadeusz Kokociński – sekretarz.

W 1949 r. do sd należało 100 członków, a 1.01.1951 r. do partii przystąpiło 24 członków stronnictwa pracy, które uległo 
rozwiązaniu.

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. Kp sd w Kępnie stał się niemal całkowicie uległy wobec Kp pzpr, co 
budziło niezadowolenie wielu członków stronnictwa, wielu z nich wystąpiło wówczas z partii. po przełomie październiko-
wym w 1956 r. wzrosła na kilka lat samodzielność i znaczenie sd, dzięki czemu zwiększyła się liczebność członków stronnic-
twa w Kępnie (1956 r. – 84, 1965 r. – 94, 1975 r. – 112, a w 1979 r. – 126 członków).

1958 r. 2.02. – w wyborach do rad narodowych z ramienia sd w Kępnie do powiatowej rady narodowej wybrano trzech 
radnych (tadeusz Kokociński – członkiem prezydium prn) oraz pięciu radnych do miejskiej rady narodowej (jan Gandecki 
– wiceprzewodniczącym prezydium mrn).

1961 r. 27.11. – przewodniczącym Kp sd został wybrany tadeusz surdyk, który pełnił tę funkcję do 1976 r. (od 1975 r. 
przewodniczący miejskiego Komitetu sd w Kępnie).

1976 r. 16.11. – odbył się iX zjazd miejski sd, 
na którym na przewodniczącego Km sd wybrano 
jana parzonkę.

1981 r. 16.03. – na Xii Kongresie sd w Warsza-
wie jan parzonka został wybrany członkiem 
centralnej Komisji rewizyjnej. ponadto pełnił 
funkcję zastępcy przewodniczącego Wojewódzkie-
go Komitetu sd w Kaliszu. oprócz tego od 1984 r. 
radnym Wojewódzkiej rady narodowej był członek 
kępińskiego sd antoni bajerlein, a  od 1988 r. 
ryszard dobień.

ostatnim przewodniczącym Komitetu miejsko–
Gminnego sd był ignacy Gruszka. W  latach 
1980–1981 sd próbowało nieco zmienić oblicze, 
nawiązując w swoim programie do tradycji powstań 

narodowych i  ustanawiając 3 maja świętem stronnictwa demokratycznego. nadal jednak Komitet miejsko–Gminny sd 
w Kępnie ściśle współpracował z pzpr, najpierw w ramach Frontu jedności narodu, a po wprowadzeniu stanu wojennego, 
z nowo powołanym przez pzpr patriotycznym ruchem odrodzenia narodowego. 

W latach pięćdziesiątych XX wieku z inicjatywy pzpr powstała organizacja – o nazwie Front narodowy – która skupiała 
działające partie, organizacje i stowarzyszenia w celu zorganizowania wspólnej listy kandydatów w wyborach do sejmu, 
a następnie także do samorządów. W ramach Frontu narodowego tworzono także wspólny program wyborczy.

1952 r. 30.08. – przed wyborami do parlamentu powołany został Front narodowy, którego organem centralnym był 
ogólnopolski Komitet Wyborczy, na czele którego stał bolesław bierut.

Zjazd powiatowy Stronnictwa Demokratycznego (27.11.1961 r.) – drugi od 
lewej Tadeusz Surdyk – przewodniczący Komitetu Powiatowego SD, źródło: 

dzieje stronnictwa demokratycznego (1945–1988), 
opracował Feliks Gruszka
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W  Kępnie powstał także powiatowy i  miejski Komitet Frontu narodowego. przewodniczącym powiatowego Frontu 
narodowego został zenon polak, natomiast w  Kępnie eugeniusz rudziński. oba komitety tworzyły listy wyborcze do 
miejskiej i powiatowej rady narodowej oraz układały program działania na dany okres.

1956 r. listopad – Front narodowy przekształcony został w Front jedności narodu (Fjn), który spełniał taką samą rolę 
jak poprzedni. W Kępnie na jego czele stał nadal zenon polak. Fjn brał także udział w mobilizowaniu społeczeństwa do 
udziału w czynach społecznych.

1975 r. 10.10. – na połączonym zebraniu miejskiego i Gminnego Fjn w Kępnie został powołany jeden wspólny miejsko–
Gminny Fjn, w skład którego weszło 41 osób. Wyłonione prezydium Komitetu liczyło 9 członków, jego przewodniczącym 
został jerzy patalas, zastępcami: bolesław błach i jerzy pietrzak, a  sekretarzem Wacław sierański. na zebraniu powołano 8 
zespołów i komisji problemowych, spośród których swoją nazwą zdumiewają: zespół ds. obyczajowości świeckiej, zespół ds. 
kobiet i zespół ds. czynów społecznych.

1982 r. 20.07. – Komisja Współdziałania pzpr, zsl i  sd uzgodniła powołanie patriotycznego ruchu odrodzenia 
narodowego (pron), który miał zjednoczyć społeczeństwo wokół partii. na jego czele stał pisarz jan dobraczyński. pron 
nie cieszył się uznaniem społeczeństwa, gdyż postrzegany był jako ruch dyspozycyjny wobec władz. 

1983r. 30.08. – tymczasowa rada miejsko–Gminna pron w Kępnie przekształcona została w miejsko–Gminną radę 
pron o charakterze stałym, której przewodniczącym został edmund jędraszczyk.

3. Działalność rad narodowych – zmiany w ich kompetencjach 

i strukturze organizacyjnej

rady narodowe powinny na swoim terenie odgrywać rolę gospodarza, który stara się o zaspokajanie materialnych i kultu-
ralnych potrzeb obywateli. W związku z tym założeniem w ich skład powinni wejść radni, którzy mają odpowiednie kwalifi-
kacje. pierwsze organy władzy samorządowej w Kępnie były wybierane przez ogół obywateli w sposób spontaniczny. z chwilą 
gdy powstały partie o tym, kto zostanie radnym decydowały kryteria polityczne. W ramach Komisji międzypartyjnej, a potem 
Komisji Współdziałania (polska partia robotnicza i polska partia socjalistyczna, a po połączeniu polska zjednoczona partia 
robotnicza; polskie stronnictwo ludowe w latach 1945–46, stronnictwo demokratyczne, stronnictwo ludowe przekształ-
cone w zjednoczone stronnictwo ludowe) uwzględniano, ilu i jacy radni z każdej partii będą delegowani do objęcia manda-
tów w radach poszczególnych szczebli. od czasu wyborów powszechnych do sejmu (1952 r.), a potem do rad narodowych 
(1954 r.) wybory stały się całkowitą farsą i zwykłą formalnością, gdyż obywatele mogli głosować tylko na jedną listę, a kandy-
datów na posłów lub radnych było tylu, ile mandatów.

1949 r. 26.01. – Kp pzpr w Kępnie podjął uchwałę o reorganizacji powiatowej rady narodowej, w wyniku której z rady 
usunięto 17 radnych, zarzucając im reakcyjne poglądy i nielojalność wobec władzy ludowej. W ich miejsce powołano nowe 
osoby, wytypowane przez pzpr – po uprzednim uzgodnieniu tego faktu na zebraniu międzypartyjnym.

1950 r. 20.03. – sejm uchwalił ustawę, która ustanowiła system rad narodowych, nadzór nad nimi sprawowała rada 
państwa.

rady narodowe wszystkich szczebli stały się jedynymi organami władzy ludowej w  terenie. zlikwidowane zostały organy 
administracji terenowej (urzędy wojewodów, starostów, burmistrzów i wójtów), a ich rolę przejęły prezydia rad poszczególnych 
szczebli, które stały się organami wykonawczo–zarządzającymi, realizującymi zadania poprzez swoje wyspecjalizowane wydziały.

zgodnie z nową strukturą rad narodowych powiatowa rada narodowa w Kępnie liczyła 54 radnych delegowanych przez 
partie polityczne (głównie pzpr), organizacje społeczne i związki zawodowe. podział mandatów był następujący pzpr – 34 
radnych, zsl – 9, sd – 4, bezpartyjni – 7 radnych. przewodniczącym prezydium prn został wybrany tadeusz Kamiński 
z zsl, a jego zastępcą stanisław jóźwiak, członek pzpr. miejska rada narodowa liczyła 24 radnych, a jej przewodniczącym 
został Kazimierz szymkowiak.

1954 r. 25.09. – miała miejsce nowa reforma administracyjna, na mocy której wprowadzono trzystopniowy administra-
cyjny podział kraju (województwo, powiat, gromada; likwidacji uległy gminy). jednocześnie z powiatu kępińskiego wyodręb-
niono powiat ostrzeszowski i wieruszowski. W powiecie kępińskim utworzono 20 gromad.

1954 r. 5.12. – odbyły się pierwsze powszechne wybory do rad narodowych (jedna lista Frontu narodowego, ilość 
kandydatów taka jak liczba mandatów). W Kępnie do prn wybrano 60 radnych, spośród których z ramienia pzpr – 28 
osób, zsl – 10, sd – 2, bezpartyjni – 20 radnych, w tym 18 kobiet. przewodniczącym rady został tadeusz Kamiński z zsl,  
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jego zastępcą andrzej Kuźbik, sekretarzem – czesław chmielewski. do mrn wybrano 40 radnych (pzpr – 16 radnych, zsl 
– 2, sd – 2, bezpartyjni – 20 radnych). przewodniczącym rady został Kazimierz szymkowiak, jego zastępcą Władysław polak, 
a sekretarzem Kazimierz Gierak.

1957 r. grudzień – miejska rada narodowa podjęła uchwałę o powołaniu do życia miejskiego Komitetu obchodów 
300–lecia nadania praw miejskich Kępnu oraz uroczystości tysiąclecia państwa polskiego. W skład komitetu weszło ponad 
100 osób, a jego przewodniczącym został jan Kurzawa, nauczyciel historii liceum ogólnokształcącego w Kępnie, natomiast 
zastępcami: stefan Żybura – przewodniczący prn, stanisław smardz – przewodniczący mrn w Kępnie i edmund maleszka 
– prezes sądu powiatowego.

1958 r. 2.02. – odbyły się wybory do rad narodowych (jedna lista więcej kandydatów na radnych niż mandatów). W Kępnie 
do prn wybrano 50 radnych (pzpr – 29 radnych, zsl – 14, sd – 2, bezpartyjni – 5 radnych), przewodniczącym rady został 
stefan Żybura, a jego zastępcą leon Herba. do mrn wybrano 40 radnych, przewodniczącym został stanisław smardz.

1958 r. – nawiązano współpracę między trzema sąsiadującymi powiatami: Kępno–Kluczbork–Wieruszów. dotyczyła ona 
wspólnych inwestycji gospodarczych oraz wymiany kulturowej, oświatowej i sportowej.

1960 r. 8–11.09. – w tych dniach odbyły się uroczystości z okazji 300–lecia nadania Kępnu praw miejskich. oprócz 
wspólnej uroczystej sesji powiatowej i miejskiej rady narodowej, a także Gromadzkiej rady narodowej w baranowie oraz 
występów różnych zespołów artystycznych, na Kopcu odsłonięto kamień pamiątkowy i otwarto muzeum ziemi Kępińskiej.

W  następnych wyborach do rad narodowych (16.04.1961 r., 30.05.1964 r.,1.06.1969 r., 5.02.1978 r., 17.06.1984 r., 
19.06.1988 r.) obowiązywały ustalone wcześniej zasady (jedna lista Fjn, przy ustalaniu kandydatów na radnych obowiązy-
wał klucz partyjny). Fakt ten zapewnił pzpr i partiom sojuszniczym całkowity wpływ na samorządy. Kolejne rady narodowe 
położyły nacisk na budownictwo mieszkaniowe i to zarówno prywatne, jak i spółdzielcze (ich rozwój rozpoczął się w pełni 
w latach siedemdziesiątych XX wieku). nacisk położono również na rozwój komunikacji, na unowocześnienie technolo-
gii i modernizację parku maszynowego w poszczególnych zakładach produkcyjnych i komunalnych. czyniono też starania 
o uruchomienie w Kępnie dużego zakładu, który zwiększyłby zatrudnienie i zapobiegłby odpływowi siły roboczej.

W latach siedemdziesiątych XX wieku nastąpiły zmiany w samorządach, związane one były z nowym podziałem admini-
stracyjnym kraju, który przeprowadzono w 1975 roku. Wtedy oddzielono też władzę ustawodawczą (rady narodowe) od 
wykonawczo–zarządzającej (urzędy wojewodów, naczelnicy miast i gmin). W tym okresie funkcję przewodniczących powia-
towej rady narodowej pełnili: stefan Żybura (2.02.1958 r. do 18.10.1962 r.), leon Herba (18.10.1962 r. do chwili likwidacji 
powiatów, tzn. do 28.05.1975 r.)

przewodniczącymi miejskiej rady narodowej kolejno zostali: Kazimierz szymkowiak (25.09.1954 r. do 2.02.1958 r.) 
i stanisław smardz (2.02.1958 r. do 2.11.1973 r.)

1973 r. 22.11. – ukazała się ustawa o zmianie ustawy o radach narodowych z 1958 r., w wyniku której miejska rada narodo-
wa stała się organem uchwałodawczym, kierującym rozwojem społeczno–gospodarczym na danym terenie. prezydium rady 
pełniło funkcję reprezentacyjną i zajmowało się organizacją prac rady. W tym czasie przewodniczącą mrn w Kępnie została 
aleksandra czarska, a po niej jerzy pietrzak. jednocześnie zgodnie z ustawą powołano organy administracyjne w postaci 
urzędów wojewodów, prezydentów miast lub naczelników miast, powiatów i gmin. rady narodowe sprawowały kontrolę nad 
organami administracji. naczelnikiem Kępna mianowany został jerzy pietrzak. naczelnikowi miasta podlegał urząd miejski, 
w ramach którego działały poszczególne referaty. urząd naczelnika powiatu powierzono józefowi Żłobińskiemu.

1975 r. 28.05. – w  życie weszła ustawa o  dwustopniowym podziale administracyjnym kraju. zlikwidowane zostały 
powiaty, a  pozostały województwa i  gminy. jednocześnie w  państwie zwiększono ilość województw z  17 dużych do 49 
małych. Kępno znalazło się w województwie kaliskim. podział administracyjny kraju spowodował reorganizację rad narodo-
wych (rady wojewódzkie, miejskie lub gminne). takie zmiany zaszły również w Kępnie.

1975 r. 28.10. – odbyła się wspólna sesja miejskiej rady narodowej i Gminnej rady narodowej, podczas której utworzo-
no wspólną radę narodową miasta i Gminy Kępno, liczącą 105 radnych. 

przewodniczącym rady został wówczas leon starszak (i sekretarz Komitetu miejsko–Gminnego pzpr), a jego zastępca-
mi zenon polak i józef lewek. rada powołała też 5 komisji i uchwaliła regulamin rady narodowej miasta i Gminy Kępno. 
obowiązki naczelnika miasta i gminy Kępno powierzono zygmuntowi matysiakowi, jego zastępcą został ryszard łuszczek. 
W  związku z  nowym podziałem administracyjnym kraju przestały istnieć wszystkie urzędy i  instytucje powiatowe. ich 
kompetencje przejęły rada narodowa miasta i Gminy Kępno oraz urząd miejsko–Gminny.

W urzędzie miasta i Gminy Kępno zatrudnionych zostało 49 pracowników administracyjnych, 8 pracowników gminnej 
służby rolnej i 4 pracowników skarbowego urzędu Komorniczego.
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1975 r. 19.12. – odbyła się ii sesja nowej rady narodowej miasta i Gminy Kępno, na której zatwierdzono zadania społecz-
no–gospodarcze na następne lata i budżet na 1976 r. do najważniejszych zadań zaliczono:

– budowę kolektora sanitarnego w Kępnie,
– budowę oczyszczalni ścieków w mieście,
– podłączenie miasta do sieci gazu ziemnego,
– budowę bloku mieszkalnego przy ul. marcinkowskiego,
– modernizację szkoły zawodowej w Kępnie,
– budowę obiektu rejonowej Komendy straży pożarnej,
– dokończenie budowy domu strażaka w rzetni, pawilonu sportowego w Kierznie,
– budowę ciągu drogowego przybyszów–domanin.
rada uchwaliła budżet na 1976 r. w następującej wysokości:
dochody – 37 048 000 zł, wydatki – 37 048 000 zł.
1978 r. 5.02. – w kraju odbyły się wybory do rad narodowych. W Kępnie do miejsko–Gminnej rady narodowej wybrano 

64 radnych (pzpr – 32 radnych, zsl – 12, sd – 4, bezpartyjni – 16 radnych). przewodniczącym rady został Kazimierz 
martynowski, natomiast na naczelnika miasta powołano ryszarda przybylskiego.

1982 r. – zorganizowano uroczyste obchody 700–lecia podpisania układu Kępińskiego. 
1984 r. 20.01. – przeprowadzono uroczystą sesję miejsko–Gminnej rn w Kępnie poświęconą obchodom 40. rocznicy 

powstania prl.
1984 r. 17.06. – w kraju odbyły się wybory do rad narodowych. do miejsko–Gminnej rn w Kępnie wybrano 64 radnych, 

przewodniczącym rady został stanisław mędel (zsl), jego zastępcy to: Kazimierz martynowski, j. malik i Kazimierz dunaj-
ski. Frekwencja w wyborach w mieście i gminie wyniosła 84,8%. na drugiej sesji miejsko–Gminnej rn w Kępnie dokonano 
wyboru naczelnika miasta i gminy, którym został jerzy trzmiel, a jego zastępcą marian lorenz. W związku ze śmiercią stani-
sława mędla, 7 września 1987 r., wybrano nowego przewodniczącego rady, został nim Kazimierz martynowski.

1987 r. 29.11. – odbyło się referendum ogólnokrajowe, w którym władza ludowa zadała obywatelom pytania, czy są 
za uzdrowieniem gospodarki i poprawą warunków życia społeczeństwa, przechodząc najpierw przez trudny dwu– trzylet-
ni okres szybkich zmian oraz czy popierają demokratyzację życia politycznego (chodziło o demokrację socjalistyczną, czyli 
proces socjalistycznej odnowy). Wynik referendum był dla władz negatywny, gdyż w stosunku do liczby uprawnionych do 
udziału w referendum ogólnokrajowym, na pierwsze pytanie pozytywnych odpowiedzi było 44,28%, a na drugie 46,29%.

Gorszy dla władz wynik miał miejsce w  województwie kaliskim, do którego należały Kępno i  gmina. Frekwencja 
w województwie kaliskim wyniosła 71,73%, a w Kępnie i gminie 74,80% ogółu obywateli. 

1988 r. 19.06. – odbyły się ostatnie w polsce ludowej wybory do rad narodowych. W Kępnie nadal według starych zasad 
do miejsko–Gminnej rn wybrano 65 radnych (pzpr – 30 radnych, zsl – 12, sd – 4, bezpartyjni – 19 radnych). na pierwszej 
sesji wybrano przewodniczącego rady, którym został Kazimierz martynowski. naczelnikiem miasta i gminy Kępno pozostał 
nadal jerzy trzmiel. 

4. Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność”  

w Kępnie i na Ziemi Kępińskiej

przy końcu lat siedemdziesiątych XX w. powstały w polsce nielegalne, wolne związki zawodowe na Śląsku (marzec 1978 
r., Kazimierz Świtoń) i  na Wybrzeżu (kwiecień 1978 r., bogdan borusewicz, andrzej Gwiazda, andrzej Kołodziej, lech 
Kaczyński, joanna duda–Gwiazda, bogdan lis, anna Walentynowicz, lech Wałęsa, Krzysztof Wyszkowski), związki te 
walczyły o demokratyczne zmiany w kraju i o przestrzeganie praw pracowniczych przez władze państwowe. 

duży wpływ na wydarzenia w kraju miała wizyta w polsce papieża jana pawła ii w dniach od 2 do 10.06.1979 roku. 
papież w homilii wygłoszonej w czasie mszy św. na placu zwycięstwa w Warszawie, powiedział: Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi! słowa papieża polaka niewątpliwie dodawały ducha walki ludziom pracy i były impulsem do 
działania na rzecz przeprowadzania demokratycznych zmian w państwie. tymczasem narastający w kraju kryzys politycz-
ny (m.in. nieprzestrzeganie praw pracowniczych i obywatelskich) oraz gospodarczy (puste półki i podwyżki cen) dopro-
wadziły do wybuchu strajków na lubelszczyźnie, a następnie do strajku w stoczni Gdańskiej. strajk szybko rozszerzył się 
na Wybrzeże, a następnie objął całą polskę (około milion pracowników z 750 zakładów pracy). Wówczas powołany został  
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międzyzakładowy Komitet strajkowy, na czele którego stanął lech Wałęsa, a w jego skład weszli m.in.: andrzej Gwiazda, 
bogdan borusewicz, andrzej Kołodziej, Henryka Krzywonos, bogdan lis i anna Walentynowicz. Komitet kierował strajkami 
i prowadził rozmowy z delegacją rządową, której przedstawił 21 postulatów robotniczych. stały się one podstawą negocja-
cji, a ich przyjęcie przez władzę stworzyło warunek porozumienia. postulaty przewidywały m.in.: powstanie niezależnych, 
samorządowych związków zawodowych, przestrzeganie wolności słowa, druku, sumienia, zniesienie cenzury, zagwaranto-
wanie prawa do strajków, obniżenie wieku emerytalnego (mężczyźni 55 lat, kobiety 50 lat), trzyletni płatny urlop macierzyń-
ski, wprowadzenie wolnych sobót, kartek na mięso i jego przetwory.

do zawarcia porozumienia doszło najpierw w szczecinie (30.08.1980 r.), a następnie w stoczni Gdańskiej (31.08.1980 r.).  
porozumienie uwzględniało powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych „solidarność” (nszz „solidar-
ność”) i zgodę rządu na realizację postulatów robotniczych. W poszczególnych regionach kraju zaczęły wtedy powstawać 
Komitety założycielskie nszz „solidarność”. taki komitet powstał także we Wrocławiu, jego założycielami byli: Władysław 
Frasyniuk, barbara labuda i Karol modzelewski. Komitet był inspiratorem powstawania organów założycielskich „solidar-
ności” na Śląsku i poza nim, służąc jednocześnie pomocą w ich tworzeniu.

początki „solidarności” w Kępnie 
związane są ze strajkami w  kępiń-
skim oddziale Wojewódzkiego przed-
siębiorstwa energetyki cieplnej oraz 
w zakładzie urządzeń chemicznych 
„montochem”. robotnicy wysuwa-
li postulaty dotyczące płac i  spraw 
socjalnych oraz popierali 21 postu-
latów wysuniętych w Gdańsku przez 
mKs. poparcie dla strajkujących 
załóg ogłosiły też: placówka tereno-
wa przedsiębiorstwa Komunika-
cji samochodowej (pKs) i  oddział 
w Kępnie jarocińskiej Fabryki mebli. 
po podpisaniu porozumień sierpnio-
wych przedstawiciele strajkujących 
i  wspomagających załóg nawiąza-
li współpracę z  międzyzakłado-
wym Komitetem założycielskim we 
Wrocławiu. efektem tej współpra-
cy był udział kępińskich działaczy 
robotniczych w  osobach: bolesława 
irackiego (placówka terenowa pKs 
Kępno) oraz Henryka maćkowiaka 
i czesława Wojtkowskiego („ponar–
remo” Kępno) w  spotkaniach 
organizowanych przez międzyzakła-
dowy Komitet założycielski we Wrocławiu. na zebraniach informowani oni byli o aktualnej sytuacji w kraju i instruowani, 
jak zakładać struktury „solidarności”. otrzymywali również wskazówki dotyczące spraw związkowych. tę wiedzę przekazy-
wali innym działaczom, którzy zaczęli tworzyć w swoich zakładach komitety założycielskie. pierwszym zakładem, w którym 
powstał nszz „solidarność” była placówka terenowa pKs w Kępnie. Komitet założycielski powstał w zakładzie, 27.09.1980 
r., z inicjatywy bolesława irackiego, którego też wybrano przewodniczącym (187 pracowników w „solidarności”, co stano-
wiło 85% załogi).

jednym z  pierwszych zakładów, w  którym powstała „solidarność” było Wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej. przewodniczącym Komitetu założycielskiego został wybrany Wiesław brząkała, a jego zastępcą Konrad szymań-
ski, przyszły przewodniczący międzyzakładowej Komisji porozumiewawczej. W Wojewódzkim przedsiębiorstwie energe-
tyki cieplnej do „solidarności” należało 60 pracowników. Komitety założycielskie powstały jeszcze w takich zakładach jak: 

Pismo Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”  
przy Placówce Terenowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kępnie 

do dyrekcji Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim, 
ze zbiorów prywatnych bolesława irackiego
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zakład urządzeń chemicznych „montochem” (około 800 pracowników – w „solidarności” 720 osób, przewodniczący lech 
bielski), Węzeł Kolejowy pKp Kępno (w „solidarności” – 1000 pracowników, przewodniczący józef prommy, a następnie 
jan janiec). zakład remontowy obrabiarek „ponar–remo” (w „solidarności” przeszło 400 pracowników, przewodniczący 
Henryk maćkowiak), odzieżowa spółdzielnia pracy „medo” (599 pracowników w „solidarności”, przewodniczący józef 
Konarski, a następnie edward drewniak), jarocińska Fabryka mebli (350 pracowników w „solidarności”, przewodniczą-
cy mieczysław Wróbel), państwowe Gospodarstwo rolne „mianowice” (711 pracowników, do „solidarności” należało 700 
osób, przewodniczący józef Kucharski, zastępca Wiesław Kołodziejczyk), zakłady drobiarskie (w „solidarności” przeszło 
400 pracowników, przewodnicząca Krystyna Żary, a następnie Włodzimierz jędrasik), Kępińska spółdzielnia pracy (80% 
załogi w „solidarności”, przewodniczący zenon Kasprzak), międzyszkolna Komisja pracowników oświaty i Wychowania 
(346 pracowników w „solidarności” – 80% stanu zatrudnienia w placówkach oświaty, przewodniczący dominik Kowal-
czyk), spółdzielnia lokatorsko–mieszkaniowa (25 pracowników, w „solidarności” – 100% zatrudnionych, przewodniczą-
cy Włodzimierz Gaweł), drukarnia Kępińska (13 pracowników, w „solidarności” – 100% załogi, przewodniczący Henryk 
müller), szpital kępiński (przewodniczący józef Handrysik) oraz w wielu innych zakładach i placówkach. W sumie pod 
koniec listopada nszz „solidarność” powstał w 27 zakładach, a w maju 1981 r. do związku należało około 10 tys. członków. 
W celu skoordynowania działalności komitetów założycielskich 18 października 1980 r. powołano międzyzakładowy Komitet 
założycielski (mKz) nszz „solidarność”. W skład prezydium mKz powołano: czesława Wojtkowskiego – przewodniczący, 
stanisława Kubiaka, stefana jamrożego – zastępcy przewodniczącego, Konrada szymańskiego – sekretarz.

W tym czasie komitety założycielskie, mające charakter tymczasowy, przekształcone zostały w komisje zakładowe, które 
po wyborach zostały już stałymi organami władzy związkowej.

jednak część działaczy nie była zadowolona z pracy mKz „solidarność”, który nie przejawiał większej aktywności, dlatego 
też doszło do wyboru nowych władz związkowych. 28.11.1980 r. w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej delegaci z 27 zakła-
dów powołali międzyzakładową Komisję porozumiewawczą (mKp) nszz  „solidarność” w  Kępnie jako ogniwo terenowe 
międzyzakładowego Komitetu założycielskiego w Kaliszu. W wyniku wyborów powołano prezydium mKp w składzie: Konrad 
szymański – przewodniczący, józef Handrysik, józef Konarski, dominik Kowalczyk – zastępcy przewodniczącego, maria 
bykowska – sekretarz, bolesław iracki, lech Kolankiewicz, józef Kwiatkowski, stanisław matuszczak, Franciszek miś, marian 
siubiak i Kazimierz Wieczorek – członkowie. skład wybrany na tym zebraniu funkcjonował do dnia wyborów statutowych, tj. 
do maja 1981 r.

Pismo informujące naczelnika miasta i gminy Kępno o powołaniu w drodze wyboru 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kępnie i jego prezydium, 

źródło: dominik makosch, Kępno w okresie pierwszej solidarności 1980-1989, częstochowa 2001, praca magisterska, aneks nr 5
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międzyzakładowa Komisja porozumiewawcza obejmowała wtedy swoim zasięgiem następujące gminy: Kępno, baranów, 
bolesławiec, bralin, łękę opatowską, perzów, rychtal i trzcinicę, tworząc w strukturze związku okręg kępiński, który należał 
do regionu Wielkopolska południowa. członkami międzyzakładowego Komitetu założycielskiego w Kaliszu zostali wybrani: 
Konrad szymański i Krystyna sumisławska.

tymczasem po rozwiązaniu międzyzakładowej Komisji założycielskiej nszz „solidarność” – podczas nieobecności 
na zebraniu czesława Wojtkowskiego – doszło do sporów wśród części dotychczasowych członków mKz, którzy uważali,  
że nadal powinna być kontynuowana ścisła współpraca z międzyzakładowym Komitetem założycielskim z Wrocławia. przez 
pewien czas międzyzakładowy Komitet założycielski i międzyzakładowa Komisja porozumiewawcza wzajemnie się nie 
uznawały. do końca grudnia 1980 r. konflikt został zażegnany, a członkowie byłego międzyzakładowego Komitetu założy-
cielskiego włączyli się w pracę międzyzakładowej Komisji porozumiewawczej. Komisja porozumiewawcza miała proble-
my z prowadzeniem swojej działalności, gdyż nie dysponowała odpowiednim lokalem. zwróciła się więc do ówczesnego 
naczelnika miasta, ryszarda przybylskiego o jego przydział. W połowie grudnia 1980 r. mKp nszz „solidarność” otrzymała 
tymczasowy lokal, złożony z dwóch pomieszczeń na parterze, w budynku na rynku 2. W lokalu pracowały 4 osoby: Konrad 
szymański, Wiesław Kołodziejczyk, stanisław leszczyński (radca prawny) i  w  charakterze księgowej Wanda mrozek.  
jednocześnie w połowie stycznia 1981 r. toczyły się negocjacje między władzami miasta a mKp „solidarność” o przydział 
większego pomieszczenia. pod groźbą wybuchu strajku ostrzegawczego doszło do porozumienia między obu strona-
mi w sprawie przydziału większego lokalu. ostatecznie został on przyznany przy ul. obrońców stalingradu 2 (obecnie 
ks. Wawrzyniaka). jednak ówczesna sytuacja społeczno–polityczna w  kraju i  w  okręgu uniemożliwiła skorzystanie  
z tej oferty.

27.03.1981 r. doszło do tzw. prowokacji bydgoskiej (jan rulewski, przewodniczący „solidarności” bydgoskiej został 
pobity w czasie obrad rady miejskiej w bydgoszczy). Władze Krajowe nszz „solidarność” wezwały wtedy ludzi pracy do 
udziału w czterogodzinnym strajku. zdecydowana większość zakładów w Kępnie wzięła w nim udział.

tymczasem zbliżały się statutowe wybory do struktur związkowych. 15.05.1981 r. odbyło się Walne zebranie delegatów 
„solidarności” ziemi Kępińskiej, na którym wybrano statutowe władze funkcjonujące do 13 grudnia 1981 roku. Wybrano 
prezydium w składzie Konrad szymański – przewodniczący, józef Handrysik, Włodzimierz jędrasik, Wiesław Kołodziejczyk 
– zastępcy przewodniczącego, teresa ochędzan – sekretarz, bolesław iracki, józef Konarski, małgorzata Kosmalska, józef 
Krawczyk, józef majak, józef promny, Krzysztof rudziński, jan samulski, marian siubiak, ryszard Waszak – członkowie. na 
zebraniu uchwalono ogólny program działania mKp na lata 1981–1983 i powołano do jego realizacji sześć komisji.

międzyzakładowa Komisja porozumiewawcza zajmowała się przede wszystkim obroną pracowniczych interesów. aby 
jak najlepiej interweniować w ich sprawach, powołano biuro interwencyjne i biuro porad prawnych, którym kierował radca 
prawny stanisław leszczyński. mKp „solidarność” interweniowała także w sprawach mieszkańców Kępna, domagając się 
lepszego zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, bardziej sprawiedliwego przydziału mieszkań oraz poprawy ochrony środo-
wiska. mKp, 22 października 1981 r., podjęła uchwałę w sprawie oceny działalność komisji zakładowych, zajęła też stanowi-
sko w sprawie aktualnej sytuacji w kraju i w obszarze swej działalności. oprócz tego organizowała uroczyste obchody rocznic 
i świąt narodowych.

z  okazji 25. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 r. odbyła się w  amfiteatrze w  parku msza św. odprawiona przez  
ks. prałata mariana magnuszewskiego. po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, prelekcję wygłosił wówczas Feliks 
Gruszka. W uroczystości wzięło udział około 1500 mieszkańców Kępna i okolicy.

obchodzono też 10. rocznicę wydarzeń grudniowych, uczestniczono w odsłonięciu pomnika ofiar Grudnia 1970 roku. 
11 listopada 1981 r. uroczyście obchodzono Święto niepodległości (oficjalnie zakazane przez władze komunistyczne), 
współorganizując je ze związkiem młodzieży demokratycznej, któremu przewodniczył mirosław łapa. 

działacze kępińscy, wybrani jako delegaci na zebraniu 15.05.1981 r., brali udział w  i  Walnym zjeździe delegatów 
Województwa Kaliskiego, podczas którego powołano region Wielkopolska południowa nszz „solidarność”, a  Wiesław 
Kołodziejczyk, Konrad szymański, józef Handrysik, oraz bogumił skowroński zostali wybrani członkami zarządu regionu, 
natomiast dominik Kowalczyk członkiem regionalnej Komisji rewizyjnej. delegatem na i Krajowy zjazd delegatów nszz 
„solidarność” wybrano Konrada szymańskiego. ostatnią uchwałę mKp „solidarność” w  Kępnie podjęła 9.12.1981 r., 
dotyczyła ona problemu nasilenia się w telewizji i w radiu propagandy antysolidarnościowej.

dużo miejsca poświęcono w niej również narastającym zagrożeniom ze strony milicji i wojska, w kraju rosło napię-
cie i wzmagał się lęk przed konfrontacją. obawy te okazały się słuszne, bo 13.12.1981 r. władze wprowadziły w kraju stan 
wojenny, co oznaczało delegalizację nszz „solidarność”.
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oprócz „solidarności” robotniczej w  Kępnie działała jeszcze „solidarność” rolników indywidualnych i  „solidarność” 
rzemieślników indywidualnych. od 16.06.1981 r. na terenie Kępna działał tymczasowy Komitet założycielski nszz „solidar-
ność” rzemieślników indywidualnych w składzie: jan brodawski – przewodniczący, Kazimierz Kwiatkowski, roman szymański 
– zastępcy przewodniczącego, ewa Kuchta – sekretarz, Henryk Kuchta – członek. biuro rzemieślników mieściło się w lokalu mKp 
„solidarność”, a obie struktury w tym czasie ściśle ze sobą współpracowały. 

jeszcze wcześniej na ziemi Kępińskiej powstała nszz „solidarność” rolników indywidualnych. jednym z organizatorów 
rolniczej „solidarności” w powiecie był jerzy lubojański – wiceprzewodniczący zarządu Gminnego w rychtalu, a zarazem 
członek rady Wojewódzkiej solidarności rolniczej w Kaliszu. Koła nszz „solidarność” rolników indywidualnych powsta-
ły we wszystkich gminach ziemi Kępińskiej, np. Koło w Świbie powstało 8 czerwca 1981 r., liczyło 32 członków, a jego pracą 
kierował stanisław Hoja. W drugiej połowie marca 1981 r. odbył się zjazd rejonowy „solidarności” rolników indywidual-
nych, na którym m.in. podjęto uchwałę o ścisłej współpracy z międzyzakładową Komisją porozumiewawczą w Kępnie.

13 grudnia 1981 r. władza ludowa na czele z  generałem Wojciechem jaruzelskim wprowadziła stan wojenny w  celu 
zlikwidowania ruchu społecznego wokół „solidarno-
ści” i  powrotu do poprzednich komunistycznych rządów. 
W całym kraju internowano około 10 tys. działaczy i człon-
ków nszz „solidarność”.

W Kępnie internowano: bolesława irackiego, stanisława 
leszczyńskiego oraz Konrada szymańskiego, a wielu innych 
działaczy przesłuchiwano wielokrotnie w  dzień i  w  nocy. 
byli też oni w następnych dniach szykanowani oraz repre-
sjonowani w  zakładach, w  których pracowali. odbierano 
im premie, przenoszono na gorsze stanowiska lub wręcz 
zwalniano z  pracy. mimo tych represji, zaraz po wprowa-
dzeniu stanu wojennego, doszło do spotkania członków 

Członkowie Zarządu MPK (Konrad Szymański, 
Wiesław Kołodziejczyk) i działacze (Mieczysław  Wróbel), 

ze zbiorów prywatnych mirosława łapy

Program działania Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”   w Kępnie 
uchwalony na Walnych Zebraniu 15.05.1981 r., 

źródło: dominik makosch, Kępno w okresie pierwszej solidarności 1980–1989, częstochowa 2001, praca magisterska, aneks     nr 6
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prezydium mKp, na którym zapadła decyzja o kontynuowaniu działalności związkowej w podziemiu. pierwszą czynnością, 
jaką wykonali działacze mKp, było zabezpieczenie dokumentacji w siedzibie „solidarności”, część dokumentów zdołano 
spalić, ale większość z nich, te najważniejsze, przechowywano na probostwie u ks. proboszcza mariana magnuszewskiego.

14.12.1981 r. w  siedzibie mKp działacze „solidarności” wywiesili biało–czerwoną flagę przepasaną czarną wstęgą 
i namalowanym odwróconym do góry godłem polski z napisem: Niech żywi nie tracą nadziei. W następnych dniach podziem-
na „solidarność” organizowała pomoc rodzinom osób internowanych i starała się nawiązać kontakty z byłymi komisjami 
zakładowymi. 

W  maju 1982 r. doszło do strajku 
pracowników w  „ponar–remo”, gdzie 
zwolniono kilkadziesiąt osób. Wtedy to 
w piwnicy Włodzimierza jędrasika wydru-
kowano pierwsze ulotki, które rozrzucali 
m.in. Henryk müller, józef Handrysik, 
Włodzimierz jędrasik, marian siubiak 
oraz wyznaczona grupa młodzieży, wśród 
których znajdowali się m.in.: Krzysztof 
Humelt, mirosław łapa, tadeusz nawrot 
i jacek Wilczyński. ulotki rozrzucano na 
dworcach, obok szkół, szpitala i w innych 
miejscach publicznych. 

W  drugiej połowie 1982 r. część 
działaczy podziemnej „solidarności” 

w Kępnie nawiązała kontakt z solidarnością Walczącą (sW), którą założył w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu Kornel morawiecki. 
Grupie, która współpracowała z sW nadano pseudonim „Harpun”. działalność podziemnej „solidarności” w Kępnie nabrała 
wtedy bardziej zorganizowany charakter (powstała rada solidarności okręgu Kępińskiego) i  zapewniła stały dopływ prasy 
i literatury. Grupą sW w Kępnie kierowali: Włodzimierz jędrasik, józef Handrysik, maria bykowska. Współpracowali z nimi 
i zajmowali się kolportażem: Wiesław Kołodziejczyk, Wojciech Fołta, Henryk tyszkiewicz, Henryk müller, mirosław łapa, józef 
małolepszy, czesław Gudra i ryszard Żogło. oprócz tego piotr Grabarz i zygmunt Guła przywozili podziemne druki z lublina. 

Msza św. odprawiona z okazji 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Uchwała Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Kępnie z  9.12.1981 r., 
ze zbiorów prywatnych autora
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od kwietnia 1983 r. grupa „Harpun” rozpracowywana była 
przez służbę bezpieczeństwa w Kępnie w ramach operacji 
„metro”. ostatecznie w marcu 1984 r. u marii bykowskiej 
i Włodzimierza jędrasika znaleziono – podczas rewizji – 
podziemną prasę, w związku z czym zostali oni aresztowa-
ni, a następnie skazani przez sąd rejonowy w Kępnie na 
karę więzienia w zawieszeniu. od tego czasu działalność 
podziemnej „solidarności” w Kępnie stopniowo wygasała. 
razem w latach osiemdziesiątych XX w. zdołano przewieźć 
nielegalnie do Kępna 69 tytułów czasopism i 119 książek.

od początku powstania „solidarności” w  Kępnie 
wspomagał ją oraz służył radą ks. proboszcz 
marian  magnuszewski. pierwsze spotkania podziem-
nej „solidarności” odbywały się w  domu parafialnym 
i uczestniczył w nich ks. proboszcz. z chwilą gdy ks. prałat 
marian magnuszewski ciężko zachorował, probosz-
czem w  Kępnie został ks. zbigniew rapior, który także 
udostępnił probostwo na podziemne spotkania działa-
czy „solidarności” i sam w nich brał udział. Ważną rolę 
w tych trudnych chwilach odegrała – powstała w 1983 r.  
z  inicjatywy ks. Wojciecha pachciarza –młodzieżowa 
Grupa piątkowa, która liczyła około 45 osób. opieko-
wał się nią także ks. Waldemar Kasprzak, wspierał ks. 
prałat zbigniew rapior. W  działalność grupy zaanga-
żowali się także: józef Handrysik i Henryk tyszkiewicz. 
Grupa piątkowa (nazwa pochodzi od dni spotkań grupy) 
organizowała akcje podnoszące na duchu społeczeństwo 
kępińskie, np. wycieczki do grobu ks. jerzego popiełusz-
ki i wyjazdy na spotkania z papieżem janem pawłem ii. 

członkowie grupy stawiali krzyże w miejscach, które miały w polsce ludowej ulec zapomnieniu. duży drewniany krzyż 
postawiono w 1988 r. na mogile konfederatów barskich, na skraju lasu pod remiszówką. Konfederaci zginęli tam 7.09.1768 
roku. z  okazji 70. rocznicy walk powstańców wielkopolskich w  Korzeniu wzniesiono poległym piękny, okazały krzyż 
z drewna. rozwiązanie grupy nastąpiło w 1991 roku.

5. Polityka budżetowa i instytucje finansowe

W  rozwoju Kępna ważną rolę odgrywał budżet miasta, który rósł dość szybko (w  latach 1952–1979 nastąpił jego  
45–krotny wzrost), ale w stosunku do potrzeb był i tak stosunkowo niski. 

Tabela nr 18: Budżet Kępna w latach 1952–1980 (wybrane roczniki)

Rok Wysokość budżetu w zł
1952 1 183 000
1958 3 021 000
1965 8 753 000
1967 10 168 798
1971 12 880 902
1975 38 558 000
1979 46 466 000
1980 49 682 000

Źródło: j. Kurzawa, j. nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz 1982, s. 218

Ulotki drukowane przez podziemną „Solidarność” kępińską  
w stanie wojennym, 

ze zbiorów prywatnych mirosława łapy
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dochody miasta w ówczesnych czasach, a przede wszystkim w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych XX wieku, pochodziły z następujących źródeł:

– z wpłat z zysku przedsiębiorstw przemysłu terenowego i handlu uspołecznionego,
– udziału w podatku obrotowym przedsiębiorstw państwowych oraz podatku od wynagrodzeń,
– podatków i opłat z gospodarki nieuspołecznionej oraz podatków i opłat od ludności, 
– podatku obrotowego i dochodowego z przedsiębiorstw pionu spółdzielczego.
część budżetu stanowiła dotacja z Wojewódzkiej rady narodowej.
najwięcej w ramach budżetu władze miejskie w Kępnie przeznaczały na oświatę i wychowanie, na inwestycje, admini-

strację państwową i ochronę zdrowia. jednak zarówno powiatowa jak i miejska rada narodowa nie mogły dowolnie dyspo-
nować budżetem, gdyż otrzymywały w  tej sprawie dyspozycje od Wojewódzkiej rady narodowej, najpierw w poznaniu, 
a od 1975 r. w Kaliszu. związane to było m.in. z tym, że władze wojewódzkie przyznawały radom niższego szczebla bardzo 
duże dotacje (w 1980 r. budżet miasta i Gminy Kępno wynosił 49 mln 682 tys. zł, z czego dochody własne stanowiła suma  
28 mln 007 tys. zł, natomiast dotacja Wrn w Kaliszu wynosiła 21 mln 675 tys. zł, czyli 46,43% całego budżetu) dawało to 
możliwości ingerencji władz wojewódzkich w finanse miasta i Gminy Kępno. Świadczyło jednocześnie o tym, jak ważną rolę 
odgrywało nadal centralne zarządzanie w stosunku do rad narodowych niższych szczebli.

sporą rolę w latach 1950-1989 odgrywały też instytucje kredytowe, które dopiero po 1956 r. zaczęły spełniać ważną rolę 
w zakresie kredytowania i oszczędzania, w postaci m.in. książeczek oszczędnościowych. 

działające po wojnie w Kępnie trzy instytucje kredytowe (bank ludowy, bank Gospodarstwa spółdzielczego, samorzą-
dowa Komunalna Kasa oszczędności powiatu Kępińskiego) po 1950 r. przeszły duże zmiany reorganizacyjne, co doskonale 
widać na przykładzie historii banku ludowego.

1950 r. 4.01. – ukazało się zarządzenie ministra skarbu, na mocy którego dotychczasowe spółdzielnie oszczędnościowo–
pożyczkowe (bank ludowy w Kępnie) przekształcone zostały w Gminne Kasy spółdzielcze, które miały obsługiwać rolni-
ków i były jednocześnie organem pomocniczym banku rolnego. podlegały mu pod względem organizacyjnym, finansowym 
i rewizyjnym. od 1 stycznia 1951 r. do 31 grudnia 1954 r. kierownikiem Gminnej Kasy spółdzielczej był Florian jagiełło 
(przed nim funkcję kierownika pełnił Wacław Kokociński).

1956 r. 23.10. – Kasa spółdzielcza w Kępnie, podobnie jak inne kasy w kraju, otrzymała prawo do prowadzenia działal-
ności oszczędnościowej na własny rachunek. 

1961 r. 3.05. – Walne zgromadzenie Gminnej Kasy spółdzielczej w Kępnie zatwierdziło nową nazwę dla kasy, a miano-
wicie – bank ludowy – spółdzielnia oszczędnościowo–pożyczkowa w Kępnie.

1975 r. 1.07. – w wyniku ustawowego połączenia centralnego związku spółdzielni oszczędnościowo–pożyczkowych i banku 
rolnego utworzony został państwowo–spółdzielczy bank Gospodarki Żywnościowej, któremu podlegały banki spółdzielcze, w tym 
bank ludowy w Kępnie. W praktyce oznaczało to, iż kierunki działalności banku ludowego w Kępnie ustalane były odgórnie.

1975 r. 14.09. – w wyniku uchwały Walnego zgromadzenia bank ludowy w Kępnie przyjął nazwę spółdzielczego banku 
ludowego w Kępnie, zajmował się udzielaniem kredytów, gromadzeniem oszczędności ludności i działalnością rozliczenio-
wą instytucji rolnych.

mimo wielu trudności związanych z centralnym zarządzaniem bank ludowy w Kępnie potrafił stopniowo się rozwijać.

Tabela nr 19: Działalność Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie w latach 1949–1988 (wybrane roczniki)

Rok Liczba członków
Wkłady oszczędnościowe  

(w tys. zł)
Obligo kredytów 

(w tys. zł)
Zysk bilansowy 

(w tys. zł)
1949 359 237 1 311 11
1950 246 590 296 1
1956 367 760 922 36
1960 1 336 3 101 2 701 133
1965 2 483 15 259 15 254 370
1970 4 016 28 506 27 156 553
1975 4 382 94 809 113 772 968
1980 2 675 155 961 185 680 1 095
1985 3 394 669 492 503 525 10 482
1988 3 170 1 256 553 1 148 337 18 301

Źródło: tadeusz Kanicki, 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie (1899–1999), poznań 1999 r., s. 69 
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po Florianie jagiełło kierownikami banku byli kolejno: bohdan Wodniakowski (1.01.1955 r. – 30.06.1958 r.), Walenty 
nawrot (11.07.1958 r. – 31.12.1967 r.), stanisław mędel (1.01.1968 r. – 30.09.1975 r.) tadeusz Kanicki (dyrektor 
1.10.1975 r. – 31.12.1981 r.). ponownie stanisław mędel (dyrektor 1.01.1982 r. – 22.07.1987 r.) i adam Hofman (dyrek-
tor 18.08.1987 r. – nadal).

na terenie Kępna po 1950 r. działały jeszcze oddział państwowego banku rolnego oraz oddział narodowego banku 
polskiego, który w 1950 r. przeprowadził na terenie Kępna wymianę pieniędzy.

1965 r. marzec – w Kępnie zaczął działać oddział powszechnej Kasy oszczędnościowej (w późniejszym czasie dodano 
do nazwy bank polski), którego organizatorem oraz kierownikiem został stanisław parzonka (do 31.12. 1990 r.). bank od 
początku mieścił się w budynku na rynku 28. zatrudniano wtedy 8 pracowników, a w 1989 r. 45 osób. pKo w Kępnie było 
centralą dla innych oddziałów w powiecie kępińskim i prowadziło działalność kredytową oraz oszczędnościową. z biegiem 
czasu oddział pKo bp stał się największym bankiem w Kępnie.

1976 r. – w Kępnie powołane zostało biuro zakładów ubezpieczeń społecznych, w którym pracowały 3 osoby. 
1983 r. 1.01. – w Kępnie rozpoczął działalność urząd skarbowy, który zorganizował, a następnie został jego naczelni-

kiem, Grzegorz badowski.
urząd skarbowy wydawał decyzje o wysokości podatków, zajmował się ich ściąganiem i egzekucją.

6. Przemysł, rzemiosło i handel

W latach pięćdziesiątych XX w. przemysł w Kępnie stanowiły na ogół niewielkie zakłady, które z biegiem czasu były 
powiększane i modernizowane. dzięki temu rosła ich produkcja i zwiększało się zatrudnienie. powstawały też nowe – dość 
duże – zakłady, szczególnie w latach siedemdziesiątych XX wieku.

1948 r. – rozwijające się polskie zakłady zbożowe przejęły młyny parowe w Kępnie, w których w 1949 r. przerabia-
no rocznie 6000 ton ziarna i zatrudniano 44 pracowników. W 1958 r. zakłady zbożowe zostały rozbudowane i częściowo 
zmodernizowane, dzięki czemu nastąpił wzrost produkcji o prawie 300% w stosunku do 1945 roku. W latach siedemdzie-
siątych XX w. zakład przeszedł generalną przebudowę, wskutek czego wartość produkcji w stosunku do lat pięćdziesiątych  
XX w. wzrosła 4–krotnie (120 t przemiału na dobę) na początku lat osiemdziesiątych w zakładzie pracowało 48 osób.

1949 r. – na ul. Warszawską 25 przeniesiono, upaństwowiony w 1947 r., zakład tkanin (Fabryka trykotów), który produ-
kował dzianiny (1948 r. – 37 pracowników, wartość produkcji trykotów 2 mln zł w ówczesnej walucie). W latach pięćdzie-
siątych XX w. zlikwidowano wyrób dzianiny, a zaczęto produkcję odzieży sportowej z tkanin. zatrudnienie wynosiło wtedy 
ponad 100 pracowników. zakład nosił wówczas nazwę Kępińskie przedsiębiorstwo sportowe i  należał do poznańskich 
zakładów przemysłu Włókienniczego.

W 1961 r. przedsiębiorstwo przejęte zostało przez przemysł terenowy i otrzymało nazwę Kępińskie przedsiębiorstwo 
sportowe przemysłu terenowego. W 1965 r. zakład został zmechanizowany i przestawiony na produkcję lekkiej konfekcji 
sportowej. W tymże 1965 r. w przedsiębiorstwie było zatrudnionych 181 pracowników. Wprowadzono też wtedy wytwór-
czość chałupniczą. W  1969 r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Kępińskie przedsiębiorstwo nakładczo–Wytwórcze 
przemysłu terenowego. zakład zajmował się działalnością przemysłową, nakładczą i usługową. W 1974 r. przy ul. rzeźnic-
kiej oddano do użytku nowy, duży zakład produkcyjny. W 1976 r. ponownie zmieniona została nazwa zakładu na zakłady 
przemysłu odzieżowego „medo”, które miały nadrzędną jednostkę w łodzi. 1 stycznia 1978 r. doszło do zmian organiza-
cyjnych, wtedy przedsiębiorstwo stało się częścią zakładu przemysłu odzieżowego „Kalpo” w Kaliszu. Wartość produkcji 
w 1979 r. wynosiła 245 mln, a zatrudnienie 516 pracowników (chałupnicy 120). po trzech latach, 1 kwietnia 1981 r., zakła-
dowi udało się odłączyć od „Kalpo” w Kaliszu i utworzyć samodzielną odzieżową spółdzielnię pracy „medo”. W zakładzie 
pracowało wówczas około 800 osób.

1950 r. – w Kępnie powstał nowy zakład produkcyjny – Kępińskie przedsiębiorstwo przemysłu terenowego. W przedsię-
biorstwie produkowano meble sypialne, a zatrudnienie wynosiło około 70–80 osób. od 1953 r. zakład rozszerzył produkcję 
o nowe oddziały: spożywczy (soki), metalowy, tapicerski (tapczany), graficzny (drukarnia) i szklarski.

od 1976 r. zakład działał pod nadzorem zjednoczenia przedsiębiorstw Wyposażenia technicznego, Handlu i  usług 
(WuteH) z siedzibą we Wrocławiu. przedsiębiorstwo w Kępnie przestawiło się przede wszystkim na branżę metalową (część 
zakładów produkcyjnych i usługowych dawnego Kępińskiego przedsiębiorstwa przemysłu terenowego – Kppt przekazano 
innym przedsiębiorstwom), na rzecz której wybudowano duży zakład przy ul. rzeźnickiej, produkujący urządzenia sklepo-
we, stoły ślusarskie, części do maszyn rolniczych, urządzenia i maszyny rolnicze. W zakładzie pracowało 210 osób, a wartość 
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jego produkcji w 1979 r. wynosiła 118 mln zł. W ramach WuteH–u rozwijała się też branża stolarska w laskach, gdzie 
zatrudnionych było około 200 osób.

1950 r. – w zakładach mięsnych, należących wtedy do największych przedsiębiorstw w Kępnie, uruchomiono bekoniar-
nię, która tygodniowo przerabiała od 400 do 600 sztuk świń. W zakładzie zatrudnionych było przeszło 100 pracowników.

W 1960 r. nastąpiła gruntowna rekonstrukcja i rozbudowa zakładów mięsnych, dzięki czemu produkcja roczna wzrosła 
z 1590 ton uboju bekonów eksportowych do 2500 t. w 1965 roku. zatrudnienie pracowników zwiększyło się z około 200 
osób w 1960 r. do 256 w 1969 r., a na początku lat osiemdziesiątych XX w. wynosiło 290 osób. W 1969 r. wartość produkcji 
wynosiła 284 mln zł, a w 1979 r. 270 mln zł. zakład prowadził wtedy ubój i produkcję mięsa na rzecz rynku krajowego oraz 
na eksport, a oprócz tego wyrabiał także bekony, wędliny i tłuszcze topione. 

W latach 1950–1970 zakłady mięsne działały samodzielnie, organizacyjnie podlegały zjednoczeniu przemysłu mięsnego 
w poznaniu. W 1972 r. przedsiębiorstwo zostało włączone do zakładów mięsnych w Krotoszynie, a od 1975 r. podlegało 
przedsiębiorstwu przemysłu mięsnego w Kole.

1950 r. – na terenie Kępna produkcję kontynuowały upaństwowione dwa tartaki, które tworzyły zakłady przemysłu 
drzewnego. zakłady zajmowały się produkcją tartaczną, galanterią drzewną, opakowaniami drewnianymi i półfabrykatami 
meblowymi. W 1959 r. wartość rocznej produkcji globalnej wyniosła 28 968 400 zł, w tym 11 665 100 zł w skrzynkarni. 
W tymże roku zatrudnionych było w zakładzie około 400 pracowników. W 1979 r. ilość pracowników zmniejszyła się do 340 
osób, co było efektem mechanizacji produkcji.

1952 r. – w zakładach drobiarskich w Kępnie, należących do Franciszka zielonki, został ustanowiony przymusowy 
zarząd państwowy, a w 1958 r. przedsiębiorstwo zostało ostatecznie przejęte przez państwo i podlegało ostrowskim zakła-
dom w ostrowie Wlkp. zakład na szeroką skalę prowadził ubój drobiu (kury, gęsi, kaczki i kurczęta), który w dużej mierze 
eksportowany był za granicę: (kurczęta – szwajcaria, rosja, liban; kaczki, gęsi – niemcy, Francja, Hiszpania). W latach sześć-
dziesiątych XX wieku w zakładzie przeprowadzono modernizację na sumę 14 272 000 zł (wybudowano kurnik na 10 000 
kur, hydrofornię, przedłużono hale produkcyjne). pozwoliło to na zwiększenie rocznego uboju drobiu z 1 020 000 do 1 
122 000 sztuk oraz zatrudnienia do 400 osób. na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. roczna wartość 
produkcji wynosiła około 430 mln zł, a zatrudnionych było przeciętnie 430 pracowników.

1954 r. – utworzone zostało w Kępnie miejskie przedsiębiorstwo remontowo-budowlane, które wykonywało generalne 
remonty mieszkań, a w późniejszym czasie zajęło się budownictwem mieszkaniowym. był to jednak trudny okres dla zakładu, 
który wykazywał się małą wydajnością. W 1956 r. zakład zmienił nazwę na powiatowe przedsiębiorstwo remontowo-budow-

lane, by w 1970 r. przekształcić się w przedsiębiorstwo remonto-
wo-budowlane w Kępnie. W 1975 r. otwarto nową bazę dla przed-
siębiorstwa przy ul. młyńskiej. Koszt budowy wyniósł 16 mln zł. od 
1976 r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na zakład modernizacyj-
no-budowlany nr 3 w Kępnie, który wchodził w skład Kombinatu 
budownictwa Komunalnego w Kaliszu. 

na bazie zakładu modernizacyjno–budowlanego nr 3 powsta-
ło w 1983 r. przedsiębiorstwo budownictwa Komunalnego (pbK), 
którego dyrektorem był wtedy stasiński. pbK brało udział w budowie: 
osiedla Wiosny ludów na tzw. „targowisku”, osiedla 700-lecia, 
osiedla odrodzenia i osiedla Kopa oraz w rozbudowie szpitala.

1964 r. 10.01. – w  Kępnie zaczęło działać przedsiębiorstwo 
budownictwa rolniczego z siedzibą w laskach. przedsiębiorstwo 
powstało w laskach w 1959 r. i funkcjonowało pod nazwą zakładu 
budowlano–remontowego. W  maju 1965 r. siedzibę przedsię-
biorstwa przeniesiono do Kępna, gdzie wybudowano dla niego 
nową bazę. od 1966 r. dyrektorem zakładu był marian Kempa 
(poprzednio zbigniew bytoński), a następnie od 1971 r. andrzej 
Frąckowiak. Większe inwestycje, jakie realizowało pbr to m.in. 
wybudowanie stacji uzdatniania wody w Kępnie i udział głównego 
wykonawcy w budowie elewatora w mieście. od 1967 r. pbr zajęło 
się także budownictwem mieszkaniowym (głównie bloki spółdziel-

 Dyplom uznania dla załogi 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Kępnie 

za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie pracy w 1975 r., 
ze zbiorów Gminy Kępno
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cze w Kępnie). zakład brał też udział w ogólnokrajowym Współzawodnictwie międzyzakładowym i w 1975 r. zajął i miejsce 
w polsce. 13 lipca 1976 r. odbyła się w Kępnie uroczystość wręczenia sztandaru przechodniego ministra rolnictwa i zarządu 
związków pracowników rolnych za zdobycie tego zaszczytnego miejsca.

1968 r. 1.06. – uruchomiony w  1960 r. nowo wybudowany przez Kępińskie przedsiębiorstwo usług Wytwórczych 
przemysłu terenowego oddział przy ul. poznańskiej został przekazany na podstawie decyzji Komitetu ekonomicznego rady 
ministrów jarocińskiej Fabryce mebli w jarocinie. oddział w Kępnie produkował meble i zatrudniał w latach siedemdziesią-
tych XX w. około 210 pracowników.

1973 r. – produkcję w Kępnie rozpoczął zakład remontowy obrabiarek „ponar–remo”. Koszt tej inwestycji wynosił 
84 mln. W 1974 r. doposażono zakład w nowe urządzenia na sumę 15 mln zł. pracowało w nim wtedy 355 osób. W 1979 r. 
wyremontowano 1352 obrabiarki (wartość – 144 mln zł.) przy zatrudnieniu 401 pracowników. na początku lat osiemdziesią-
tych XX wieku w zakładzie remontowano około 1500 obrabiarek, pracowało przy tym około 410 osób.

1979 r. – w  Kępnie produkcję rozpoczął zakład urządzeń chemicznych „montochem” usytuowany w  północno–
wschodniej części miasta. całkowity koszt budowy zakładu wynosił 430 mln złotych. budowę zakładu rozpoczęto w 1974 r. 
obok olbrzymiej hali produkcyjnej o kubaturze 180 022 m3 wybudowano wielki biurowiec – za duży jak na potrzeby zakładu. 
macierzysty zakład „montochemu” znajdował się w Gliwicach. zakład zajmował się wykonywaniem konstrukcji metalowych 
i urządzeń chemicznych oraz montażem urządzeń i instalacji dla ochrony środowiska. zatrudniał około 600 pracowników, 
a wartość produkcji w 1980 r. wyniosła około 400 mln zł. pierwsi dyrektorzy zakładu pochodzili z Gliwic (jarecki, pagacz), 
ostatni pełnił tę funkcję jerzy rachel.

1981 r. – w Kępnie wybudowany został i oddany do użytku jeden z największych elewatorów w europie. 
W mieście działały jeszcze takie zakłady i przedsiębiorstwa jak:
– ostrzeszowskie zakłady chemiczne, oddział w Kępnie,
– centrala nasienna w Kępnie,
– ostrzeszowskie zakłady ceramiki budowlanej przekształcone w 1975 r. w Kaliskie zakłady ceramiki budowlanej,
– Kępińskie przedsiębiorstwo transportu samochodowego,
– pKs, oddział w Kępnie, 
– Gnieźnieńskie zakłady paszowe,
– zakład energetyczny Kępno, obsługiwał 17 gmin województwa kaliskiego, zatrudniał 94 pracowników.
o stanie przemysłu w Kępnie decydowały nakłady na jego rozwój. do lat siedemdziesiątych XX w. nakłady te dotyczyły 

na ogół tylko rozbudowy i modernizacji istniejących już zakładów (w dużej mierze były to dotacje państwowe), natomiast 
w latach siedemdziesiątych XX w. powstały dwie duże inwestycje („ponar–remo”, „montochem”), które wywarły wielki 
wpływ na rozwój miasta oraz zatrudnienie siły roboczej. do pracy w Kępnie dojeżdżali wtedy nawet mieszkańcy z sąsied-
nich województw. Wysokość nakładów na rozwój przemysłu w Kępnie w wybranych latach kształtowała się następująco: 
1959–1965 – około 400 mln zł; 1970 r. – około 10 mln zł; 1971 r. – 23,6 mln zł; 1972 r. – około 56,4 mln zł, 1974 r. – 162 mln 
zł plus rozpoczęta budowa „montechemu” (kosztorysowy koszt budowy – 345 mln). 

o  szybkim rozwoju przemysłu w  Kępnie w  latach siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych XX w. świadczą także dane 
dotyczące zatrudnienia: w 1979 r. zatrudnione były 2994 osoby, w 1983 r. – 3220 osób, 1985 r. – 3600, 1988 r. – 2900 osób. 

Zakład Urządzeń Chemicznych „Montochem” w budowie, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Budynek Zakładu Remontowego Obrabiarek „Ponar–Remo”, 
ze zbiorów Gminy Kępno
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jak wynika z danych pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w przemyśle pojawiła się tendencja spadkowa. związane 
to było z restrukturyzacją zakładów państwowych, które miały nadmiernie rozwiniętą administrację, a niektóre z nich nie 
potrafiły dostosować się do pojawiających się zasad wolnego rynku. trzeba jeszcze dodać, że w latach osiemdziesiątych XX 
wieku w budownictwie pracowało około 1200 osób. W ramach wolnego rynku w Kępnie i okolicy zaczęły pojawiać się 
prywatne zakłady przemysłowe, w których zatrudnienie nie przekraczało 50 osób. 

pierwszymi prywatnymi przedsiębiorstwami były: zakład „parkiety” (produkcja parkietów i mozaiki podłogowej), który 
rozpoczął działalność w  1983 r. oraz „meblex” i  „lignomat” (obie firmy produkowały meble). przedsiębiorstwa te były 
zwiastunem szybkiego rozwoju prywatnej własności w latach dziewięćdziesiątych XX w. i później.

spółdzielczość na terenie Kępna i powiatu w całej pełni zaczęła rozwijać się w latach pięćdziesiątych XX w., kiedy to 
władza ludowa w i połowie tych lat prowadziła walkę z tzw. prywatną inicjatywą (kupcy, rzemieślnicy, właściciele małych 
zakładów), doprowadzając większość z nich do upadku poprzez wysokie domiary. był to dodatkowy podatek wymierzony 
przez urząd skarbowy podatnikowi po ujawnieniu u niego wyższych niż podał dochodów. W ówczesnych czasach bardzo 
wysokie domiary nakładano pod byle pretekstem, aby zmusić właścicieli do zamykania sklepów, warsztatów lub zakładów, 
które były ich własnością. pozwoliło to na powstanie i rozwój placówek państwowych i spółdzielczych w takich dziedzinach 
jak: handel, rzemiosło, usługi remontowo–budowlane, produkcja różnego rodzaju artykułów oraz usługi finansowe.

1950 r. grudzień – zarząd spółdzielni mleczarskiej w Kępnie – zgodnie z uchwałą prezydium rządu – przekazał cały 
majątek przedsiębiorstwa pełnomocnikowi rządu. odtąd zakład przyjął nazwę powiatowy zakład mleczarski w  Kępnie, 
a w jego skład weszły spółdzielnie w Kępnie, ostrzeszowie i Grabowie. państwo wprowadziło wtedy obowiązkowe dostawy 
mleka, którego duża ilość zmusiła władze zakładu do wybudowania tzw. śmietanczarni w  łęce opatowskiej. W  1957 r. 
państwo przekazało cały majątek zakładu z  powrotem spółdzielni, która przyjęła wtedy nazwę okręgowej spółdzielni 
mleczarskiej w Kępnie. Kierownikiem zakładu został jan lis. W przedsiębiorstwie przerabiano wtedy dziennie 20 000 litrów 
mleka, które przetwarzano na mleko spożywcze, masło, śmietanę, twarogi, napoje mleczne i kazeinę. spółdzielnia liczyła 301 
członków, zatrudniała 43 pracowników. W latach 1971–1976 nastąpiła dalsza rozbudowa i całkowita modernizacja zakładu 
(koszt 14 mln zł). W wyniku tych poczynań skup mleka zwiększył się o 15,7 mln litrów rocznie, dzięki czemu wzrosła ilość 
produktów mlecznych na sumę 88 mln zł. 1 marca 1976 r. – w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju – doszło 
do połączenia okręgowych spółdzielni mleczarskich w  jedną Wojewódzką spółdzielnię mleczarską w Kaliszu. od 1977 
r. zasięg działania spółdzielni mleczarskiej w Kępnie poszerzył się o gminy doruchów i Wieruszów. do produkcji masła 
metodą ciągłą dokonano zakupu nowych urządzeń technicznych o wartości 14,5 mln zł. spółdzielnia dostarczała w 1979 
r. 100 tys. litrów mleka dziennie, produkowała też masło, sery edamskie i twarogowe. część tej produkcji trafiała na Śląsk 
(20%), pozostałe ilości przeznaczone były na potrzeby miejscowej ludności oraz mieszkańców województwa kaliskiego 
i poznańskiego. 

W zakładzie zatrudnionych było wtedy około 82 pracowników, natomiast liczba członków osiągnęła poziom około 1000 osób.
1950 r. – na bazie przedsiębiorstwa prywatnego rozpoczęła działalność spółdzielnia remontowo–budowlana „rozwój”. 

liczyła 17 członków założycieli, a roczna wartość przerobu wynosiła 589 tys. zł, by w latach 1959–1960 wzrosnąć do 4 mln 
232 tys. zł. ilość członków zwiększyła się wtedy do 57 osób. spółdzielnia prowadziła usługi w zakresie branży malarskiej, 
murarskiej, stolarskiej i ciesielskiej. Wkrótce spółdzielnia „rozwój” połączyła się ze spółdzielnią „zagroda” w ostrzeszowie, 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. zakład przyjął nazwę spółdzielnia pracy „Kambud” w ostrzeszowie. zakład 
Kępno.

1950 r. – rozpoczęła działalność powiatowa Wielobranżowa spółdzielnia pracy usług rzemieślniczych w Kępnie. W jej 
ramach funkcjonowało 7 zorganizowanych punktów usługowych, w których pracowało 20 osób, w 1960 r. w 24 punktach 
zatrudnionych było 110 osób. Wzrosły też obroty spółdzielni z 800 tys. zł w 1950 r. do 4 mln 400 tys. zł w 1959 r. W 1979 r.  
spółdzielnia posiadała 52 zakłady branżowe (m.in. branżę metalową, szklarską, naprawę sprzętu gospodarstwa domowe-
go, obróbkę kamieni szlachetnych i półszlachetnych). poza tym zakład specjalizował się w budowie domków letniskowych. 
W 1980 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Kępińskiej spółdzielni pracy.

innym przedsiębiorstwem spółdzielczym był zakład remontowo–montażowy, działający przy powiatowych związkach 
Gminnych spółdzielni. zakład oferował usługi w  zakresie naprawy pojazdów mechanicznych, lakiernictwa, ślusarstwa, 
kowalstwa i naprawy urządzeń chłodniczych. od 1975 r. zakład zaczął podlegać Wojewódzkiemu związkowi spółdzielni 
rolniczych „samopomoc chłopska” jako oddział budowlano–montażowy w Kępnie.

W Kępnie oprócz państwowych i spółdzielczych zakładów przemysłowych rozwijało się również rzemiosło. od 1949 r. 
polityka państwa w stosunku do rzemiosła indywidualnego uległa gwałtownemu zaostrzeniu. 
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1948 r. 15.12. – w czasie Kongresu zjednoczeniowego ppr i pps bolesław bierut na temat rzemiosła prywatnego powie-
dział: Partia musi umieć odróżniać pożyteczną dla ogółu działalność drobnych rzemieślników i  indywidualnych właścicieli 
zakładów usługowych od tych, którzy żerują tylko na trudnościach naszego życia gospodarczego. Pierwszym państwo powinno 
przychodzić z pomocą, działalność drugich ograniczyć lub jeśli uzna się za szkodliwą – usuwać.

1950 r. – odbyło się V plenum Kc pzpr, na którym Hilary minc jeszcze ostrzej określił politykę państwową wobec 
rzemieślników, stwierdzając, że wydana zostaje zdecydowana walka elementom kapitalistycznym w rzemiośle przy jednocze-
snym popieraniu rzemiosła uspołecznionego w celu szybkiego wprowadzenia form socjalistycznych w tej dziedzinie gospodarki. 
cel ten osiągano przez pozbawianie rzemieślników lokali, nieprzydzielanie im surowców, stosowanie zarządów przymu-
sowych w stosunku do większych warsztatów, a przede wszystkim przez ostrą politykę fiskalną (bardzo wysokie podatki 
i domiary), co miało spowodować zamykanie warsztatów indywidualnych i przystępowanie ich właścicieli do spółdzielni 
rzemieślniczych. te odgórne zalecenia stosowane były także w Kępnie, co doprowadziło do częściowego upadku rzemiosła 
w mieście.

Tabela nr 20: Liczba warsztatów rzemieślniczych w Kępnie i zatrudnionych w nich osób lata 1949–1979 (wybrane roczniki)

Rok Ilość warsztatów
Liczba zatrudnionych 

w warsztatach
1949 186 –
1950 104 243
1951 120 249
1952 114 236
1954 108 223
1955 102 197
1956 112 462
1959 147 361
1960 141 345
1961 133 317
1965 126 329
1975 152 400
1979 164 510

Źródło: stanisław Kowalski, Rozwój rzemiosła w Kępnie w okresie 20–lecia Polski Ludowej, praca magisterska, Wrocław 1968 r., s. 67, 70, 
74, 79–80, 104, 109, 113, 116, 121; jan Kurzawa, stanisław nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz, 1982 r., s. 233

do ograniczenia działalności rzemiosła przyczyniła się też jego reorganizacja, kiedy to zlikwidowano lokalne zrzeszenia 
rzemieślnicze, a wprowadzono duże, okręgowe związki, do których nie docierały problemy rzemiosła miejscowości dalej 
położonych. W latach następnych zniesiono cechy branżowe, a na ich miejsce wprowadzono jeden cech rzemiosł różnych.

1949 r. – zlikwidowany został powiatowy związek cechów, a  rzemiosło kępińskie włączone zostało do okręgowego 
związku cechów w ostrowie Wielkopolskim.

1953 r. 10.07. – odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne cechu rzemiosł różnych w Kępnie po likwidacji, na wniosek 
izby rzemieślniczej w poznaniu, cechów branżowych przez prezydium Wojewódzkiej rady narodowej w poznaniu. podstar-
szym cechu został Feliks Forysiak.

polityka państwa wobec rzemiosła indywidualnego zmieniła się po Viii plenum Kc pzpr w 1956 r. 
1956 r. 18–28.07. – odbyło się Vii plenum Kc pzpr, podjęto wówczas uchwałę, w której była mowa o tym, że: Pomocą i opieką 

państwa powinno być otoczone rzemiosło indywidualne, w stosunku do którego w ubiegłym okresie popełniono poważne błędy.
1956 r. 19–21.10. – Władysław Gomułka na Viii plenum Kc pzpr mówił o konieczności lepszego zaopatrzenia material-

nego i zmianie polityki podatkowej (domiary) w stosunku do rzemieślników indywidualnych. W związku z tym zmniej-
szono obciążenia fiskalne, wprowadzając m.in. roczne karty podatkowe, co wpłynęło ożywczo na rozwój rzemiosła również 
w  Kępnie. do rozwoju rzemiosła przyczyniło się również lepsze zaopatrzenie w  materiały, dzięki powołaniu w  1957 r. 
rzemieślniczej spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Kępnie, która rozdzielała otrzymywane surowce i przydzielała rzemieśl-
nikom zlecenia dla sektoru państwowego i spółdzielczego. tymczasem ograniczenie liczby rzemiosł objętych kartą podatko-
wą, szybki rozwój przemysłu i przechodzenie do niego wielu rzemieślników w celu zapewnienia sobie emerytury wpłynęły na 
zmniejszenie się ilości zakładów rzemieślniczych, co zmusiło państwo do wprowadzenia ubezpieczeń społecznych. 
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1965 r. 29.03. – ukazała się ustawa wprowadzająca obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich rzemieślników, która obejmo-
wała świadczenia lecznicze, rentę starczą (emeryturę), rentę inwalidzką i rentę rodzinną.

Wprowadzenie ubezpieczeń korzystnie wpłynęło na rozwój rzemiosła w następnych latach, przyczyniając się do jego 
stabilizacji i powiększenia ilości warsztatów.

1969 r. – oddany został do użytku budowany w latach 1966–1969 dom rzemiosła w Kępnie.
Handel w życiu Kępna odgrywał dużą rolę, choć jego rozwój przebiegał nierównomiernie. W 1949 r. państwo w sposób 

zorganizowany dążyło do likwidacji prywatnych placówek handlowych, m.in. poprzez wysokie domiary i  wykazywanie 
właścicielom niezgodnych z przepisami warunków sanitarnych. znalazło to swoje odzwierciedlenie także w Kępnie. rok 
1950 stał się przełomowy, gdyż handel prywatny uzupełniał już tylko handel państwowy i spółdzielczy.

1948 r. 22.12. – na nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu delegatów spółdzielni spożywców „ruch” i  „jedność” 
podjęto decyzję o utworzeniu nowej spółdzielni o nazwie powszechna spółdzielnia spożywców (pss), której prezesem został 
wybrany józef czajka, czołowy działacz ppr w Kępnie.

Według danych z 31 grudnia 1949 r. liczba członków spółdzielni wynosiła 1407 osób. spółdzielnia posiadała wtedy 14 
sklepów, 1 wytwórnię wód gazowanych, rozlewnię piwa, masarnię i piekarnię. W 1950 r. pss zwiększyła swoje placówki 
o 3 piekarnie, ciastkarnię, restaurację i kawiarnię. W tymże 1950 r. zysk spółdzielni wyniósł 2 mln 319 tys. zł. W latach 
późniejszych nastąpiło jednak zahamowanie rozwoju pss w Kępnie, co było efektem polityki centralistyczno–biurokratycz-
nej prowadzonej przez państwo. 

zmiana w podejściu państwa do spółdzielczości nastąpiła po październiku 1956 r. W maju 1956 r. nowym prezesem 
wybrano Franciszka orszuloka. zaczęto modernizować sklepy i zakłady gastronomiczne, zakładać spółdzielnie uczniow-
skie oraz otwierać nowe placówki, jak np. duży pawilon handlowy na osiedlu spółdzielczym. rok 1960 to okres załama-
nia ekonomicznego pss w Kępnie (manko w kilku sklepach). Wkrótce sytuacja została opanowana i nastąpił dalszy rozwój 
spółdzielni oraz wzrost ilości członków. dane z 31 grudnia 1963 r., wykazały że do spółdzielni należało 2216 członków. W jej 
posiadaniu były 33 sklepy, 6 zakładów gastronomicznych, 3 piekarnie, ciastkarnie, wytwórnie wód gazowanych, rozlewnie 
piwa i ośrodek usługowy „praktyczna pani”. obroty w placówkach pss wynosiły wówczas 94,8 mln zł, a zysk 1,8 mln zł. 
W 1967 r. nowym prezesem spółdzielni został stanisław leszczyński, a po nim Kazimierz sneka.

W 1967 r. nastąpiło połączenie wszystkich spółdzielni spożywców „społem” w Wojewódzką spółdzielnię spożywców 
(Wss) w poznaniu, a w 1975 r., po nowym podziale administracyjnym, była to Wss w Kaliszu. oddział w Kępnie. nastąpiło 
wtedy ograniczenie samodzielności oddziałów Wss w poszczególnych miastach, w  tym także w Kępnie, na rzecz władz 
wojewódzkich spółdzielni. W 1976 r. następuje reorganizacja handlu miejskiego. oddział Wss Kępno przejął całość handlu 
artykułami żywnościowymi, wszystkie zakłady gastronomiczne i przetwórstwo spożywcze oraz drogerie.

z kolei handlem artykułami przemysłowymi zajęło się Wojewódzkie przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (WpHW) 
w Kaliszu. oddział w Kępnie. 

W 1982 r. nowym prezesem Wss oddział Kępno został eugeniusz Witek. od 1 lipca 1983 r. z powrotem przywrócone 
zostały samorządność, samodzielność i samofinansowanie w spółdzielczości, wróciła dawna nazwa powszechna spółdziel-
nia spożywców „społem”. Wzrosła liczba członków, 31 grudnia 1983 r. do pss w Kępnie należały 3004 osoby, ogólny obrót 
wyniósł miliard 153 mln, a zysk brutto 23 mln, w 1984 r. obroty osiągnęły 1 mld 444 mln zł, a zysk brutto – 43,5 mln zł, 1985 r. –  
obroty 1 mld 748 mln zł, zysk brutto – 54,5 mln zł. W 1985 r. wybudowany został duży pawilon handlowy abc przy ul. 
Kwiatowej – był to pierwszy kępiński „supermarket”. 

innym handlowym pionem spółdzielczym, który miał siedzibę w Kępnie, ale jego placówki znajdowały się przede wszyst-
kim w powiecie, był powiatowy związek Gminnych spółdzielni (pzGs).

1948 r. grudzień – nastąpiło połączenie spółdzielni rolniczo–Handlowej „rolnik” w Kępnie z powiatowym związkiem 
Gminnych spółdzielni „sch”, w wyniku czego powstał powiatowy związek Gminnych spółdzielni (pzGs) w Kępnie.

pzGs – oficjalnie został zarejestrowany i rozpoczął swoją działalność 5 sierpnia 1948 r. biura, magazyny i czyszczal-
nie zbóż posiadał przy ul. daszyńskiego 12 i 19 (dziś ul. obrońców pokoju), a sklep nasienny przy ul. armii czerwonej 76 
(obecnie ul. Warszawska). pzGs prowadził w tym czasie sprzedaż artykułów przemysłowych dla wsi (materiały budowlane, 
maszyny i narzędzia rolnicze, nawozy sztuczne, artykuły żelazne) oraz skup płodów rolniczych. prezesem pzGs w Kępnie 
był stefan Kaźmierczak. od 1951 r. powołano zakład transportu pzGs w Kępnie, który działał do 1965 roku. W pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych XX w. pzGs prowadził także handel tekstyliami, odzieżą, obuwiem i galanterią. W tym okresie 
wprowadzono nadmierną centralizację w powiatowych związkach Gminnych spółdzielni, co negatywnie wpłynęło na ich 
rozwój. po 1956 r. państwo pozwoliło na większą samorządność i samodzielność w gminnych spółdzielniach, co wykorzystał 
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kępiński pzGs, modernizując oraz zwiększając ilość sklepów (8 placówek dostarczających artykuły z zakresu gospodarstwa 
rolnego i domowego, kilka sklepów obuwniczych, tekstylnych i meblowych) oraz magazynów. Wpłynęło to na zwiększenie 
obrotów i zysku. W 1972 r. pzGs w Kępnie osiągnął obroty na sumę 360,8 mln zł oraz zysk w wysokości 7,8 mln zł przy 
zatrudnieniu 225 pracowników. W 1975 r. pzGs z poszczególnych powiatów połączyły się i powstał Wojewódzki związek 
Gminnych spółdzielni „samopomoc chłopska” w Kaliszu. oddział w Kępnie.

W mieście oprócz handlu spółdzielczego działał także handel państwowy.
1949 r. – w Kępnie zaczęły funkcjonować państwowe placówki handlowe, takie jak: sklepy centrali tekstylnej, centrali 

odzieżowej, centrali obuwniczo–skórzanej i sklep spożywczy (Hurt spożywczy).
1951 r. – w Kępnie powstał miejski Handel detaliczny (mHd), który objął wszystkie działające dotychczas w mieście 

placówki handlu państwowego. po 1956 r. placówek tych było 21. W następnych latach ich ilość zwiększyła się do 28 
(1972 r. – 9 sklepów spożywczych, 19 przemysłowych). 

od 1976 r. placówki mHd weszły w skład Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego (WpHW). Handlem 
zajmowały się jeszcze takie placówki państwowe jak: przedsiębiorstwo Handlu tekstylno-odzieżowego „otex”, przedsiębior-
stwo Handlu opałem, centrala produktów naftowych, zakłady urządzeń radiowych i telefonicznych „eldom”, jubiler, Foto–
optyka, ruch, dom Książki, zarząd aptek i przedsiębiorstwo Handlu meblami. W latach siedemdziesiątych XX w. handel 
w Kępnie opanowany był jeszcze przez państwo i spółdzielczość. sklepy prywatne nie odgrywały większej roli, gdyż stanowiły 
niecałe 10% ogólnej liczby placówek handlowych w mieście. W 1975 r. w handlu w Kępnie pracowało około 800 osób. 

mimo dość dużej ilości placówek handlowych ich zaopatrzenie, przede wszystkim w sklepach spożywczych, było coraz 
gorsze. lata osiemdziesiąte XX w. to puste półki. W związku z tym wprowadzone zostały kartki na wędliny, mięso i większość 
artykułów żywnościowych. najlepiej rozwijał się wtedy handel pierwotny, tzn. towar za towar lub handel „pod ladą”, gdzie 
zawsze jakieś produkty się znalazły. Kolejki w sklepach nie miały końca i stały się trwałym elementem codziennego życia lat 
osiemdziesiątych XX wieku. W kolejkach stano po kilka dni, aby kupić np. meble, pralki i telewizory. Wiele osób na własną 
rękę uzupełniało braki, produkując artykuły samemu, np. wyrabiano masło ze śmietany. Gdy państwo pozwoliło wyjeżdżać za 
granicę, zaczęła się rozwijać tzw. turystyka zarobkowa. Wyjeżdżano do turcji, szwecji, austrii, czechosłowacji, Węgier, a nawet 
do zsrr. 

podobnie działo się w Kępnie. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły powstawać „pewexy”, w których 
można było kupić luksusowe towary za dewizy. W Kępnie oprócz „pewexu”, przy ul. Wiosny ludów, był jeszcze sklep na 
rynku, w którym po wysokich cenach można było nabyć towary spożywcze przywożone przez „turystów” zarobkowych. 
przy ul. armii czerwonej (obecnie ul. Warszawska) funkcjonował też komis, w którym można było zostawić na sprzedaż lub 
zakupić szeroki asortyment towarów z krajów zachodnich. ponadto na tej samej ulicy funkcjonował tzw. sklep komercyjny, 
gdzie można było kupić wyroby wędliniarskie i mięso po wyższych cenach, jednak bez kartek.

nadal dość dużą rolę odgrywały targi, szczególnie w latach osiemdziesiątych XX w., wtedy na rynku były olbrzymie braki 
artykułów żywnościowych. miejscem handlu stała się południowo–zachodnia część miasta, ale w związku z  rozbudową 
osiedla spółdzielczego, targowisko pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. przeniesiono na rynek. utrudniało to komunika-
cję w centrum miasta. aby odciążyć rynek, targi przeniesiono na plac przy ul. rzeźnickiej. następnie wybrano nowe miejsce 
na targowisko przy końcu ul. polnej (wschodnia strona Kępna).

1986 r. 4.07. – w Kępnie odbył się i jarmark ratuszowy, w którym wzięli udział rzemieślnicy, handlowcy i kolekcjonerzy 
z całej polski.

7. Gospodarka komunalna

Władze miejskie Kępna, aby usprawnić działanie przedsiębiorstw, które im podlegały, powołały w 1950 r. miejskie przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gazowni. przedsiębiorstwo to zarządzało gazownią, wodociągami, zakła-
dem oczyszczania miasta, administracją domów mieszkalnych, kąpieliskiem, łazienkami, a od 1952 r. także hotelami.

1976 r. – nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, w wyniku czego w ramach 
województwa kaliskiego wyodrębnione zostały nowe przedsiębiorstwa, takie jak:

– Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług Komunalnych. oddział Kępno (zakład oczyszczania miasta, zieleń miejska, 
zakład pogrzebowy, rozlewnia Gazu płynnego, Gazyfikacja bezprzewodowa),

– Wojewódzkie przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej. zakład w Kępnie (zakład przeprowadzał bieżące naprawy 
i remonty należących do niego obiektów),
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– Wojewódzkie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wodociąg Kępno,
– Wojewódzkie przedsiębiorstwo transportowo–sprzętowe transKom. baza Kępno,
– Wojewódzkie przedsiębiorstwo ulic i mostów. Grupa robót Kępno, 
– Wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. zakład Kępno.
W latach 1950–1989 znacznie polepszyło się zaspokajanie mieszkańców miasta w gaz, wodę i prąd. W latach pięćdzie-

siątych i sześćdziesiątych XX w. poprawił się stan elektryfikacji miasta.
1956 r. – zakończono elektryfikację miasta. na rynku, na początku lat sześćdziesiątych XX w., założone zostały lampy 

jarzeniowe, a słupy drewniane zastąpiono słupami betonowymi. sieć elektryczna w Kępnie podlegała zakładowi energetycz-
nemu w Kaliszu. 

od lat sześćdziesiątych XX w. zwiększono zaopatrzenie w gaz.
1960 r. – w gazowni zainstalowano piec ośmioretortowy, co zwiększyło jego wydajność. długość gazociągu przez pewien 

okres czasu pozostawała bez zmian i wynosiła około 11,8 km. dzięki dalszym modernizacjom urządzeń zwiększyła się moc 
produkcyjna zakładu, który w 1975 r. wytworzył 1 mln 500 tys. m3 gazu (w 1947 r. – 315 500 m3), a na początku lat osiem-
dziesiątych XX w. 2 mln 372 tys. m3, zwiększyła się także długość sieci gazowej, która w latach osiemdziesiątych XX w. 
wynosiła 21 km. szybko też rosła ilość odbiorców gazu. W 1980 r. o 230 osób zwiększyła się ilość odbiorców gazu bezprze-
wodowego, a o 299 ilość osób korzystających z gazu przewodowego. W 1969 r. gazownia w Kępnie włączona została do 
Wielkopolskiego zakładu Gazownictwa. 

W  związku z  problemami, jakie występowały okresowo w  zaopatrzenie w  wodę i  jej niezbyt wysoką jakość, władze 
miejskie położyły nacisk na rozwój i modernizację wodociągów.

1980 r. – sieć wodociągów osiągnęła długość przeszło 36 km (w 1939 r. – 13 km), co przy jednoczesnej budowie nowych 
studni pozwoliło w dostatecznym stopniu zaopatrzyć mieszkańców Kępna w wodę pitną.

Gorzej było z kanalizacją. co prawda w latach 1945–1960 położono 2400 mb nowych rur kanalizacyjnych, a w latach 
osiemdziesiątych XX w. długość sieci kanalizacyjnej przekroczyła 15 km, to i tak całe miasto nie zostało skanalizowane.

mpGK zarządzało także dwoma hotelami. stosunkowo duży znajdował się przy dawnej ul. obrońców stalingradu – dziś 
ul. Ks. p. Wawrzyniaka (24 pokoje, 45 miejsc, na parterze restauracja „Kaprys”), po 1990 r. hotel przestał istnieć. drugi, 
mniejszy, usytuowany był przy ul. obrońców pokoju. 

W gestii miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (mpGK) było także kąpielisko miejskie, które w 1980 r. 
zostało gruntownie wyremontowane, dzięki czemu latem korzystała z niego duża ilości osób.

1980 r. maj – nastąpiło uroczyste otwarcie Wojewódzkiego ośrodka sportu i  rekreacji. ośrodek ten położony jest 
w  północno–zachodniej części miasta i  w  dużej mierze wybudowany został w  czynie społecznym. Funkcjonował tam 
wówczas duży staw, w którym można było się kąpać, a oprócz tego pływać kajakami i rowerami wodnymi. przy brzegu posta-
wiono molo, a obok wybudowano muszlę koncertową i widownię. całość tego obiektu określano mianem Wojewódzkiego 
ośrodka sportu i rekreacji. Wiele osób wykorzystywało teren na spacery i korzystało z możliwości czynnego odpoczynku. 
jednak od połowy lat osiemdziesiątych XX w. obiekt ulegał powolnej dewastacji, co spowodowało, że – oprócz wędkarzy – 
niewiele osób z niego korzystało. 

8. Znaczenie komunikacji

położenie miasta na ważnych szlakach komunikacyjnych zarówno kolejowych (ze Śląska do poznania, a dalej do szcze-
cina i Gdyni oraz z Wrocławia do Wielunia, częstochowy i tarnowskich Gór), jak i drogowych (w Kępnie przecina się 
5 ważnych szlaków drogowych) ułatwiało handel regionalny oraz handel ze Śląskiem, jak i z sąsiednimi województwami. 
W  samym mieście zdołano też częściowo rozwiązać tłok komunikacyjny, dzięki wybudowaniu obwodnicy łączącej aleje 
marcinkowskiego z  ulicą Kościuszki i  zbudowaniu po wschodniej stronie Kępna ul. Kwiatowej. odciążyło to miasto od 
dużych pojazdów, typu tiry. sytuacja komunikacyjna w mieście polepszyła się jeszcze po wybudowaniu obwodnicy na trasie 
Warszawa-Wrocław-drezno, gdyż nowa droga praktycznie omijała teren zabudowy.

dużą rolę w przewozie towarów odgrywała wtedy kolej, szczególnie pociągi na trasie z Górnego Śląska do poznania, 
a stamtąd do szczecina i Gdyni, trasą tą przewożono duże ilości węgla. mniejszą rolę pod tym względem odgrywała linia 
kolejowa z Wrocławia do Wielunia i częstochowy, gdyż służyła przede wszystkim przewozom pasażerskim. 

dla przewozów pasażerskich duże znaczenie miała komunikacja autobusowa, dzięki której Kępno miało połączenie 
z pobliskimi wioskami, jak i dalszymi miejscowościami. Komunikacją tą kierowało powiatowe przedsiębiorstwo autobusowe.
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1950 r. – w Kępnie powstała ekspozytura państwowej Komunikacji samochodowej (pKs), co znacznie poprawiło funkcjo-
nowanie komunikacji, szczególnie z dalej położonymi miastami (brzeg, dzierżoniów, jelenia Góra, Katowice, Kłodawa zdrój, 
tomaszów mazowiecki, Warszawa, poznań, Kalisz, łódź, Wieluń, Kluczbork, Wrocław, ostrów Wielkopolski). przystanki 
autobusowe i kasa usytuowane były wtedy na rynku.

W latach sześćdziesiątych XX w. kosztem prawie 3 mln zł zbudowane zostały baza i warsztaty mechaniczne pKs.
1975 r. 22.07. – w Kępnie przy ul. broniewskie-

go oddano do użytku nowy dworzec autobusowy 
pKs wybudowany częściowo w czynie społecznym. 
nowy dworzec usprawnił komunikację z  lokalny-
mi ośrodkami oraz z leżącymi w znacznej odległo-
ści miastami (poznań, szczecin, łódź, Warszawa, 
Kraków, piotrków trybunalski i inne miejscowości).

1978 r. – oddano do użytku ul. Kwiatową (około 
600 m), tzw. „małą obwodnicę” Kępna, dzięki której 
zmniejszył się ruch wielkich samochodów w mieście.

1990 r. – w Kępnie zakończono budowę obwod-
nicy na trasie Warszawa–Wrocław.

Komunikację autobusową w  mieście i  okolicy 
uzupełniały w  obsłudze pasażerów taksówki osobowe, a  towary cięższe przewoziły taksówki bagażowe (w  1979 r. – 42 
taksówki osobowe oraz 9 taksówek bagażowych).

łączność i  porozumiewanie się między ludźmi ułatwiała sieć telefoniczna, która w  Kępnie zaczęła się rozwijać dość 
szybko w latach siedemdziesiątych XX w. po wcześniejszym zainstalowaniu nowoczesnej, zautomatyzowanej centrali telefo-
nicznej (na założenie telefonu i tak oczekiwano latami). W latach czterdziestych XX w. i późniejszych w Kępnie było kilkuset 
abonentów telefonów: w 1958 r. – 400, w 1964 r. – 500, w 1975 r. – 1067, a w 1979 r. ich liczba wynosiła 1084.

1968 r. 22.07. – w Kępnie zainstalowana została zautomatyzowana centrala telefoniczna na 800 telefonów, którą później 
rozszerzono na 1300.

9. Oświata i kultura
 
działające w Kępnie po wojnie dwie szkoły podstawowe z biegiem lat nie wystarczały na potrzeby zwiększającej się ilości 

dzieci w mieście (1950 r. – 1292 uczniów, 1960 r. – 1742), w związku z czym ze szkoły podstawowej nr 1 (sp nr 1) wyodręb-
niono szkołę podstawową nr 3 (sp nr 3), dla placówek utworzono dwie dyrekcje. obie szkoły pozostały jednak nadal w tym 
samym budynku, co nie rozwiązało ciasnoty, w jakiej uczyły się dzieci (w roku szkolnym 1959/1960 do obu szkół uczęszczało 
1378 uczniów), dlatego niezbędna stała się budowa nowego gmachu dla sp nr 3. nowy budynek (szkoła tysiąclecia) oddany 
został do użytku w roku szkolnym 1961/1962, co w dużym stopniu rozwiązało problem nadmiernego zagęszczenia uczniów 
w gmachu sp nr 1. W roku szkolnym 1974/1975 do eksploatacji szkoły podstawowej nr 2 (sp nr 2) oddany został także nowy 
budynek przy ul. zamkowej 1. 

W  szkolnictwie podstawowym w  latach sześćdziesiątych XX w. przeprowadzono reformę oświaty, która polegała na 
wprowadzeniu ośmioletniego cyklu nauczania, natomiast w latach siedemdziesiątych XX w. zmianie uległ system oceniania 
zachowania ucznia.

1966/1967 r. – szkoły podstawowe opuścili pierwsi absolwenci klas ósmych, zgodnie z  reformą przedłużającą cykl 
nauczania o jeden rok.

1973/1974 r. – do szkół wprowadzono pięciostopniową skalę ocen z zachowania i nowe ich określenia: wzorowe, wyróż-
niające, dobre, odpowiednie i nieodpowiednie. 

Tabela nr 21: Liczba uczniów, absolwentów i nauczycieli w kępińskich szkołach podstawowych w latach 1945–1989 (wybrane roczniki)

rok Uczniowie Absolwenci Nauczyciele

1945 1067 35 31
1950 1292 103 40

Nowy dworzec autobusowy w Kępnie oddany do użytku 22.07.1975 r., 
ze zbiorów Gminy Kępno
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1955 1394 119 51
1960 1742 199 51
1970 1756 293 60
1975 1815 320 79
1979 1777 259 81
1989 2359 288 127

Źródło: jan Kurzawa, stanisław nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz 1982 r., s. 244

Kępińskie szkoły podstawowe miały różne warunki lokalowe i przechodziły szereg zmian organizacyjnych, co wywierało 
wpływ na ich działalność i rozwój. W 1951 r. szkoła podstawowa nr 1 po podziale na dwie placówki miała utrudnione możli-
wości rozwoju ze względu na to, iż zajęcia obu szkół odbywały się w tym samym gmachu.

1961 r. 1.10. – szkoła podstawowa nr 3 przeniosła się do nowego budynku, dzięki czemu szkoła podstawowa nr 1 mogła 
w pełni rozwinąć swoją działalność. W gmachu szkoły przeprowadzono wtedy generalny remont. urządzono sanitariaty 
dla dziewcząt i chłopców, zorganizowano świetlicę szkolną, międzyszkolny gabinet stomatologiczny oraz harcówkę. W roku 
szkolnym 1960/1961 do szkoły uczęszczało 901 uczniów, pracowało w  niej 26 nauczycieli, opuściło ją 95 absolwentów. 
W roku szkolnym 1967/1968 placówka liczyła 849 uczniów, pracowało w niej 43 nauczycieli. W roku szkolnym 1988/1989 
do szkoły chodziło 743 uczniów, uczyło 42 nauczycieli, opuściło ją 88 absolwentów.

1968 r. 1.09. – odbyła się uroczystość nadania sp nr 1 imienia bohaterów Westerplatte i wręczenia jej sztandaru.
szkoła odnosiła liczne sukcesy w konkursach wojewódzkich i centralnych, a jej wizytówką był wspaniały chór.
1989/1990 r. – chór szkoły podstawowej nr 1 w ogólnopolskim Konkursie chórów szkolnych a’capella zdobył ii miejsce 

w polsce (srebrny Kamerton). opiekunem i dyrygentem chóru, wcześniej dwukrotnie w finale tego konkursu, była cecylia 
płaza. dyrektorami szkoły w tym okresie byli kolejno: józef Halardziński (1945–1950), Hipolit młynarz (1950–1968), józef 
derkacz (1968–1985), edward Kolebacz (1985–1990).

szkoła podstawowa nr 2 w Kępnie w latach 1949–1989 przechodziła wiele zmian organizacyjnych, co miało wpływ na jej 
działalność i rozwój. 

1953 r. 1.09. – szkoła podstawowa nr 2 w Kępnie rozpoczęła pracę jako placówka tpd11 i była nią przez 4 lata.
1967/1968 r. – w szkole utworzono i i ii klasę specjalną, uczęszczały do nich dzieci z całego powiatu.
1970 r. 27.08. – szkoła została przeniesiona do budynku szkoły podstawowej nr 3 w Kępnie, a dotychczasowa siedzi-

ba szkoły podstawowej nr 2 przy ul. szkolnej 6 została przekazana do dyspozycji liceum ekonomicznego. nauka w szkole 
podstawowej nr 2 odbywała się na dwie zmiany od godz. 1300 do godz. 1800.

1974 r. 2.09. – szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. zamkowej 1. oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło dopiero 
6 listopada 1974 r. ze względu na liczne usterki techniczne. W budynku szkoły było 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna 
i świetlica z obiadami.

1975 r. 29.04. – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława broniewskiego. W tym dniu szkoła otrzymała 
też sztandar.
11   towarzystwo przyjaciół dzieci – organizacja, która do 1957 r. zajmowała się zakładaniem szkół świeckich

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie, 
ze zbiorów Foto adamski Kępno

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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1978/1979 r. – odłączono od szkoły klasy specjalne, z których utworzono szkołę podstawową nr 4 (sp nr 4). liczba 
uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Kępnie zmieniała się w zależności od warunków lokalowych i obwodu placówki. W roku 
szkolnym 1949/1950 uczyło się tam 256 uczniów (pracowało 10 nauczycieli), 1956/1957 – 279 uczniów (11 nauczycieli), 
1959/1960 – 385 uczniów (11 nauczycieli), 1965/1966 – 231 uczniów (9 nauczycieli), 1976/1977 – 506 uczniów (11 klas 
plus 7 specjalnych, 20 nauczycieli), 1985/1986 –654 uczniów (33 nauczycieli), 1988/1989 – 705 uczniów (35 nauczycieli).

placówka w tym okresie odnosiła szereg sukcesów na skalę wojewódzką, szczególnie w sporcie (1985 r. – i miejsce dziew-
cząt w mistrzostwach Województwa Kaliskiego w piłkę ręczną – opiekun sylwester majewski, 1989 – i miejsce drużyny 
dziewcząt i chłopców w piłkę ręczną w województwie kaliskim – opiekunowie Grażyna zarzycka, ryszard jański). 

ogromną rolę w życiu muzycznym szkoły odegrał zespół muzyczno–wokalny „złoci chłopcy” – opiekun adam burzała. 
dyrektorami szkoły w  latach 1949–1989 byli: ignacy Klimaszewski (1949–1951), marian baranowski (1951), maria 
czerniawska (1951–1953), stanisław smardz (1953–1958), marceli Wodnik (1958–1961), Helena styblik (1961–1964), 
anna stępień (1964–1966), alfred Krawczyk (1966–1968), jerzy namysłowski (1968–1970), jan sumisławski (1970–1992).

sp nr 1 i sp nr 2 nie wystarczały na potrzeby miasta, w którym ilość dzieci systematycznie rosła, w związku z tym powoła-
na została trzecia szkoła podstawowa.

1951 r. 21.08. – prezydium powiatowej rady narodowej (prn) w  Kępnie powierzyło Kazimierzowi Karpińskiemu, 
dotychczasowemu nauczycielowi szkoły podstawowej nr 1, zorganizowanie nowej placówki.

1951 r. 1.09. – rozpoczęła działalność szkoła podstawowa nr 3 w Kępnie, w tym samym budynku co szkoła podstawowa 
nr 1. Kierownikiem szkoły został mianowany Kazimierz Karpiński.

1961 r. 1.10. – oddany został do użytku nowy, duży budynek, do którego przeniosła się sp nr 3 (15  sal lekcyjnych,  
4 pracownie przedmiotowe). 

W następnych latach dobudowano do szkoły nowy blok z 12 izbami lekcyjnymi (1987 r.) i wybudowano nową salę gimna-
styczną oraz 3 kolejne sale lekcyjne. uruchomiono też gabinet lekarski i stomatologiczny, zaplecze administracyjno–biurowe, 
w tym gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski.

11.06.2001 r. rada pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu szkole im. przemysła ii (poprzednio patronem szkoły był gen. 
Karol Świerczewski). uczniowie tej szkoły odnieśli wiele sukcesów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych. W roku szkolnym 1977/1978 i miejsce w Wojewódzkim Konkursie polonistycznym zajęła jadwiga smołka (opiekun 
jadwiga miesiąc). W roku szkolnym 1981/1982 i miejsce w tym samym konkursie zajęła izabela sturgulewska (opiekun anna 
Holka). W zawodach sportowych w roku szkolnym 1975/1976 drużyna dziewcząt zajęła i miejsce w województwie w piłce 
ręcznej. drużyna chłopców w roku szkolnym 1980/1981 zajęła także i miejsce w województwie, w piłce koszykowej (opiekun 
jan rusajczyk). dyrektorami szkoły podstawowej nr 3 byli: Kazimierz Karpiński (1951–1968), alfred Krawczyk (1968–1985), 
joanna turek (1985–1988), dominik Kowalczyk (1988–2002), a od 1 września 2002 r. jan rusajczyk.

Ważnym problemem w Kępnie było zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
1951 r. – w Kępnie uruchomione zostało przedszkole nr 2 przy ul. lipowej. W mieście działały jeszcze przedszkole nr 1 przy 

ul. dąbrowskiego oraz przedszkole „caritas”. do tych trzech placówek uczęszczało 220 dzieci, w 1956 r. – 280, a w 1959 r. –  
310 przedszkolaków.

Grono pedagogiczne w 1965 r., 
źródło: Kronika szkolna liceum w Kępnie, rok szkolny 

1964/1965

Przodownicy pracy i nauki kl. X, 1954 r., 
źródło: dzieje Gimnazjum i liceum w Kępnie 1920–2010, 

pod redakcją Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2010, s. 61
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1962 r. 28.06. – władze zlikwidowały przedszkole „caritas” przy ul. Kościuszki, a na jego miejsce powołano państwowe 
przedszkole nr 3. W 1975 r. do tych przedszkoli uczęszczało 342 dzieci, a w 1979 r. – 385.

1980 r. 30.05. – otwarcie na osiedlu odrodzenia przedszkola nr 4 w Kępnie, do którego uczęszczało przeciętnie około 120 
przedszkolaków.

1980 r. 1.06. – oddanie do użytku żłobka w Kępnie.

szkolnictwo średnie i  zawodowe w  latach 1949–1989 przeszło wiele zmian i przekształceń. zmiany te w mniejszym 
stopniu dotyczyły liceów ogólnokształcących, co było widoczne także w Kępnie.

1948/1949 r. – wprowadzono jednolity charakter 4–letniej szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego obejmującego 
klasy 8–11.

1950 r. – kępińska placówka przyjęła nazwę liceum ogólnokształcącego w Kępnie.
1967 r. – na bazie 8–letniej szkoły podstawowej wprowadzono czteroklasowe zreformowane liceum ogólnokształcące, 

czyli zamiast klas 8–11, powstały klasy 1–4. reforma ta objęła także liceum ogólnokształcące w Kępnie.
1973/1974 r. – w  liceum ogólnokształcącym (lo) w  Kępnie utworzono klasy profilowane: matematyczno–fizyczne 

i biologiczno–chemiczne.
1975 r. – przy szkole wybudowane zostało boisko sportowe z bieżnią.
1975 r. 5.04. – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia mjra Henryka sucharskiego, rok później nastąpiło przeka-

zanie szkole sztandaru ufundowanego przez iii zjazd absolwentów.
1979 r. – szkoła została przyjęta do rodziny szkół stowa-

rzyszonych w unesco.
1980 r. – uroczyste obchody 60–lecia istnienia szkoły. 

W latach 1945–1989 do lo w Kępnie uczęszczało 17 708 
uczniów, szkołę ukończyło 3214 absolwentów. W  wybra-

nych latach dane te przedstawiały się następująco: rok szkolny 1949/1950 – 10 klas, 284 uczniów, 12 absolwentów, 11 nauczy-
cieli, rok szkolny 1968/1969 – 11 klas, 408 uczniów, 142 absolwentów, 21 nauczycieli, rok szkolny 1988/1989 – 13 klas, 405 
uczniów, 83 absolwentów, 23 nauczycieli.

szkoła była wiodącą placówką w Kępnie i okolicy, cieszyła się zasłużoną renomą, dzięki wysokiemu poziomowi nauczania 
(liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach m.in. na szczeblu centralnym) oraz bogatemu życiu artystycznemu i muzyczne-
mu. powszechnie znany był zespół wokalno-muzyczny „truwerzy”, działający pod kierunkiem jana Kurzawy.

Funkcjonował też klub „pro sinfonika”, propagujący muzykę poważną. intensywnie rozwijało się również życie sportowe. 
Klub „concordia” zdobywał wysokie miejsca na zawodach różnego szczebla. 

Ważniejsze sukcesy szkoły to:
– 1975/1976 r. – i m. w rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę ponadpodstawową w województwie,
– 1978/1979 r. – i m. w wojewódzkiej rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych,

Tomasz Godzina przekazuje sztandar szkole od absolwentów, 
ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków 

Gimnazjum i liceum w Kępnie

Uroczystości nadania szkole imienia, otwiera 
dyrektor Liceum Stanisław Wróblewski, 

źródło: ze zbiorów V zjazdu absolwentów i Wychowanków 
Gimnazjum i liceum w Kępnie
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– 1978/1979 r. – iii miejsce („brązowy samowar”) marka larysia i dziewcząt marii majewskiej i jolanty tutuli na Festi-
walu piosenki radzieckiej w zielonej Górze – opiekun stanisław Wróblewski,

– 1979/1980 r. – lo w Kępnie w łącznej klasyfikacji „sztafety olimpijskiej moskwa 80” zajęło i m. w województwie 
(nagroda 40 tys. zł),

– 1984/1985 r. – i miejsce w polsce jarosława piekarskiego w Xi olimpiadzie Historycznej, (w roku szkolnym 1983/1984 
– j. piekarski zajął iii miejsce w polsce w X olimpiadzie Historycznej) – opiekun stanisław Kowalski,

– 1984/1985 – ii miejsce w polsce sławomira płazy w XXXiV olimpiadzie Fizycznej – opiekun barbara zwolenkiewicz,
– 1986/1987 r. – leszek sawicki laureatem (Vi miejsce) Viii olimpiady społeczno–prawnej – opiekun Halina Kurzeja,
– 1988/1989 r. – piotr bodył laureatem (iii miejsce) X olimpiady Wiedzy społeczno-prawnej (opiekun Halina Kurzeja). 

dyrektorami szkoły w  latach 1950–1991 byli kolejno: 
Kazimiera Górkowa (1950-1951), Władysław orsztynowicz 
– p.o. (1951-1952), Wacław marliuk (1952-1954), roman 
szajnerman (1954-1968), eugeniusz Kaczmarek (1968-
1973), stanisław Wróblewski (1973-1975), eugeniusz 
Kaczmarek (1975-1981), maria sinecka (1981-1984), 
alfred Wysocki – p.o. (1984-1985), ryszard przybylski 
(1985–1991). 

tradycją lo w  Kępnie stały się zjazdy absolwentów. 
najważniejsze dla szkoły i środowiska były zjazdy general-
ne, w których brały udział wszystkie roczniki. oprócz tego 
odbywały się zjazdy poszczególnych roczników.

Zajęcie III miejsca przez zespół wokalny z Liceum 
(Marek Laryś, Maria Majewska i Jolanta Tutula), 

źródło: Kronika szkolna lo Kępno rok szkolny 1978/1979

Rozpoczęcie Trzeciego Zjazdu Absolwentów i Wychowanków  
w auli szkoły – 05.06.1975 r., 

źródło: Kronika iii zjazdu absolwentów i Wychowawców 
lo w Kępnie z 1975 r.

Zespół wokalno–muzyczny „Truwerzy” w pierwszym składzie, 
źródło: dzieje Gimnazjum i liceum w Kępnie 1920-2010, pod 

redakcją Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2010, s. 102

Jarosław Piekarski, laureat (I miejsce) 
XI Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 1984/1985 

(rok wcześniej III miejsce w Polsce w X Olimpiadzie Historycznej), 
źródło: dzieje Gimnazjum i liceum w Kępnie 1920–2010, pod 

redakcją Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2010, s. 94
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1958 r. 15–16.08. – odbył się drugi zjazd, którego organizacją wraz z Komitetem zjazdowym zajmował się tomasz 
Godzina. W czasie zjazdu odsłonięto drugą tablicę pamiątkową ku czci wychowanków szkoły pomordowanych i poległych 
w czasie ii wojny światowej. trudno określić, jaka była liczba uczestników zjazdu – prawdopodobnie było ich od 250 do 350.

1975 r. 5–6.04. – odbył się trzeci zjazd absolwentów. przewodniczącym Komitetu organizacyjnego był Grzegorz badow-
ski. W zjeździe wzięło udział około 950 osób. W związku z nadaniem szkole imienia, uczestnicy zjazdu ufundowali placówce 
popiersie mjra Henryka sucharskiego.

szkolnictwo zawodowe w Kępnie w latach 1949–1989 przechodziło różne okresy rozwoju ze względu na zmiany, zacho-
dzące w profilach kształcenia i w warunkach lokalowych. część tych szkół, które tworzone były pod kątem miejscowych, czy 
nawet wojewódzkich potrzeb miała krótkotrwały żywot i po kilku latach przestawała istnieć, często z powodu braku naboru. 

Historię zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w  Kępnie tworzą dwa – tak samo ważne – rodowody genealogicz-
ne. stanowią je losy dwóch równolegle rozwijających się szkół, których początek wiąże się z powstaniem w 1920 r. (po ii 
wojnie światowej 15 września 1945 r.) dokształcającej szkoły zawodowej i funkcjonującej od 17 września 1945 r. prywatnej 
miejskiej Koedukacyjnej szkoły przysposobienia Handlowego.

dokształcająca szkoła zawodowa na przestrzeni lat funkcjonowała pod nazwami: 
1950 r. – zasadnicza szkoła metalowa centralnego urzędu szkolenia zawodowego, 
1954 r. – zasadnicza szkoła mechanizacji rolnictwa, 
1959 r. – zasadnicza szkoła zawodowa nr 1, 
1974 r. – liceum zawodowe nr 2, 
1976 r. – zespół szkół zawodowych w Kępnie.
nauka w dokształcającej szkole zawodowej odbywała się w gmachu sp nr 1, a następnie przydzielono na jej potrzeby 

budynek przy ul. poniatowskiego 16, jej dyrektorem został eugeniusz józefowski.
1950 r. 1.09. – na prowadzenie zajęć praktycznych placówce przydzielono warsztaty przy ul. Świerczewskiego 33. 

W latach 1951–1954 w szkole było przeciętnie 5 oddziałów, do których uczęszczało około 150 uczniów. 
1956 r. – szkoła otrzymała własny internat przy ul. sienkiewicza 24.
1958 r. – na rzecz szkoły oddano do użytku budynek przy ul. sienkiewicza 25, z którego placówka korzysta do chwili 

obecnej.
1963 r. – funkcję dyrektora szkoły objął roman Wieczorek.
1970 r. 28.12. – nastąpiło oficjalne otwarcie dwu nowo wybudowanych boisk i sali gimnastycznej, która użytkowana była 

już od czerwca 1968 r.
1975 r. 1.09. – powołano filię ostrowskiego technikum mechaniczno–elektrycznego dla pracujących.
1976 r. – oddano do użytku pierwszy blok szkolny (11 sal lekcyjnych), a budowę następnego zakończono już w 1977 r. 

prywatna miejska Koedukacyjna szkoła przysposobienia Handlowego działała na przestrzeni lat jako:
1949 r. – państwowe liceum administracyjno–Handlowe, 
1952 r. – technikum przetwórstwa odpadów roślinnych i zwierzęcych,
1954 r. – zasadnicza szkoła przemysłu mleczarskiego, 
1957 r. – zasadnicza szkoła Gospodarstwa domowego i Żywienia zbiorowego, 
1959 r. – technikum ekonomiczne, 
1966 r. – liceum ekonomiczne. 
nauka w prywatnej miejskiej Koedukacyjnej szkole przysposobienia Handlowego odbywała się w gmachu sp 2 przy ul. 

poniatowskiego 16, od roku szkolnego 1952/1953 w budynku przy ul. staszica 8, w 1970 r. siedzibę szkoły przeniesiono do 
gmachu przy ul. szkolnej 6. Funkcję dyrektora pełnili: Wacław stachura (1945–1953), Władysław Śpikowski (1953–1959), 
eugeniusz rudziński (1959–1965), andrzej bodył (1965–1966), edmund jędraszczyk (1966–1977). 

1977 r. – liceum ekonomiczne zostało włączone do zespołu szkół zawodowych w Kępnie przy ulicy sienkiewicza 25, od 
tego momentu rozpoczęły się wspólne dzieje obu placówek.

1980 r. 20.06 – uroczyste obchody 60–lecia szkolnictwa zawodowego w zespole szkół zawodowych w Kępnie, w czasie 
których nastąpiło nadanie szkole medalu Komisji edukacji narodowej.
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1981 r. – w  zespole szkół zawodowych w  Kępnie powstał związek młodzieży demokratycznej (zmd) z  inicjatywy 
mirosława łapy, który został wybrany jego przewodniczącym. była to pierwsza – od czasu wojny – legalnie działająca niemark-
sistowska organizacja młodzieżowa w regionie kępińskim. 11 listopada 1981 r. członkowie zmd zorganizowali wieczornicę 
z okazji święta odzyskania przez polskę niepodległości. tego rodzaju obchody były na ten czas jedynymi w historii szkoły, prócz 
dyrekcji szkoły uczestniczyli w nich członkowie prezydium mKp nszz „solidarność” w Kępnie oraz ks. proboszcz marian 
magnuszewski. deklamowano wiersze patriotyczne oraz śpiewano pieśni jacka Kaczmarskiego i przemysława Gintrowskiego. 
z chwilą wprowadzenia stanu wojennego organizacja została zdelegalizowana. od marca 1982 r. cześć młodzieży włączyła się 
w działalność tutejszego podziemia, zajmując się, kolportażem ulotek, gazetek i antykomunistycznych książek. 

1984 r. 24.09. – uroczystość nadania szkole imienia Władysława Gomułki.
1985 r. – nowym dyrektorem szkoły został zygmunt nowacki.
1985/1986 r. – powstało w ramach zespołu szkół zawodowych 5–letnie liceum medyczne, które wygasło w 1995 r.
1989 r. – oddane zostało do użytku nowe skrzydło szkoły.

W Kępnie od drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX w. działała szkoła muzyczna, która miała duży wpływ na życie 
kulturalne miasta. jej uczniowie brali udział w wielu akademiach i imprezach o charakterze lokalnym i dotyczących rocznic 
narodowych.

1978 r. 1.09. – otwarta została podstawowa szkoła muzyczna i stopnia, w której zajęcia w pierwszym roku istnienia 
odbywały się w pomieszczeniach domu Kultury, a od 1979 r. w budynku przy ul. staszica 10. do powstania szkoły muzycznej 
przyczynili się m.in.: zygmunt matysiak, ówczesny naczelnik miasta, Krystyna sumisławska i Grzegorz badowski. W szkole 
naukę pobierało wówczas 48 uczniów w klasie fortepianu, gitary, akordeonu i skrzypiec. pierwszym dyrektorem szkoły został 
mirosław lewiński, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1991 r. szkole nadano imię aleksandra tasmana.

Życie kulturalne w  Kępnie rozwijało się na kilku płaszczyznach. niewątpliwie dużą rolę odegrały w  tym zakresie na 
początku dwie biblioteki, które upowszechniały czytelnictwo: miejska i powiatowa.

1954 r. – miejska i powiatowa biblioteka publiczna połączyły się, tworząc jedną powiatowo–miejską bibliotekę publicz-
ną, która mieściła się w siedzibie prezydium prn. biblioteka systematycznie powiększała swój księgozbiór (1955 r. – 21 257 
woluminów, 1959 r. – 24 186, 1965 r. – 27 084, 1970 r. – 29 052, 1979 r. – 44 098). 

1975 r. – powiatowa i miejska biblioteka publiczna została przemianowana na bibliotekę publiczną miasta i Gminy 
Kępno, która na początku lat osiemdziesiątych XX w. posiadała przeszło 45 000 woluminów.

Pracownicy szkoły w 1980 r., 
ze zbiorów prywatnych janiny zawadzkiej

Nadanie szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 
Medal wręcza dyrektorowi szkoły Romanowi Wieczorkowi 

wicekurator Kazimierz Adamski, 
ze zbiorów prywatnych zygmunta nowackiego
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od końca lat pięćdziesiątych XX w. istniała jeszcze 
biblioteka pedagogiczna oraz działały biblioteki szkolne. 

szybko rozwijało się też czytelnictwo prasy.
1975 r. – przedsiębiorstwo upowszechniania Książki 

i  prasy „ruch” rozprowadziło w  Kępnie i  gminie ponad  
2 mln gazet, a w 1979 r. przeszło 3 mln egzemplarzy. 

okresowo ukazywały się też gazety lokalne.
1953–1956 r. – wychodziła co dwa miesiące gazetka 

powiatu kępińskiego „o  nową Wieś”, w  nakładzie około 
2000 egzemplarzy. redakcję gazety stanowił tzw. zespół 

Korespondentów robotniczo-chłopskich „Gazety poznańskiej”. czasopismo miało służyć zmobilizowaniu chłopów, 
mających gospodarstwa indywidualne, do wywiązywania 
się z obowiązkowych dostaw na rzecz państwa i wpływania 
na nich, aby zakładali spółdzielnie produkcyjne.

1953 r. grudzień – 1956 r. grudzień – w tym okresie 
wydawano miesięcznik „Gazeta Kępińska”, redagowany 
przez kolegium przy Kp pzpr, który miał podobny charak-
ter jak czasopismo „o nową Wieś”, gdyż propagował walkę 
z kułactwem i  zakładanie spółdzielni produkcyjnych. oto 
przykład wierszyka zamieszczonego w  „Gazecie Kępiń-
skiej” nr 2 z lutego 1956 r.

Rozmowa krów
Pytała się chuda krowa 
krowy tłustej na pastwisku, 
kiedy wreszcie jej się uda
żyć jak ona bez wyzysku.
Na to mówi tłusta krowa:
„Twe życzenie wnet się spełni 
kiedy pan twój się zapisze 
jak najprędzej do spółdzielni.”  

oprócz tych dwóch gazet ukazywały się – z  okazji 
wyborów – tzw. jednodniówki, które wydawane były przez 
Komitet powiatowy Frontu jedności narodu i miały charak-
ter agitacyjny (1961 r., 1965 r.).

„O Nową Wieś” – gazetka 
powiatu kępińskiego nr 4 z września 1953 r., 

ze zbiorów prywatnych autora

Budynek Podstawowej Szkoły Muzycznej w Kępnie, 
ze zbiorów starostwa powiatowego

„Gazeta Kępińska” nr 2, luty 1956 r., 
ze zbiorów prywatnych autora
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duży rozwój przeżywały też w Kępnie środki masowe-
go przekazu, takie jak: radiofonia (1959 r. – 2000 sztuk 
odbiorników radiowych, 1979 r. – 3312 sztuk odbiorników) 
i telewizja (1959 r. – 86 telewizorów, 1979 r. – 2968).

upowszechnieniu sztuki filmowej służyło kino „bajka” 
dysponujące 250 miejscami (1965 r. – filmy obejrzało 71 500 
widzów, 1979 r. – 57 652).

W  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX wieku 
w  życiu kulturalnym miasta sporą rolę odgrywały zakłady 
pracy, zakładowe świetlice, przy których powstawały zespoły 
artystyczne.

1949 r. – powszechna spółdzielnia spożywców otworzy-
ła świetlicę, w której działały zespół teatralny, recytatorski, 
instrumentalny oraz chór. W 1958 r. świetlica przekształcona została w międzyzakładowy Klub spółdzielczy „społem”.

1952–1959 r. – w świetlicy szkoły podstawowej nr 1 w Kępnie działał Klub nauczycielski, w ramach którego istniały 
zespół taneczny i chór.

1956–1958 r. – z inicjatywy związków zawodowych przy tartaku nr 1 w Kępnie działał Klub Fabryczny (zespół muzyczny, 
taneczny teatralny i dziecięcy).

1966 r. – powołanie przez władze w Kępnie powiatowej poradni pracy Kulturalno–oświatowej (ppKo), która miała koordyno-
wać działania w zakresie kultury. przy poradni działały: Klub seniora, orkiestra dęta, zespół dziecięcy, chór i kabaret.

1973 r. – obok poradni powstał miejski ośrodek Kultury (moK).
1974 r. – przy prezydium powiatowej rady narodowej w Kępnie powołany został zastępca inspektora oświaty do spraw 

kultury, któremu podlegały: powiatowa poradnia pracy Kulturalno–oświatowej, biblioteka, kluby na terenie powiatu i miejski 
ośrodek Kultury.

1975 r. – po likwidacji powiatów Kępiński ośrodek Kultury zmienił nazwę na Kępiński dom Kultury (KdK), który mieścił 
się w budynku po urzędzie miasta na rynku. dyrektorem Kępińskiego domu Kultury została Krystyna sumisławska. przy 
domu kultury działały takie zespoły jak: zespół teatralny, teatrzyk kukiełkowy, zespół plastyczny, muzyczny, taneczny (mieczy-
sław Klach), chór „echo” i dwa zespoły tkackie. KdK organizował przeglądy zespołów muzycznych działających na terenie 
miasta, obchody dnia działacza Kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy amatorów – plastyków, rzeźbiarzy (np. 
józef owczarek), malarzy (np. mieczysław pawlik), wspólne seminaria z polskim towarzystwem turystyczno–Krajoznaw-
czym (pttK), dotyczące Kępna.

1978 r. – z funkcji kierownika KdK zrezygnowała Krystyna sumisławska, po której stanowisko to objął lech Gorzendow-
ski, a następnie Wiesław Walas.

W życiu kulturalnym Kępna na trwałe zapisały się takie zespoły jak: orkiestra „ramiro”, chór „echo” i kabaret „bąk”.
chór „echo” – po wojnie – kontynuował swoją działalność z okresu międzywojennego (1926 r.) pod batutą Hipolita 

młynarza.

Przedwyborczy „Głos Ziemi Kępińskiej”, 
jednodniówka przedwyborcza, kwiecień 1961 r., 

ze zbiorów prywatnych autora

Chór „Echo” po reorganizacji w 1946 r., 
źródło: broszura wydana z okazji 50–lecia chóru „echo”, 

Kępno maj 1977 r.

Zespół taneczny wchodzący w skład zespołu regionalnego i prowa-
dzony przez Mieczysława Klacha przy Kępińskim Domu Kultury, 

ze zbiorów prywatnych Krystyny sumisławskiej
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1949 r. 2.10. – odbył się zjazd Kół Śpiewaczych Vii okręgu Kępińskiego, na którym chór „echo” zdobył i nagrodę 
w grupie chórów ii kategorii.

chór przeżywał na początku lat pięćdziesiątych XX w. kryzys wewnętrzny, gdyż władza ludowa w ramach polityki kultu-
ralnej narzucała zespołom amatorskim repertuar pieśni masowo–socjalistycznych, co dla wielu członków chóru było trudne 
do zaakceptowania. ostatecznie chór „echo” na akademiach i uroczystościach śpiewał, obok własnych tradycyjnych pieśni, 
także takie jak np. „naprzód żołnierze wolności”, „miliony rąk”, „budujemy polską wieś”, „tu idzie młodość” , „straż 
pokoju” itp.

1955 r. 28.01. – chór „echo” zaczął działać w oparciu o dobrze prosperującą świetlicę pss. przyjęto wtedy nową nazwę 
chóru – Koło Śpiewacze „echo” .

1956 r. – skończyła się era pieśni masowej i chór zaczął śpiewać własny repertuar, dzięki czemu wielu członków wróciło 
do zespołu.

1973 r. – chór „echo” przeszedł pod patronat powiatowej poradni pracy Kulturalno-oświatowej.
1977 r. – uroczyste obchody 50–lecia (1926–1976) chóru „echo”, który wkrótce przestał działać.

W  latach pięćdziesiątych XX w. na kępińskiej 
scenie muzycznej pojawił się zespół instrumentalny 
„ramiro”, który stał się legendą muzyki rozrywko-
wej w mieście. zespół powstał w 1956 r. przy świetli-
cy powszechnej spółdzielni spożywców w Kępnie. 
W  zespole w  pierwszym składzie grali: bronisław 
broniarz (puzon), mieczysław Hanisch (klarnet), 
stanisław Falkowski (gitara, bango, skrzypce), 
stanisław mizera (trąbka), Władysław błażejewski 
(pianino), Franciszek smołka (puzon, kontrabas) 
i od 1960 r. ryszard radziszewski (perkusja). począt-
kowo był to zespół instrumentalny, ale z  biegiem 
czasu przekształcił się w zespół muzyczno–wokalny. 
najpierw grano kameralnie na zabawach i weselach, 
aby następnie występować także publicznie, np. na dożynkach w bolesławcu, czy na pokazie mody w poznaniu. zespół 
uświetniał także wiele różnych akademii. o olbrzymiej popularności zespołu, świadczył fakt, iż w czasie jego koncertów – 
dwa, trzy razy w tygodniu – w motelu „za miedzą” sala była zawsze pełna. ostatni występ zespołu, w 40-lecie swego istnienia 
(1996 r.) miał miejsce w sylwestra w kawiarni „mocca”. zespół odcisnął swoje piętno na muzyce rozrywkowej w mieście 
i stał się wzorem dla innych grup muzyczno–wokalnych.

legendarny kabaret „bąk” (potem zmienił nazwę) powstał przy powiatowej poradni pracy Kulturalno-oświatowej 
w Kępnie z  inicjatywy: jerzego namysłowskiego, romualda moski, michała borowskiego, ryszarda Hojczyka, sylwestra 
misia, piotra Góreckiego, agnieszki łuczak i aleksandry soboty. osoby te stanowiły jednocześnie trzon kabaretu.

1968 r. 6–10.06. – pierwsze występy kabaretu „bąk” były entuzjastycznie przyjęte przez publiczność kępińską. Kabaret 
w sposób dowcipny przedstawiał życie naszego miasta. Krytykując w monologach, piosenkach i skeczach niedostatki życia 
kulturalnego, brak gospodarności niektórych instytucji, kępiński sport i handel. jak na ówczesne czasy były to śmiałe teksty 
i z tego powodu niektórzy wykonawcy mieli nieprzyjemności w pracy.

o życiu kulturalnym w mieście śpiewał romuald moska. oto niektóre fragmenty jednej z piosenek:

Do Kępna, do Kępna zjeżdżajcie turyści,
niech się nasze miasto z kultury oczyści,
bowiem tu kulturę załatwia się krótko,
zalewając naród „wyborową wódką”.
A i nasza młodzież, idąc z czasu duchem 
najlepiej się czuje w barze pod „Śmodruchem”.
W Rynku stoi ratusz, na nim są ozdoby
A w kawiarni siedzą zabytkowe snoby.

Zespół muzyczny „Ramiro” – lata 60. XX w., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)



214

na początku lat siedemdziesiątych XX w. kabaret przeszedł pod skrzydła związku zawodowego Kolejarzy (zzK) Kępno, 
zmieniając nazwę na „Kopciuch tKi–3” (nazwa lokomotywy). przewodnią myślą dalszych występów kabaretu było nadal 
przerwanie letargu, w jakim od dłuższego czasu pogrążone było życie kulturalne miasta. Krytyka tego życia znalazła pełny 
wyraz w spektaklu pod tytułem „W Kępnie to jest klawe życie”. balladę na ten temat śpiewał romuald moska: 

W Kępnie to jest klawe życie
I rozrywki też są klawe 
Przede wszystkim w Nowym Świecie
zamawiamy sobie kawę.
W mlecznym barze jajecznicę,
W Centralnej wyborową
A potem spici, w dechę, w trupa
odwiedzamy se Cechową.

o kabarecie z dużym uznaniem pisała ówczesna prasa, np. „Głos Wielkopolski” z 6 lipca 1968 r. i „Gazeta poznańska” 
z 25 czerwca 1968 r. należy dodać, że wszystkie teksty własne kabaretu było ocenzurowane. Kabaret zaprzestał swoją działal-
ność w 1973 r.

W poznawaniu historii ziemi Kępińskiej, przede wszystkim tej materialnej, olbrzymią rolę odegrało muzeum w Kępnie, 
mimo że egzystowało w bardzo trudnych warunkach lokalowych.

1960 r. 9.09. – otwarcie muzeum w  Kępnie, którego organem założycielskim było prezydium mrn. Kierownikiem 
muzeum została stanisława Witkowska, emerytowana nauczycielka. siedzibą muzeum stały się pomieszczenia w budynku 
sądu powiatowego.

1967 r. 3.10. – muzeum zostało przejęte przez oddział polskiego towarzystwa turystyczno–Krajoznawczego (pttK) 
w Kępnie i przyjęło nazwę muzeum regionalnego pttK w Kępnie. jego kierownikiem został Konrad nietzke. W muzeum 
zgromadzono zbiory w czterech nieformalnych działach: archeologia, etnografia, przyroda i dział historyczno-artystyczny. 
muzeum organizowało okresowe wystawy ze zbiorów własnych. W połowie lat siedemdziesiątych XX w. muzeum otrzymało 
pomieszczenia przy ul. sienkiewicza.

1982 r. – kierownikiem muzeum został jerzy Wojciechowski. zorganizowano wtedy stałą ekspozycję, która dotyczyła 
życia codziennego mieszczan kępińskich. nadal organizowane były wystawy czasowe, natomiast zrez gnowano z  działu 

Aleksandra Sobota i Romuald Moska  
śpiewają satyryczną piosenkę 
z repertuaru kabaretu „Bąk”, 

ze zbiorów prywatnych romualda moski

„Głos Wielkopolski” z 6.07.1968 r. –  
artykuł o powstaniu i pierwszym 

występie kabaretu „Bąk” z Kępna, 
ze zbiorów prywatnych  

romualda moski

Ocenzurowany tekst piosenki kabaretu „Bąk” napisany 
przez Sylwestra Misia, 

ze zbiorów prywatnych romualda moski
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przyrodniczego. pod kierunkiem dyrektora muzeum jerzego Wojciechowskiego podjęto również – w latach 1982-1989 – 
prace wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej w mechnicach i na terenie gminy Kępno. jednocześnie rosła liczba 
eksponatów w muzeum. W 1982 r. było 3500 egzemplarzy, a w 1989 r. już 6500 (m.in. były to zbiory Wacława Kokocińskiego, 
akwarele piotra potworowskiego i inne).

1986 r. 28.07. – zmarł jan Kurzawa, który uczył w lo historii i śpiewu (prowadził znakomity zespół „truwerzy”), działacz 
społeczny oraz wybitny regionalista, który między innymi wspólnie z Wacławem Kokocińskim napisał monografię „z dziejów 
Kępna”, a następnie razem z profesorem stanisławem nawrockim, książkę „dzieje Kępna”, samodzielnie był autorem wielu 
opracowań o Kępnie i regionie.

10. Służba zdrowia

W latach pięćdziesiątych XX wieku w Kępnie następowała stopniowa poprawa w działalności służby zdrowia.
1950 r. – w Kępnie powstała przychodnia rejonowo–obwodowa, w ramach której od 1957 r. działały poradnie: reuma-

tologiczno–internistyczna, chorób kobiecych, przeciwgruźlicza, skórno–wenerologiczna i  laryngologiczna (10 lekarzy,  
12 pielęgniarek). przy Wydziale zdrowia prezydium powiatowej rady narodowej (pprn) działała stacja epidemiologiczna  
(11 osób personelu medycznego).

1951 r. 1.06. – uruchomiona została powiatowa stacja pogotowia ratunkowego.
1953 r. – powiatowa stacja pogotowia ratunkowego została przeniesiona na teren szpitalny.
1956 r. – w pałacu w Grębanine zorganizowano oddział gruźliczy na 40 łóżek (w całym szpitalu liczba łóżek wzrosła 

do 146). W 1958 r. oddział gruźliczy został zlikwidowany, na jego miejsce powstał oddział dla osób przewlekle chorych, 
a w 1981 r. oddział leczniczo–rehabilitacyjny.

1960 r. – zbudowano pierwszy łącznik między dwoma najstarszymi budynkami szpitala.
1963 r. – powiatowa stacja pogotowia ratunkowego została wydzielona ze szpitala.
1973 r. – w  Kępnie nastąpiło połączenie lecznictwa zamkniętego (szpital) z  lecznictwem otwartym (przychodnie), 

w  wyniku czego powstał zespół opieki zdrowotnej (zoz). W  szpitalu przeprowadzono kapitalny remont drewnianego 
budynku, który został siedzibą administracji. Wyremontowany został także drewniany barak, w którym znalazł się oddział 
dziecięcy, a później oddziały: internistyczny i laryngologiczny.

W szpitalu do dyspozycji chorych były 252 łóżka. W tymże roku na emeryturę odszedł dyrektor dr stanisław zimniak, 
a zastąpił go dr Witold jasiński (1973–1974). Kolejnymi dyrektorami byli: lek. jan szymański (1974–1980), lek. eugeniusz 
mizera (1981–1985), dr med. Kajetan pakowski (1985–1990).

W tym czasie szpital szybko się rozwijał. zwiększyła się ilość nowocześnie wyposażonych pomieszczeń, ułatwień technicz-
nych (winda), dzięki czemu wzrosła ilość łóżek, zwiększyła się liczba lekarzy i personelu medycznego.

1979 r. – w szpitalu uruchomiona została pierwsza winda. W tym roku było w nim 364 łóżek, a przy końcu lat osiem-
dziesiątych XX w. znajdowały się następujące oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, położniczo–ginekologiczny, 
noworodkowy, laryngologiczny oraz oddział leczniczo–rehabilitacyjny w Grębaninie.

W latach osiemdziesiątych XX wieku w pobliżu szpitala i osiedla 700-lecia wybudowano zespół nowych obiektów, do 
których przeniesiono: Kępińską przychodnię rejonową, pogotowie ratunkowe, przychodnię chorych na gruźlicę, przychod-
nie dla dorosłych i dzieci, gabinety specjalistyczne i aptekę. 

11. Rozwój sportu

W latach pięćdziesiątych XX w. władze powiatowe i miejskie w Kępnie powołały organy, które miały się zająć rozwojem 
sportu w mieście i na wsi.

1950 r. – powołane zostały powiatowy Komitet Kultury Fizycznej (pKKF) i powiatowa rada zrzeszenia ludowych zespołów 
sportowych (przlzs), które miały za zadanie udzielać pomocy i kierować działalnością sportową. istniały też kluby sporto-
we, które były siłą napędową rozwoju sportu w mieście i w powiecie (Klub sportowy (Ks) „spójnia” przy pss, Ks „ogniwo”  
przy pprn, Ks „Gwardia” przy mo, Kolejowy Klub sportowy (KKs) „zjednoczeni”, Klub sportowy motocyklowy).

1950 r. – KKs „zjednoczeni” przyjął nazwę związkowy Klub sportowy (zKs) „Kolejarz” Kępno. Klub ten odegrał 
największą rolę w rozwoju sportu w Kępnie. W jego ramach działały: sekcja piłki siatkowej (w tym drużyna żeńska), piłki 



216

koszykowej, piłki ręcznej (drużyna brała udział w rozgrywkach klasy a), lekkoatletyczna, a nawet okresowo sekcja pływacka 
(udział w mistrzostwach polski w Krotoszynie w 1953 r.). jednak największe znaczenie miała sekcja piłkarska, która osiągnę-
ła duże sukcesy. od sezonu 1963/1964 r. w klubie, w związku z kryzysem organizacyjnym i finansowym, działały już tylko 
trzy sekcje: piłki nożnej, piłki koszykowej i tenisa stołowego.

1952 r. – zKs „Kolejarz” zdobył awans do iii ligi. jego trenerem był wtedy Kazimierz mróz. W latach 1955–1960 drużyna 
„Kolejarza” grała nadal w klasie wojewódzkiej, zajmując środkowe miejsce w grupie.

1956 r. – odbyło się walne zebranie organizacyjne, na którym powołano ognisko towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„przemysław” (tKKF „przemysław”). pierwszym prezesem został wybrany stanisław smardz. ognisko liczyło 28 osób (w 1961 
r. – 31). organizacja zajmowała się upowszechnianiem sportu masowego i organizowaniem wypoczynku. tKKF „przemysław” 
miało do swojej dyspozycji pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej i kometki, które było położone przy osiedlu 
przemysława. poza tym ognisko posiadało ośrodek wypoczynkowo–rekreacyjny w  zaniemyślu, koło Środy Wielkopolskiej. 
W ramach tKKF uprawiano takie dyscypliny sportowe jak: tenis stołowy (1962-1975), tenis ziemny, szermierkę i gimnastykę 
wyrównawczą. liczba członków towarzystwa w wybranych latach wyglądała następująco: 1968 r. – 58, 1972 r. – 190, 1980 r. – 
121, 1984 r. – 128. po stanisławie smardzu prezesami towarzystwa byli: tadeusz biały (1962–1965), józef Kujawa (1966–1977), 
Władysław Żarnowski (1977–1980), stanisław morawiak (1981 –1997).

1965 r. – zKs „Kolejarz” przeżywał kryzys organizacyjny i finansowy, a drużyna piłkarska spadła do niższej klasy.
1966 r. – odbyło się nadzwyczajne zebranie klubu, na którym wybrano nowy zarząd (prezes – Henryk Grzelak). zmienio-

no również nazwę klubu na międzyzakładowy Kolejowy Klub sportowy (mKKs) Kępno.
1969 r. – awans piłkarzy mKKs do ligi okręgowej. trenerem był wówczas józef psikus. W latach 1982–1983 miał miejsce 

następny kryzys organizacyjny i finansowy klubu, co skutkowało powołaniem zarządu Komisarycznego Klubu, a następnie 
powstaniem nowego zarządu. 

1984 r. – na bazie Vi męskiej Harcerskiej drużyny lotniczej powstał Klub lotniczy „orlik”. Klub w zawodach balono-
wych odniósł wiele sukcesów w skali kraju (międzynarodowe mistrzostwa polski – ii miejsce w 1989 r.).

Życie sportowe rozwijało się także w szkołach podstawowych, a przede wszystkim w szkołach zawodowych i średnich 
(liceum ogólnokształcące w Kępnie – Klub „concordia”, zespół szkół zawodowych w Kępnie – Klub „czarni”). 

12. Organizacje społeczne, zawodowe i młodzieżowe

działalność organizacji społecznych i młodzieżowych w polsce, a więc i w Kępnie, podporządkowana została realizacji 
budowy ustroju socjalistycznego, choć w wielu wypadkach w ich pracy na co dzień było sporo elementów pożytecznych 
społecznie.

spośród tych organizacji dużą aktywność w Kępnie i w powiecie przejawiała liga Kobiet, która szybko powiększała liczbę 
członkiń, w 1949 r. liczyła 197 działaczek, a w 1975 r. już 756 osób. liga na wsi pomagała w pierwszej połowie lat pięćdzie-
siątych XX wieku w zakładaniu spółdzielni produkcyjnych, udzielała porad prawnych, interweniowała u władz w sprawie 
zatrudniania kobiet, które były bez pracy, organizowała kursy dla matek i starała się ulżyć biednym rodzinom. długoletnią 
działaczką i przewodniczącą ligi Kobiet w Kępnie była Halina brodalowa.

Związkowy Klub Sportowy „Kolejarz” – drużyna piłki nożnej, 
która w 1953 r. wywalczyła awans do 3 ligi, 

źródło: jarosław pawlak, „Więcej niż klub”. biało–niebieskie sto 
lat, Kępno 2013, s. 92

Kolejowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” – 
drużyna piłkarska z 1946 r., 

źródło: jarosław pawlak, „Więcej niż klub”. biało–niebieskie sto 
lat, Kępno 2013, s. 83
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najliczniejszą organizacją w Kępnie stały się związki zawodowe, które właściwie zrzeszały wszystkich pracujących. pzpr 
ograniczała rolę związków do spraw bytowych pracowników, organizacji wypoczynku i różnego rodzaju imprez. stały się 
one pasem transmisyjnym między partią a ludźmi pracy. taką rolę spełniały też związki zawodowe w Kępnie i w powiecie. 
W poszczególnych zakładach funkcjonowały rady zakładowe, które zrzeszone były w powiatowej radzie związków zawodo-
wych. przynależność do związków zawodowych stała się niemal koniecznością, o czym najlepiej świadczą dane o ilości ich 
członków w Kępnie i powiecie. 

1949 r. – w Kępnie i w powiecie do związków zawodowych należało 4419 osób, w 1953 r. – 6431, a na początku lat siedem-
dziesiątych XX w. liczba członków wzrosła do prawie 10 tys. do najbardziej aktywnych w mieście należały: związek nauczy-
cielstwa polskiego (1976 r. – otwarto budynek zwany Klubem nauczyciela), związek zawodowy Kolejarzy i związki zawodowe 
pracowników przemysłu, szczególnie w dużych zakładach („ponar–remo”, „medo”, „montochem”) oraz handlowców.

z chwilą powstania w Kępnie w 1980 r. nszz „solidarność” większość pracowników wystąpiła z „rządowych” związ-
ków i przeszła do „solidarności”, która w regionie kępińskim liczyła około 10 tys. członków. z chwilą wprowadzenia stanu 
wojennego (13.12.1981 r.) nszz „solidarność” w kraju i w Kępnie został zmuszony do zaprzestania swojej działalności 
(zaczęły funkcjonować podziemne struktury „solidarności”), a prawie 10 tys. jego działaczy w kraju zostało internowanych.

1982 r. 8.10. – sejm uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, która unieważniła wszystkie poprzednie rejestra-
cje, co w  praktyce oznaczało delegalizację nszz „solidarność”. nowe związki mogły rozpocząć swoją działalność od  
31 grudnia 1982 roku. aby tak się stało, musiały uznać: społeczną własność środków produkcji, przewodnią rolę pzpr 
i kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej opartej na przyjaźni z zsrr. W Kępnie wznowiły działalność dotychcza-
sowe „rządowe” związki zawodowe, do których jednak należało o wiele mniej pracowników niż przed 1980 rokiem.

1989 r. październik – do reaktywowanej „solidarności” w Kępnie wstąpiło około 2000 osób.

inną powszechną organizacją obok związków było towarzystwo przyjaźni polsko–radzieckie (tppr), powstałe w 1948 r.,  
jego celem stało się przybliżenie społeczeństwu polskiemu rosji sowieckiej i  skłonienie polaków do przyjaznych stosun-
ków z wielkim wschodnim sąsiadem, który udzielał nam wszechstronnej pomocy. towarzystwo przygotowywało w Kępnie 
razem z innymi organizacjami obchody rocznicy wkroczenia wojsk bolszewickich do miasta, urządziło też uroczystą akade-
mię z okazji setnej rocznicy urodzin Włodzimierza lenina. uczniowie szkół kępińskich brali udział w olimpiadzie języka 
rosyjskiego (kilkakrotny udział uczniów lo w Kępnie w eliminacjach central nych tej olimpiady, opiekunowie teresa chali-
man i stanisław Wróblewski) oraz w konkursach piosenki radzieckiej (1979 r. – zespół wokalny lo w Kępnie na festiwalu 
w zielonej Górze zdobył – „brązowy samowar”, co było wielkim sukcesem). zarząd towarzystwa w Kępnie kładł nacisk na 
masowość tej organizacji, ilość świadczyć miała o przyjaznym nastawieniu społeczeństwa kępińskiego do związku sowiec-
kiego (w 1950 r. do tppr w Kępnie należało 448 członków, w 1970 r. – 2058, w 1979 r. – 4367).

długoletnim działaczem i przewodniczącym zarządu powiatowego tppr był czesław skiba, a oprócz niego dużą aktyw-
ność przejawiał stanisław smardz.

1949 r. – w Kępnie utworzony został oddział związku bojowników o Wolność i demokrację (zboWid). związek ten 
powstał w dniach 1–2 września 1949 r. w czasie zjazdu zjednoczeniowego organizacji kombatanckich (11 organizacji). do 
związku nie mogli należeć aK–owcy, żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, a także więźniowie łagrów stalinow-
skich. W protokole z 6 marca 1969 r. z posiedzenia plenum Kp pzpr w Kępnie napisano: Ożywioną działalność w ostatnich 
dwóch latach rozwinął ZBoWiD. Jego szeregi wzrosły w tym czasie z 220 do 400 członków, a w Bralinie i Perzowie zorganizowano 
punkty filialne. Zgodnie ze statutem Zarząd Powiatowy (…) ZBoWiD–u sprawuje opiekę moralną i materialną nad weteranami 
i  sierotami po poległych, również nad weteranami Powstania Wielkopolskiego. Współdziałając z  Komitetami FJN, przekazuje 
młodemu pokoleniu piękne tradycje walk żołnierza polskiego o wolność i demokrację i wpaja młodzieży idee braterstwa broni 
armii obozu socjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów LWP i Armii Czerwonej. W roku bieżącym członkowie 
ZBoWiD–u uczestniczyli w 132 spotkaniach z młodzieżą i starszym społeczeństwem. W 1979 r. zboWid liczył 350 członków. 
długoletnim działaczem i przewodniczącym zboWid–u był mieczysław depczyński, a potem Hojczyk.

1950 r. – w  Kępnie powstało towarzystwo Wiedzy powszechne (tWp), którego celem było upowszechnianie wśród 
społeczeństwa wiadomości o socjalizmie. W tym celu organizowano odczyty i pogadanki prowadzone przez prelegentów 
towarzystwa. W 1975 r. kępińskie Koło tWp liczyło 37 członków, a jego długoletnim działaczem i przewodniczącym był 
zenon polak. 

W podobnym duchu działało towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (tKKŚ). długoletnimi działaczami towarzystwa 
i jego przewodniczącymi byli: eugeniusz Kaczmarek oraz stanisław smardz. 
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1957 r. – w Kępnie powstało towarzystwo rozwoju ziem zachodnich (trzz). organizacja udzielała pomocy w zagospo-
darowaniu ziem zachodnich, a także informowała społeczeństwo o problemach dotyczących tych ziem. W 1958 r. z inicjaty-
wy trzz i innych organizacji doszło do nawiązania współpracy społeczno–politycznej, gospodarczej oraz kulturalno–oświa-
towej między Kępnem i Kluczborkiem (województwo opolskie), a także Wieruszowem (województwo łódzkie). W Kępnie do 
towarzystwa należało około 125 członków. W 1971 r. towarzystwo przestało działać.

1973 r. 21.01. – odbyło się zebranie organizacyjne 35 członków założycieli, którzy powołali do życia towarzystwo miłośni-
ków ziemi Kępińskiej (tmzK). jego celem zgodnie ze statutem stało się: (...) szerzenie wiedzy o Kępnie i jego regionie oraz 
prowadzenie działalności w kierunku jego wszechstronnego rozwoju. towarzystwo zajmuje się też ochroną zabytków i popiera 
działalność wydawniczą, związaną z dziejami Kępna. pierwszym prezesem został tadeusz biały (21.01.1973 r. - 20.05.1976 r.),  
po nim stanisław smardz (20.05.1976 r. – 22.04.1988 r.), a  następnie janina pawlicka (18.10.1989 r. - 17.04.2001 r.). 
W ramach towarzystwa powołano trzy komisje: ds. historii, ochrony zabytków oraz ochrony przyrody i środowiska. organi-
zacja brała bardzo aktywny udział w przygotowaniu obchodów 700-lecia układu kępińskiego, a jej członkowie wchodzili 
w skład Komitetu organizacyjnego. Główne uroczystości z udziałem członków tmzK odbyły się 16 czerwca 1982 r. (uroczy-
sta sesja rady narodowej miG Kępno). 

towarzystwo wspólnie z  KdK było organiza-
torem i  koordynatorem corocznych obchodów 
dni Kępna. pomagało także w  wydaniu w  1978 r. 
monografii Kępna napisanej przez jana Kurzawę 
i stanisława nawrockiego (drugie wydanie w ilości 
3000 egzemplarzy, miało miejsce w  1982 r.). lata 
1983–1988 to okres zmniejszonej aktywności 
towarzystwa, co wynikało m.in. z  choroby prezesa 
i innych działaczy tmzK.

1989 r. 18.10. – odbyło się nadzwyczajne Walne 
zebranie tmzK w celu formalnego reaktywowania 
jego działalności. ukazała się nowa ustawa o stowa-
rzyszeniach, w związku z czym statut towarzystwa 
dostosowano do ustawy. nowy statut i  program 
działania zatwierdzony został na walnym zebraniu  
5 grudnia 1989 roku.

W  wyniku zjednoczenia organizacji młodzieżowych w  1948 r. na terenie kraju powstał związek młodzieży polskiej 
(zmp), którego struktury utworzone zostały także w  Kępnie. była to masowa organizacja młodzieżowa działająca pod 
kierownictwem pzpr. zarząd powiatowy zmp w Kępnie realizował założenie pzpr, inicjując współzawodnictwo pracy 
w zakładach. tworzył tam brygady młodzieżowe oraz typował swoich członków i aktywistów na listę kandydatów wstępu-
jących do partii. zmp angażował się także w zakładanie spółdzielni produkcyjnych w powiecie kępińskim. niezależnie od 
tego zmp starał się być współorganizatorem życia kulturalnego, oświatowego i sportowego. pierwszym przewodniczącym 
zmp w Kępnie był mieczysław pawlak, po nim funkcję tę pełnili kolejno: lucjan bruzik, Kazimierz Wełdziński, stanisław 
Walendowski, józef zaremba, jan Wierdak i Władysław markiewicz. W 1948 r. do zmp w Kępnie i w powiecie należało 
1087 członków (w Kępnie – 261 osób), w 1949 r. – 1593, a w 1953 r. – przeszło 2000 członków.

1957 r. 2–3.01. – w wyniku przemian, jakie zaszły w polsce po Viii plenum Kc pzpr, które obradowało w paździer-
niku 1956 r. rozwiązano zmp, a na jego miejsce powołano związek młodzieży socjalistycznej (zms) i związek młodzieży 
Wiejskiej (zmW).

1957 r. styczeń – w  Kępnie doszło najpierw do powstania tymczasowego Komitetu zms (przewodniczący marian 
pawlak), a następnie po kilku tygodniach odbyła się i konferencja, na której powołano Komitet powiatowy zms, którego 
przewodniczącym został wybrany czesław łebski.

przewodnią myślą kępińskiego zms były słowa zawarte w  statucie tej organizacji: Wychowanie naszych członków na 
ludzi ideowych, zaangażowanych, gorących patriotów i internacjonalistów. Świadomych, zachodzących w Polsce i na świecie 
przemian, aktywnie uczestniczących w tych przemianach po stronie postępu i socjalizmu – gotowych bronić Ojczyzny. Wcielając 
w życie te cele, Kp zms tworzył w zakładach pracy brygady pracy socjalistycznej i organizował socjalistyczne współzawod-

Uroczyste Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej  
z okazji 20-lecia Towarzystwa – 16.06.1993 r., 

źródło: 30 lat tmzK, pod redakcją K. sumisławskiej  
i j. Wojciechowskiego, Kępno 2003, s. 31
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nictwo pracy, prowadził działalność szkoleniową, założył Wieczorową szkołę aktywu, powołał w 1972 r. uniwersytet robot-
niczy. inną formą działalności był cykl spotkań z działaczami partyjnymi w ramach akcji „partia rozmawia z młodzieżą”. 
Kp zms inicjował też czyny społeczne przy budowie dróg, domów kultury itp. W zakresie życia kulturalnego i sportowego 
Kp zms był współorganizatorem dni młodości w Kępnie, organizował rowerowe wyścigi uliczne, promował akcje: „opis” 
(ratowanie środowiska człowieka) i „równajmy do najlepszych” (współzawodnictwo w nauce i pracy społecznej o  tytuł 
grupy Wychowania socjalistycznego oraz o tytuł Wzorowego ucznia aktywisty). przygotowywał rejonowe etapy olimpiady 
o polsce i Świecie Współczesnym, spartakiady sprawności obronnej i szkolne igrzyska sportowe. Kp zms objął też patronat 
nad budownictwem mieszkaniowym w Kępnie na tzw. „targowisku”, gdzie w 1975 r. oddano do użytku dwa bloki dwuna-
storodzinne przeznaczone przede wszystkim dla członków tej organizacji.

W 1964 r. w Kępnie i w powiecie do zms należało – 1983 członków, w 1968 r. – 2572. z chwilą likwidacji powiatów, 
w 1975 r., w Kępnie i gminie zms liczył 1002 członków i taki stan z małymi zmianami utrzymywał się przez następne lata.

przewodniczącymi zms po czesławie łebskim byli kolejno: bogdan Wieloch (1961–1962), tadeusz biały (1962–1963), 
jerzy langowicz (1963–1964), jan rebelski (1964–1971), Krystyna sumisławska (1971–1974), Wacław Waliszewski (1974–
1977), lech Gorzendowski (1977–1979), lech tylutki (1979–1984), Grażyna ćwiąkalska–Wasilkowska (1984–1986), 
Krzysztof dąbrowski (1986 do zaprzestania działalności).

W  środowisku wiejskim z  inicjatywy takich działaczy jak: Władysław markiewicz i  józef Kujawa zaczęły powstawać 
Koła związku młodzieży Wiejskiej. przewodniczącymi Komitetu powiatowego zmW byli kolejno: Władysław markiewicz, 
Wiesław Gurdak, zygmunt Głodziński i ryszard tuz. W 1975 r. do związku młodzieży Wiejskiej należało 3200 członków 
obie te organizacje miały podobne założenia programowo–ideowe.

1973 r. 11.04. – powołano odgórnie Federację socjalistycznych związków młodzieży polskiej (Fszmp), w ramach której 
działał zms, zmW, socjalistyczny związek młodzieży Wojskowej, socjalistyczny związek studentów polskich i związek 
Harcerstwa polskiego (zHp). W Kępnie także powołana została Federacja socjalistycznych związków młodzieżowy polskiej, 
do której należał zms, zmW i zHp. na ogół przewodniczącym federacji była osoba, która stała na czele zms.

W Kępnie najliczniejszą organizacją dziecięco–młodzieżową był zHp, który wykazywał się dość dużą aktywnością.
1950 r. – w ruchu harcerskim dokonały się olbrzymie przeobrażenia, gdyż zHp przemianowano na organizację Harcer-

ską, która włączona została do zmp. Władza ludowa uczyniła z harcerstwa organizację wychowującą młodzież w duchu 
socjalizmu, całkowicie podporządkowaną pzpr. W takim kierunku rozwijało się też harcerstwo w Kępnie.

1956 r. 9–11.12. – w łodzi odbył się zjazd przedstawicieli postępowego nurtu harcerstwa, którzy przywrócili nazwę 
organizacji na związek Harcerstwa polskiego, opracowali nowe zasady programowe oraz system zastępowy, stopnie i spraw-
ności. W statucie Harcerstwa polskiego określa się zHp jako samodzielną, dobrowolną i masową organizację ideowo–wycho-
wawczą, pracującą pod ideowym przewodnictwem pzpr. Harcerstwo prowadziło działalność przede wszystkim w szkołach 
podstawowych (drużyny lub szczepy harcerskie i zuchowe) i średnich (drużyny starszoharcerskie). organizacyjnie podlegały 
one powiatowej Komendzie Hufca w Kępnie. Komenda organizowała latem obozy i biwaki na terenie powiatu kępińskie-
go (opatów) lub w innych częściach kraju (michałowice koła Karpacza, turawa), gdzie m.in. zdobywano stopnie harcer-
skie. Wiosną, w pierwszej dekadzie maja, harcerze kępińscy brali masowy udział w  imprezie turystycznej „rajd wiosny” 
i w innych ogólnopolskich akcjach. do zHp należało 3960 członków, którzy działali w 131 drużynach. W 1975 r. w Kępnie 
i gminie zHp liczyło 1200 harcerzy, a w 1984 r. – 2186.

1973 r. – odbyła się uroczystość nadania hufcowi w Kępnie imienia ludowego Wojska polskiego. Komendantami hufca 
w Kępnie w latach 1956–1989 byli kolejno: zbigniew bieniek, zofia Śpigiel, aleksandra poszwa, zenon schumacher, janina 
balcer, bożena Gruszka, ewa parzonka, Wojciech Walczak, Wiktor Gruszka, sławomir smardz, paweł chałupka i ponownie 
Wiktor Gruszka.

13. Stosunki wyznaniowe

stosunki między władzę ludową a Kościołem katolickim od przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. wkroczyły 
w fazę ostrego kryzysu. W dniu 18.01.1951 r. rada ministrów wydała dekret o zniesieniu niektórych świąt kościelnych, jak 
np. Święto ofiarowania pańskiego (2.02.) oraz Świętych apostołów piotra i pawła (29.06.).

państwo ludowe zaczęło traktować Kościół jako wroga, gdyż ten zabierał głos w sprawach publicznych, krytykując m.in. 
ograniczenie praw i wolności obywatelskich, w tym wolność wyznania. stąd władze próbowały przedstawić Kościół w oczach 
społeczeństwa w jak najgorszym świetle, izolować go i sprowadzić jego działalność tylko do spraw religijnych oraz zmusić 
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duchowieństwo do lojalności wobec państwa ludowego. założenia te wynikały ze słów aleksandra zawadzkiego wygłoszo-
nych na Kongresie pzpr 18.12.1956 r.: PZPR domaga się od duchowieństwa wszystkich wyznań bezwarunkowo lojalnego 
stosunku do państwa ludowego w jego poczynaniach.

do walki z Kościołem zaangażowany został urząd bezpieczeństwa (ub), który zaczął inwigilować duchownych katolic-
kich, zakładać teczki na poszczególnych księży, stosować wobec nich prowokacje, szykany i szantaż, a nawet różnego rodzaju 
represje. W 1953 r. uwięziony został ks. prymas stefan Wyszyński i przetrzymywany w odosobnieniu do 1956 r. taka polityka 
władz centralnych wobec Kościoła znalazła swoje odzwierciedlenie na niższych szczeblach władzy, co widoczne było także 
w Kępnie i w powiecie. 

z kroniki parafialnej wynika, że walka z Kościołem najbardziej nasiliła się w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX 
wieku. od 24.12.1949 r. w ramach struktur powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Kępnie powstał V referat, 
który zajmował się jedynie inwigilacją duchowieństwa katolickiego. referat otrzymał m.in. zlecenie, by: Przystąpić do opraco-
wywania poszczególnych księży w powiecie, zakładając na każdego z nich teczkę osobistą.

o nasilającej się walce władzy ludowej świadczy sprawozdanie Kp pzpr z 1953 r., w którym znalazł się następujący 
fragment: Przed wyborami próbowali oni (księża) mącić, aby rozpocząć w narodzie spory na tle religijnym i podważyć Front 
Narodowy. Jednakże te wrogie poczynania spotkały się z takim oporem władzy ludowej i szerokich mas u ludzi wierzących, że 
religijne elementy wśród kleru musiały stulić uszy i poniechać jawnych wrogich wystąpień, aby nie znaleźć się w odosobnieniu.

metody, jakie stosowały organy władzy ludowej w Kępnie w walce z Kościołem, aby ograniczać jego wpływy, doskonale 
odzwierciedlają zapisy w kronice parafialnej, którą prowadził ks. proboszcz marian magnuszewski (kronika przechowywa-
na jest w archiwum parafii kępińskiej).

już 9.04.1949 r. władze rozwiązały Katolickie stowarzyszenie młodzieży, 21.03.1950 r. zlikwidowany został parafialny 
„caritas”, następnie zabrano parafii w Kępnie ziemię kościelną (15.04.1950 r.). W czasie uroczystości bożego ciała starosta 
kępiński Wacław Kosztowny zabronił pismem z 9.04.1949 r. wywieszania flag państwowych, nie wolno też było umieszczać 
flag papieskich (za ich wywieszenie 16.06.1949 r. ks. proboszcz marian magnuszewski, jak i parafianie, którzy to zrobili, 
musieli zapłacić karę pieniężną na sumę około 50 000 ówczesnych złotych). nastąpił też zakaz nauczania religii w szkołach 
(11.12.1951 r.), w związku z czym lekcje te odbywały się w kościołach. Władze zabroniły też organizowania procesji do 
Krzyża na cmentarzu (25.04.1951 r.) z kroniki parafialnej wynika, że szczególne represje spotkały ze strony władzy ludowej 
ks. proboszcza mariana magnuszewskiego, tym bardziej, że 3.02.1953 r. został on mianowany przez władze kościelne dzieka-
nem kępińskim.

1953 r. 15.03. – przymusowy, zaplanowany przez władze wyjazd ks. dziekana z parafii. Ks. proboszcz oskarżony został 
o działalność antypaństwową. 

1953 r. 3.06. – ks. proboszcz marian magnuszewski powrócił do Kępna bez zezwolenia władz na uroczystość bożego 
ciała (4.06.1953 r.).

1953 r. 3.08. – ks. proboszcz został wezwany do poznania przez prezydium Wojewódzkiej rady narodowej, w sprawie 
„bezprawnego” powrotu do parafii. mimo wezwania do opuszczenia parafii ks. proboszcz marian magnuszewski pozostał 
w niej jeszcze przez miesiąc.

1953 r. 25.08. – ks. proboszcz został przesłuchany przez powiatowy urząd bezpieczeństwa publicznego i zobowiązany 
do ponownego opuszczenia parafii w ciągu 3 dni, co też ks. dziekan uczynił.

1953 r. 25.11. – ks. proboszcz w wyniku różnych nalegań został przez urząd do spraw Wyznań zatwierdzony na stano-
wisko dziekana, a jego wygnanie skończyło się powrotem do parafii.

po październiku 1956 r. stosunki na linii Kościół państwo uległy na pewien czas poprawie (m.in. nauka religii wróciła do 
szkół, z odosobnienia zwolniony został ks. kardynał stefan Wyszyński), ale od początku lat sześćdziesiątych XX w. znowu się 
zaostrzyły, co stało się także widoczne w Kępnie.

1961 r. 15.07. – formalnie usunięto nauczanie religii w szkołach. jej nauka mogła się odbywać jedynie w zarejestrowa-
nych punktach katechetycznych pod nadzorem inspektora oświaty (ustawa o systemie oświaty z 17.07.1961 r.). Ks. dziekan 
marian magnuszewski i  wszyscy księża z  dekanatu kępińskiego odmówili podpisania umowy z  władzami, która byłaby 
zgodna z wyżej wymienioną ustawą.

1961 r. 14–15.09. – odbyły się uroczystości związane z 50–leciem wybudowania świątyni kępińskiej (obecny był metro-
polita poznański ks. biskup antoni baraniak). z tej okazji zorganizowano wystawę, obrazującą życie religijne w parafii.

1963 r. 31.03. – papież jan XXiii mianował ks. proboszcza mariana magnuszewskiego tajnym szambelanem papieskim, 
potocznie zwanym prałatem. 
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1966 r. 22.04. – w  kościele kępińskim 
miało miejsce nawiedzenie kopii obrazu 
matki boskiej częstochowskiej. Ks. prałat 
marian magnuszewski wraz radą parafial-
ną, innymi księżmi i  wieloma osobami 
świeckimi przygotował przyjęcie obrazu. 
W uroczystości wzięło udział wielu parafian 
kępińskich. miasto zostało pięknie udeko-
rowane. było to wielkie wydarzenie dla 
Kępna i  powiatu (podobnie działo się 
z nawiedzeniem obrazu, które miało miejsce 
17.01.1977 r. oraz 25–26.10.1983 r.).

1977 r. 1.09. – ks. prałat marian magnu-
szewski zorganizował w  Hanulinie punkt 
katechetyczny, który wkrótce stał się filią 
kościoła w Kępnie, a następnie samodziel-
ną parafią pod wezwaniem matki boskiej 
częstochowskiej. W  parafii wybudowano 
nowy kościół.

1980–1981 r. – ks. prałat marian magnuszewski wspierał 
powstały w Kępnie nszz „solidarność”, za co spotkały go liczne 
nieprzyjemności. po wprowadzeniu stanu wojennego ks. prałat 
wyraził zgodę na przechowanie na terenie parafii dokumentów 
kępińskiej „solidarności”. W pomieszczeniach parafii odbywały 
się także spotkania podziemnej „solidarności”, w których brał 
udział także ks. prałat marian magnuszewski.

1983 r. 10.06. – ks. prałat marian magnuszewski obcho-
dził uroczystości 50–lecia kapłaństwa, po czym wkrótce ciężko 
zachorował (19.06.1983 r.), odtąd poruszał się na wózku 
inwalidzkim.

1983 r. 1.07. – proboszczem w parafii kępińskiej został 
ks. zbigniew rapior, urodzony 31.05.1945 r. w poznaniu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w maju 1969 r., w latach 
1971–1973 był wikariuszem w  Kępnie, a  następnie 
w  parafii katedralnej w  poznaniu (1972–1983), gdzie 
został sekretarzem i  kapelanem arcybiskupa antonie-
go baraniaka, a  po jego śmierci ks. arcybiskupa jerzego 
stroby. będąc proboszczem w  Kępnie, ks. zbigniew 
rapior wprowadził zwyczaj wieczornych apeli majowych 
przy grocie matki boskiej z lourdes, znajdującej się koło 
kościoła. W  życiu parafii w  tym okresie miało miejsce 
szereg niezwykle ważnych wydarzeń religijno–społecz-
nych. na początku sprawowania posługi proboszcza ks. 
zbigniew rapior wykazał się aktem wielkiej odwagi, kiedy 
to na dużym płótnie powiesił krzyże zdjęte w szkołach po 

Kartka pamiątkowa z nawiedzenia 
obrazu Matki Boskiej 17.01.1977 r. w Kępnie, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Msza św. w kościele św. Marcina w związku z nawiedzeniem w Kępnie kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 22.04.1966 r., 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Ksiądz prałat Zbigniew Rapior,
ze zbiorów socjum Kępno i okolice 

(www.kepnosocjum.pl)
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wprowadzeniu stanu wojennego, umieszczając jednocześnie nad nimi napis: Ludu mój ludu, cóżem Ci uczynił. W późniejszym 
czasie spotkało za to ks. proboszcza wiele szykan i nieprzyjemności.

1984 r. 12–18.11. – z inicjatywy ks. proboszcza zbigniewa rapiora w parafii kępińskiej odbył się tydzień Kultury chrze-
ścijańskiej. Wprowadzone przez ks. proboszcza tygodnie Kultury chrześcijańskiej miały charakter cykliczny i odbywały się 
corocznie jesienią do 1990 roku. obok części poświęconej określonej tematyce, w ramach której miały miejsca prelekcje 
wygłaszane przez wybitnych księży naukowców, kępińskich nauczycieli organizowane były też występy chórów kościel-
nych oraz parafialnych zespołów wokalno-muzycznych, np. zespołu „rosarium”, który powstał z inicjatywy ks. proboszcza 
zbigniewa rapiora.

1984 r. 24.11. – odbyły się uroczyste obchody 300–lecia parafii w Kępnie. na uroczystość przybył ks. arcybiskup metro-
polita poznański jerzy stroba, który osobiście konsekrował ołtarz soborowy. z okazji 300–lecia istnienia parafii w domu 
Katolickim zorganizowana została wystawa, ukazująca dorobek i dzieje tutejszej parafii. Wydana też została, mimo trudności 
z cenzurą, broszura pt. „300–lecie parafii w Kępnie (1964–1984)”. autorami byli: ks. zbigniew rapior, idzi Kalis, Henryk 
tyszkiewicz i Feliks Gruszka. Głównym organizatorem obchodów był ks. proboszcz zbigniew rapior.

1985 r. 1.09. – zmarł ks. prałat marian magnuszewski. 5 września 1985 r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe, 
w których uczestniczyli: ks. arcybiskup jerzy stroba, setki księży i około 5 tys. wiernych. Ksiądz prałat został pochowany 
obok krzyża cmentarnego.

1986 r. 16.11. – uroczyste obchody 75–lecia istnienia i konsekracji świątyni kępińskiej.
1989 r. 15.05. – papież jan paweł ii mianował ks. zbigniew rapiora prałatem.
1987 r. 19.10. – w   trzecią rocznicę śmierci ks. jerzego popiełuszki zorganizowana została przez parafian kępińskich 

wycieczka do jego grobu w Warszawie. W ostatniej chwili o godzinie 1000 uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że nie będzie 
zamówionego autobusu, o co postarała się służba bezpieczeństwa. dzięki interwencji Henryka tyszkiewicza Klub sportowy 
„polonia” przewiózł uczestników wycieczki do Warszawy własnym autobusem.

1988 r. 14.04. – prace rozpoczęły komisje synodalne, powstałe z inicjatywy ks. prałata zbigniewa rapiora. zespoły stano-
wiły forum dyskusyjne o współczesnym Kościele i o polsce. W pracach trzech zespołów brało udział około 60 osób. zespoła-
mi kierowali: ks. proboszcz paweł minta – wikariusz i ks. andrzej Walczak – proboszcz z Hanulina.

1988 r. 7.08. – przez dwa miesiące udostępniona została w kościele wystawa poświęcona obronie życia poczętego, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem wiernych, zwłaszcza młodzieży żeńskiej.

1988 r. 11.02. – młodzież z Grupy piątkowej (nielegalna organizacja młodzieżowa przy kościele, zbierająca się w piątki) 
na miejscu śmierci powstańców wielkopolskich na Korzeniu postawiła brzozowy krzyż (7 m wysokości), który poświęcił ks. 
paweł minta.

1988 r. 23.04. – przy ogrodzie matki boskiej z lourdes nastąpiło poświęcenie płyty z wizerunkiem ks. jerzego popiełusz-
ki, czego dokonał ks. proboszcz z. rapior.

1989 r. 21.05. – w amfiteatrze w parku kępińskim odbyła się msza św. za ofiary ii wojny światowej. podczas mszy św. 
ks. proboszcz zbigniew rapior poświęcił sztandar „solidarności” kolejowej. W mszy uczestniczyli posłowie i senatorowie 
wybrani z list Komitetu obywatelskiego oraz około 3000 wiernych.

Medal wydany 
z okazji obchodów 300-lecia powstania parafii kępińskiej, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Opracowanie wydane 
z okazji 300-lecia istnienia parafii w Kępnie,  

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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X. Kępno w III Rzeczypospolitej (1989-2015)

lata 1989–1990 to okres zasadniczych zmian na polskiej scenie politycznej, bowiem wtedy dochodzi do rozmów okrągłe-
go stołu (6.02–5.04.1989 r.), w wyniku których 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory do tzw. sejmu kontraktowego i senatu. 
ogromną rolę w zmianach, jakie wtedy nastąpiły w Kępnie odegrały „solidarność” i Komitet obywatelski. Wspólnie przepro-
wadziły kampanię wyborczą kandydatów „solidarności” i Komitetu obywatelskiego, dzięki czemu zdobyli oni mandat posła 
(bohdan pilarski) i dwa mandaty senatorów (edward Wende, jerzy pietrzak). zasadnicze zmiany w rozwoju Kępna nastą-
piły dzięki uchwaleniu 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym. od tego czasu samorząd otrzymał osobowość 
prawną, samodzielność w dysponowaniu własnymi środkami finansowymi i w podejmowaniu innych decyzji dotyczących 
danej wspólnoty na określonym terytorium. pierwsze w całej pełni wolne i demokratyczne wybory do samorządów teryto-
rialnych odbyły się 27 maja 1990 roku.

dużą rolę w wyborach w Kępnie odegrał obywatelski Komitet Wyborczy „solidarność” powołany przez nszz „solidar-
ność” i  Komitet obywatelski. obywatelski Komitet Wyborczy „solidarność” przeprowadził kampanię wyborczą swoich 
kandydatów, w wyniku której uzyskano 13 mandatów w 30–osobowej radzie miasta i Gminy Kępno. 

po następnych kilku miesiącach działalność Komitetu obywatelskiego, który w  pierwszych latach po 1989 r. odegrał 
bardzo ważną rolę w ukształtowaniu się stosunków demokratycznych w Kępnie i w rozwoju miasta w tym czasie, wygasa.

trzeba jeszcze podkreślić, że nowe możliwości, jakie otrzymały samorządy, znakomicie wykorzystał samorząd w Kępnie 
i gminie. przy współudziale społeczeństwa zdołał doprowadzić miasto do wspaniałego rozwoju, m.in. dzięki inwestycjom, 
które ułatwiły życie mieszkańcom miasta i wiosek, a jednocześnie w wyniku kapitalnego remontu obu budynków ratusza 
i rewitalizacji rynku Kępno stało się pięknym i atrakcyjnym miastem.

1. Terytorium, rozbudowa i ludność

miasto i gmina Kępno wchodzi w skład powiatu kępińskiego, który jest najbardziej wysuniętym na południe powiatem 
województwa wielkopolskiego. od południa graniczy z województwem łódzkim, a od zachodu z dolnośląskim. powierzch-
nia miasta wynosi 779 ha, a powierzchnia gminy 11 570 ha. Według danych na 31.12.2015 w Kępnie mieszkały 13 783 
osoby, natomiast w całej gminie 23 771 (obszar wiejski – 9 988 osób). na terenie gminy Kępno znajduje się 17 sołectw i jedno 
osiedle. W 1977 r. uchwalono plan rozwoju przestrzennego, który obowiązywał do 1994 roku. 10 listopada 1994 r. uchwalo-
ny został nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał:

– rejon ul. przemysłowej przeznaczyć na rozwój zakładów przemysłowo–produkcyjnych,
– rejon os. jana pawła ii przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
– os. mściwoja, to teren budowy domów jednorodzinnych.
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła w 2005 r., 30 marca 2006 r., uchwałę w tej sprawie podjęła 

rada miejska. budynki wielorodzinne miały powstać w rejonie ul. obrońców pokoju, na os. odrodzenia oraz w okolicach 
ul. słonecznej. poza tym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 11 tereny o powierzchni ponad 100 ha 
przewidziano na rozwój funkcji usługowej, handlowej i przemysłowej.

2. Stosunki polityczne

W polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły zachodzić – pod wpływem czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych – zmiany, prowadzące do stopniowego osłabienia rządów reżimowych i wzmocnienia coraz jawniej działają-
cej opozycji solidarnościowej, co w efekcie doprowadziło do ustanowienia stosunków demokratycznych w kraju. do czynni-
ków, które sprzyjały i doprowadziły do przemian w polsce należą: wdrożenie w rosji przez michaiła Gorbaczowa (ostatni 
przywódca Komunistycznej partii związku radzieckiego) tzw. „pierestrojki” (przebudowa) i „głastnosti” (jawność), bardzo 
zła sytuacja gospodarcza kraju (olbrzymie braki z zaopatrzeniem ludności w artykuły pierwszej potrzeby), wzmożona i coraz 
bardziej jawna działalność podziemnej „solidarności” (narastające fale strajków) oraz trzecia pielgrzymka papieża jana 
pawła ii do ojczyzny, zorganizowana w dniach od 8 do 14 czerwca 1987 roku. podczas swojego pobytu w polsce ojciec Święty 
powiedział o prawie do pracowniczej samorządności – czego wyrazem są m.in. związki zawodowe: niezależne i  samorząd-
ne. pod wpływem tych wypadków władze w polsce zaczęły czynić pojednawcze gesty, w celu przekonania społeczeństwa 
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o swej dobrej woli i gotowości do ustępstw, aby w ten sposób pozyskać zaufanie narodu. takim aktem dobrej woli miało być 
uwolnienie, 29 września 1986 r., przez władze reżimowe wszystkich więźniów politycznych (225 osób). lech Wałęsa powołał 
wtedy jawną tymczasową radę nszz „solidarność”, dzięki czemu zaczęły się ujawniać także regionalne struktury związku 
na terenie kraju.

następnym ważnym wydarzeniem było powołanie przez przewodniczącego „solidarności” lecha Wałęsę Komitetu 
obywatelskiego – Ko (18.12.1988 r.), który stał się formą współdziałania reprezentantów środowisk szeroko pojętej opozycji 
politycznej. W ramach komitetu powołano 15 komisji z różnych dziedzin życia. miały one analizować sytuację w kraju pod 
kątem mających się odbyć rozmów przy „okrągłym stole” między opozycją a władzą komunistyczną. rozmowy okrągłego 
stołu (56 osób z opozycji, 20 z koalicji rządowej i 14 niezależnych ekspertów) odbyły się w dniach od 6.02 do 5.04.1989 
r. (przewodniczącymi obrad zostali: czesław Kiszczak i lech Wałęsa). ostatecznie porozumienie przewidziało legalizację 
nszz „solidarność”, powołanie urzędu prezydenta wybieranego na 6 lat przez zgromadzenie narodowe (sejm i senat) 
oraz senatu jako drugiej izby parlamentu. ustalono też, że w wyborach do sejmu dotychczasowa koalicja ma zagwaranto-
wane 65% mandatów, a o pozostałe 35% może walczyć opozycja, natomiast wybory do senatu miały być całkowicie wolne. 
z kolei reformy przeprowadzone w gospodarce dotyczyły wprowadzenia wolnego rynku i wolnej konkurencji. jednocze-
śnie, 7.04.1989 r., władze „solidarności” podjęły decyzję, aby Komitet obywatelski „solidarność” objął patronat nad kampa-
nią wyborczą, w związku z czym postanowiono rozbudować jego struktury na drodze tworzenia regionalnych Komitetów 
obywatelskich. Wkrótce, bo 17.04.1989 r., nastąpiła oficjalna rejestracja nszz „solidarność”.

1989 r. 4.06. – po intensywnej kampanii wyborczej prowadzonej przez „solidarność” i Ko (głoszono m.in. hasło: dobry 
komunista to skreślony komunista) odbyły się pierwsze częściowe wolne wybory do parlamentu. Wyniki wyborów do sejmu 
były następujące: pzpr uzyskała 173 mandaty, opozycja 161 mandatów, zjednoczone stronnictwo ludowe – 76, stronnictwo 
demokratyczne – 27, stowarzyszenie „paX” – 10, unia chrześcijańsko–społeczna – 8, polski związek Katolicko–społecz-
ny – 5. Klęską koalicji rządzącej była tzw. lista krajowa (35 czołowych działaczy z pzpr i popierających ją partii), z której 
tylko dwie osoby uzyskały wymagane ponad 50% głosów. część przywódców opozycji zgodziła się wtedy na to, aby w trakcie 
wyborów zmienić ordynację, dzięki czemu 33 osoby lub ich zastępcy mogli startować w drugiej turze wyborów.

W wyborach do senatu z opozycji zostało wybranych 99 senatorów i jeden senator niezależny.
1989 r. 19.06. – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prezydentem został wybrany gen. Wojciech jaruzelski, ale większo-

ścią tylko 1 głosu (po głosowaniu okazało się, że Wojciech jaruzelski został wybrany prezydentem dzięki faktycznemu popar-
ciu jego osoby przez część parlamentarzystów opozycyjnych, bowiem 7 z nich oddało nieważne głosy, obniżając w ten sposób 
niezbędne do wyboru minimum).

po wyborze Wojciech jaruzelski, 24.08.1989 r., powie-
rzył tadeuszowi mazowieckiemu misję utworzenia nowego 
rządu, w którym znalazł się także czesław Kiszczak (resort 
spraw wewnętrznych), odpowiedzialny za wiele ofiar stanu 
wojennego, w tym śmierć 9 górników z kopalni „Wujek”. po 
powołaniu rządu przeprowadził on szereg reform gospodar-
czych, zwanych planem balcerowicza, które polegały m.in. 
na zdławieniu inflacji, redukcji dotacji, oszczędnościach 
budżetowych, wymienialności złotego oraz prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych.

zmiany, jakie zaszły w  kraju, dotarły także do Kępna, 
działacze i  sympatycy „solidarności” przystąpili do organi-
zowania w  zakładach i  instytucjach jawnie działających 
Komitetów organizacyjnych nszz „solidarność”. jako 
pierwszy powstał Komitet organizacyjny nszz „solidarność” 
Węzła pKp Kępno. jego przewodniczącym został jan janiec. 
Wkrótce zaczęły tworzyć się następne Komitety organizacyj-
ne, a 31.03.1989 r. w domu Katolickim odbyło się zebranie 
przedstawicieli zakładów pracy w Kępnie, na którym powoła-
no międzyzakładową Komisję organizacyjną nszz „solidar-
ność”, której przewodniczącym został jacek Śródka.

Pismo Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „Solidarność” 
Ziemi Kępińskiej skierowane do Tymczasowego Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Południowa Wielkopolska w Kaliszu, 
ze zbiorów prywatnych Włodzimierza mazurkiewicza
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W sierpniu 1989 r. ilość zarejestrowanych komitetów wynosiła 16, skupionych w nich było 1062 członków, by ostatecznie 
osiągnąć 2000 osób w rejonie kępińskim. równolegle w Kaliszu i w rejonie kaliskim zaczęły powstawać Komitety obywatel-
skie „solidarność” przy lechu Wałęsie.

1989 r. 3.02. – w Kaliszu odbyło się zebranie grupy inicjatywnej, która dążyła do powołania Komitetu obywatelskie-
go Województwa Kaliskiego, co ostatecznie nastąpiło 7.04.1989 r. przewodniczącym komitetu został dr hab. jerzy pietrzak, 
mieszkaniec ostrowa Wlkp., pracownik naukowy instytutu Historii uniwersytetu Wrocławskiego. o powołaniu Komitetu 
obywatelskiego w Kępnie dyskutowano już w marcu, ale realizacja tego zadania nastąpiła w kwietniu, kiedy to z nieformalną 
grupą inicjatywną (piotr Grabarz, Wojciech idzikowski, Włodzimierz mazurkiewicz, Henryk tyszkiewicz) spotkali się jerzy 
pietrzak i ks. andrzej majka (13.04.1989 r.), stawiając przed nią trzy zadania, które powinny być zrealizowane w bardzo 
krótkim czasie. należało wysunąć jednego kandydata na posła z okręgu wyborczego, obejmującego Kępno, Wieruszów, syców 
i ostrzeszów, powołać Komitet obywatelski (Ko) oraz zapewnić stronie „solidarności” pomoc prawną w postaci prawników.

1989 r. 15.04. – w domu Katolickim spotkała się grupa inicjatywna Komitetu obywatelskiego w Kępnie z przedstawi-
cielami międzyzakładowej Komisji organizacyjnej „solidarność” ziemi Kępińskiej na czele z jej przewodniczącym jackiem 
Śródką, co skutkowało – w wyniku obopólnych uzgodnień – powołaniem Komitetu obywatelskiego w Kępnie. przewodniczą-
cym komitetu został wybrany jerzy Woźniak (nauczyciel geografii w liceum ogólnokształcącym w Kępnie), wiceprzewod-
niczącym piotr Grabarz, sekretarzem Henryk tyszkiewicz, a członkami: Wojciech idzikowski i jan turowski. piotr Grabarz 
został także wybrany w czasie zjazdu Wojewódzkiego Ko w Kaliszu jego wiceprzewodniczącym.

bez wahania funkcje prawicowych prawników zgodzili się pełnić zdzisław mędel i aleksander Woźniak. największym 
problemem okazało się wyznaczenie z  rejonu kępińskiego kandydata na posła. ostatecznie – po rozmowie z bohdanem 
pilarskim – (wcześniej, bo 12.04.1989 r. jego kandydaturę w Kaliszu zgłosili przedstawiciele nszz „solidarność” rolni-
ków indywidualnych w Wieruszowie) Ko w Kępnie zaakceptował jego kandydaturę na posła. 18.04.1989 r. na posiedze-
niu Ko „solidarność” w Kaliszu zgłosił ją piotr Grabarz. oprócz bohdana pilarskiego było jeszcze dwóch kandydatów na 
posłów z okręgu kępińskiego, a mianowicie: zygmunt rolicz z sycowa (prawnik i były przewodniczący nszz „solidarność” 
regionu Wielkopolska południowa z 1981 r.) i stanisław bojszczak (działacz związków z Fabryki urządzeń mechanicznych 
w ostrzeszowie). ostatecznie jednak po przeprowadzonych z nimi rozmowach obaj zrezygnowali z kandydowania.

W związku z wyborami do parlamentu Ko w Kępnie i nszz „solidarność” prowadziły kampanię wyborczą na rzecz 
kandydatów solidarnościowych, organizując wiece i akcje plakatowe.

1989 r. 21.05. – w amfiteatrze na terenie kępińskiego parku odbył się wiec wyborczy, na który przybyli: zbigniew bujak, 
edward Wende, jerzy Karolewski, jerzy pietrzak, bohdan pilarski, a także przewodniczący nszz „solidarność” jan mosiń-
ski. W wiecu wzięło udział przeszło 2500 osób, które entuzjastycznie przyjęły działaczy opozycji. W czasie trwania wiecu 
sprzedawane były cegiełki na Fundusz Wyborczy Ko przy lechu Wałęsie – zebrano 488 155 zł.

po wiecu w domu Katolickim w Kępnie zbigniew bujak i pozostali kandydaci do parlamentu spotkali się z działaczami 
Komitetu obywatelskiego i nszz „solidarność”, aby omówić zadania, jakie stoją przed komitetami i „solidarnością”. potem 
ks. prałat zbigniew rapior przyjął gości kolacją. trzeba tu podkreślić, że olbrzymią rolę w procesach, jakie zachodziły wtedy 
w Kępnie, odegrał Kościół, a szczególnie ks. prałat zbigniew rapior.

Ko w Kępnie wraz z nszz „solidarność” zajmowali się bardzo intensywnie wyborczą akcją propagandową poprzez 
rozwieszanie plakatów i  rozdawanie ulotek na ogół przywożonych z  Kalisza i  ostrowa Wlkp. rozwieszaniem plakatów 
zajmowała się specjalnie w tym celu powołana grupa (Włodzimierz Gaweł, Wojciech idzikowski, józef małolepszy, stanisław 
piasecki, jarosław skiba i tadeusz Wincencik), ale ogromną rolę w tym zakresie odegrali również: ryszard Hibszer, andrzej 
Gola, bogdan chrupała, piotr jurga i Krzysztof Gąszczak.

Ważną rzeczą było też zebranie przynajmniej trzech tysięcy podpisów pod listami kandydatów na posłów i senatorów. 
po mszach św., 23.04.1989 r., zebrano obowiązującą liczbę podpisów, piotr Grabarz zawiózł listy do Kalisza już 25 kwietnia 
1989 r., co oznaczało, że rejon kępiński należał do tych, które najszybciej wywiązały się z tego obowiązku.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do każdej komisji wyborczej w okręgu kępińskim wyznaczono przedstawicieli 
Ko i nszz „solidarność”. sztab wyborczy w okręgu kępińskim znajdował się w parafii kępińskiej, gdzie spływały wyniki 
głosowania z poszczególnych komisji. W zorganizowanych w całym kraju wyborach do parlamentu, 4.06.1989 r., w okręgu 
nr 31 (Kępno, ostrzeszów, syców, Wieruszów) bohdan pilarski został wybrany posłem, uzyskując 49 722 głosy (74,5%), 
podczas gdy następny kandydat na posła zdobył tylko 6557 głosów (9,82%), natomiast w  wyborach do senatu edward 
Wende otrzymał 188 147 głosów, jerzy pietrzak 167 628 i obaj weszli do drugiej izby parlamentu. skala przygniatającego 
zwycięstwa kandydatów do parlamentu Ko i „solidarności” w okręgu kępińskim potwierdza wynik trzeciego na tej liście do 
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senatu romana Kupijaja, który zdobył tylko 39 544 głosy. Frekwencja w wyborach w okręgu kępińskim wynosiła 69,88%. 
po wyborach Krajowa Komisja Wykonawcza nszz „solidarność” nakazała rozwiązanie regionalnych Komitetów obywatel-
skich, w związku z czym władze regionu Wielkopolska południowa nszz „solidarność” rozwiązały Wojewódzki Komitet 
obywatelski w Kaliszu.

1989 r. 20.07. – odbyło się spotkanie prezydium międzyzakładowej Komisji organizacyjnej „solidarność” z Komitetem 
obywatelskim w Kępnie w celu uzgodnienia form działania w związku z decyzją Krajowej Komisji Wykonawczej nszz 
„solidarność” o rozwiązaniu Wojewódzkiego Komitetu obywatelskiego. ustalono, że Komitety Obywatelskie w terenie prowa-
dzić będą nadal działalność, wynikającą z potrzeb środowiska w celu zwiększenia ich wpływu na decyzję władz miasta i gminy.

międzyzakładowa Komisja organizacyjna nszz „solidarność” i Ko w Kępnie wspólnie przygotowywały uroczystości 
religijno–patriotyczne, takie, jak np. 70. rocznica przyłączenia Kępna do macierzy, obchody Święta niepodległości (11 listo-
pada) i dzień solidarności. tym, który inicjował tę działalność był Henryk tyszkiewicz.

1990 r. 16.01. – w wyniku rozmów między przedstawicielami Ko i „solidarności” w Kępnie powołano Komisję samorzą-
dową, 26.01.1990 r. przekształciła się ona w obywatelski Komitet Wyborczy (oKW) „solidarność”, w skład którego weszli 
przedstawiciele Ko nszz „solidarność” i przedstawiciele nszz „solidarność” rolników indywidualnych. oKW „solidar-
ność” miał przygotować program wyborczy oraz wyłonić kandydatów na radnych do rady narodowej miasta i Gminy Kępno. 

po wyborach czerwcowych w polsce w 1989 r. zaczęła się rodzić w kraju nowa scena polityczna. rozpoczął się proces 
kształtowania pluralistycznego systemu partyjnego. W ramach tego systemu ukształtowały się z biegiem czasu ugrupowania 
wywodzące się z pzpr, ugrupowania i partie związane z tzw. obozem solidarnościowym, ruch ludowy oparty na bazie zsl 
oraz mikołajczykowskiego psl.

Wśród partii lewicowych, po rozwiązaniu pzpr, największą rolę odgrywał sojusz lewicy demokratycznej. drugą partią 
lewicową, o niewielkim znaczeniu, była unia pracy, która liczyła około 2500 członków.

W obozie związanym z „solidarnością” powstały:
– partie o charakterze liberalno–demokratycznym (unia demokratyczna i Kongres liberalno–demokratyczny, które na 

Kongresie w dniach 23–24.04.1994 r. połączyły się, tworząc unię Wolności, działającą do 2001 r.),
– partie i  stronnictwa chrześcijańsko–demokratyczne o  charakterze narodowym, odwołujące się na ogół do nauki 

społecznej Kościoła (Konfederacja polski niepodległej, zjednoczenie chrześcijańsko–narodowe – 28.10.1989 r., porozu-
mienie centrum – 12.05.1990 r.). 

W  wyniku licznych przekształceń, które przeszedł ruch ludowy, 5.05.1990 r., ukształtowało się polskie stronnictwo 
ludowe. W wyborach parlamentarnych, 25.10.2015 r., psl uzyskało słaby wynik (5,13%), w związku z czym przewodni-
czący janusz piechociński podał się do dymisji, nowym prezesem partii został Władysław Kosiniak–Kamysz (8.11.2015 r.). 
oprócz tego powstało psl „solidarność”, które, 17.03.1992 r., zostało przekształcone w stronnictwo ludowo–chrześcijań-
skie. W 1992 r. andrzej lepper utworzył populistyczną partię chłopską „samoobrona rp”, która w 2007 r. uległa rozkładowi 
i przestała się liczyć na scenie politycznej kraju.

istotne zmiany w ruchu partyjnym zaszły w drugiej połowie lat 90. XX w., kiedy to na scenie politycznej pojawiła się akcja 
Wyborcza „solidarność”.

1996 r. 8.06. – z inicjatywy nszz „solidarność” podpisana została deklaracja o utworzeniu ugrupowania politycznego 
akcja Wyborcza „solidarność” (aWs), w skład której weszło 25 ugrupowań i partii politycznych o charakterze prawicowym. 
aWs wygrała wybory w 1997 r. i utworzyła rząd w koalicji z unią Wolności.

nowa scena polityczna w kraju ukształtowała się w 2001 r. po rozpadzie aWs. powstały wtedy nowe partie i ugrupowania 
polityczne, które odgrywają główną rolę w państwie do chwili obecnej (2015 r.).

2001 r. 19.01. – powstało ugrupowanie polityczne, zwane platformą obywatelską (po), w skład którego weszła część 
działaczy stronnictwa Konserwatywno–ludowego, unii Wolności i ruchu stu. po wygranych wyborach w 2007 r. przewod-
niczący partii donald tusk został premierem rządu (16.11.2007 r.), by od 1.12.2014 r. objąć urząd przewodniczącego rady 
europy. z kolei w wyborach do parlamentu, które odbyły się 25.10.2015 r. po zajęła drugie miejsce, przegrywając walkę 
o władzę w kraju z prawem i sprawiedliwością.

2001 r. 5.05. – politycy narodowo–katoliccy związani ze środowiskiem radia maryja utworzyli Komitet Wyborczy liga 
polskich rodzin przekształcony następnie w  partię polityczną o  tej samej nazwie. W  latach 2005–2007 lpr wchodziła 
w skład koalicji rządowej razem z pis oraz samoobroną. lpr po 2007 r. przestała się liczyć na polskiej scenie politycznej.

2001 r. 13.06. – działacze porozumienia centrum wystąpili z aWs i utworzyli wraz z politykami innych partii (część 
działaczy stronnictwa Konserwatywno–ludowego, zjednoczenia chrześcijańsko–narodowego, porozumienia polskich 
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chrześcijańskich demokratów) partię polityczną o nazwie prawo i sprawiedliwość (pis), na czele której stali jarosław i lech 
Kaczyńscy.

W  wyborach, które odbyły się 25.10.2015 r. prawo i  sprawiedliwość uzyskało 235 mandatów, dzięki czemu rządzi 
samodzielnie w kraju (pierwszy premier rządu – beata szydło).

Kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi (25.10.2015 r.) powstały nowe ugrupowania polityczne (nowoczesna.pl – 
31.05.2015 r., Kukiz’15 – koniec czerwca 2015 r.), które wprowadziły do sejmu dość dużą liczbę posłów (Kukiz’15 – 42 mandaty, 
nowoczesna.pl – 28 mandatów), dzięki czemu zaczęły odgrywać znaczącą rolę na scenie politycznej w kraju.

spośród przeszło 200 partii, jakie w połowie lat 90. XX w. istniały w kraju, w Kępnie powstało niewiele. część z nich 
działała krótko z  powodu małej ilości członków lub zaprzestania działalności przez daną partię na arenie krajowej. na 
początku lat 90. XX wieku w Kępnie powstały partie lewicowe, liberalno–demokratyczne, konserwatywne o charakterze 
narodowym i ludowe.

1990 r. – w Kępnie powstało porozumienie centrum (pc), którego założycielem i przewodniczącym był bogusław bagiń-
ski. Koło liczyło około 15 osób. członek tego Koła, zenon Kasprzak, na ii Kongresie pc w 1993 r. został wybrany do naczel-
nej rady politycznej porozumienia centrum.

1990 r. – w Kępnie powstało Koło zrzeszenia chrześcijańsko–narodowego (zchn), obejmujące członków z Kępna, 
Wieruszowa, mikorzyna, myjomic i z ostrówca. 

11 kwietnia 1992 r. w Kaliszu odbył się zjazd regionu Kaliskiego zchn, na którym prezesem zarządu regionu wybrano 
Władysława Garbińskiego z mikorzyna, działacza Koła z Kępna. był on jednocześnie członkiem zarządu Głównego zchn 
w Warszawie. W okręgu do zchn należało około 150 osób. Koło zchn w Kępnie współuczestniczyło w utworzeniu Komite-
tu obywatelskiego w  mieście. W  końcowej fazie istnienia (2005 r.) zrzeszenia chrześcijańsko–narodowego Władysław 
Garbiński został wybrany prezesem zarządu regionu Wielkopolskiego zchn w poznaniu (formalnie zchn w kraju istniał 
do 2008 r.). z Kępna posłem na sejm rp, a później także europosłem do parlamentu europejskiego, został Witold tomczak 
popierany przez zchn.

1990 r. – w Kępnie powstała komórka socjaldemokracji rzeczypospolitej polskiej (sdrp), której czołowymi działaczami 
byli m.in. Henryk rachel i Helena tragier. W 1991 r. na terenie kraju powstało nowe lewicowe ugrupowanie polityczne 
o nazwie sojusz lewicy demokratycznej (sld), w jego skład weszła też sdrp, wtedy także kępiński oddział sdrp stał się 
częścią sld. 27 października 1999 r. odbył się i zjazd sld powiatu kępińskiego, na którym ryszard przybylski został wybrany 
przewodniczącym zarządu powiatowego tej partii (był nim do 2008 r.). do sld należało wówczas w Kępnie i powiecie 71 
członków. po 2008 r. przewodniczącym rady powiatu sld został jan dobroś.

24.01.2012 r. odbył się zjazd powiatowy sld, na którym obecnych było 26 członków na 37 osób należących do partii 
w powiecie. na zjeździe jednogłośnie przewodniczącym został ryszard przybylski, skarbnikiem natomiast wybrano Krzysz-
tofa Fiołkę. W wyborach samorządowych, które odbyły się 16.11.2014 r. zarówno do rady powiatu, jak i do rady miasta 
i Gminy Kępno, sld uzyskał po jednym mandacie.

1990 r. – w Kępnie powstało miejsko–Gminne Koło psl, którego przewodniczącym wybrano michała dembka (poprzed-
nio przewodniczący Koła zsl). Koło liczyło około 40 członków. po michale dembku przewodniczącym Koła został dominik 
Wardęga. Koło psl w Kępnie wchodziło w skład rejonu powiatu. przewodniczącym zarządu rejonu był Wacław szalek. 
W powiecie kępińskim do psl należało około 230 członków. od 15 października 2007 r. funkcję przewodniczącego zarządu 
powiatowego psl pełnił tadeusz szlezynger. 

W wyborach do parlamentu, które odbyły się 9.10.2011 r. andżelika możdżanowska, członek Koła psl w Kępnie, została 
senatorem, uzyskując 36 566 głosów. 7.02.2012 r. odbył się zjazd powiatowy psl, na którym andżelikę możdżanowską 
wybrano przewodniczącą zarządu powiatowego. od tego czasu rosła aktywność Koła psl, dzięki czemu odgrywało ono 
coraz większą rolę w Kępnie i w powiecie. 27.02.2012 r. otwarto w Kępnie biuro poselskie psl. 

23.05.2015 r. odbył się zjazd powiatowy psl, na którym andżelika możdżanowska została ponownie wybrana przewod-
niczącą zarządu powiatowego. W wyborach do parlamentu, które odbyły się 25.10.2015 r., pełniła funkcję przewodniczącej 
sztabu wyborczego psl, jednocześnie ubiegała się o mandat posła na sejm rp. uzyskała 18 776 głosów (najlepszy wynik 
w psl), dzięki czemu została posłem rp.

1992 r. 17.10. – sejm uchwalił ustawę Konstytucyjną, która regulowała organizację oraz funkcjonowanie organów 
państwa w zakresie władzy ustawodawczej (sejm, senat), wykonawczej (prezydent i rząd) i sądowniczej (niezależne sądy). 
między tymi organami powinna obowiązywać zasada równowagi. W ustawie doszło do ostatecznego odejścia od modelu 
ustrojowego zwanego socjalizmem. uchylone zostały przepisy Konstytucji z  1952 r., dotyczące ustroju socjalistycznego, 
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i wprowadzone nowe, stanowiące podstawę demokratycznego ustroju politycznego oraz gospodarki rynkowej. Wprowadzo-
no zasadę kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra dla aktów prezydenta. rząd powoływany był przez prezydenta, 
ale wymagane było votum zaufania sejmu. Konstytucja potwierdzała samodzielność i uprawnienia samorządu terytorialnego 
oraz szerokie prawa i wolności obywatelskie.

1995 r. 19.05. – w Kępnie powstało Koło unii Wolności (uW). przewodniczącym zarządu wybrano andrzeja rozwa-
dowskiego, pełnił on tę funkcję do końca istnienia Koła, które liczyło około 15 osób. W Kępnie z wizytą na zaproszenie 
zarządu Koła dwukrotnie przebywał leszek balcerowicz.

W mieście w drugiej połowie lat 90. XX w. działały też partie o charakterze chrześcijańsko–demokratycznym.
1997 r. 2.04. – uchwalona została konstytucja, która wzmocniła pozycję rządu, można go odwołać jedynie przy wskaza-

niu imiennie kandydata na nowego premiera. Konstytucja ograniczyła dotychczasowe kompetencje prezydenta. odebrała mu 
prawo do zawetowania ustawy budżetowej, pozwoliła sejmowi odrzucić weto prezydenta większością 3/5 głosów. Wszyst-
kie ministerstwa znajdują się w gestii premiera, prezydent przestał mieć wpływ na ich wybór, zachowana została gwarancja 
przywilejów socjalnych. Konstytucja wprowadziła możliwość zgłaszania projektów ustaw przez obywateli, o ile podpisze tę 
propozycję 100 tys. osób. obywatele, zgodnie z konstytucją, mogą zwracać się do trybunału Konstytucyjnego ze skargą za 
naruszenie ich praw przez ustawę. orzeczenia trybunału są ostateczne. Konstytucja zakazała działalności partii o charakte-
rze totalitarnym, zagwarantowała wiele praw i wolności człowieka i obywatela. jako nowa instytucja powołana została rada 
polityki pieniężnej (rpp), która ustala zasady działalności finansowej państwa. Konstytucja mówi o niezawisłości sądów 
w ich wyrokowaniu. W konstytucji są jednak zapisy niejednoznaczne, które można w różny sposób interpretować, co dotyczy 
m.in. trybunału Konstytucyjnego.

1998 r. 1.02. – w Kępnie odbył się walny zjazd tworzącego się stronnictwa Konserwatywno–ludowego (sKl), na którym 
przewodniczącym wybrano zygmunta Walasa, a od 20 października 1999 r. funkcję tę pełnił Krzysztof rudziński. 12 marca 2000 r.  
odbyła się w Kępnie i powiatowa Konferencja sKl. Wybrano nowe władze do zarządu powiatowego, którego przewodniczącym 
został bogusław bagiński. W powiecie działały trzy Koła sKl: w Kępnie, rychtalu i trzcinicy, należało do nich około 60 członków.

1999 r. 20.01. – odbyło się zebranie organizacyjno–środowiskowe Koła partii chrześcijańskich demokratów, w którym 
wzięli udział: przewodniczący regionu Kaliskiego – marian Grzesiak oraz z ramienia zarządu Głównego – bohdan pilarski.

oprócz tego w ii połowie lat 90. XX w. powstało w Kępnie mało liczne Koło ruchu odbudowy polski (przewodniczący 
tadeusz Wincencik), które jednak szybko zakończyło swoją działalność.

jednocześnie na terenie Kępna w 1997 r. zaczęły się tworzyć terenowe struktury akcji Wyborczej „solidarność” (aW 
„solidarność). powołano pełnomocników aWs dla gmin: Kępno, baranów, bralin, łęka opatowska, rychtal i trzcinica.

1997 r. 22.08. – sztab wyborczy aWs w  Kępnie zorganizował w  kinie „sokolnia” konferencję wyborczą z  udziałem 
przewodniczącego nszz „solidarność” i aWs mariana Krzaklewskiego i Witolda tomczaka, kandydata tego ugrupowania 
na posła do sejmu.

1997 r. 13.10. – w Kępnie powstał Komitet organizacyjny ruchu społecznego (Kors) aWs, którego pełnomocnikiem 
został jacek Śródka.

1998 r. 22.01. – odbyło się spotkanie Komitetu organizacyjnego rs aWs, na którym został wybrany tymczasowy zarząd: 
przewodniczący – jacek Śródka, wiceprzewodniczący – Włodzimierz mazurkiewicz i stanisław Kowalski.

1998 r. 14.04. – w Kępnie powołany został Komitet Wyborczy aWs.
1999 r. 20.10. – odbyło się walne zebranie Koła lokalnego rs aWs. przewodniczącym Koła został wybrany Włodzi-

mierz Gaweł, a wiceprzewodniczącym Włodzimierz mazurkiewicz. W Kępnie ukształtowało się także drugie Koło, którego 
przewodniczącym został Witold jankowski. z biegiem czasu oba Koła połączyły się i działały jako jedno. W 2001 r. w kraju 
ruch społeczny aWs uległ rozpadowi, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w Kępnie, w miejsce tego ugrupowania 
powstały nowe partie: platforma obywatelska (po) oraz prawo i sprawiedliwość (pis).

2001 r. 24.02. – odbyło się posiedzenie zarządu powiatowego stronnictwa Konserwatywno–ludowego (psKl), w ramach 
którego przystąpiono do tworzenia struktur po. na zebraniu obecny był andrzej Wojtyła. rozmowy w tej sprawie toczyły się 
z częścią członków unii Wolności, ruchu społecznego aWs, Kępińskiej inicjatywy samorządowej (Kis) i Kępińskiej izby 
Gospodarczej (KiG). powstało Koło po, którego przewodniczącym, od wiosny 2002 r., był jan sienkiewicz. 23 marca 2003 r. 
powstało drugie Koło po, na czele którego stanął andrzej tyra. Koło liczyło 21 członków i formalnie 31 marca 2003 r. zostało 
zarejestrowane przez zarząd regionu. między obu Kołami została nawiązana współpraca, 31 września 2003 r. odbył się zjazd 
powiatowy po, w czasie którego przewodniczącym w powiecie kępińskim został andrzej tyra. W Kępnie oba Koła połączyły 
się 10 lutego 2004 r., przewodniczącym jednej już struktury został bogusław bogajewicz. do Koła należało 40 członków.  
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24 października 2004 r. na zaproszenie zarządu powiatowego po do Kępna przybył donald tusk. 8 maja 2006 r. odbył 
się zjazd powiatowy po, na którym wybrano nowe władze. przewodniczącym zarządu powiatowego wybrano ponownie 
andrzeja tyrę, a zastępcami przewodniczącego zostali: Włodzimierz mazurkiewicz, Krzysztof rudziński i dariusz Karniej.

13.09.2013 r. odbyło się zebranie członków po z całego powiatu (Koło liczyło około 30 członków), na którym wybrano 
zarząd powiatowy w składzie: andrzej tyra – przewodniczący, Włodzimierz mazurkiewicz – zastępca przewodniczącego, 
Krzysztof Wdowiak – sekretarz, jakub Grabowski – skarbnik i bożena Henczyca – członek. 17.12.2014 r. posłem na sejm 
rp została bożena Henczyca (kandydowała do sejmu w 2011 r., uzyskując 3199 głosów), która zastąpiła łukasza borowia-
ka, dotychczasowego posła po (został wybrany w 2014 r. prezydentem leszna). W wyborach do sejmu, które odbyły się 
25.10.2015 r., bożena Henczyca została ponownie posłem, uzyskując 8599 głosów.

W  2003 r. powstało w  Kępnie Koło młodych demokratów (Kmd) związane z  po. przewodniczącym Koła wybrano 
jarosława tomaszka.

z partii ogólnopolskich na terenie Kępna i powiatu powstał także oddział prawa i sprawiedliwości (pis).
2003 r. 6.05. – w bralinie odbyło się zebranie organizacyjne, na którym powstało Koło pis, obejmujące Kępno i powiat kępiński. 

działalnością Koła kierował zenon Kasprzak jako pełnomocnik władz centralnych. Koło liczyło około 30 członków. 26.02.2005 r. 
odbył się zjazd powiatowy członków pis, wybrano na nim zarząd, którego przewodniczącym został zenon Kasprzak. na zapro-
szenie zarządu powiatowego w Kępnie gościł jarosław Kaczyński, prezes pis, który spotkał się z mieszkańcami miasta.

W kwietniu 2011 r. z funkcji przewodniczącego Koła pis zrezygnował zenon Kasprzak, jego następcą został Wojciech 
słupianek.

W grudniu 2014 r. odbyło się zebranie Koła pis, któremu przewodniczyła alicja Śniegocka powołana na koordynatora 
powiatu kępińskiego. podczas spotkania nakreślono plan działania, mający na celu uaktywnienie poczynań Koła. utworzo-
ny został społeczny Komitet poparcia prawa i sprawiedliwości, który rozpoczął starania o zorganizowanie biura poselskie-
go. biuro otwarto w marcu 2015 r., w ramach jego działalności w określone dni udzielano różnego rodzaju porad, m.in. 
w kwestiach prawnych.

alicja Śniegocka – z ramienia pis – kandydowała na posła w wyborach do sejmu w 2015 r., uzyskując w okręgu kalisko-
leszczyńskim 2513 głosów, co było bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, iż po raz pierwszy brała udział w takich 
wyborach. 

Wyniki wyborów do parlamentu na terenie miasta i gminy Kępno

1991 r. 27.10. – wybory do Sejmu

Tabela nr 22: Wyniki procentowe uzyskane przez partie i ugrupowania na terenie miasta i gminy Kępno w  wyborach do Sejmu 27.10.1991 r. 

Lp. Partie i ugrupowania Kępno i gmina
1. Wyborcza akcja Katolicka 19,37%
2. unia demokratyczna 12,58%
3. sojusz lewicy demokratycznej 12,30%
4. polskie stronnictwo ludowe – sojusz programowy 7,91%
5. nszz „solidarność” 7,10%
6. stronnictwo demokratyczne 6,08%
7. Kongres liberalno–demokratyczny 5,24%
8. polska partia przyjaciół piwa 4,53%
9. Konfederacja polski niepodległej 3,98%

10. porozumienie obywatelskie centrum 3,73%
Źródło: Tygodnik Kępiński nr 13/14 z 19.12.1991 r.

Tabela nr 23: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów na posłów z regionu kępińskiego w  wyborach do Sejmu 27.10.1991 r.

Lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina
1. Władysław Garbiński – WaK 886
2. Halina Wawrzynek – nszz „solidarność” 362
3. jan turowski – WaK 299
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4. stanisław maciejewski – sd 253
5. jerzy andrzej nitka – pW 222
6. bogusław bagiński – poc 122

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 13/14 z 19.12.1991 r. 

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 47,98%.

1993 r. 19.09. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 24: Liczba głosów uzyskana przez partie i ugrupowania na terenie miasta i gminy Kępno w  wyborach do Sejmu 19.09.1993 r.

Lp. Partie i ugrupowania Kępno i gmina
1. sojusz lewicy demokratycznej 1805
2. polskie stronnictwo ludowe – porozumienie ludowe 1411
3. Katolicki Komitet Wyborczy „ojczyzna” 1148
4. unia demokratyczna 1147
5. bezpartyjny blok Wspierania reform 527
6. nszz „solidarność” 459
7. Konfederacja polski niepodległej 342
8. porozumienie centrum 293
9. Kongres liberalno–demokratyczny 212

 Źródło: Tygodnik Kępiński nr 13 z 2.10.1993 r.

Tabela nr 25: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów na posłów z regionu kępińskiego w  wyborach do Sejmu 19.09.1993 r.

Lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina
1. tadeusz szlezynger – psl 391
2. maciej Kaźmierczak – KKW „ojczyzna” 319
3. sylwester jagieniak – KKW „ojczyzna” 180

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 13 z 2.10.1993 r.

Tabela nr 26: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów na senatorów w mieście i gminie Kępno oraz w okręgu 

w wyborach do Senatu 19.09.1993 r.

Lp. Kandydaci na senatorów Kępno i gmina Okręg
1. Grzegorz Woźny – sld 2101 69 491
2. stanisław sikorski – sld 2152 61 182

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 13 z 2.10.1993 r.

1997 r. 21.09. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 27: Liczba głosów uzyskana przez partie i ugrupowania na terenie miasta i gminy Kępno w  wyborach do Sejmu 21.09.1997 r.

Nr listy Partie i ugrupowania Kępno i gmina
6. sojusz lewicy demokratycznej 2848
5. akcja Wyborcza solidarność (aWs) 2713
4. unia Wolności 1883
7. polskie stronnictwo ludowe 357
1. unia pracy 325
9. ruch odbudowy polski 232

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 38 z 26.09.1997 r.
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Tabela nr 28: Liczba głosów uzyskana w wyborach przez kandydatów na posłów na terenie miasta i gminy Kępno oraz województwa wielko-

polskiego 21.09.1997 r.

Lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina Województwo
1. Witold tomczak – aWs 1434 13 057
2. ryszard przybylski – sld 1374 3349
3. piotr psikus – uW 1591 3233
4. zenon Kasprzak – pis 288 3082

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 38 z 26.09.1997 r.

Witold tomczak został wybrany posłem na sejm. 

2001 r. 23.09. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 29: Wyniki uzyskane przez partie i ugrupowania na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego 

w wyborach do Sejmu 23.09.2001 r.

Nr listy Partie i ugrupowania
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 4355 49,10 7988 41,19
7. platforma obywatelska 1103 12,40 2728 14,07
4. samoobrona 919 10,36 2530 13,05

10. liga polskich rodzin 719 8,11 1691 8,72
2. akcja Wyborcza solidarność 513 5,82 1070 5,52
5. prawo i sprawiedliwość 528 5,99 891 4,59
6. polskie stronnictwo ludowe 526 5,97 2134 11,0
3. unia Wolności 147 1,66 254 1,31

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu ogłoszone 23.09.2001 r.

Tabela nr 30: Liczba głosów uzyskana w wyborach przez kandydatów na posłów na terenie miasta i gminy Kępno 
oraz powiatu kępińskiego 23.09.2001 r.

lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina Powiat kępiński
1. ryszard przybylski – sld 2297 3580
2. józef nawrot – po 554 1695
3. Witold tomczak – lpr 593 1387
4. Henryk müller – aWs 231 330

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu ogłoszone 23.09.2001 r.

Witold tomczak, biorący udział w wyborach do sejmu z ligi polskich rodzin, uzyskał w okręgu kaliskim 15 861 głosów 
i został posłem.

Tabela nr 31: Wyniki wyborów uzyskane przez kandydatów na senatorów w mieście i gminie Kępno 23.09.2001 r.

lp. Kandydaci na senatorów
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%

1. Genowefa Ferenc – sld – up 6172 31,42
2. zbigniew Kulak – sld – up 4536 23,09
3. andrzej spychalski – sld – up 4381 22,30

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu ogłoszone 23.09.2001 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 50,03%, w powiecie kępińskim – 50,69%.
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2005 r. 25.09. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 32: Wyniki uzyskane przez partie i ugrupowania w wyborach do Sejmu na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 25.09.2005 r.

Nr listy Partie i ugrupowania
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

8. platforma obywatelska 2298 31,59 3773 24,30
6. prawo i sprawiedliwość 1602 22,02 3476 22,39

15. samoobrona rzeczypospolitej polskiej 825 11,34 2512 16,18
7. sojusz lewicy demokratycznej 766 10,53 1413 9,10
3. liga polskich rodzin 518 7,12 1184 7,69

10. polskie stronnictwo ludowe 518 7,12 1830 11,79
Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu z 25.09.2005 r.

Tabela nr 33: Wyniki wyborów uzyskane przez kandydatów na posłów na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego 

Lp. Kandydaci na posłów
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. andrzej tyra – po 1441 19,81 2126 14,15
2. zenon Kasprzak – pis 505 6,94 1264 8,14
3. barbara Gruszka – po 290 3,99 483 3,11
4. Krzysztof Fiołka – sld 257 3,53 409 2,63
5. michał balcer – psl 57 0,78 303 1,95

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu z 25.09.2005 r.

Tabela nr 34: Wyniki wyborów uzyskane przez kandydatów na senatorów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 25.09.2005 r.

Lp. Kandydaci na senatorów
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. Krzysztof dąbrowski – socjaldemokracja polska 2924 39,64 4816 30,45
2. zbigniew trybuła – pis 1857 25,18 4023 25,43
3. rafał skoczylas – lpr 1182 16,02 2891 18,28
4. mariusz Witczak – po 1388 18,82 2671 16,89
5. mirosław adamczak – samoobrona 777 10,53 2586 16,35
6. tadeusz pelc – po 1234 16,73 2408 15,22

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu z 25.09.2005 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 40,09 %, w powiecie kępińskim – 38,79 %.

2007 r. 21.10. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 35: Wyniki uzyskane przez partie i ugrupowania w wyborach do Sejmu na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 21.10.2007 r.

Nr listy Partie i ugrupowania
Gmina Kępno 

(liczba głosów)
%

Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

8. platforma obywatelska 4294 42,26 7619 36,29
6. prawo i sprawiedliwość 2935 28,88 6650 31,68

20. lewica i demokraci 1545 15,20 2683 12,78
10. polskie stronnictwo ludowe 983 9,67 2983 14,24
15. samoobrona 184 1,81 530 2,52
3. liga polskich rodzin 104 1,02 244 1,16

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów z 21.10.2007 r.
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Tabela nr 36: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na posłów na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego 

Lp. Kandydaci na posłów Gmina Kępno % Powiat kępiński %
1. zenon Kasprzak – pis 1037 10,20 2698 12,85
2. bożena Henczyca – po 1188 11,69 2180 10,38
3. michał balcer – psl 102 1,00 448 2,13
4. łukasz mąka – lid 257 2,53 500 0,13

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów z 21.10.2007 r.

Tabela nr 37: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na senatorów w mieście i gminie Kępno, powiecie kępińskim oraz w okręgu nr 95

Lp. Kandydaci na senatorów Gmina Kępno Powiat kępiński Okręg %

1. małgorzata adamczak – po 4337 7620 138 502 35,64
2. piotr marek Kaleta – pis 2666 5767 98 977 22,90
3. mariusz sebastian Witczak – po 3721 6701 123 876 31,88

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 95 – wyniki wyborów z 21.10.2007 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 53,76%, w powiecie kępińskim – 50,15%.

2011 r. 9.10. – wybory do parlamentu 

Tabela nr 38: Wyniki procentowe uzyskane przez partie i ugrupowania w wyborach do Sejmu w mieście i gminie Kępno 

oraz powiecie kępińskim 9.10.2011 r.

Nr listy Partie i ugrupowania Gmina Kępno Powiat kępiński
7. platforma obywatelska 41,14% 37,60%
1. prawo i sprawiedliwość 31,21% 29,74%
3. sojusz lewicy demokratycznej 8,73% 7,99%
4. ruch palikota 8,34% 8,17%
5. polskie stronnictwo ludowe 7,40% 12,74%
9. nowa prawica – janusza Korwin– mikkego 1,44% 1,33%

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu z 9.10.2011 r. 

Tabela nr 39: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na posłów w mieście i gminie Kępno, powiecie kępińskim oraz w okręgu 9.10.2011 r.

Lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina % Powiat kępiński % Okręg %
1. piotr psikus – pis 1743 19,53 2891 15,31 4032 1,10
2. bożena Henczyca – po 876 9,72 2228 11,80 3199 0,94
3. tomasz solecki – po 1151 12,77 1802 9,54 2300 0,68
4. andrzej mroziński – sld 432 4,79 674 3,57 976 0,29

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 36 – wyniki wyborów do parlamentu z 9.10.2011 r. 

Tabela nr 40: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na senatorów w mieście i gminie Kępno, powiecie kępińskim oraz w okręgu 9.10.2011 r.

Lp. Kandydaci na senatorów Gmina Kępno Powiat kępiński Okręg
1. andżelika możdżanowska – psl 4440 9906 36 566
2. rafał Żelanowski – po 2413 4503 35 612
3. bartosz ziółkowski – po 1592 3520 26 292

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza – okręg nr 95 – wyniki wyborów do parlamentu z 9.10.2011 r. 

Frekwencja wyborcza w Kępnie i gminie – 48,55%, w powiecie kępińskim – 45,76%.
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2015 r. 25.10. – wybory do parlamentu

Tabela nr 41: Liczba głosów uzyskanych przez partie i ugrupowania w wyborach do Sejmu na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 29.10.2015 r.

Nr listy Partie i ugrupowania Kępno i gmina % Powiat kępiński %
1. prawo i sprawiedliwość 2488 24,74 5797 26,67
2. platforma obywatelska 2273 22,61 5509 25,34
7. Kukiz’15 421 4,19 1138 5,23
8. nowoczesna pl 506 5,03 932 4,29
5. polskie stronnictwo ludowe 3380 33,62 6277 28,87
6. zjednoczona lewica 408 4,06 892 4,10
4. KorWin 318 3,16 644 2,96

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 44 z 29.10.2015 r.

Tabela nr 42: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów na posłów w mieście i gminie Kępno, powiecie kępińskim oraz w okręgu 29.10.2015 r. 

Lp. Kandydaci na posłów Kępno i gmina % Powiat kępiński % Okręg %
1. andżelika możdżanowska –psl 3356 33,38 6212 28,57 18 766 5,17
2. bożena Henczyca – po 1858 18,48 4714 21,68 8559 2,37
3. alicja Śniegocka – pis 988 9,83 1674 7,70 2513 0,69
4. marcin tyc – nowoczesna 228 2,27 396 1,82 970 0,27
5. ryszard dachowski – zl 121 1,20 344 1,58 462 0,13

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 44 z 29.10.2015 r.

Tabela nr 43: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na senatorów w mieście i gminie Kępno, powiecie kępińskim oraz w okręgu 29.10.2015 r.

Lp. Kandydaci na senatorów Kępno i gmina % Powiat kępiński % Okręg %
1. łukasz mikołajczyk – pis 3329 33,69 7691 35,97 46 949 36,68
2. przemysław Krzysztofiak – po 3863 39,10 7418 34,69 43 694 34,14
3. paweł błaszczak – psl 2146 21,72 5086 23,78 22 476 17,56

4.
alojzy motylewski –  

KWW alojzego motylewskiego
542 5,49 1187 5,55 14 861 11,61

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 44 z 29.10.2015 r.

Frekwencja wyborcza w Kępnie i gminie – 52,86%, w powiecie kępińskim – 50,47%.

Wyniki wyborów prezydenckich na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego 

1990 r. 25.11. – wybory prezydenckie 

Tabela nr 44: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%

1. lech Wałęsa 3757 33,0
2. stanisław tymiński 2950 26,6
3. tadeusz mazowiecki 2446 21,5

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 20 z 5.12.1990 r.

Frekwencja wyborcza – 68,1%

ii tura wyborów – 9.12.1990 r.
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Tabela nr 45: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%

1. lech Wałęsa 6915 73,0
2. stanisław tymiński 2568 27,0

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 21 z 20.12.1990 r.

1995 r. 5.11. – wybory prezydenckie 

Tabela nr 46: Wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno oraz województwa

Lp. Kandydaci na prezydenta Kępno i gmina Województwo
1. aleksander Kwaśniewski 38,3% 42,74%
2. lech Wałęsa 32,6% 25,67%
3. jacek Kuroń 10,9% 8,69%
4. jan olszewski 3,9% 3,83%
5. Waldemar pawlak 3,7% 6,8%

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 34 z 10.11.1995 r.

Tabela nr 47: Wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów na prezydenta w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz województwa wielkopolskiego

Lp. Kandydaci na prezydenta Kępno i gmina Województwo
1. aleksander Kwaśniewski 54,58% 63,15%
2. lech Wałęsa 45,42% 36,85%

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 36 z 24.11.1995 r.

Frekwencja wyborcza w ii turze – 73,8%.

2000 r. 8.10. – wybory prezydenckie 

Tabela nr 48: Wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego

Lp. Kandydaci na prezydenta Kępno i gmina Powiat kępiński
1. aleksander Kwaśniewski 60% 58%
2. andrzej olechowski 16% 11,5%
3. marian Krzaklewski 12% 12%

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 41 z 13.10.2000 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 66%, w powiecie kępińskim – 65%.

2005 r. 9.10. – wybory prezydenckie 

Tabela nr 49: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat Kępiński 
(liczba głosów)

%

1. lech Kaczyński 2652 27,50 5862 28,04
2. donald tusk 3960 41,06 7341 35,11
3. andrzej lepper 1467 15,21 4704 22,5
4. marek borowski 1036 10,74 1801 8,51

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 41 z 10.10.2005 r.
Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 50,58%, w powiecie kępińskim – 49,39%.
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Tabela nr 50: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. lech Kaczyński – pis 4529 47,52 11 358 54,85
2. donald tusk – po 5071 52,48 9351 45,15

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 43 z 27.10.2005 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 50,90%, w powiecie kępińskim – 49,12%.

2010 r. 20.06. – wybory prezydenckie 
 

Tabela nr 51: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 20.06.2010 r.

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 

(liczba głosów)
%

1. jarosław Kaczyński – pis 3375 30,97 8061 34,26
2. bronisław Komorowski – po 5107 46,87 9778 41,56
3. Grzegorz napieralski – sld 1631 14,97 3505 14,90
4. janusz Korwin–mikke 228 2,09 450 1,91
5. Waldemar pawlak – psl 159 1,46 657 2,79

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 25 z 24.06.2010 r.

Frekwencja wyborcza na terenie miasta i gminy Kępno – 55,77%, w powiecie kępińskim – 53,68%.

Tabela nr 52: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępiń-

skiego 4.07.2010 r.

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. bronisław Komorowski 6373 59,12 12 333 53,42
2. jarosław Kaczyński 4407 40,88 10 752 46,58

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 27 z 8.07.2010 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 55,51%, w powiecie kępińskim – 53,02%.

2015 r. 10.05. – wybory prezydenckie 

Tabela nr 53: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w I turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 10.05.2015 r.

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. bronisław Komorowski 4300 44,37 8618 40,65
2. andrzej duda 2822 29,12 6750 31,84
3. paweł Kukiz 1725 17,80 3923 18,50
4. magdalena ogórek 263 2,71 549 2,59
5. janusz Korwin–mikke 222 2,29 472 2,23
6. janusz palikot 121 1,25 230 1,08
7. adam jarubas 114 1,18 344 1,62

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 20 z 14.05.2015 r.

Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 49,33%, w powiecie kępińskim – 47,63%.
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Tabela nr 54: Wyniki uzyskane przez kandydatów na prezydenta w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 24.05.2015 r.

Lp. Kandydaci na prezydenta
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński 
(liczba głosów)

%

1. andrzej duda 4504 40,71 10 982 45,02
2. bronisław Komorowski 6559 59,29 13 414 54,98

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 22 z 28.05.2015 r.
Frekwencja wyborcza w mieście i gminie Kępno – 56,63%, w powiecie kępińskim – 55,10%.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Kępno

2004 r. 13.06. – wybory do Parlamentu Europejskiego 

Tabela nr 55: Wyniki wyborów partii i ugrupowań do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 13.06.2004 r.

Nr
listy

Partie i ugrupowania
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński
(liczba głosów)

%

10. Komitet Wyborczy liga polskich rodzin 773 20,56 1592 20,68
1. Komitet Wyborczy platforma obywatelska 767 20,40 1222 15,87

4.
Komitet Wyborczy sojusz lewicy 

demokratycznej – unia pracy
551 14,66 838 10,89

3. Komitet Wyborczy „samoobrona” 383 10,19 1112 14,45
9. Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość 318 8,46 610 7,92

13.
Komitet Wyborczy polskie stronnictwo 

ludowe
305 8,11 1025 13,32

12. Komitet Wyborczy unia Wolności 281 7,48 432 5,61
Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów do parlamentu europej-
skiego ogłoszone 15.06.2004 r.

Tabela nr 56: Wyniki uzyskane w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez kandydatów na terenie miasta i gminy Kępno okręg wielkopolski

lp. Kandydaci do parlamentu europejskiego
Kępno i gmina
(liczba głosów)

Powiat kępiński
(liczba głosów)

1. Witold tomczak – lpr 679 1376
2. marek siwiec – sld – up 428 642
3. Filip Kaczmarek – po 239 401
4. jan Kułakowski – uW 237 324
5. marcin libicki – pis 193 312
6. jan musiel – samoobrona 188 535

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów 
do parlamentu europejskiego ogłoszone 15.06.2004 r.

Frekwencja w Kępnie i gminie – 20,40%.
z powiatu kępińskiego europosłem został Witold tomczak, który w Kępnie i gminie uzyskał 679 głosów, w powiecie 

kępińskim 1376 głosów i w okręgu poznań 47 260 głosów. 

2009 r. 7.06. – wybory do Parlamentu Europejskiego 

Tabela nr 57: Wyniki wyborów partii i ugrupowań do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i  gminy Kępno 

oraz powiatu kępińskiego 7.06.2009 r.

Nr listy Partie i ugrupowania
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński
(liczba głosów)

%

9. Komitet Wyborczy platforma obywatelska 1879 41,12 3123 34,63
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10. Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość 800 17,51 1692 18,76

6.
Komitet Wyborczy sojusz lewicy 

demokratycznej – unia pracy
687 15,04 1115 12,36

2.
Komitet Wyborczy polskie stronnictwo 

ludowe
568 19,90 1795 19,19

8. Komitet Wyborczy prawica rzeczypospolitej 395 8,60 705 7,82
Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów do parlamentu europej-
skiego ogłoszone 8.06.2009 r.

Tabela nr 58: Wyniki uzyskane w wyborach przez kandydatów do Parlamentu Europejskiego z okręgu Poznań w mieście i gminie Kępno 
oraz w powiecie kępińskim

Lp.
Kandydaci do Parlamentu 

Europejskiego
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński
(liczba głosów)

%

1. andrzej Grzyb – psl 513 11,23 1637 18,15
2. Filip Kaczmarek – po 881 19,28 1507 16,71
3. sidonia jędrzejewska – po 476 10,42 713 7,91
4. marek siwiec – sld 615 13,46 986 10,93
5. Witold tomczak – pr 371 8,12 657 7,28
6. Konrad szymański – pis 292 6,39 598 6,63
7. zbigniew trybuła – pis 135 2,95 415 4,60

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów do parlamentu europej-
skiego ogłoszone 8.06.2009 r.

Frekwencja w mieście i gminie Kępno – 23,77%, w powiecie – 21,16%.

2014 r. 25.05. – wybory do Parlamentu Europejskiego 

Tabela nr 59: Wyniki wyborów partii i ugrupowań do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Kępno oraz powiatu kępińskiego

Nr listy Partie i ugrupowania
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński
(liczba głosów)

%

1. Komitet Wyborczy solidarna polska 394 7,63 728 6,92

3.
Koalicyjny Komitet Wyborczy 

sojusz lewicy demokratycznej
198 3,83 358 3,40

4. Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość 731 14,15 1686 16,04

6.
Komitet Wyborczy polska razem 

jarosława Gowina
55 1,06 128 1,22

7.
Komitet Wyborczy nowa prawica 

janusza Korwin–mikkego
194 3,76 430 4,09

8. Komitet Wyborczy platforma obywatelska rp 733 14,19 1287 12,24

9.
Komitet Wyborczy polskie stronnictwo 

ludowe
2685 51,97 5564 52,95

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów do parlamentu europej-
skiego ogłoszone 26.05.2014 r.

Tabela nr 60: Wyniki uzyskane w wyborach przez kandydatów do Parlamentu Europejskiego z okręgu Poznań w mieście i gminie Kępno 
oraz w powiecie kępińskim

Lp. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego
Kępno i gmina
(liczba głosów)

%
Powiat kępiński
(liczba głosów)

%

1. Witold tomczak – sp 173 3,35 353 3,36
2. andrzej dera – sp 97 1,88 193 1,84
3. jolanta jędrecka – sp 108 2,09 140 1,33
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4. Krystyna łybacka – sld 147 2,85 261 2,48
5. ryszard czarnecki – pis 502 9,72 1034 9,83
6. adam rogacki – pis 93 1,80 318 3,02
7. adam szejnfeld – po 319 6,17 535 5,09
8. agnieszka Kozłowska–rajewicz – po 255 4,94 472 4,40
9. marek Woźniak – po 87 1,68 134 1,27

10. andrzej Grzyb – psl 228 4,41 605 5,75
11. andżelika możdżanowska – psl 2434 47,12 4909 46,69

Źródło: państwowa Komisja Wyborcza, okręg obejmujący teren województwa wielkopolskiego, wyniki wyborów do parlamentu europej-
skiego ogłoszone 26.05.2014 r.

Frekwencja w mieście i gminie Kępno – 27,00%, w powiecie kępińskim – 24,47%.

3. Rada Miejska w Kępnie jako samodzielny organ samorządowy

po przemianach ustrojowych, jakie nastąpiły w polsce w 1989 r., w senacie rozpoczęto prace ustawodawcze, dotyczą-
ce, przeprowadzenia reformy samorządowej. zajęli się tym senatorowie, gdyż senat był jedyną izbą parlamentu, wybraną 
w całkowicie wolnych wyborach. opracowaniem pakietu ustaw o samorządzie terytorialnym zajęła się powołana 29 lipca 
1989 r. senacka Komisja samorządu terytorialnego. rząd tadeusza mazowieckiego poparł tę reformę, w wyniku czego,  
8 marca 1990 r., sejm „kontraktowy” uchwalił „ordynację wyborczą do rad gmin” i ustawę o samorządzie terytorialnym. 
nowa ordynacja wyborcza ustanowiła całkowicie wolne i demokratyczne wybory do samorządów.

dzięki ustawie o samorządzie terytorialnym nastąpiła decentralizacja państwa i władzy. utworzone zostały wspólnoty 
lokalne, które uzyskały prawne podstawy do funkcjonowania na określonym terytorium. te gminne wspólnoty wyposażone 
zostały w majątek i w możliwość realizacji części zadań publicznych. otrzymały też prawo do własnych, określonych docho-
dów oraz decydowania o ich wydatkowaniu na wybrane zadania, których celem powinno być zaspokojenie potrzeb danej 
społeczności lokalnej. tak więc istotą samorządu terytorialnego stało się prawo do samodzielnego decydowania i zarządzania 
własnymi sprawami przez społeczność lokalną. oznacza to, że samorząd terytorialny jest niezależny od administracji rządo-
wej. Władza centralna (premier i wojewodowie) sprawują nadzór nad samorządem w niewielkim zakresie np. interweniu-
ją wtedy, gdy władze samorządowe podejmują uchwały czy decyzje, które są niezgodne z obowiązującym prawem. z kolei 
finanse gminy i ich wydatkowanie podlega kontroli regionalnej izby obrachunkowej.

podstawową jednostką terytorialną jest gmina, odpowiedzialna za zapewnienie najważniejszych usług publicznych. 
Wyodrębniamy trzy rodzaje gmin:

– miejskie, 
– miejsko-wiejskie (gmina, w skład której wchodzą miasta oraz obszar kilku lub kilkunastu wsi),
– wiejskie (wielowioskowe, bez miast). 
rada gminy ma możliwość na swoim terenie organizować mniejsze jednostki administracyjne, takie jak: sołectwa (sołtys, 

zebranie wiejskie), osiedla (zebranie mieszkańców, rada osiedla, zarząd) i dzielnice (rada dzielnicy, zarząd dzielnicy). rada 
gminy decyduje, jakie zadania spełniać będzie dana jednostka pomocnicza. jednostki te mogą prowadzić we własnym zakre-
sie politykę finansową, ale tylko w ramach budżetu gminy.

samorządy zaspokajają potrzeby mieszkańców poprzez: zadania własne, zadania zlecone i zadania powierzone. 
zadania własne samorządu to zadania publiczne przynależne określonemu szczeblowi samorządu terytorialnego za reali-

zację którego odpowiada dana jednostka. realizacja zadań własnych finansowana jest z dochodów własnych danej jednostki 
samorządowej.

zadania zlecone polegają na tym, że administracja rządowa przekazuje (zleca) wykonanie określonych zadań samorzą-
dom i gwarantuje na ten cel środki finansowe, nadzorując tylko prawidłowość ich wykonania. 

z  kolei jednostka samorządowa może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego, przekazując 
jednocześnie środki pieniężne na realizację tego zadania. zadania powierzone samorządom to takie, które ustawa przypisała 
do realizacji organowi administracji publicznej. ten w drodze porozumienia przekazuje je jednostce samorządowej, która 
zgodziła się na to dobrowolnie na zasadach organizacyjnych i finansowych zawartych w porozumieniu.

W ramach samorządu występują organy stanowiące i kontrolne, którymi są rada gminy lub miasta (uchwalanie budżetu, 
ustalanie podatków, pożyczek i  kredytów, udzielanie absolutorium, kontrola działań wójta, burmistrza lub prezydenta, 
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uchwalanie dokumentów strategicznych) oraz organ wykonawczy w  osobie wójta, burmistrza lub prezydenta (realizacja 
uchwał rady gminy lub miasta, wykonywanie budżetu, gospodarowanie majątkiem gminy, kierowanie urzędem gminy lub 
miasta, reprezentowanie gminy na zewnątrz).

W ustawie o samorządzie terytorialnym w art. 7 jest mowa o następujących zadaniach własnych gminy:
– usługi komunalne – wodociągi, kanalizacja, śmieci, utrzymanie dróg i chodników, gminne budownictwo mieszkaniowe, 

transport publiczny,
– oświata – utrzymanie żłobków i przedszkoli, prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów,
– pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej, świadczenia socjalne,
– planowanie przestrzenne i ochrona środowiska,
– kultura – biblioteki, ośrodki kultury,
– bezpieczeństwo – wspieranie działań policji, straży pożarnej i służb porządkowych,
– kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
– targowisko i hale targowe,
– zieleń gminna i zadrzewienie,
– promocja gminy,
– aktywność obywatelska –– współpraca ze społeczeństwem lokalnym jako podmiotem działalności gminy.

rola mieszkańców w gminie lub mieście:
– udział w wyborach – do władz gminy lub miasta,
– możliwość przedkładania potrzeb i oczekiwań ze strony społeczeństwa – zgłaszanie wniosków, skarg i propozycji do 

budżetu, wyrażanie swoich opinii (kontakty z radnymi, wójtem lub burmistrzem),
– uczestniczenie w sprawowaniu władzy (referenda, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, wnioski, ankiety, ciała 

doradcze, np. rada seniorów, rada sportu),
– kontrola działań władz samorządowych (udział w posiedzeniach komisji rady oraz sesjach rady gminy, dostęp do infor-

macji publicznej),
– finansowanie działalności gminy (podatki, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości).
prezes rady ministrów wybory do samorządów zarządził na 27 maja 1990 roku. przygotowania do wzięcia w  nich 

udziału rozpoczął obywatelski Komitet Wyborczy „solidarność”, utworzony 26 stycznia 1990 roku. Komitet opracował 
program wyborczy i plan kampanii wyborczej, powołał komisję, która zajęła się weryfikacją kandydatów na radnych z ramie-
nia Komitetu obywatelskiego i nszz „solidarność”. Komisja wyłoniła kandydatów w 25 okręgach (na 30 istniejących), 
ostatecznie w wyborach na radnych uczestniczyło 21 kandydatów. 

1990 r. 20.05. – w  parku miejskim w  Kępnie odbył się przedwyborczy wiec obywatelskiego Komitetu Wyborcze-
go „solidarność”. na wiecu obecni byli parlamentarzyści obywatelskiego Klubu parlamentarnego: poseł bohdan pilarski 
i senator edward Wende. Wówczas przedstawiono kandydatów na radnych i program wyborczy oKW „solidarność”. licznie 
zebrani mieszkańcy Kępna i gminy z aprobatą przyjęli nazwiska kandydatów na radnych i zapowiedź zmian, jakie nastąpić 
miały, w działalności gminy na rzecz rozwoju miasta i okolicy.

przed wyborami w „tygodniku Kępińskim” z 1990 r. nr 8 łukasz tomski w artykule „szansa w niebezpieczeństwie” 
napisał: Zbliżają się wybory. Po raz pierwszy od zakończenia wojny, radnymi mogą zostać ludzie niemający „właściwej postawy 
ideologicznej” lub niezwiązani z „kierowniczą siłą narodu”. Pojawia się szansa dla nas wszystkich, by Kępnem kierowali ludzie, 
którzy swoją wiedzą i  pracą będą chcieli zrobić coś dla dobra całego zamieszkującego tu społeczeństwa. Od tego w  czyje ręce 
oddamy władzę na naszym terenie, zależy przyszłość miasta. Może to być nadal inwestowanie w rodzinne budżety prominentów 
albo nareszcie autentyczny i rzetelny udział nas i naszych przedstawicieli w rozwoju Kępna.

W wyborach w Kępnie i w gminie oprócz oKW „solidarność” wzięły udział jeszcze inne komitety i ugrupowania (Komitet 
Wyborczy „samorząd mieszkańców”, Forum społeczno–samorządowe), partie polityczne (polskie stronnictwo ludowe, 
stronnictwo demokratyczne), instytucje społeczne i zdrowotne (polski czerwony Krzyż, Wielkopolska izba lekarska) oraz 
kandydaci niezależni.

1990 r. 27.05. – w kraju odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów terytorialnych, w których przeszło 
41% mandatów uzyskały solidarnościowe Komitety obywatelskie, ale aż 38% przypadło kandydatom niezależnym. Frekwen-
cja była niska i wyniosła tylko 42,1%.
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W Kępnie wyniki wyborów były następujące: 
obywatelski Komitet Wyborczy „solidarność” 
uzyskał 13 mandatów (Kazimierz czworowski, 
andrzej drzazga, piotr Grabarz, adam Heising, 
bolesław Hendrys, dariusz Karniej, alicja małek, 
andrzej mikołajczyk, marek szczepaniak, 
brunon tyc, andrzej tyra, tadeusz Wincencik, 
jerzy Woźniak), Komitet Wyborczy „samorządu 
mieszkańców” – 7 mandatów (Kazimierz Klein, 
stanisław latusek, Kazimierz martynowski, piotr 
napierała, marian pajkert, andrzej stachowiak, 
aleksandra Więcek), psl – 4 mandaty (edward 
Kolebacz, roman siudy, barbara Wencel, anna 
Wojtaszek), stronnictwo demokratyczne –  
1 mandat (józef Wojciech sosnowski), Forum 
społeczno–samorządowe – 1 mandat (Władysław 

Wajerowski), polski czerwony Krzyż – 1 mandat (maria nowakowska), Wielkopolska izba lekarska – 1 mandat (bronisław 
pazdyka) i 2 mandaty uzyskali kandydaci niezależni (Henryk cierlak, maria łabuda).

Frekwencja w Kępnie i gminie wyniosła 52,1%.
największe poparcie wśród radnych uzyskali: alicja małek – 44,5%, bolesław Hendrys – 43,3%, piotr napierała – 37,1%, 

andrzej tyra – 32,2% i brunon tyc – 31%.
obywatelski Komitet Wyborczy „solidarność”, uzyskał najwięcej, bo 13 mandatów, ale nie była to większość, która zapew-

niłaby możliwość przegłosowania uchwał proponowanych przez komitet, dlatego trzeba było pozyskiwać (za określone 
ustępstwa) radnych z innych ugrupowań.

Wybrany w Kępnie i gminie samorząd na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. stał się od 1 stycznia organem założy-
cielskim żłobka, przedszkola, biblioteki, muzeum, ośrodków sportu i kultury, przedsiębiorstw budowlanych i komunalnych. 

samorząd uzyskał też osobowość prawną i stał się właści-
cielem wielkiego majątku w  postaci gruntów, budynków 
i budowli. te szerokie uprawnienia i uzyskana samodziel-
ność w  opracowaniu „25 lat samorządu miasta i  Gminy 
Kępno w  fotografii” określone zostały jako: odpowie-
dzialność za instytucje pomocy społecznej, organizację ładu 
przestrzennego, gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i  przyrody oraz gospodarkę wodną, gminne 
drogi, ulice, wodociągi i  zaopatrzenie w  wodę, kanalizację, 
usuwanie i  oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie 
czystości i porządku oraz urządzenia sanitarne, składowanie 
i  unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, gminne budownic-
two mieszkaniowe, kulturę, w tym biblioteki i inne placówki 
upowszechnienia kultury, kulturę fizyczną i turystykę, w tym 
tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, targowiska, zieleń 
gminną i zadrzewienie, porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i  przeciwpowo-
dziową. W  ramach tych zadań z  roku na rok powstawały 
nowe inwestycje, nowe instytucje.

Wybrany wówczas samorząd zdawał sobie sprawę, jak 
wielkie są w stosunku do niego oczekiwania, a także nadzie-
je mieszkańców Kępna i gminy oraz przed jakimi wyzwania-
mi stanął w każdej dziedzinie życia publicznego. pierwsze 

Skład Rady Miejskiej w wyniku przeprowadzonych 
wyborów samorządowych 27.05.1990 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno

Zaproszenie na spotkanie OKW „Solidarność” 
z mieszkańcami miasta i gminy Kępno, 

ze zbiorów prywatnych Włodzimierza mazurkiewicza
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sesje rady musiały jednak dotyczyć spraw organizacyjnych 
i wyboru organów gminy.

1990 r. 7.05. – odbyła się pierwsza sesja rady miasta 
i Gminy, na której wybrano władze. jedynym kandydatem na 
przewodniczącego był józef Wojciech sosnowski, za którym 
głosowali wszyscy radni. Wyłoniono jednocześnie wiceprze-
wodniczących, którymi zostali: bronisław pazdyka (19 
głosów) i andrzej tyra (19 głosów). rada wytypowała także 
swoich przedstawicieli do sejmiku Wojewódzkiego: andrzeja 
stachowiaka i marka szczepaniaka. podjęła również decyzję, 
że jej posiedzenia odbywać się będą po południu, aby radni 
nie zaniedbywali pracy. W ramach rady powołano: Komisję 
rozwoju Gospodarki, planu i  budżetu, Komisję rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i  leśnictwa, Komisję zaopa-
trzenia, Handlu, drobnej Wytwórczości i  usług, Komisję 
przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz samorząd-
ności, Komisję oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i sportu, 
Komisję zdrowia, spraw socjalnych i ochrony Środowiska.

1990 r. 1.07. – odbyła się druga sesja rady miasta 
i  Gminy Kępno, na której m.in. dokonano wyboru burmi-
strza i zarządu Gminy.

Kandydatem obywatelskiego Komitetu Wyborcze-
go „solidarność” na burmistrza mianowano Władysła-
wa Garbińskiego, ponadto do wyborów przystąpili: jerzy 
Kamaszyło, andrzej mikołajczyk i jerzy trzmiel. W pierwszej 
turze kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Włady-
sław Garbiński – 14, jerzy trzmiel – 13, andrzej mikołajczyk – 2 głosy i jerzy Kamaszyło – 0 głosów. W drugiej turze na jerzego 
trzmiela głosowało 16 radnych, a na Władysława Garbińskiego 12, co oznaczało, że burmistrzem został pierwszy kandydat. na 
tejże sesji został wybrany zarząd miejski w składzie: Kazimierz czworowski, andrzej drzazga, Kazimierz Klein, józef Wojciech 
sosnowski, marek szczepaniak i z urzędu burmistrz jerzy trzmiel. do zarządu wchodził również zastępca burmistrza.

1990 r. 12.07. – odbyła się trzecia sesja rady miasta i Gminy Kępno, na której burmistrz jerzy trzmiel zgłosił kandydaturę 
andrzeja stachowiaka na stanowisko zastępcy burmistrza. spośród 28 radnych obecnych na sesji na andrzeja stachowiaka 
głosowało 26 radnych, 1 radny był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. sekretarzem urzędu miasta i Gminy w Kępnie został 
wybrany zdzisław mędel, a skarbnikiem maria osiecka.

na tejże sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę, dotyczącą wyboru symboli miasta i  gminy Kępno. Herb miasta 
wrócił do wzoru z  XVii wieku, a  barwy zostały opracowane przez zygmunta piaseckiego również na jego podstawie.  

Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Kępno 
wytypowano przewodniczącego Rady, 

którym został  Józef Wojciech Sosnowski, 
ze zbiorów prywatnych jarosława skiby

Herb miasta uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Kępno 
12.07.1990 r., który wraca do wzoru herbu Kępna z XVII w., 

ze zbiorów Gminy Kępno

Barwy Gminy Kępno (flaga) uchwalone przez Radę Miasta  
i Gminy Kępno 12.07.1990 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno
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znakiem rozpoznawczym Kępna jest wizerunek białego łabędzia, który stoi na zielonej kępie w niebieskim polu, w prostokątnej 
tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. tarcza herbowa otoczona jest płaszczem z umieszczoną w górnej części głową.

barwy gminy Kępno określa flaga, składająca się z  trzech ułożonych w  poziomie pasów: górnego w  kolorze białym, 
środkowego koloru niebieskiego oraz dolnego w kolorze zielonym.

1990 r. 28.08. – w Kępnie utworzony został urząd rejonowy jako nowy organ administracji państwowej. urzędy rejono-
we powołane zostały w całej polsce na mocy ustawy z 22 marca 1990 roku. nie były to organy samorządowe, lecz wykonywały 
zadania i kompetencje administracji rządowej. dotyczyły następujących spraw: ochrony środowiska, geodezji, gospodarki 
gruntowej, nadzoru budowlanego, komunikacji i zatrudnienia. obejmowały kilka gmin w ramach jednego województwa.

urząd rejonowy w Kępnie obejmował swym zasięgiem: bolesławiec, bralin, czastary, dziadową Kłodę, Galewice, Kępno, 
Kobylą Górę, łękę opatowską, łubnice, międzybórz, perzów, rychtal, sokolniki, trzcinicę, Wieruszów oraz miasto Kępno. 
jego siedziba mieściła się w budynku urzędu miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5. na czele urzędu stał kierownik powołany 
przez wojewodę. W Kępnie na to stanowisko wojewoda powołał Władysława Garbińskiego. urzędy rejonowe działały do 
końca 1998 r., do chwili reaktywowania powiatów, 1 stycznia 1999 roku.

1990 r. 17–18.09. – odbyły się obrady czwartej sesji rady miasta i Gminy Kępno. W pierwszym dniu posiedzenia uchwa-
lono statut miasta i  Gminy Kępno. określał on herb gminy, jej zakres działania (wszystkie sprawy publiczne o  znaczeniu 
lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów) i wskazywał zadania własne gminy. odtąd miała ona też 
obowiązek, na podstawie ustaw, wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pod warunkiem zapewnie-
nia środków finansowych przez państwo na ich realizację. statut umożliwił tworzenie jednostek pomocniczych: sołectw lub 
obwodów, nad działalnością których nadzór sprawują rada miasta i Gminy Kępno oraz burmistrz.

rada miasta i Gminy Kępno stała się organem stanowiącym i kontrolnym gminy, składała się z 30 radnych. do pomocy 
w realizacji swoich zadań powoływała stałe lub doraźne komisje.

rada powoływała także organy wykonawcze i zarządzające gminą, a mianowicie burmistrza, jego zastępcę i zarząd.
W gminie działała Komisja dyscyplinarna i i ii instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych urzęd-

ników samorządowych.
statut wprowadzał możliwość przeprowadzenia w gminie referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na cele 

publiczne oraz odwołania rady miasta i Gminy w Kępnie przed upływem kadencji. referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim 
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, natomiast, gdy referendum dotyczy odwołania rady miasta i Gminy Kępno 
przed upływem kadencji, to wymagany jest udział 50% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeśli 
za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w referendum. 
nowy znacznie poszerzony statut Gminy Kępno uchwalony został przez radę miejską w Kępnie 21 listopada 2002 roku. 

statut zmieniono jeszcze na sesji 3 sierpnia 2009 r. i 24 lutego 2011 roku. 
na sesji, 17–18.09.1990 r., – w związku z mającą nastąpić prywatyzacją i demonopolizacją handlu, gastronomii oraz usług 

– radni podjęli decyzję, aby w przetargach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. rada przyjęła też uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia społecznych konsultacji, dotyczących podziału gminy na sołectwa i obwody.

W czasie trwania sesji burmistrz, jerzy trzmiel, w związku z atmosferą nieufności, jaka została wytworzona wokół jego 
osoby, złożył na ręce rady rezygnację z pełnionej funkcji. rada w głosowaniu jawnym przyjęła rezygnację.

1990 r. 15.10. – obradowała rada miasta i Gminy Kępno, w czasie której wybrano nowego burmistrza. udział w wyborach 
na burmistrza zgłosiły następujące osoby: piotr psikus, andrzej stachowiak i marek solecki. W wyniku przeprowadzonego, 
tajnego głosowania, piotr psikus otrzymał 16 głosów, andrzej stachowiak 12, marek solecki 0 głosów. tak więc burmistrzem 
miasta i gminy Kępno został wybrany piotr psikus.

po wyborze piotra psikusa na burmistrza w „tygodniku Kępińskim” nr 18 z 1990 r. ukazał się następujący komentarz 
(fragmenty): Jedno jest pewne, w swych działaniach powinien być konsekwentny i zdecydowany na podjęcie ryzyka w wielu 
drażliwych kwestiach. Pan Piotr Psikus musi zdać sobie sprawę, że z nadzieją patrzą na niego mieszkańcy, którym musi pokazać, 
że „nowe” jest możliwe także w Kępnie.

nowo wybrany burmistrz w wywiadzie, który znalazł się na łamach „tygodnika Kępińskiego” (nr 18 z 31.10.1990 r.) 
wytyczył zadania do realizacji: Poprawa porządku – Kępno powinno być czystym i schludnym miastem. Jak najszybciej przepro-
wadzić reprywatyzację i prywatyzację handlu oraz zakończyć inwentaryzację mienia komunalnego i sprywatyzować zakłady 
pracy. burmistrz stwierdził także, że jego działalność musi być jawna, bowiem czasy, gdy podejmowano decyzje w ciszy gabine-
tów bezpowrotnie minęły. musiał się więc również zmienić sposób sprawowania władzy i podejścia do mieszkańców jako 
podmiotu zachodzących przemian.
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tak tę sytuację oraz poczynania ówczesnych władz charakteryzował burmistrz piotr psikus, w  podsumowaniu pracy 
samorządu z okazji XV-lecia funkcjonowania: –Sądzę, że należy przypomnieć, iż w owym czasie od blisko 15 lat w Kępnie 
występował brak wody, nie wszystkie ulice posiadały wtedy sieć kanalizacyjną, gazową, czy też telefoniczną, choć od wielu już lat 
na poszczególnych ulicach i osiedlach żyli mieszkańcy. W mieście ponad 150 rodzin oczekiwało na przydział mieszkania komunal-
nego, średni czas na zainstalowanie telefonu wynosił 7–8 lat. W 18 wsiach sołeckich zamieszkałych przez blisko 10 tysięcy ludzi 
były tylko 24 telefony, 4 wsie były zwodociągowane, w kilku były drogi asfaltowe.

Pierwsze miesiące funkcjonowania samorządu to decyzje dotyczące: likwidacji lokalnych monopoli handlowych, rozpoczęcia 
procesów przekształceniowych w działalności komunalnej lokalnych przedsiębiorstw, pozyskania budynku z przeznaczeniem na 
siedzibę dla Urzędu Skarbowego i Prokuratury, ustanowienia zasad funkcjonowania przedszkoli wtedy już samorządowych, powsta-
nia Muzeum Ziemi Kępińskiej i Samorządowej Biblioteki Publicznej, zmiany nazw ulic, podjęcia uchwał o herbie, fladze i hymnie 
miejskim, to rozpoczęcie procesu pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych. Jesienią 1990 r. Zarząd Miejski po ponad 
40–letniej przerwie opracował budżet Gminy, który następnie został uchwalony przez Radę Miejską. Następne lata funkcjonowania 
samorządu miejskiego to decyzje dotyczące budowy dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych, ciepl-
nych, remonty i budowa placówek oświatowych, prywatyzacja oraz komercjalizacja przedsiębiorstw i działalności komunalnych...

1990 r. 1.10. – podpisano porozumienie pomiędzy resortem sprawiedliwości a przedstawicielami władz terenowych 
województwa kaliskiego odnośnie budowy obiektu przeznaczonego na siedzibę sądu rejonowego w  Kępnie. założono 
wówczas, że ta duża inwestycja – niezbędna dla funkcjonowania sądu rejonowego – zakończona zostanie do końca paździer-
nika 1992 roku. Koszt budowy wyniesie około 12 miliardów zł, z czego 2/3 środków pokryje ministerstwo sprawiedliwości, 
1/6 zapewni Wojewoda Kaliski, 1/6 środków obciąży budżet miasta i Gminy Kępno. W siedzibie gmachu będzie się również 
znajdowała prokuratura rejonowa i państwowe biuro notarialne. 

budowa gmachu stała się niezbędna, gdyż stan techniczny budynku, w  którym dotychczas mieścił się sąd, stanowił 
zagrożenie dla życia ludzkiego. W lipcu 1990 r. przebywał w Kępnie minister sprawiedliwości aleksander bentkowski, który 
zapowiedział, że, jeśli władze Kępna nie znajdą nowego lokalu na siedzibę sądu lub nie zaczną budować nowego obiektu,  
sąd zostanie przeniesiony do ostrzeszowa. 

1990 r. 29.10. – na sesji rady miasta i Gminy Kępno podjęto decyzję o prywatyzacji oraz demonopolizacji handlu, gastro-
nomii i usług w Kępnie, dzięki czemu na 16 lokali, będących własnością miasta, ogłoszony został przetarg nieograniczony.

1990 r. 30.10. – w Kępnie oddano do użytku obwodnicę, która ułatwiała tranzyt na trasie Wrocław–Warszawa.
od czerwca do grudnia 1990 r. rada odbyła 9 sesji, 48 razy spotykały się komisje, 15 razy doszło do posiedzeń zarządu. 

na wszystkich posiedzeniach utrzymywała się wysoka frekwencja, która na ogół sięgała 90%. przeprowadzony został spis 
mienia komunalnego gminy, który ustalił, jaki jest majątek samorządowy. uchwalony statut gminy uporządkował prace rady 
miasta i Gminy Kępno oraz jego organów wykonawczych.

rada powołała też komisję mieszkaniową, która analizowała listę oczekujących na mieszkania, sprawdzała zasadność 
dotychczasowych przydziałów oraz ustalała zasady przyznawania nowych lokali.

nowa rada przyjęła budżet na sumę 23 938 363 000 zł, uchwalony przez radnych poprzedniej kadencji, którzy nie mieli 
wielkiego wpływu na jego wysokość, bowiem duży udział w dochodach gminy, wynoszący 16 770 797 000 zł, miał urząd 
Wojewódzki, co stanowiło 69,76% ogólnej kwoty wydatków. do końca roku udział ten zmniejszył się do wysokości 8 716 973 
000 zł. z ogólnej sumy budżetu Gminy musiała ona przekazać na rzecz budżetu wojewódzkiego 5 000 000 000 zł na plano-
wanych 8 716 973 000 zł. z tego tytułu wynikła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 918 725 079 zł. powyższy budżet okazał 
się jednak bardzo niski, trudno więc było nowo wybranej radzie realizować większe zadania inwestycyjne. można było tylko 
przeprowadzać niezbędne korekty.

1991 r. 31.01. – rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do organizacji stowarzyszenie Gmin Wielkopolskich 
(od 1999 r. stowarzyszenie Gmin i powiatów Wielkopolski). stowarzyszenie działa od 1991 r. i jest jedną z największych 
organizacji jednostek samorządu terytorialnego rzeczypospolitej polskiej. należą do niej 103 gminy i 13 powiatów z terenu 
Wielkopolski.

do zadań i celów stowarzyszenia należą m.in.:
– reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim,
– prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
– wspieranie rozwoju gospodarczego oraz promocja gmin i powiatów,
– reprezentowanie zrzeszonych gmin i powiatów w kontaktach z sejmikiem Województwa Wielkopolskiego, urzędem 

marszałkowskim, administracją rządową oraz instytucjami pozarządowymi.
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rada powzięła także decyzję o demontażu pomnika, który znajdował się przy placu Wolności, poświęconego utrwala-
czom władzy ludowej oraz demontażu tablic pamiątkowych umieszczonych na elewacji budynku przy ulicy Kościuszki 9.

na początku stycznia 1991 r. zmienione zostało nazewnictwo organów samorządowych. dotychczasowa nazwa rada 
miasta i Gminy Kępno zmieniona została na nazwę rada miejska, a zarząd miasta i Gminy na zarząd miejski, natomiast 
przy urzędzie miasta i Gminy pozostała dawna nazwa.

1991 r. 19.03. – rada miejska uchwaliła budżet na 1991 rok. dochody, jak i wydatki ustalono na kwotę 23 236 158 000 zł.  
ostatecznie pod koniec roku budżet jednostki wzrósł do sumy 27 135 104 000 zł.

jak wynika ze sprawozdania z realizacji budżetu miasta i gminy Kępno za 1991 r. ostatecznie pod koniec roku dochody 
były wyższe o ponad 10% od planowanych, czyli o kwotę 2 768 435 000 zł.

W wielu wypadkach udało się zaoszczędzić, przy pełnej realizacji danego zadania, spore sumy pieniędzy, w efekcie czego 
wydatkowano kwotę 25 139 785 000 zł, dzięki czemu uzyskano nadwyżkę, wynoszącą 1 995 319 000 zł. biorąc pod uwagę 
dochody i wydatki razem, w 1991 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości    4 763 754 000 zł, która decyzją zarządu 
miejskiego weszła w skład budżetu miasta i Gminy Kępno na 1992 rok. Wszystkie zaplanowane inwestycje i zadania zostały 
w 100% wykonane. 

rada miejska wyraziła zgodę na powołanie straży miejskiej w Kępnie oraz uchwaliła statuty dla jednostek pomocniczych 
gmin (sołectwa).

1991 r. 20.05. – obradowała rada miejska, która zmieniła nazwę kina „bajka” na historycznie uzasadnioną nazwę 
„sokolnia”. 11 listopada 1991 r. odsłonięto tablicę, upamiętniającą działalność towarzystwa Gimnastycznego „sokół” 
w latach 1898–1939. aktu tego dokonali przedstawiciele władz miasta i samorządu terytorialnego, a były naczelnik okręgu 
„sokoła” w Kępnie, jan Gandecki, przypomniał zebranym dzieje towarzystwa. budynek, w którym mieści się kino „sokol-
nia”, wybudowali działacze towarzystwa Gimnastycznego „sokół” w okresie międzywojennym. obiekt po 1945 r. stał się 
własnością państwa, mieściło się w nim kino „bajka”. po przemianach w latach 1989–1990 i uchwaleniu przez sejm ustawy 
o samorządzie terytorialnym uzgodniono, że przejdzie on w użytkowanie urzędu miasta i Gminy Kępno z przeznaczeniem 
na cele kulturalne, gdyż dawny właściciel, towarzystwo Gimnastyczne „sokół” na razie nie będzie reaktywowane.

1991 r. 27.06. – rada miejska podjęła uchwałę o powołaniu Kępińskiego centrum Kultury (KcK). nowy organ rozpoczął 
działalność 1 września 1991 r. W jego skład weszły: Kępiński dom Kultury, biblioteka publiczna i muzeum ziemi Kępińskiej.

1991 r. 27.06. – gmina Kępno przystąpiła do spółki akcyjnej „telekom–Kalisz”.
1991 r. 14.07. – mikorzyn, leżący na terenie gminy Kępno, otrzymał status miejscowości letniskowej.
1991 r. 26.09. – na mocy uchwały rady miejskiej likwidacji uległo przedsiębiorstwo budownictwa Komunalnego, 

przekształcone zostało w spółkę akcyjną. rada powzięła też decyzję, aby przedsiębiorstwo Komunalne w Kępnie wkroczyło 
na drogę prywatyzacyjną, pakiet kontrolny miał jednak pozostać w rękach rady miejskiej. na tejże sesji ustalono również 
wysokość opłat parkingowych na rynku.

od października gospodarzem nowego targowiska przy ul. polnej został Klub sportowy „polonia”, który 90% zysków 
zatrzyma odtąd na swoje potrzeby, nie otrzyma przy tym przyznawanej dotychczas dotacji.

rada powołała także Komisję działalności Gospodarczej, w skład której weszli członkowie Komisji Handlu i Komisji 
rozwoju Gospodarczego.

1991 r. 29.11. – rada miejska zmieniła nazwę ul. Kasprzaka na ul. Księdza mariana magnuszewskiego, a plac Wolności 
został przemianowany na plac Księdza ignacego nowackiego. ulica – łącząca ul. Wrocławską z ul. powstańców Wielkopol-
skich – otrzymała nazwę ul. słonecznej.

1991 r. 3.12. – odbyła się uroczysta nadzwyczajna sesja rady miejskiej poświęcona 330. rocznicy nadania Kępnu praw 
miejskich. W tej uroczystej sesji udział wzięli: wojewoda kaliski, marszałek sejmiku Wojewódzkiego, senator edward Wende 
i  miejscowe władze. Historyczny referat o  lokacji miasta wygłosił profesor stanisław nawrocki, współautor monografii 
„dzieje Kępna”. regionalista, Henryk tyszkiewicz, scharakteryzował ludność Kępna w okresie lokacji, a burmistrz, piotr 
psikus, omówił aktualną sytuację Kępna i gminy oraz działalność rady narodowej. 

burmistrz wskazał na dokonania:
– przystąpienie w 1990 r. do budowy bloku komunalnego dla 36 rodzin przy ul. cichej 6 – 200 000 000 zł,
– remonty kapitalne budynków przy ulicach: Świerczewskiego 2 (obecnie ul. solidarności) – 1 650 000 000 zł i Warszaw-

skiej 67 – 200 000 000 zł oraz na rynku 26 – 300 000 000 zł,
– budowę domu strażaka ii etap mikorzyn – 100 000 000 zł,
– dopłatę do wykupionego budynku rynek 16 – 278 000 000 zł,
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– dalszą rozbudowę szkoły podstawowej nr 3 w Kępnie – 130 000 000 zł,
– położenie dywanika asfaltowego na drogach we wsi Kierzno i osiny – 683 500 000 zł,
– modernizację oświetlenia w Świbie, przy ul. sikorskiego, Wolności i na osiedlu przemysława w Kępnie – 152 000 000 zł,
– budowę chodnika przy ul. Warszawskiej od rynku do ul. lipowej – 295 000 000 zł oraz przy ul. chopina –  

212 000 000 zł,
– kontynuację budowy kolektora a i a–c – 600 000 000 zł,
– uzbrojenie osiedla targowiska i osiedla przy ul. Grabowskiej – 1 235 000 000 zł,
– uzbrojenie terenu przy ul. osińskiej i wykup działek – 350 000 000 zł,
– budowę targowiska – 400 000 000 zł,
– wysypisko śmieci – 108 000 000 zł,
– ulicę na osiedlu 1000-lecia – 205 000 000 zł,
– wydatkowanie 400 000 000 zł na rzecz budowy sądu rejonowego w Kępnie.
W związku z  tym, iż wojewoda kaliski w  lipcu 1992 r. rozwiązał Wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 

Kalisz i przekazał obowiązki z tym związane samorządom z budżetu gminy Kępno dodatkowo wydatkowano 865 000 000 zł.
1992 r. 10.04. – uchwalenie przez radę miejską budżetu gminy na 1992 r., który wyniósł 35 539 325 000 zł. po zmianach, 

które nastąpiły w czasie realizacji budżetu, nastąpił wzrost planowanych dochodów i wydatków o około 15,39%, co stano-
wiło kwotę 41 007 184 000 zł.

ostatecznie dochody wykonano w 101,26% założeń planowanych, natomiast wydatki wyniosły 96,14% planu. W efekcie 
uzyskano nadwyżkę w wysokości 2 101 345 500 zł.

1992 r. 10.04. – rada miejska podjęła uchwałę o likwidacji, 31 sierpnia 1992 r., przedszkola samorządowego nr 3 w Kępnie. 
uchwaliła też regulaminy, dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych 
gminy Kępno oraz trybu pracy komisji konkursowych. zaaprobowała również przekazanie do zasobów mienia komunalnego 
Gminy Kępno część nieruchomości Wojewódzkiego zarządu Weterynarii – oddział rejonowy w Kępnie, a także przychyliła się 
do wniosku, aby kotłownie – należące do zakładu urządzeń chemicznych „montochem” – przekazać na rzecz gminy Kępno.

1992 r. 26.06. – na sesji rady miejskiej rozpatrywano kwestię funkcjonowania przedszkola, które chciało prowadzić 
zgromadzenie sióstr boromeuszek. zgromadzenie początkowo planowało, aby jego placówka, otrzymała status przedszkola 
publicznego, do czego gmina miała jednak zastrzeżenia. ostatecznie strony doszły do porozumienia na zasadzie, że przed-
szkole będzie niepubliczne, ale gmina będzie je częściowo dotować. do dzisiaj jedno dziecko z przedszkola sióstr borome-
uszek otrzymuje 3/4 sumy, jaką gmina dopłaca do każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

1992 r. 3.06. – po kilkumiesięcznej przerwie wznowiono wydawanie „tygodnika Kępińskiego”, najbardziej opiniotwór-
czego tytułu prasowego w Kępnie i regionie. Wpływ na przerwę w wydawaniu „tygodnika…” miał m.in. proces, jaki toczył 
się w sądzie rejonowym w Kępnie między redakcją a lekarzami z miejscowego szpitala. spór zakończył się podpisaniem 
ugody między stronami. redakcja (redaktorem naczelnym gazety pozostał nadal Włodzimierz mazurkiewicz) opatrzyła 
wydany po przerwie numer następującym komentarzem (fragmenty): Po kilku miesiącach nieobecności „Tygodnik Kępiński” 
powraca do Państwa w innej formie i innej szacie graficznej... „Tygodnik Kępiński”, który leży przed Państwem jest pewną konty-
nuacją dawnej gazety, jednocześnie jednak pragniemy, aby był on początkiem nowego etapu naszej działalności. Mamy nadzieję, 
że doświadczenie pomoże nam wybrać to, co dobre i odrzucić to, co nie sprawdziło się lub było błędne. Pragniemy być pismem 
naprawdę otwartym na różne problemy i różne punkty widzenia. Burzliwe czasy w jakich żyjemy, upadek autorytetów i wartości 
sprawiają, że rola małych, lokalnych pism, takich jak nasze, powinna polegać, jak sądzimy, na wyszukiwaniu przede wszystkim 
tego, co łączy, a nie dzieli. Nie oznacza to zgody na kłamstwo czy zło, oznacza jedynie wiarę w możliwość porozumienia się między 
ludźmi. z wcześniejszego składu redakcji z redaktorem naczelnym lojalnie pozostali: Grażyna Gatner i mirosław łapa. 

1992 r. 28.06–12.07. – burmistrz miasta i gminy Kępno piotr psikus przebywał w berlinie celem zapoznania się z funkcjo-
nowaniem samorządu terytorialnego w niemczech.

1992 r. 29.09. – rada miejska podjęła uchwałę o likwidacji przedsiębiorstwa ulic i mostów w Kępnie z siedzibą w rzetni, 
które z powodu małej ilość zamówień ponosiło straty.

1992 r. 20.10. – do użytku oddano ostatni odcinek gruntownie wyremontowanej ulicy Warszawskiej, gdzie wymieniono 
m.in. całą sieć wodociągową, gazową, założono kanalizację sanitarną, kabel energetyczny i telekomunikacyjny. położone też 
zostały nowa nawierzchnia i chodniki.

1992 r. 28.10. – obradowała rada miejska, która podjęła uchwałę o  likwidacji miejsko-Gminnego ośrodka sportu 
i  rekreacji. na sesji stwierdzono także wygaśnięcie mandatów radnych Kazimierza czworowskiego i  andrzeja drzazgi, 
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wskutek zrzeczenia się ich przez wymienionych rajców. W związku z tym rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsul-
tacji w celu uzyskania opinii wyborców w kwestii potrzeby lub zaniechania przeprowadzenia wyborów uzupełniających. po 
zasięgnięciu opinii wyborców z okręgów wyborczych nr 4 w Kępnie i nr 20 w Hanulinie rada miejska na sesji, 18 grudnia 
1992 r., postanowiła nie przeprowadzać wyborów uzupełniających w wyżej wymienionych okręgach.

1992 r. 1.12. – rada miejska podjęła uchwałę, w której zaakceptowała kierunki działania, mające na celu pełną współpra-
cę gmin: Kępno, baranów, bralin, łęka opatowska, rychtal i trzcinica na rzecz utworzenia, w ramach planowanej reformy 
samorządu terytorialnego, powiatu kępińskiego z siedzibą w Kępnie. nowa jednostka swym zasięgiem terytorialnym obejmo-
wać będzie wymienione gminy.

1992 r. 21.12. – w Kępnie nastąpiło otwarcie posterunku celnego, zlokalizowanego w części obiektów zakładu „ponar–
remo”. objął on swoją działalnością 20 gmin południowych województwa kaliskiego i rozpoczął odprawy celne w pełnym 
zakresie, zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

1992 r. 30.12. – w Kępnie nastąpiła rozbudowa przedszkoli, dzięki czemu mogły one objąć swą opieką większą ilość 
dzieci niż deklarowana przez rodziców.

aby obniżyć koszty ponoszone przez Gminę, związane z zatrudnianiem pracowników, utrzymaniem budynków i pomiesz-
czeń przedszkolnych, w związku z niewykorzystaniem w pełni możliwości opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, rada 
podjęła decyzję o likwidacji przedszkola nr 1 przy ul. dąbrowskiego. było to tym bardziej uzasadnione, że przedszkole to 
znajdowało się w rejonie miasta o dużym nasyceniu w placówki przedszkolne oraz mieściło się w budynku, który nie był 
własnością Gminy, co zwiększało koszty utrzymania placówki.

W związku z likwidacją przedszkola nr 1 dzieci z czterech oddziałów przeniesiono do przedszkola nr 5 na osiedlu 700–lecia 
oraz nowo utworzonego drugiego oddziału przedszkolnego w Żłobku miejskim w Kępnie  przy ul. Ks. piotra Wawrzyniaka.

1992 r. – rada miejska położyła nacisk na inwestycje w dziale gospodarki komunalnej, remontu i budowy dróg gminnych, 
telefonizacji, oświetlenia, remontu oraz budowy domów komunalnych w celu zmniejszenia kolejki osób i rodzin oczekują-
cych na przydział mieszkania.

realizacja tych celów wymagała dużych nakładów, w związku z tym z budżetu wykonanego na sumę 39 424 365 000 zł aż 
1/3 przeznaczono na inwestycje.

do najważniejszych należały:
– budowa dróg gminnych (osiny, Kierzno, mikorzyn) – 819 mln zł,
– telefonizacja wsi: Świba, Kierzno, Kierzenko, pustkowie Kierzeńskie oraz osiedle targowisko – 125 mln zł,
– kapitalny remont ul. szymanowskiego i chopina, zakończenie modernizacji ul. Warszawskiej – 1,433 mld zł,
– modernizacja linii oświetlenia ulicznego – 385,5 mln zł,
– inwestycje w dziale gospodarki komunalnej (rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Świba–olszowa, wymiana części sieci 

wodociągowej i gazowej w Kępnie, budowa przez teren miasta i gminy kabla światłowodowego, zakup rur dla kolektora sanitarne-
go a., który będzie odbierał i odprowadzał ścieki do oczyszczalni z południowo–zachodniej części miasta oraz rur preizolowanych 
potrzebnych do budowy sieci cieplnej dla szkoły podstawowej nr 3, bloków spółdzielni mieszkaniowej przy alei marcinkowskie-
go, kina „sokolnia” i budynku sądu rejonowego – przedsięwzięcie realizowano wspólnie z Gminami Wieruszów i baranów),

– drugostronne zasilanie miasta Kępno w gaz w rejonach ul. obrońców pokoju i terenów przyległych – 2 080 mln zł,
– zakończenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Gen. Świerczewskiego – 672 mln zł,
– dotacja na budowę domu strażaka w mikorzynie – 271 mln zł,
– przeznaczenie funduszy na rzecz budowy szpitalnego oddziału ratunkowego przy zespole opieki zdrowotnej 

w Kępnie – 800 mln zł,
– budowa w 1992 r. bloku komunalnego dla 24 rodzin przy ul. Gen. Świerczewskiego 8a (obecnie solidarności 8a) – 

ponad 3,5 mld zł.
mimo wielu trudności, w  wyniku starań zarządu miejskiego i  burmistrza, powstały w  Kępnie takie instytucje jak: 

powszechny zakład ubezpieczeń na Życie, posterunek celny oraz Kasa ubezpieczeń społecznych rolników, dzięki czemu 
utworzono nowe miejsca pracy, bowiem bezrobocie było wtedy dość wysokie, dane z  31.12.1992 r. podają liczbę 2 tysięcy 
osób. Gmina, aby je zmniejszyć, organizowała dla bezrobotnych prace interwencyjne i roboty publiczne.

1993 r. 18.03. – rada miejska uchwaliła budżet na 1993 rok. W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę 45 868 
386 700 zł, natomiast faktycznie do budżetu Gminy wpłynęło 45 386 679 200 zł, co stanowiło 98,9% planu. z kolei realne 
wydatki budżetu to kwota 45 616 297 000 zł, co oznaczało, że wydano o 229 617 800 zł więcej niż uzyskano rzeczywistych 
wpływów. ten niedobór został pokryty z nadwyżki budżetowej, jaką Gmina osiągnęła w 1992 roku.
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na tej sesji rada zadecydowała o przystąpieniu Gminy Kępno do towarzystwa ubezpieczeń społecznych, którego działal-
ność oparta była na wzajemności. Gmina przystąpiła do towarzystwa na prawach członka, wykupując jednocześnie 250 
udziałów na sumę 2,5 mln zł.

na wniosek towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej rada podjęła jeszcze uchwałę w sprawie wyboru hymnu miejskie-
go, którym została „piosenka jubileuszowa” autorstwa Władysława turowskiego w aranżacji barbary jabłońskiej.

1993 r. 30.08. – rada miejska nadała tytuł Honorowego obywatela miasta i Gminy Kępno romanowi trillerowi, miesz-
kańcowi padeborn w niemczech. 

roman triller – prezes niemieckiej Fundacji Fredrich mulka stieftung – był inicjatorem akcji pomocy dla kępińskiego 
szpitala. pomoc ta, udzielana od 1981 r. w postaci leków i sprzętu medycznego, wyniosła w sumie 2 000 000 marek.

12 kwietnia 1994 r. podczas pobytu w polsce romana trillera odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zacnego gościa, 
w czasie którego burmistrz piotr psikus podziękował za przekazane dary medyczne, a następnie wręczył panu romanowi 
trillerowi dokument o nadaniu tytułu Honorowego obywatela miasta i Gminy Kępno.

na tejże sesji rada miejska postanowiła przystąpić do związku miast polskich. organizacja ta powstała w 1917 r. i działała 
w polsce w okresie międzywojennym. jej poczynania zostały wznowione po wyborach samorządowych w 1990 r., a konkret-
ną działalność rozpoczęła od stycznia 1991 roku.

na Kongresie restytucyjnym związku miast polskich w poznaniu uznano, że do najpilniejszych potrzeb miast w polsce należą: 
opracowanie programu budownictwa, regulacja kwestii finansowych miast, gospodarka gruntami miejskimi i obrona miast.

W czerwcu 2008 r. do związku należało 312 miast w polsce.
1993 r. 14.12. – rada miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji terenowego zespołu usług projektowych w Kępnie. 

podjęto taką decyzję, gdyż mieszkańcy gminy mieli możliwość dostępu i wyboru projektantów na zasadach wolnego rynku. 
1993 r. 20.12. – ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego zarządu miejskiego w Kępnie – „Wiadomości 

z Kępińskiego ratusza”.
Władze samorządowe w Kępnie nadal kładły nacisk na realizację inwestycji, które polepszały warunki życia mieszkańców 

miasta i gminy Kępno. do takich działań należą:
– inwestycja wodociągowa Świba–olszowa, stacja uzdatniania wody mechnice, opracowanie dokumentacji technicznej –  

6 611 900 000 zł,
– stacja uzdatniania wody Kępno – 658 297 000 zł,
– budowa ciepłociągu do budynku sądu rejonowego, kina „sokolnia”, szkoły podstawowej nr 3 i osiedla 1000–lecia –  

2 225 000 000 zł,
– wykonanie węzła cieplnego w miejscu kotłowni osiedlowej na al. marcinkowskiego – 155 000 000 zł,
– budowa kolektora sanitarnego od oczyszczalni ścieków do rejonu ul. młyńskiej – 700 000 000 zł,
– budowa sieci gazowych na terenie miasta Kępno (ul. Wrocławska, osiedle mściwoja) oraz drugostronne zasilanie miasta 

Kępno w gaz – 810 000 000 zł,
– drogi w gminie, ulice i chodniki w mieście – 14 180 467 000 zł,
– zakończenie budowy bloku komunalnego dla 36 rodzin przy ul. zacisze 1a, który został oddany do użytku w 1992 r., 

wydano blisko 3 miliardy zł,
– budowa domu strażaka w mikorzynie – 490 000 000 zł.
1994 r. 21.03. – wojewoda kaliski odwołał Władysława Garbińskiego z funkcji kierownika urzędu rejonowego w Kępnie. 

nowym kierownikiem został mianowany Witold jankowski.
1994 r. 30.03. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 1994 rok. po stronie dochodów zaplanowano  

55 894 505 000 zł, natomiast wydatki określono na sumę 58 953 871 000 zł. pod koniec roku dochody zamknęły się faktycz-
nie kwotą 58 216 663 000 zł, a realne wydatki wyniosły 61 275 871 000 zł.

1994 r. I  półrocze – z  inicjatywy piotra psikusa, józefa Wojciecha sosnowskiego i aleksandra Woźniaka utworzone 
zostało lokalne ugrupowanie o nazwie Kępińska inicjatywa samorządowa (Kis), której przewodniczącym został dr Kajetan 
pakowski. program ugrupowania skupiał się przede wszystkim na wszechstronnym rozwoju miasta i gminy Kępno. W dekla-
racji wyborczej Kis–u napisano: Jesteśmy dobrowolnym zrzeszeniem grupy mieszkańców miasta i  gminy Kępno. Pomijamy 
swoje poglądy polityczne i światopoglądowe, stawiamy za cel główny dobro i rozwój naszego miasta i gminy.

1994 r. 19.06. – w całym kraju odbyły się wybory do samorządów. W Kępnie oprócz kandydatów na radnych z trzech 
partii (polskie stronnictwo ludowe, sojusz lewicy demokratycznej, stronnictwo ludowo–chrześcijańskie) udział brali 
przedstawiciele trzech miejscowych ugrupowań (Kępińska inicjatywa samorządowa, ludowy Komitet Wyborczy, Kępiń-
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skie ugrupowanie Wyborcze – do chwili obecnej przetrwała Kępińska inicjatywa samorządowa) oraz osoby z dziewiętnastu 
różnych instytucji, związków, stowarzyszeń, organizacji oraz kandydaci niezależni.

Tabela nr 61: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów wybranych radnymi do Rady Miejskiej 19.06.1994 r.

Kolejny
numer

Kandydaci, którzy uzyskali 
mandat radnego

Nazwa listy wyborczej
Liczba 
głosów

1. Krzysztof Kempa Kępińska inicjatywa samorządowa 126
2. andrzej Kubot Kępińska inicjatywa samorządowa 90
3. Kazimierz martynowski Kępińska inicjatywa samorządowa 105
4. Krzysztof rudziński Kępińska inicjatywa samorządowa 83
5. antoni smołka Kępińska inicjatywa samorządowa 83
6. józef Wojciech sosnowski Kępińska inicjatywa samorządowa 52
7. zdzisława szymańska Kępińska inicjatywa samorządowa 105
8. Henryk tyszkiewicz Kępińska inicjatywa samorządowa 57
9. eugeniusz Grzesiak sojusz lewicy demokratycznej 95

10. mieczysław Królikowski sojusz lewicy demokratycznej 108
11. alicja młot sojusz lewicy demokratycznej 97
12. ryszard przybylski sojusz lewicy demokratycznej 105
13. jerzy trzmiel sojusz lewicy demokratycznej 160
14. Henryk cierlak rady sołectw mechnice i domanin 117
15. Kazimierz Klein rada sołectwa ostrówiec 134
16. Kazimierz mądry rada sołectwa Kierzenko 124
17. stanisław mizera Komitet Wyborczy spółdzielni mieszkaniowej 79
18. jerzy stodolny Komitet Wyborczy spółdzielni mieszkaniowej 90
19. anna Wojtaszek ludowy Komitet Wyborczy 101
20. andrzej Kaźmierczak niezależny 68
21. zofia lubińska niezależny 77
22. alicja małek niezależny 169
23. Krzysztof marczak niezależny 124
24. marian pajkert niezależny 91
25. roman siudy niezależny 119
26. andrzej stachowiak niezależny 106
27. Władysław Wajerowski niezależny 72
28. Wiesław Walas niezależny 65

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 9 z 25.06.1994 r. 

1994 r. 2.07. – odbyła się – pierwsza po wyborach – sesja rady miejskiej w Kępnie, podczas której wybrano przewodniczą-
cego rady i jego zastępców. na przewodniczącego kandydowali jerzy trzmiel z sojuszu lewicy demokratycznej i Wojciech 
sosnowski z  Kępińskiej inicjatywy samorządowej. przewodniczącym rady został wybrany jerzy trzmiel, który uzyskał  
18 głosów (józef Wojciech sosnowski 10). Wiceprzewodniczącymi rady wybrano: Krzysztofa rudzińskiego (Kis) i mariana 
pajkerta (niezależny). W sejmiku Wojewódzkim radę miejską w Kępnie reprezentowali: andrzej Kaźmierczak (niezależ-
ny) i andrzej stachowiak (niezależny). na sesji powołano pięć stałych komisji rady (w poprzedniej kadencji było siedem): 
Komisję rewizyjną, Komisję mieszkaniową, Komisję Gospodarczą i budżetu, Komisję oświaty, zdrowia, spraw socjalnych, 
Kultury i sportu, Komisję przestrzegania prawa, porządku publicznego i samorządności.

radni ustalili także tryb wyboru burmistrza. do 6 lipca 1994 r. przyjmowano zgłoszenia pisemne, następnego dnia 
odbywały się przesłuchania kandydatów.

1994 r. 2.07. – na drugiej sesji rady miejskiej wybrano burmistrza. na stanowisko kandydowali: ryszard przybylski 
(sojusz lewicy demokratycznej) i piotr psikus (Kępińska inicjatywa samorządowa). burmistrzem ponownie został wybrany 
piotr psikus, który uzyskał 20 głosów (ryszard przybylski 8). zastępcą burmistrza został andrzej stachowiak, na którego 
głosowało 20 radnych.

1994 r. 10.11. – odbyła się sesja rady miejskiej, na której zatwierdzone zostały zmiany w statucie miasta i Gminy Kępno. 
dokument uzupełniony został o paragraf, który mówił, iż radni mogą tworzyć kluby poselskie, sprecyzowana została też 
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wysokość diety. jeśli radny w ciągu jednego dnia uczestniczył w więcej niż w jednym posiedzeniu obowiązywała dieta najwyż-
sza. zmiany nastąpiły także w  regulaminie organizacyjnym urzędu miasta i  Gminy Kępno. ustanowiono nowy podział 
komórek organizacyjnych i  samodzielnych stanowisk pracy. na sesji omówiono także sprawę gospodarki mieszkaniami 
komunalnymi. duża ilość osób oczekiwała wtedy na przydział mieszkania, stąd ten punkt posiedzenia. lokali komunalnych 
było bardzo mało, co powodowało, że na mieszkanie czekano latami. W związku z tym ustalone zostały kryteria uzyskania 
prawa do najmu komunalnego lokalu mieszkaniowego. 

1994 r. 30.12. – rada miejska w Kępnie powołała komisję dyscyplinarną pierwszej instancji, która orzekała w sprawach 
dotyczących naruszenia obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych miasta i gminy Kępno. 23 lutego 
1995 r. rada miejska powołała komisję dyscyplinarną ii instancji, orzekającą za naruszenie obowiązków przez mianowanych 
pracowników samorządowych miasta i gminy Kępno.

W 1994 r. Gmina Kępno prowadziła nadal politykę inwestycyjną w celu uzupełnienia zaległości z zakresu gospodarki 
komunalnej, budowy oraz remontu dróg, ulic i chodników, a także zwiększenia zasobów mieszkań komunalnych.

W 1994 r. na inwestycje przeznaczono 11 142 467 000 zł, co stanowiło 20,16% całości wydatków.
do najważniejszych należą:
– rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody – zbiorników wyrównawczych i przepompowni ii,
– doprowadzenie wody do mianowic,
– rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody do mechnic – będzie ona służyć także mikorzynowi i mianowicom,
– budowa kolektora sanitarnego dla północno–zachodniej części miasta – dotyczy to ulic: młyńskiej, Wieluńskiej 

i radosnej. W konsekwencji kolektor obejmie rejon osiedla odrodzenia,
– dalsza wymiana sieci gazowej – inwestycje te finansowały przedsiębiorstwa gazownicze z Kalisza i poznania,
– kontynuacja telefonizacji miasta i  gminy Kępno z  budżetu gminy (osiedle mściwoja, ulice: estkowskiego, Walki 

młodych, Krasickiego oraz przez osiny do szklarki mielęckiej, przybyszowa i rzetni).
1995 r. 30.03. – rada miejska uchwaliła budżet miasta i Gminy Kępno. planowane dochody miały wynieść 7 596 161 

zł, a wykonano je na kwotę 8 776 021 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 7 515 000 zł, a wykonano na sumę  
9 386 264 zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 3 338 663 zł, czyli 35,6% ogółu wydatków.

1995 r. 14.09. – rada miejska w związku z przejęciem od 1996 r. szkół podstawowych powołała komisję, która miała 
przeprowadzić inwentaryzację mienia placówek szkolnych.

1996 r. 1.01. – Gmina Kępno przejęła prowadzenie 13 szkół podstawowych, w tym 2 filie w osinach i rzetni.
1996 r. 30.05. – Gmina Kępno przystąpiła do spółki akcyjnej bank cukrownictwa „cukrownik” s.a. we Wrocławiu. 

W następnym roku wycofano się z tej decyzji.
1996 r. 4.07. – rada miejska podjęła uchwałę, dotyczącą regulaminu oceny pracowników samorządowych. uchwała 

przewidywała trzy oceny: pozytywną, zadowalającą i negatywną. oceną pracowników zajmować się miała siedmioosobowa 
komisja.

na tejże sesji rada miejska zadecydowała o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie administracja 
domów mieszkalnych (adm) w Kępnie.

1996 r. 28.11. – rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie hali sportowej. spośród sześciu propozycji wybrano ofertę 
przedstawioną przez ostrzeszowską firmę „trasko” wyspecjalizowaną w konstrukcjach stalowych. 12 grudnia 1996 r. Gmina 
zawarła umowę o dofinansowaniu hali z Głównym urzędem Kultury Fizycznej i turystyki. urząd przyznał dotację na budowę 
hali sportowej w Kępnie w wysokości 1 926 000,00 zł, natomiast urząd marszałkowski dofinansował budowę hali kwotą  
30 000,00 zł. Wartość całej inwestycji zaplanowano na sumę 9 237 489,55 zł.

1996 r. 12.12. – rada miejska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „budowa hali sportowej w Kępnie”.
1996 r. 30.12. – odbyło się posiedzenie rady miejskiej, na którym uchwalono budżet miasta i Gminy Kępno na 1997 rok. 

dochody własne Gminy planowane były w budżecie w wysokości 16 610 691 zł, dochody na zadania zlecone i powierzone 
miały wynieść 1 484 551 zł, co razem dało sumę 18 095 242 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany i korekty w planowanych dochodach i ostatecznie zamknęły się kwotą 20 558 976 zł, 
natomiast wydatki zaplanowano na sumę 17 275 242 zł, a wykonano na kwotę 19 719 772 zł, z tego na realizację zadań 
inwestycyjnych przeznaczono 4 006 502 zł, czyli 20,32% wszystkich wydatków.

1997 r. 30.01. – miasto i Gmina Kępno przystąpiło do programu „bezpieczne miasto”. przedsięwzięcie zakładało ograni-
czenie przestępczości w około 100 małych i średnich miastach, w ścisłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, 
Kościołów, mediów i innych instytucji. 
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1997 r. – ustalenie i uchwalenie przez radę miejską „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kępno”.

1997 r. 20.05. – rada miejska przegłosowała uchwałę o zakresie i zasadach przyznawania dotacji finansowych z budżetu 
Gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej oraz dofinansowanie innych podmiotów, 
prowadzących działalność w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. na sesji rada postano-
wiła też przystąpić do spółki „oświetlenie uliczne i drogowe – spółka z o.o.”, która powstała przy końcu 1996 r. w ramach 
restrukturyzacji energetyki Kaliskiej s.a. 

przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w styczniu 1997 r. i objęło obszar całego województwa kaliskiego i konińskiego. 
spółka wyróżniała się wśród innych firm z branży innowacyjnością, nowatorstwem w sposobie zarządzania i wysoką jakością 
oferowanych usług.

1997 r. 3.07. – rada miejska podjęła decyzję o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Wodocią-
gi Kępińskie spółka z o.o.”.

Wyraziła także zgodę na zbycie należących do Gminy Kępno akcji przedsiębiorstwa Komunalnego saga s.a. w Kępnie 
oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz energetyki Kaliskiej urządzeń energetycznych stanowiących przyłącze energetycz-
ne hali sportowej w Kępnie.

1997 r. 30.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 1998 rok. planowane dochody własne zamknęły się 
w kwocie 25 579 587 zł, do tego doliczyć należało dotacje na zadania zlecone i powierzone na sumę 2 746 157 zł, co razem 
dało sumę 28 325 744 zł. Wykonanie dochodów własnych to kwota 25 560 196 zł, natomiast dochody ogółem objęły sumę  
28 306 353 zł. Wydatki na zadania własne zaplanowano na kwotę 27 168 587 zł, a wykonanie wyniosło 26 322 410 zł, 
natomiast planowane wydatki ogółem to suma 29 914 744 zł, a wykonanie to kwota 29 068 567 zł, z tego na realizację inwesty-
cji przeznaczono 7 972 579 zł, czyli 28,67% budżetu.

1998 r. 15.01. – za kwotę 4,2 mln zł sprzedano rozlewnię gazu, należącą do Gminy. Środki z tej transakcji przeznaczono 
na cele inwestycyjne. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi na kępińskiej scenie politycznej zaczęły tworzyć się i działać 
różnorodne ugrupowania, które dążyły do zdobycia, jak największej ilości mandatów radnych w  gminie Kępno oraz 
w mającym powstać od 1 stycznia 1999 r. powiecie kępińskim.

1998 r. 10.03. – z inicjatywy Kępińskiego Koła ruchu społecznego akcja Wyborcza „solidarność” doszło przed wybora-
mi samorządowymi do porozumienia ugrupowań prawicowych. pod tekstem porozumienia podpisali się przedstawiciele 
następujących partii, ugrupowań i  stowarzyszeń: mKK (miejskiej Komisji Koordynacyjnej) niezależnego samorządnego 
związku zawodowego „solidarność” – jacek Śródka, niezależnego samorządnego związku zawodowego „solidarność” 
rolników indywidualnych – Feliks mieszała, ruchu społecznego akcja Wyborcza „solidarność” – Włodzimierz mazurkie-
wicz, zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego – K. tęsiorowska, ruchu odbudowy polski – tadeusz Wincencik, Świato-
wego związku Żołnierzy armii Krajowej – edward marczak, stowarzyszenia represjonowanych Żołnierzy batalionów – 
zygmunt zieliński oraz towarzystwa miłośników lwowa i Kresów Wschodnich – Kazimierz dradrach. 

W § 3 porozumienia napisano: Celem koalicji ugrupowań jest wspólny udział w tegorocznych wyborach samorządowych 
i  powiatowych poprzez wyłonienie, promowanie oraz przeprowadzenie przez proces wyborczy kandydatów chrześcijańskiej 
prawicy. Po wyborach radni utworzą wspólny Klub Radnych Porozumienia Samorządowego AWS Ziemi Kępińskiej. 

14 kwietnia 1998 r. powołany został Komitet Wyborczy aWs ziemi Kępińskiej (KW aWs ziemi Kępińskiej). przewod-
niczącym został jacek Śródka, zastępcami: Włodzimierz mazurkiewicz i  andrzej rozwadowski, sekretarzem – zygmunt 
Kuczyński.

27 lipca 1998 r. doszło do parafowania umowy koalicyjnej między porozumieniem samorządowym aWs ziemi Kępiń-
skiej (jacek Śródka) a Kołem unii Wolności w Kępnie (andrzej rozwadowski). W ten sposób powstało aWs – uW razem 
porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej. na wejście do porozumienia zdecydowała się także Kępińska inicjatywa samorzą-
dowa (Kis). przewodniczącym porozumienia został jacek Śródka, a jego zastępcami: Włodzimierz mazurkiewicz i andrzej 
rozwadowski.

998 r. 1.07. – odbyło się pierwsze założycielskie walne zgromadzenie o nazwie Forum społeczno–Gospodarcze w Kępnie. 
przewodniczącym forum został wybrany jerzy trzmiel, jego zastępcami byli zygmunt nowacki i Władysław rogowski, skarb-
nikiem – jan trojak, sekretarzem – Krzysztof dąbrowski. Forum określiło się jako ugrupowanie apolityczne, które powinno 
mieć swoich przedstawicieli we władzach samorządowych i powiatowych. do nowego ugrupowania zapisało się 56 członków.
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1998 r. 24.07. – parlament uchwalił ustawę, wprowadzającą trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednost-
kami zostały: gminy, powiaty i województwa. utworzono 16 województw. 7 sierpnia rada ministrów wydała rozporządzenie 
w sprawie utworzenia powiatów. W załączeniu do tego rozporządzenia w części XV jest mowa o  tym, że województwo 
wielkopolskie obejmuje 31 powiatów ziemskich i 4 grodzkie, a pod pozycją 8. występuje powiat kępiński z siedzibą władz 
w Kępnie. W jego skład wchodzą gminy: baranów, bralin, Kępno, łęka opatowska, perzów, rychtal i trzcinica. powierzchnia 
powiatu wynosi 608 km2, a liczba ludności około 56 000 osób.

1998 r. sierpień – w  Kępnie powstał Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”, w  skład którego weszły różne 
organizacje, ugrupowania i partie: Forum społeczno–Gospodarcze, polskie stronnictwo ludowe, Kółka rolnicze, ochotni-
cze straże pożarne, ludowe zespoły sportowe i Koła Gospodyń Wiejskich. przewodniczącym Komitetu Wyborczego został 
wybrany jerzy trzmiel.

1998 r. – rada miejska podjęła uchwałę o budowie szkoły podstawowej i Gimnazjum w mikorzynie.
1998 r. 2.09. – nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby miejsko–Gminnego ośrodka pomocy społecznej (mGops) 

i Środowiskowego domu samopomocy (Śds). Kierownikiem ośrodka została urszula rozwadowska, która funkcję tę pełniła 
przez wiele lat.

1998 r. 19.06 – odbyła się ostatnia, 46. sesja drugiej kadencji rady miejskiej w Kępnie. W czasie sesji burmistrz piotr 
psikus zdał sprawozdanie z działalności rady miejskiej i urzędu miasta i Gminy Kępno. W sprawozdaniu przedstawił, jak 
przebiegała realizacja budżetów za poszczególne lata (1995–1998), uchwalonych przez radę miejską w Kępnie, omówił też, 
jak wyglądało wcielanie w życie zaplanowanych inwestycji, np.:

– budowy wodociągów w miejscowościach: rzetnia, mechnice–mikorzyn, mianowice, Kierzenko, Krążkowy, Kliny (i i ii 
etap), olendry, szklarka mielęcka oraz w Kępnie wzdłuż ulicy poznańskiej,

– budowy oczyszczalni ścieków we wsi rzetnia,
– zakończenia budowy stacji uzdatniania wody w Kępnie – przepompownia ii i zbiorniki wyrównawcze,
– budowy stacji uzdatniania wody w mechnicach,
– budowy sieci gazowej we wsi osiny,
– budowy sieci telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi rzetnia,

Umowa koalicyjna zawarta między 
Porozumieniem Samorządowym AWS Ziemi Kępińskiej a Unią 

Wolności (Koło w Kępnie) – 27.07.1998 r., 
ze zbiorów prywatnych Włodzimierza mazurkiewicza

Porozumienie zawarte przez ugrupowania prawicowych organiza-
cji politycznych, 

społecznych regionu kępińskiego, zawarte 10.03.1998 r., 
ze zbiorów prywatnych andrzeja mikołajczyka
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– budowy kolektorów sanitarnych – drugi etap: ul. Wieluńska do radosnej, ul. Wesoła od oczyszczalni ścieków do ul. 
młyńskiej, Wieluńskiej i radosnej, ul. sienkiewicza,

– modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: sienkiewicza, dąbrowskiego, Hanki sawickiej, ogrodowej i Gimna-
zjalnej,

– budowy nawierzchni ulic: orzeszkowej (i etap), sierocej, alei marcinkowskiego (i etap), starej Grobli, budowa drogi 
we wsi myjomice, drogi łączącej Hanulin i zosin, modernizacja ulic: młyńskiej, sienkiewicza, łąkowej i spokojnej w Kępnie,

– doposażenia w sprzęt komputerowy urzędu miasta i Gminy w Kępnie,
– rozpoczęcia i realizacji budowy hali widowiskowo–sportowej,
– rozpoczęcia budowy budynku socjalnego,
– remontu szkół i przedszkoli,
– zmodernizowania budynku ośrodka pomocy społecznej.
W sumie na inwestycje w latach 1995–1998 wydano 22 236 767 zł, co stanowiło 29,46% całości wydatków w okresie 

drugiej kadencji rady miejskiej.

Tabela nr 62: Rozwój infrastruktury technicznej miasta i gminy Kępno w latach 1995–1998

Lp. Wyszczególnienie
Stan w dniu

31.12.1994 r. 31.07.1998 r.

1.
sieć wodociągowa (km)

miasto:
gmina:

38,00
51,00

55,00
117,00

2.
sieć kanalizacyjna (km)

miasto: 22,00 26,00
3. sieć ciepłownicza (km) 7,00 10,00
4. Wysypisko śmieci (ha) 3,00 3,00

5.
drogi (km)

lokalne:
gminne:

12,00
70,00

12,00
70,00

6.

sieć telefoniczna – długość sieci (km)
miasto:
gmina:

liczba abonentów (szt.)
miasto:
gmina:

28,00
31,00

2470
444

30,00
31,00

4648
787

7.
sieć gazowa (km)

miasto:
gmina:

33,00
36,00
4,00

8.

oświetlenie uliczne – ilość punktów oświetleniowych
miasto:
gmina:
razem:

758
662

1420

809
689

1498
Źródło: raport z pracy samorządu miasta i gminy Kępno od 27 maja 1994 r. do 11 października 1998 r. burmistrz miasta i gminy Kępno 
inż. piotr psikus, Kępno, 30 września 1998 r.

1998 r. 13.09. – na kępińskim rynku Forum społeczno–Gospodarcze rozpoczęło oficjalną kampanię wyborczą, organi-
zując festyn, podczas którego omówiono program i zaprezentowano kandydatów na radnych.

1998 r. 20.09. – Komitet Wyborczy porozumienie prawicy „razem” zorganizował na kępińskim rynku festyn wyborczy. 
przedstawiono program porozumienia prawicy i zaprezentowano kandydatów na radnych do Gminy Kępno i powiatu Kępiń-
skiego.

1998 r. 11.10. – w kraju odbyły się wybory samorządowe do rad wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo). 
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Tabela nr 63: Liczba głosów uzyskana przez partie i ugrupowania na terenie miasta i gminy Kępno w wyborach samorządowych 11 listopada 1998 r.

nr listy nazwa partii lub ugrupowania ilość głosów

1. sojusz lewicy demokratycznej 1983
7. Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne” 3192
8. Komitet Wyborczy porozumienie prawicy „razem” 3217

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 40 z 16.10.1998 r. i nr 41 z 23.10.1998 r.

Tabela nr 64: Radni Rady Miejskiej w Kępnie – wybory samorządowe z 11.10.1998 r. 

Kolejny
numer

Kandydaci, którzy uzyskali 
mandat radnego

Nazwa listy wyborczej

1. andrzej drzazga porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
2. stanisław Feja porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
3. urszula Goździcka porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
4. barbara Góra porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
5. sylwester Kasperkiewicz porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
6. Wanda lepka porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
7. ewa nowak porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
8. józef Wojciech sosnowski porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
9. andrzej stachowiak porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”

10. brunon tyc porozumienie prawicy ziemi Kępińskiej „razem”
11. jan blabuś Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
12. jerzy cegła Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
13. Henryk cierlak Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
14. Kazimierz czworowski Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
15. Krzysztof dąbrowski Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
16. maciej Kaźmierczak Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
17. Kazimierz mądry Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
18. zygmunt nowacki Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
19. jan sienkiewicz Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
20. adam tęsiorowski Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
21. sylwester Walerowicz Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
22. anna Wojtaszek Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne”
23. bogdan Gudra sojusz lewicy demokratycznej
24. maria Królikowska sojusz lewicy demokratycznej
25. tadeusz podyma sojusz lewicy demokratycznej
26. Krystyna sumisławska sojusz lewicy demokratycznej
27. mieczysław szkudlarek sojusz lewicy demokratycznej
28. maria Witek sojusz lewicy demokratycznej

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 40 z 16.10.1998 r.

Frekwencja w mieście i gminie Kępno wyniosła 50,77%. 
W Kępnie dwa duże bloki i sld zdominowały miejscową scenę polityczną, natomiast małe prawicowe ugrupowania nie 

zdobyły żadnego mandatu radnego. 
1998 r. 29.10. – odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady miejskiej w Kępnie. na przewodniczącego rady zgłoszo-

no andrzeja stachowiaka z  porozumienia prawicy „razem” i Krzysztofa dąbrowskiego z  „porozumienia społecznego”. 
W wyniku głosowania przewodniczącym rady został andrzej stachowiak, który uzyskał 20 głosów (Krzysztof dąbrowski 8). 
na funkcję wiceprzewodniczących rady zgłoszono trzy kandydatury: jana blabusia z porozumienia społecznego, Krystynę 
sumisławską z sld i Henryka cierlaka z Forum społeczno–Gospodarczego. najwięcej głosów uzyskała Krystyna sumisław-
ska (21) i jan blabuś (20). na sesji odbyły się też wybory burmistrza miasta i gminy Kępno. porozumienie prawicy „razem” 
zgłosiło piotra psikusa. nie zgłoszono innych propozycji. piotr psikus otrzymał 28 głosów i pozostał na następną kadencję 
burmistrzem miasta i gminy Kępno.
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1998 r. 4.11. – odbyła się druga sesja rady miejskiej, na której wiceburmistrzem wybrano ryszarda przybylskiego – 
otrzymał 23 głosy. do zarządu kandydowali: maria Witek, Kazimierz mądry, adam tęsiorowski, andrzej drzazga, Wojciech 
sosnowski.

W wyniku głosowania maria Witek, józef Wojciech sosnowski i andrzej drzazga otrzymali po 25 głosów, adam tęsio-
rowski – 23, Kazimierz mądry – 21, dzięki tym wynikom, wszyscy weszli w skład zarządu miejskiego, który liczył 6 osób.

19 listopada 1998 r. powołane zostały stałe komisje rady: budżetu i rozwoju Gospodarczego, oświaty, Kultury, sportu, 
zdrowia i ochrony Środowiska, przestrzegania prawa i porządku publicznego, mieszkaniowa oraz rewizyjna.

1999 r. 17.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy na 1999 rok. dochody budżetu na 1999 r. zaplanowano ogółem 
w kwocie 27 737 910 zł, wykonane dochody wyniosły 27 219 973 zł, co stanowiło 98,13% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu na 1999 r. zaplanowano ogółem w wysokości 29 053 362 zł. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 
28 381 750 zł, co stanowiło 97,69% kwoty planowanej, z tego na oświatę wydano 11 387 905 zł, co stanowiło 40,13% wszyst-
kich wydatków. tak duża suma na oświatę wynikała z wdrożenia w życie w roku szkolnym 1999/2000 reformy szkolnictwa. 
ośmioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w  6-letnią szkołę podstawową, jednocześnie utworzono 3-letnie 
gimnazja, których organem prowadzącym stała się gmina. W dotychczasowych 4-letnich liceach naukę ograniczono do 3 lat, 
a ich organem prowadzącym stał się powiat.

1999 r. 27.05. – rada miejska w Kępnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki Konsorcjum centrum logistyczne 
„mój sklep” s.a. Gmina Kępno wykupiła udziały w kapitale zakładowym spółki na kwotę 35 000 zł. celem konsorcjum było 
propagowanie i kupowanie polskich towarów oraz skonsolidowanie lokalnych produktów.

1999 r. 24.08. – uchwałą rady miejskiej utworzony został Kępiński ośrodek sportu i rekreacji (Kosir). zgodnie ze 
statutem Kosir działa w formie prawno–organizacyjnej jednostki budżetowej. realizuje zadania gminy w dziedzinie promo-
cji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji oraz kultury. przedmiotem działania 
Kosir–u jest współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami, 
działającymi na terenie gminy Kępno. 

Kosir administruje i zarządza obiektami: halą sportową przy ul. Walki młodych, stadionem sportowym wraz z przyna-
leżnymi budynkami, zbiornikiem wodnym przy hali oraz terenem towarzyszącym. oficjalne otwarcie hali widowiskowo–
sportowej nastąpiło 23 października 2000 roku. Koszt budowy hali wyniósł 9 658 724 zł. Gmina z urzędu Kultury Fizycznej 
i turystyki otrzymała dotację na kwotę 1 926 000 zł, a z urzędu marszałkowskiego 30 000 zł. W sierpniu 2001 r. w konkur-
sie „mister budownictwa południowej Wielkopolski” na najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt budowlany w 2000 r. 
w kategorii budownictwa użyteczności publicznej tytuł mistera budownictwa otrzymał budynek hali sportowo-widowisko-
wej w Kępnie.

1999 r. 15.07. – rada miejska podjęła uchwałę, która przewidywała budowę szkoły podstawowej w mikorzynie ponad 
plan ustalony w budżecie Gminy Kępno na 1999 rok. Koszt inwestycji zaplanowano na około 7 003 581 zł. W 1999 r. wydat-
kowana zostanie ponadplanowo kwota 286 893 zł, a 6 716 688 zł rozłożone zostanie na lata 2000–2002. budowa szkoły 
podstawowej w mikorzynie stała się konieczna ze względu na wejście w życie od roku szkolnego 1999/2000 reformy szkolnej.

Budynek Hali Sportowej, 
żródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno w fotografii, 

wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 31

Uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej 
w Kępnie 23.10.2000 r., 

żródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno w fotografii, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 27
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nowy obiekt wybudowano w  ciągu 11 miesięcy (wrzesień 1999 r. – sierpień 2000 r.) ostateczny koszt budowy obiektów 
szkolnych wyniósł 6 279 038,65 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Kuratorium oświaty w poznaniu na kwotę 390 000 zł 
i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu 3688,52 zł. nauka w nowej szkole rozpoczęła się 
w roku szkolnym 2000/2001, z oficjalnym otwarciem czekano do 4 września 2001 r., kiedy zakończono budowę sali gimnastycznej.

1999 r. 24.08. – rada miejska podjęła decyzję o objęciu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki „oświetlenie uliczne i drogowe” sp. z o.o. podobną decyzję podjęła Gmina Kępno 16.12.1999 r. i kilka razy w następ-
nych latach.

1999 r. 31.08. – rada miejska przyjęła program gospodarczy na lata 1999–2004. do najważniejszych zaplanowanych 
inwestycji należały:

– przebudowa oczyszczalni ścieków w Kępnie,
– budowa kotłowni miejskiej,
– regulacja rzeki samicy,
– budowa szkoły w mikorzynie,
– budowa sal gimnastycznych w olszowie oraz Krążkowych,
– modernizacja budynku szkoły podstawowej w myjomicach,
– budowa przedszkola,
– ukończenie hali sportowej wraz z wyposażeniem,
– przebudowa Kosir w Kępnie i osr mikorzyn oraz boiska „przemysława”,
– budowa krytej pływalni z infrastrukturą,
– modernizacja ratusza w Kępnie,
– modernizacja pałacu w Kierznie,
– modernizacja kina miejskiego,
– modernizacja budynków komunalnych
– centrum logistyczne,
– kanalizacja miasta Kępna,
– kanalizacja wsi w gminie Kępno,
– modernizacja dróg gminnych,
– budowa obwodnicy miasta Kępna,
– uzbrojenie nowych terenów budowlanych,
– budowa obwodnicy w miejscowości olszowa,
– telefonizacja gminy,
– gazyfikacja gminy Kępno,
– modernizacja sieci elektrycznych.
1999 r. 30.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2000 r., który zakładał dochody w wysokości 26 309 957 zł łącznie 

z dotacjami na zadania zlecone. W wyniku zmian i korekt wartość planowanych dochodów pod koniec roku zamknęła się 
kwotą 28 694 077 zł, natomiast ostatecznie wykonane dochody wynosiły 27 593 317 zł. Wydatki zaplanowano ogółem na 

Budynek nowej szkoły w Mikorzynie, 
źródło: Kronika zespołu szkół w mikorzynie

Uroczystość otwarcia szkoły w Mikorzynie 4.09.2001 r., 
ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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kwotę 29 617 675 zł, natomiast ich wykonanie osiągnęło wysokość 28 419 483 zł. na wykonanie wszystkich założeń inwesty-
cyjnych wydano ogółem 4 406 082 zł, co stanowi 15,50% ogółu wydatków.

2000 r. 25.05. – rada miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z kapitałem prywatnym w sprawie wspólnej 
inwestycji pod nazwą „budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. młyńskiej 24”. budynek ten został oddany 
do użytku 22 czerwca 2002 roku. Koszt domu to 440 773,83 zł. na podobnych warunkach wzniesiony został blok komunalny 
przy ul. Wieluńskiej 7. 2 października 2002 r. Gmina Kępno, administracja domów miejskich Kępno sp. z o. o. oraz maciej 
Kaźmierczak podpisali umowę o budowie wielorodzinnego 36–mieszkaniowego budynku przy ul. Wieluńskiej 7. budowę 
rozpoczęto w styczniu 2003 r., a oddano do użytku 22 listopada 2003 roku. Faktyczne wydatki w ramach wspólnej inwesty-
cji były następujące: Gmina Kępno 238 120,37 zł, adm Kępno sp. z o. o. – 237 938,97 zł i maciej Kaźmierczak 960 tys. zł. 
W 2003 r. za realizację tego przedsięwzięcia z kapitałem prywatnym Gmina Kępno zdobyła nagrodę gospodarczą Hit 2003.

2000 r. 10.08. – rada miejska wyraziła zgodę na zawar-
cie porozumienia przez Gminę Kępno z Gminami: baranów, 
bralin, Kępno, Kobyla Góra, łęka opatowska i Wieruszów 
w  sprawie wspólnej realizacji „programu porządkowania 
gospodarki ściekowej zlewni rzeki niesób”. strony porozu-
mienia zobowiązały się, że w latach 2000–2010 będą realizo-
wać wspólnie „program porządkowania gospodarki ścieko-
wej zlewni rzeki niesób”. Gminy Kępno, baranów i bralin 
zaczną realizować program od 2000 r., natomiast pozostałe 
gminy przystąpią do realizacji porozumienia w późniejszym 
terminie.

2000 r. 28.09. – Gmina Kępno zrezygnowała z członko-
stwa w towarzystwie ubezpieczeń Wzajemnych w opolu. 
rezygnacja ta podyktowana była względami terytorialnymi. 

jednocześnie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kępno do towarzystwa ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska” 
w poznaniu w charakterze członka udziałowego i objęcia 100 udziałów o wartości nominalnej 2 zł każdy.

2000 r. 19.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2001 rok. zakładano, że dochody budżetu wyniosą 31 030 631 zł 
łącznie z dotacjami na zadania zlecone. Wartość planowanych dochodów, w wyniku zmian i korekt w ciągu roku, zmieniła się 
i ostatecznie zamknęła się kwotą 31 123 791 zł. planowane wydatki budżetu to kwota 29 960 723 zł, łącznie z wydatkami na 
zadania zlecone, natomiast pod koniec 2001 r. plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 32 608 699 zł. Faktyczne wykona-
nie wydatków to suma 29 425 722 zł, co stanowiło 90,24% planu. ten niski wskaźnik realizacji wydatków spowodowany 
był niskim wskaźnikiem wykonania dochodów budżetowych. na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wydatkowano 
ogółem 3 939 715 zł, co stanowiło 13,38% faktycznych wydatków, a to oznaczało, że nie zdołano zrealizować – z powodu 
zbyt niskich planowanych dochodów – wszystkich założonych zadań inwestycyjnych. zadłużenie Gminy pod koniec 2001 r. 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło łącznie 5 623 516 zł (m.in. w Wielkopolskim banku Kredytowym s.a. 
na budowę hali sportowej pożyczka wyniosła 1 000 000 zł, na ten sam cel w pKo bp wzięto kredyt w wysokości 1 200 000 zł). 
spłata powyższego zadłużenia rozłożona została na 6 lat.

2001 r. 24.02. – na sesji rady miejskiej zaakceptowana została uchwała o wprowadzeniu w Kępnie komunikacji miejskiej 
(cena biletu 1 zł). 

2001 r. 27.11. – rada miejska przegłosowała uchwałę, mówiącą o tym, iż przekształca się formę organizacyjno–prawną 
Kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji z dotychczasowej jednostki budżetowej w zakład budżetowy Gminy Kępno. Kosir stał 
się dzięki temu samodzielnym zakładem budżetowym. W § 10 statutu czytamy: Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy sposób 
realizacji zadań KOSiR–u określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora KOSiR–u zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

2001 r. 13.12. – rada miejska zadecydowała o objęciu przez Gminę Kępno dodatkowych udziałów o podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki „inwestor – Kępno” sp. z o. o. decyzja ta dała właściwie początek wielkiej, wspólnej inwestycji 
13 gmin (koszt – 83 907 488 zł) z powiatu kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w wyniku której wybudowano 
i uruchomiono w 2014 r. zakład zagospodarowania odpadów w olszowie.

zarząd miejski w Kępnie, upoważniony przez radę miejską w Kępnie, w miesiącach październik – listopad, po wysłu-
chaniu czterech firm, prezentujących wersje rozwiązania problemu odpadów komunalnych, zaproponował wariant, przewi-
dujący zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Kępno w oparciu o istniejącą spółkę „inwestor” i lokalny kapitał, 

Wręczenie decyzji o przydziale mieszkania 
w nowym bloku komunalnym, 

źródło: Wiadomości z ratusza – nasze Kępno, nasza przyszłość, 
październik 2002, s. 4
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pochodzący od inwestorów z terenu gminy Kępno. dopiero w późniejszym czasie powstała koncepcja wspólnej, międzygmin-
nej inwestycji wybudowania wielkiego zakładu zagospodarowania odpadów (zzo) w olszowie.

opracowany przy końcu 2001 r. harmonogram działań przewidywał między innymi:
– podjęcie uchwały rady miejskiej w Kępnie o przekazaniu do spółki „inwestor” gruntu położonego w olszowie (pod 

nowe wysypisko śmieci) oraz gruntu położonego w mianowicach (stare wysypisko śmieci) i przekazanego Gminie Kępno 
przez agencję Własności rolnej skarbu państwa w zamian za objęcie udziałów w tej spółce (taką uchwałę rada miejska 
podjęła 13 grudnia 2001 r.),

– sprzedaż udziałów w spółce „inwestor” przez trzy spółki gminne,
– wejście do spółki „inwestor” z kapitałem przez inwestora miejscowego (jednego lub kilku),
– wypowiedzenie umowy o eksploatacji wysypiska odpadów w mianowicach, zawartej z zakładem usług Komunalnych 

„caloring”,
– z  uzyskanego kapitału spółki „inwestor” wykonanie dokumentacji zrekultywowania wysypiska w  mianowicach 

i dokumentacji wysypiska śmieci w olszowie pod nowe wysypisko śmieci,
– z wpływów za gromadzenie odpadów z zewnątrz na wysypisku w mianowicach wykonanie pełnej rekultywacji wysypi-

ska w mianowicach i budowa wysypiska w olszowie.
2001 r. 27.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2002 rok. W budżecie dochody zaplanowano w wysoko-

ści 30 294 748 zł łącznie z dotacjami na zadania zlecone. W wyniku zmian i korekt w ciągu roku wartość planowanych docho-
dów pod koniec roku wyniosła ostatecznie 32 421 668 zł, natomiast wykonanie dochodów z dotacjami to kwota 30 776 229 zł,  
czyli 94,92% założonego planu dochodów. Wydatki zaplanowano w wysokości 34 807 640 zł, natomiast pod koniec 2002 r.  
plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 34 335 285 zł, ale wykonanie wydatków to 32 340 679 zł, co stanowi 94,19% 
założeń. niewykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym o przeszło 5% wpływem dochodów do budżetu. 
spowodowało to ograniczenie niektórych założeń inwestycyjnych. ogółem na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę  
5 355 616 zł, co stanowiło 15,6% ogółu wydatków.

2002 r. 17.06. – odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze Kępińskiej inicjatywy samorządowej. nowym przewod-
niczącym Kis–u został wybrany piotr psikus, a jego zastępcą Kajetan pakowski. zebranie w dużej mierze poświęcone było 
nadchodzącym wyborom samorządowym.

2002 r. 20.06. – sejm rzeczypospolitej uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 
2002 r. 27.10. – w całym kraju odbyły się wybory do samorządów. W Kępnie przed wyborami zarówno do rady miejskiej 

jak i do rady powiatowej ukształtowały się następujące ugrupowania: blok Wyborczy 2002 (związany z członkami Kępiń-
skiej izby Gospodarczej, inicjatorem jego powstania był jan sienkiewicz), Komitet Wyborczy Wyborców Forum społecz-
no–Gospodarcze (trzon tego Komitetu stanowiło Forum społeczno–Gospodarcze), porozumienie samorządowe (na czele 
z piotrem psikusem skupiało kandydatów środowiska Kępińskiej inicjatywy samorządowej oraz kandydatów zrzeszonych 
w organizacji wiejskiej „przyszłość Wsi”), Wspólnota samorządowa (ruch społeczny, zchn, akcja Katolicka, powiatowy 
Klub radnych prawicy, Federacja organizacji pozarządowych, ugrupowania o  charakterze prawicowym i  centrowym – 
przewodniczącym Wspólnoty samorządowej powiatu Kępińskiego został Włodzimierz mazurkiewicz) oraz ugrupowanie 
dwóch partii sld –up.

Wybory w Kępnie zakończyły się następującym wynikiem:

Tabela nr 65: Wyniki uzyskane przez partie i ugrupowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kępnie –27 października 2002 r.

Nr listy Nazwa partii lub ugrupowania Ilość mandatów Liczba głosów %

1. KWW blok Wyborczy 2002 1 874 8,49
2. KWW Forum społeczno–Gospodarcze 1 754 7,31
3. KWW porozumienie samorządowe 11 3996 38,75
5. KWW Wspólnota samorządowa 3 1406 13,65
4. KWW sld – up 5 2526 24,50

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 45 z 8.11.2002 r.

Frekwencja – 54,7%.
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Tabela nr 66: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów z poszczególnych ugrupowań i partii, wybranych radnymi do Rady Miejskiej 
na terenie miasta i gminy Kępno.

Kolejny 
numer

Kandydaci, którzy uzyskali mandat 
radnego

Nazwa listy wyborczej
Liczba 
głosów

1. Krzysztof dąbrowski sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 370
2. zdzisław Kukuła sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 270
3. Henryk solecki sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 133
4. Krystyna sumisławska sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 211
5. mieczysław szkudlarek sojusz lewicy demokratycznej – unia pracy 86
6. piotr baraniak KWW porozumienie samorządowe 407
7. zbigniew bera KWW porozumienie samorządowe 138
8. jan blabuś KWW porozumienie samorządowe 198
9. Kazimierz czworowski KWW porozumienie samorządowe 145

10. stanisław Feja KWW porozumienie samorządowe 179
11. sylwester Kasperkiewicz KWW porozumienie samorządowe 100
12. irena Kucharska–tomalkiewicz KWW porozumienie samorządowe 87
13. bronisław pazdyka KWW porozumienie samorządowe 227
14. andrzej stachowiak KWW porozumienie samorządowe 134
15. adam tęsiorowski KWW porozumienie samorządowe 244
16. anna Wojtaszek KWW porozumienie samorządowe 192
17. maria Główka KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 124
18. Henryk jakubczyk KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 167
19. maria Kremer KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 124
20. sylwester lewek KWW Forum społeczno–Gospodarcze 133
21. aniela Kempa KWW blok Wyborczy 2002 68

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 45 z 8.11.2002 r.

Tabela nr 67: Wyniki uzyskane przez kandydatów na burmistrza miasta i gminy Kępno w wyborach na terenie gminy Kępno 

przeprowadzonych 27.10.2002 r.

Lp. Kandydaci na burmistrza Nazwa listy wyborczej Liczba głosów %
1. piotr psikus KWW porozumienie samorządowe 5040 50,10
2. Krzysztof dąbrowski KWW sld – up 2212 22,00
3. urszula Goździcka KWW Wspólnota samorządowa 1654 16,50
5. jan sienkiewicz KWW blok 2002 1144 11,40

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 45 z 8.11.2002 r.

Frekwencja – 54,7%.

jak wynika z tabeli wybory na burmistrza gminy Kępno wygrał w pierwszej turze piotr psikus, który uzyskał ponad 50% 
ważnie oddanych głosów.

2002 r. 18.11. – odbyła się pierwsza sesja nowej rady miejskiej, na której wybrano przewodniczącego, został nim andrzej 
stachowiak. jedyny kandydat na pełnienie tej funkcji uzyskał 17 głosów. Wiceprzewodniczącym rady miejskiej wybrano 
jana blabusia, który uzyskał 14 głosów (anna Wojtaszek – 13). Wybrano także wiceburmistrza gminy Kępno, którym został 
ryszard przybylski. 

burmistrz piotr psikus przedstawił dokonania, odchodzącej rady miejskiej, w latach 1998–2002:
– zakończenie procesu telefonizacji,
– sukcesywne inwestycje kanalizacyjne, m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta,
– stacja uzdatniania wody przy ul. słonecznej,
– uzyskanie priorytetowej, korzystnej pożyczki w wysokości 14 milionów zł z narodowego Funduszu ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej na realizację gminnego programu budowy kanalizacji. inwestycje pozwolą na wprowadzenie do 
oczyszczalni miejskiej ścieków z ulic: poznańskiej, przemysłowej, osiedla mściwoja, Hanulina i wsi: Krążkowy, osin i Klin,

– oddanie do użytku hali widowiskowo–sportowej,
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– oddanie do użytku budynków szkoły podstawowej i Gimnazjum w mikorzynie,
– remonty szkół i przedszkoli,
– wybudowanie i oddanie do użytku 30-rodzinnego budynku komunalnego przy ul. młyńskiej w Kępnie,
– budowa dróg Kierzno–Kierzenko oraz we wsi mechnice wraz z kanalizacją deszczową oraz modernizacja ulic: Gimna-

zjalnej, zacisze i bocznej, remont nawierzchni ul. orzeszkowej, strumykowej i łazienkowej w Kępnie,
– pierwsze przedsięwzięcie związane z modernizacją ratusza – opracowanie dokumentacji.
W okresie trzeciej kadencji Gmina Kępno wydała na inwestycje 20 381 590 zł, co stanowi 17,18% wszystkich faktycznych 

wydatków, jakie poniósł samorząd. 
2002 r. 18.11. – na drugiej sesji rady miejskiej powołany został zarząd miejski w składzie: andrzej drzazga, Kazimierz 

mądry, Wojciech sosnowski, adam tęsiorowski i maria Witek.
utworzone też zostały stałe komisje rady: Komisja budżetu, rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i rolnic-

twa (7 radnych), Komisja oświaty, Kultury, sportu i zdrowia oraz polityki społecznej (7 radnych), Komisja mieszkaniowa 
i spraw socjalnych (4 radnych), Komisja rewizyjna (7 radnych).

2002 r. 30.12. – rada miejska podjęła uchwałę o wystąpieniu ze stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich.  
2002 r. 30.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2003 r., który zakładał dochody ogółem w wysokości 

31 313 728 zł. W ciągu roku przeprowadzone zostały zmiany, w wyniku których wartość planowanych dochodów pod koniec 
roku uległa zwiększeniu o 4 078 720 zł i zamknęła się kwotą 35 392 448 zł.

planowane wydatki budżetu Gminy na 2003 r. miały wynieść 34 487 120 zł, ale pod koniec roku plan wydatków zwiększył 
się do kwoty 37 888 910 zł, natomiast wykonanie wydatków to suma 36 297 754 zł. z danych wynika, że dochody uzyskane 
w 2003 r. nie pokryły w pełni wydatków budżetu Gminy Kępno. różnica między wydatkami a dochodami wyniosła 1 703 
389 zł. różnicę tę pokryto przychodami z pożyczek z: narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w wysokości 3 227 000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu 
(WFoŚiGW) w kwocie 45 000 zł i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku podstawowym budżetu, wynikającej z rozli-
czeń kredytów oraz pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 573 362 zł. na zadania inwestycyjne przeznaczono 7 543 506 zł, tj. 
19,90% planowanych wydatków. W związku z tym, iż nie udało się zrealizować planowanych dochodów także nie wszystkie 
zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

2003 r. 24.04. – rada miejska w Kępnie podjęła uchwałę o likwidacji, 1 sierpnia 2003 r., przedszkoli samorządowych 
w: olszowie, Świbie, Kierznie, osinach i w Krążkowach. Główną tego przyczyną był niż demograficzny, który spowodo-
wał spadek liczby dzieci korzystających z tych placówek (od 10 lat czynnych jest 10 przedszkoli). W 1992 r. uczęszczało do 
nich 696 dzieci. W 2003 r. do tychże 10 placówek przedszkolnych uczęszczało 500 wychowanków, w tym do 5 przedszkoli 
wiejskich tylko około 180 dzieci. 
rada miejska podjęła niemal jednogłośnie (1 osoba wstrzymała się od głosu) uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Kępno, która miałaby wybudować krytą pływalnię.

2003 r. 29.05. – odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej w wyremontowanej sali obrad miejskiej i powiatowej rady. 
Generalny remont sali został przeprowadzony w wyniku porozumienia między Gminą Kępno a powiatem Kępińskim, co do 
zakresu prac budowlanych, zakupu mebli i zasad pokrycia kosztów tej inwestycji. całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
110 000 zł, a oba podmioty miały zapłacić po 50% (czyli po około 55 000 zł) poniesionych kosztów. remont trwał od lutego 
do maja 2003 r. na sesji rady miejskiej obecny był starosta jerzy trzmiel i przewodniczący rady powiatowej czesław Kokot.

2003 r. 1.07. – zawieszona została komunikacja miejska, gdyż była deficytowa.
2003 r. 11.07. – rada miejska powierzyła burmistrzowi gminy Kępno uprawnienia do ustalenia wielkości opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń tego samego rodzaju. uchwała 
ta została zakwestionowana przez wojewodę wielkopolskiego, który, dokonując oceny jej zgodności z prawem, orzekł 5 sierp-
nia 2003 r. nieważność § 2 tejże uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa. rada miejska uznała, iż wojewoda wielko-
polski nie ma racji, w związku z tym odwołała się do naczelnego sądu administracyjnego.

2003 r. 26.08. – rozpoczęto niwelację terenu „strzelnicy”, decyzją władz Kępna teren ten został przeznaczony na działki 
budowlane.

2004 r. 15.01. – rada miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu w Kępnie strefy płatnego parkowania, opierając się – 
w swej decyzji – na znowelizowanej w listopadzie 2003 r. ustawie o drogach publicznych, w której określono ogólne zasady 
tworzenia i funkcjonowania w centrach miast tzw. stref płatnego parkowania. projekt tej uchwały zyskał, wymaganą prawem, 
pozytywną opinię powiatowego zarządu dróg w  Kępnie. uchwała określała granice płatnego parkowania na drogach 
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publicznych na obszarze miasta Kępna, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, wyszczególniała 
też użytkowników dróg, dla których wprowadzano zerową stawkę za parkowanie. uchwalono regulamin strefy płatnego 
parkowania, który zawierał szczegółowe wymogi, dotyczące opłat w strefie płatnego parkowania. 

2004 r. 16.01. – w hali widowiskowo–sportowej w Kępnie odbyło się – po raz pierwszy – spotkanie burmistrza miasta 
i gminy Kępno z kierownikami jednostek i placówek podlegających urzędowi miasta i Gminy Kępno oraz licznie zaproszo-
nymi gośćmi. podczas uroczystości burmistrz piotr psikus podsumował działalność samorządu Gminy Kępno za miniony rok, 
a następnie wręczył statuetki „przyjaciel Kępna”, co odtąd stało się kępińską tradycją. pierwsze statuetki otrzymali: Fabryka 
mebli „piaski” – Henryk Kaczorowski, Fabryka mebli „Gabi” – Gabriela i jacek jerczyńscy, „adabed” – a. pawlak, poseł 
andrzej Wojtyła, przedsiębiorstwo Wielobranżowe „jurek” – danuta i piotr Żureccy, zakład „marmur–Granit” – jurgen 
rabiega, pracownicy przedszkola samorządowego nr 5 w Kępnie, ochotnicza straż pożarna w Kępnie oraz Firma „Kasper” 
– sylwester Kasperkiewicz.

2004 r. 12.02. – rada miejska uchwaliła budżet na 2004 r., który zakładał dochody ogółem w wysokości 36 649 633 zł. 
W ciągu roku nastąpiło szereg zmian, w związku z czym wartość planowanych dochodów wzrosła do kwoty 40 248 988 zł, 
czyli zwiększyła się o 3 599 355 zł. rada, uchwalając budżet, przewidywała, że wydatki wyniosą 39 036 433 zł, jednak pod 
koniec roku plan po stronie wydatków zwiększył się do kwoty 43 547 452 zł, a wykonanie wydatków zamknęło się sumą  
39 476 441 zł, czyli 90,7% założeń planowanych. z podanych danych wynika, iż dochody gminy w pełni pokryły wydatki, 
po stronie dochodów nastąpiła też nadwyżka na kwotę 202 880 zł. Fundusze przeznaczone na cele inwestycyjne wyniosły  
10 316 283 zł, czyli 26,4% ogólnej sumy wydatków. Wszystkie zaplanowane cele inwestycyjne zostały zrealizowane.

2004 r. 24.06. – nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kępno a Gminą encs na Węgrzech. podobne 
umowy partnerskie podpisano jeszcze z miastem trutnov (republika czeska – 28.07.2005 r.) i miastem Giano dell’umbria 
(Włochy – 29.05.2008 r.). na organizację wymian pozyskano środki m.in. z programu „młodzież” i „młodzież w działaniu”, 
a także z ministerstwa edukacji narodowej. 

2004 r. 25.11. – rada miejska podjęła uchwałę dotyczącą planu rozwoju lokalnego Gminy Kępno. W pierwszej części 
opracowania przedstawiony został aktualny stan wszystkich dziedzin życia w gminie Kępno, następnie wytyczono kierunki 
rozwoju na lata 2004–2015 z podziałem na 2 etapy realizacyjne: 2004–2006 i 2007–2015.

przy poszczególnych dziedzinach życia sformułowano potrzeby, drogi i koszty ich realizacji oraz ułożono listę zadań do 
zrealizowania według hierarchii wartości:

– budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 (poznań–Katowice),
– modernizacja drogi krajowej nr 8 (Wrocław–Warszawa),
– rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków,
– modernizacja centrum miasta i remont ratusza miejskiego,
– rozwiązanie problemów odpadów komunalnych,
– uzbrojenie 75 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne.
plan rozwoju lokalnego Gminy Kępno opracowany został pod kątem jego zgodności z celami narodowego planu rozwoju 

(dokument przyjęty przez radę ministrów 14.01.2003 r.), z celami planów i programów rozwoju powiatu kępińskiego.
2005 r. 17.11. – rada miejska w  Kępnie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kępno do „związku miast czysta 

energia” z siedzibą we Włocławku. Konferencja założycielska stowarzyszenia odbyła się 26 stycznia 2006 r. we Włocławku. 
do stowarzyszenia przystąpiło sześć miast: chojna, Kępno, Krotoszyn, ostrów Wielkopolski, pyrzyce i Włocławek. 

Głównym celem stowarzyszenia było pozyskanie środków z Funduszu spójności na wykorzystanie energii geotermalnej. rada 
miejska w Kępnie wyraziła zgodę na wstąpienie Gminy Kępno do stowarzyszenia, gdyż dawało to możliwość pozyskania taniej 
i czystej energii, można było też dzięki temu starać się o uzyskanie funduszy unijnych. rada miejska w Kępnie wzięła jeszcze pod 
uwagę: fakt wzrostu cen surowców energetycznych oraz stan techniczny kotłowni, należącej do „energetyki cieplnej” sp. z o. o.

2005 r. 28.11. – rada miejska uchwaliła program gospodarczy w formie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006–2008 
dla zadania pn. „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kępno”. tego rodzaju program był niezbęd-
nym dokumentem do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków spoza budżetu Gminy Kępno. program 
obliczony na blisko 4 miliony zł przewidywał termomodernizację dwunastu obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na 
terenie gminy Kępno. na dofinansowanie tych inwestycji Gmina Kępno powinna złożyć wniosek do norweskiego mechanizmu 
Finansowego. W tym celu opracowano dokumentację zadania i zabezpieczono wkład własny na kwotę 553 000 zł.

2005 r. 15.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2006 r., w  którym po stronie dochodów zaplanowano kwotę  
41 323 625 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 4 993 454 zł, ale w wyniku zmian wprowadzanych w ciągu roku wartość 
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planowanych dochodów wzrosła łącznie o 8 029 874 zł i pod koniec grudnia 2006 r. zamknęła się kwotą 49 353 499 zł,  
w tym dotacje na zadania zlecone wyniosły 7 079 208 zł.

uchwalony budżet przewidywał wydatki w wysokości 45 766 850 zł, w tym wydatki na zadania zlecone 4 993 454 zł. 
W ciągu roku nastąpiły zmiany w planowanych wydatkach i  ich suma wzrosła do 49 544 184 zł. ostatecznie w 2006 r. 
faktycznie wydatkowano kwotę 46 762 825,84 zł, co stanowi 94,39% kwoty planowanej. na zadania inwestycyjne przezna-
czono 8 214 220,29 zł, czyli 17,56% wszystkich wydatków. 

2006 r. 27.04. – rada miejska przyjęła do wykonania zobowiązania na 2007 r. w zakresie finansowania inwestycji pn. 
„modernizacja ratusza w Kępnie”, przeznaczając na to przedsięwzięcie kwotę 2 600 000 zł. z tej sumy pokryte zostały koszty 
związane z rozpoczęciem w 2005 r. ii etapu przebudowy oraz część kosztów iii – ostatniego etapu. Koszt inwestycji (iii etap) 
zgodnie z przetargiem, przeprowadzonym 27 marca 2006 r., obejmował kwotę 3 290 406,06 zł. termin zakończenia ustalony 
został na 31.10.2007 roku. 

uroczyste otwarcie odnowionego kępińskiego ratusza nastąpiło 10 listopada 2007 roku. uroczystości rozpoczęto od 
odprawienia mszy świętej w intencji mieszkańców miasta i gminy Kępno w kościele parafialnym pw. św. marcina.

dalsza część uroczystości odbyła się na rynku, gdzie – tuż obok ratusza – burmistrz piotr psikus powiedział: Mam nadzieję, 
że wyrażam opinię wszystkich mieszkańców dumnych z przywrócenia do dawnej świetności kępińskiego ratusza, naszej wizytów-

ki, obiektu zabytkowego, który był świadkiem historii naszego miasta. To było naszym obowiązkiem wynikającym z szacunku dla 
przeszłości, dla historii, z szacunku dla naszych przodków.

przecięcia wstęgi z tej okazji dokonali m.in. beata matusiak, kierownik urzędu ochrony zabytków w poznaniu, delegatu-
ra w Kaliszu, eurodeputowany Witold tomczak, parlamentarzyści: leszek aleksandrzak (lid), adam rogacki (pis), Wiesław 
szczepaniak (lid), wicemarszałek sejmiku Wielkopolskiego w poznaniu – Kazimierz Kościelny oraz burmistrz piotr psikus. 
Ksiądz proboszcz Krzysztof nawrocki dokonał poświęcenia budynku.

druga część uroczystości miała miejsce w hali widowiskowo–sportowej Kosir–u, przybyło na nią wielu gości, m.in.: 
wiceminister zdrowia andrzej Wojtyła, przedstawiciele włoskiego burmistrza z  zaprzyjaźnionego miasta Giano dell’um-
bria, burmistrz węgierskiego miasta laszlo bratu i radni Gminy encs z Węgier, przewodniczący rady powiatu Franciszek 
trąpczyński, starosta kępiński jerzy trzmiel, wicestarosta zenon Kasprzak, radni obecnej oraz poprzednich kadencji rady 
miejskiej i  rady powiatu Kępińskiego, przedstawiciele poszczególnych gmin, ks. proboszcz Krzystof nawrocki i  pastor 
parafii ewangelicko–augsburskiej michał Kühn. 

W części oficjalnej burmistrz piotr psikus przypomniał przebieg prac oraz poszczególnych etapów przebudowy i renowa-
cji ratusza. burmistrz wraz z przewodniczącym rady miejskiej, andrzejem stachowiakiem, wręczył podziękowania i wyróż-
nienia pracownikom urzędu ochrony zabytków w  poznaniu delegatura w  Kaliszu, a  także innym osobom związanym 
bezpośrednio z modernizacją ratusza. W części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta (dyrygent antoni janaszewski), chór 
męski „cantamus” oraz tancerze ze studia tańca „retro” pod kierunkiem pawła Wielgosza. W hali widowiskowo-sporto-
wej urządzono też wystawę fotografii, na której znalazły się historyczne zdjęcia obrazujące poszczególne etapy modernizacji 
kępińskiego magistratu. na kępińskim rynku odbył się koncert zespołu czerwone Gitary.

Budynek ratusza po kapitalnym remoncie, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Uroczystość otwarcia ratusza, 
przecięcie wstęgi – 10.11.2007 r.,

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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decyzję o  modernizacji ratusza rada miejska podjęła już w  1998 r., kiedy to postanowiła przeznaczyć 60 000 zł na 
odnowienie tego zabytkowego obiektu. pierwsze prace obejmowały: wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych 
ścian budynku.

W 2003 r. zakończono prace projektowe i wykonano dokumentację przebudowy ratusza. całość prac modernizacyjnych 
podzielono na trzy główne etapy. pierwszy etap rozpoczęto w sierpniu 2004 roku. Wówczas w podziemiu przeprowadzono 
roboty izolacyjne, wyburzeniowe, konstrukcyjne, pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową.

21 kwietnia 2005 r. rozpoczęto drugi etap przebudowy (wykonano wtedy centralne ogrzewanie, instalację elektryczną 
i wodno–kanalizacyjną oraz roboty wykończeniowe w budynku). 

trzeci etap realizowano głównie w 2006 r. i w i połowie 2007 r., obejmował on elewację ratusza, wszelkie prace przed 
budynkiem, tj. oświetlenie elewacji, odwodnienie terenu, klimatyzację obiektu. budynek wyposażono w sprzęt sanitarny, 
elektroniczny, system alarmowy i komputerowy, windę oraz platformę schodową dla wózków inwalidzkich. Koszt przebu-
dowy ratusza wyniósł 9 500 000 zł. od 8 października 2007 r. stał się nową siedzibą władz miejskich. Głównym wykonawcą 
trzech etapów modernizacji budynku był zakład projektowo–budowlany „projektobud”, którego założycielem i właścicie-
lem jest andrzej połomski.

2006 r. 27.06. – rada miejska podjęła decyzję o  przystąpieniu Gminy Kępno do stowarzyszenia Gmin, powiatów 
i Województw droga s–11 z siedzibą w poznaniu w charakterze członka zwyczajnego. celem stowarzyszenia jest dopro-
wadzenie do jak najszybszego uwzględnienia budowy drogi s–11 w dokumentach planistycznych i realizacji tej inwestycji. 

na tejże sesji rada postanowiła także przystąpić do nowo tworzonego stowarzyszenia Gmin, powiatów i Województw na 
rzecz budowy dróg ekspresowych s–8 i s–14 w charakterze członka zwyczajnego. 

2006 r. 26.10. – rada miejska podjęła uchwałę o przyjęciu strategii „integracji rozwiązywania problemów społecznych 
gminy Kępno na lata 2006–2013”.

2006 r. 12.11. – w kraju odbyły się wybory samorządowe wszystkich szczebli. W stosunku do poprzednich wyborów na 
kępińskiej scenie politycznej niewiele się zmieniło. W walce o mandaty radnych wystąpiły te same ugrupowania co w 2002 
roku, powstało nowe ugrupowanie o nazwie Kobiety w samorządzie.

z kolei poprzedni Komitet Wyborczy Wyborców sld – up zmienił nazwę na KWW lewica i demokraci, w skład którego 
weszły: sld + sdpl + pd + up.

W Kępnie do rady miejskiej wybierano 21 radnych.

Tabela nr 68: Wyniki uzyskane przez ugrupowania i partie w wyborach do Rady Miejskiej w Kępnie 10 listopada 2006 r.

Lp. Nazwa partii lub ugrupowania Ilość głosów %
1. KWW porozumienie samorządowe 3357 38,05
2. KWW Wspólnota samorządowa 1904 21,58
3. KWW Forum społeczno–Gospodarcze 1563 17,71
4. KWW lewica i demokraci – sld+sdpl+pd+up 1355 15,36
5. KWW Kobiety w samorządzie 642 7,27

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 46 z 16.11.2006 r.

Tabela nr 69: Wyniki uzyskane przez radnych, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej w Kępnie 10 listopada 2006 r.

Kolejny 
numer

Kandydaci, którzy uzyskali 
mandat radnego

Nazwa listy wyborczej Ilość głosów

1 zbigniew bera KWW porozumienie samorządowe 182
2 jan blabuś KWW porozumienie samorządowe 164
3 Kazimierz czworowski KWW porozumienie samorządowe 175
4 stanisław Feja KWW porozumienie samorządowe 110
5 eugeniusz przybył KWW porozumienie samorządowe 374
6 andrzej stachowiak KWW porozumienie samorządowe 164
7 ewelina stasik KWW porozumienie samorządowe 95
8 adam tęsiorowski KWW porozumienie samorządowe 271
9 anna Wojtaszek KWW porozumienie samorządowe 211

10 aniela Kempa KWW Wspólnota samorządowa 218
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11 andrzej jóźwik KWW Wspólnota samorządowa 134
12 roman nikodem KWW Wspólnota samorządowa 218
13 Krzysztof rudziński KWW Wspólnota samorządowa 133
14 mikołaj rybak KWW Wspólnota samorządowa 107
15 sylwester lewek KWW Forum społeczno–Gospodarcze 134
16 Krystyna sumisławska KWW Forum społeczno–Gospodarcze 114
17 aleksandra Więcek KWW Forum społeczno–Gospodarcze 121
18 bernadeta nowak KWW Kobiety w samorządzie 75
19 irena sadek KWW Kobiety w samorządzie 97
20 zbigniew Kukuła KWW lewica i demokraci 152
21 maria Witek KWW lewica i demokraci 87

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 46 z 16.11.2006 r.

Frekwencja w gminie Kępno wyniosła 48,6%.

Tabela nr 70: Wyniki uzyskane przez kandydatów na burmistrza miasta i gminy Kępno w wyborach bezpośrednich 10 listopada 2006 r.

Lp. Kandydaci na burmistrza Liczba głosów %
1. piotr psikus 5703 60,4
2. Włodzimierz mazurkiewicz 2009 21,29
3. Krzysztof dąbrowski 1723 18,26

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 46 z 16.11.2006 r.
Wybory na burmistrza gminy Kępno wygrał w pierwszej turze piotr psikus, uzyskując 60,4% głosów.

2006 r. 27.11. – odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady miejskiej. podczas sesji dokonano wyboru przewodni-
czącego rady i dwóch jego zastępców. przewodniczącym rady został andrzej stachowiak, za którym głosowało 15 radnych,  
5 było przeciw. do funkcji wiceprzewodniczącego rady kandydowało 4 radnych: anna Wojtaszek, sylwester lewek, Krzysz-
tof rudziński i Krystyna sumisławska. W wyniku tajnego głosowania największe poparcie radnych uzyskała anna Wojtaszek 
– 14 głosów, sylwester lewek – 11 i oni zostali wybrani wiceprzewodniczącymi. Krystyna sumisławska uzyskała 7 głosów, 
a Krzysztof rudziński 6.

2006 r. 6.12. – odbyła się druga sesja rady miejskiej w Kępnie, na której ustalono składy osobowe stałych komisji, stawki 
diet i wysokość wynagrodzenia burmistrza.

powołano następujące stałe komisje rady miejskiej w Kępnie:
– Komisja rewizyjna,
– Komisja budżetu, rozwoju Gospodarczego, Gospodarki budowlanej i rolnictwa,
– Komisja oświaty, Kultury i sportu, zdrowia i polityki społecznej,
– Komisja mieszkaniowa i spraw socjalnych.
W  czasie obrad sprawozdanie z  pracy samorządu za lata 2003–2006 przedstawił burmistrz piotr psikus, który m.in. 

mówił o zrealizowanych największych inwestycjach, należą do nich przedsięwzięcia:
– kanalizacja sanitarna i modernizacja oczyszczalni ścieków – 20 066 990 zł,
– budowa i modernizacja dróg i ulic – 5 241 264 zł,
– budowa i modernizacja sieci wodno–kanalizacyjnych na terenie miasta – 667 028 zł,
– adaptacja budynku administracyjnego po „ponar–remo” na centrum integracji społecznej – 1 699 953 zł,
– budowa i modernizacja budynków komunalnych – 598 724 zł,
– rozbudowa szkoły podstawowej w myjomicach – 366 823 zł,
– modernizacja oświetlenia ulicznego,
– modernizacja ratusza (2003–2006) – 5 963 201 zł,
– komputeryzacja urzędu – 195 537 zł,
– zakup samochodu bojowego dla ochotniczej staży pożarnej (osp) – 186 890 zł,
– dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla szpitala w Kępnie – 328 395 zł.
W sumie na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2002–2006 Gmina Kępno przeznaczyła 38 793 067 zł, co stanowiło 

18,84% wszystkich wydatków.
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2007 r. 11.01. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2007 rok. dochody budżetu zostały zaplanowane na 
kwotę 51 273 349 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się sumą 51 339 410,38 zł, co stanowi 100,13% założeń przewidywa-
nych. rada planowała, że wydatki w 2007 r. wyniosą 56 901 640 zł, ale ostatecznie okazało się, że wydano kwotę, wynoszącą 
53 656 873,38 zł, czyli 94,3% planowanej sumy.

na tejże sesji rada miejska uchwaliła wieloletni plan inwestycyjny Kępna na lata 2007–2011, który przewidywał m.in.:
– rewitalizację kępińskiego rynku,
– rekultywację starej kwatery oraz budowę nowej na składowisku odpadów w mianowicach,
– budowę zakładu zagospodarowania odpadów w olszowie,
– modernizację stadionu „polonii”,
– modernizację kompleksu sportowego w Hanulinie,
– kompleksową przebudowę dróg na terenie miasta i budowę dróg wiejskich.
2007 r. 14.11. – starosta kępiński, jerzy trzmiel i burmistrz piotr psikus podpisali porozumienie w sprawie nieodpłat-

nego przekazania budynku przy ulicy Kościuszki 6 na rzecz użytkowania go przez władzę i urzędy rady powiatu, oprócz 
drugiego piętra. z kolei obiekt żłobka został przekazany na rzecz urzędu miasta i Gminy Kępno.

2007 r. 23.11. – w  hotelu „Gromada” w  Warszawie odbyła się uroczysta Gala samorządu i  biznesu budownictwa, 
w czasie której ogłoszono wyniki konkursu na orła polskiego budownictwa, zorganizowanego pod patronatem ministra 
budownictwa. drugie miejsce i  statuetkę srebrnego orła zdobył kępiński zakład projektowo–budowlany „projektobud” 
zarządzany przez andrzeja połomskiego – główny wykonawca przebudowy kępińskiego ratusza na wszystkich jego etapach. 
zakład ten powstał w 1991 r. i od 2005 r. posiada certyfikat iso–pn–en–9001–2001. 

2007 r. 20.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2008 rok. dochody planowano na kwotę 50 403 329 zł, które w ciągu 
roku, w  wyniku wprowadzonych zmian, wzrosły do 56 808 158 zł. Faktyczne wykonanie dochodów opiewało na sumę  
57 841 485 zł, co stanowi 101,82% planowanych założeń, w ten sposób zrealizowano wszystkie przewidziane w budżecie zadania.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane na kwotę 52 346 008 zł. zmiany, jakie nastąpiły w planowanych wydatkach 
wyniosły 9 542 042 zł i osiągnęły pod koniec grudnia wartość 61 888 805 zł. ostatecznie faktyczne wydatki to kwota, wynoszą-
ca 58 227 665,24 zł, co stanowi 94,09% planowanej sumy. na zakupy i zadania inwestycyjne przeznaczono 11 361 205,70 zł,  
czyli 19,51% wszystkich wydatków.

2007 r. 21.06. – rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z narodowego Funduszu ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

2007 r. 30.08. – rada miejska przyjęła program gospodarczy pn.: „strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Kępno 
na lata 2007–2020”.

W  uzasadnieniu przyjęcia przez radę tego programu napisano: Uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta i  Gminy Kępno 
pozwoli na usystematyzowanie działań Gminy Kępno w  celu osiągnięcia planowanych założeń, co jest jednym z  elementów 
pozyskiwania środków unijnych na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych.

Głównym założeniem programu było opracowanie strategii, obejmującej podstawowe dziedziny życia w toku uspołecz-
nionego procesu, w którym mieszkańcy miasta i gminy wypowiedzieli się przez bezpośredni udział w pracach, konsultowa-
nie w swoich środowiskach oraz dzięki szerokiemu ankietowaniu mieszkańców.

etapy budowania strategii:
– zorganizowanie i uczestnictwo w warsztatach ukierunkowanych na rozwiązanie określonych problemów,
– praca konsultantów, którzy czuwają nad przebiegiem warsztatów i stroną merytoryczną przedsięwzięcia,
– udział mieszkańców, którzy biorą udział w opracowaniu ankiety, dotyczącej problemów lokalnych i celów rozwoju 

miasta i gminy. 
21 kwietnia 2007 r. odbyło się spotkanie (28 uczestników), w czasie którego omówiono sposób tworzenia strategii i jej 

cele. W czterech grupach roboczych opracowano – zgodnie z zasadą czterech ładów: ekologicznego, społecznego, gospodar-
czego, przestrzennego – jakie, zdaniem uczestników, są priorytety rozwoju gminy. W czasie spotkania postanowiono zasię-
gnąć opinii szerszej grupy osób poprzez przeprowadzenie ankiety, którą wypełniło 1044 mieszkańców gminy Kępno (4,17% 
ogółu mieszkańców, co oznacza, że była to grupa reprezentatywna). najmocniejszymi stronami miasta i gminy Kępno okazały 
się: 

– położenie geograficzne (65,42%),
– wzrastająca aktywność i zainteresowanie przedsiębiorców (43,29%),
– poprawiająca się infrastruktura techniczna (27,75%).
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słabe strony miasta i gminy Kępno:
– brak atrakcyjnych inicjatyw dla młodzieży w celu zatrzymania jej w rodzinnych stronach (32,05%),
– niewystarczająca baza sportowo–rekreacyjna oraz wypoczynkowo–turystyczna (18,67%),
– niska estetyka otoczenia (25,18%),
– brak połączeń pKp i pKs z innymi miejscowościami,
– brak obwodnicy,
– brak mieszkań komunalnych i ich słaby stan techniczny.
na podstawie powyższych czynników ustalono, że strategia zrównoważonego rozwoju powinna w 2020 roku doprowa-

dzić do tego, żeby miasto i gmina Kępno były:
– przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym, zielone i czyste,
– łatwodostępne komunikacyjnie,
– bezpieczne pod każdym względem (bezpieczeństwo publiczne, troska o zdrowie, czyste środowisko),
– atrakcyjne w zakresie miejsca zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku, sportu i rekreacji, wydarzeń kulturalnych,
– mające silną tożsamość regionalną, szanujące dziedzictwo narodowe, 
– mądrze zarządzane, w sposób transparentny z dobrym przepływem informacji,
– miejscem życia zadowolonych i szczęśliwych ludzi.
2007 r. 29.11. – rada miejska utworzyła i nadała statut jednostce budżetowej pn. Kępińskie składowisko odpadów 

Komunalnych w mianowicach.
dla prowadzenia jednostki wybrano formę organizacyjno–prawną, która działać będzie na podstawie statutu, określa-

jącego jej nazwę, siedzibę i  przedmiot działalności. rada miejska podjęła decyzję na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy  
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2008 r. 29.05. – rada miejska zatwierdziła plan odnowy miejscowości Świba, który wcześniej został przyjęty uchwałą 
zebrania Wiejskiego Wsi Świba z 6 kwietnia 2008 r. Gmina Kępno, ubiegając się o pomoc finansową w ramach działania 
„odnowa i rozwój wsi” – objętego programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – na inwestycję pod nazwą 
„przebudowa domu ludowego w Świbie”, opracowała plan odnowy miejscowości, w którym określiła kierunki rozwoju wsi 
w latach 2007–2013.

przewidywał on realizację następujących działań:
– przebudowę domu ludowego w miejscowości Świba – 650 tys. zł,
– wykonanie ogródka jordanowskiego wraz z ogrodzeniem przy domu ludowym – 50 tys. zł,
– uzupełnienie punktów świetlnych na terenie miejscowości – 15 tys. zł,
– remont drogi przez wieś – 1mln 500 tys. zł,
– budowę kanalizacji sanitarnej w Świbie i pustkowiu Kierzeńskim – 8 mil. zł.
11 lutego 2009 r. rada miejska podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu odnowy wsi mikorzyn. uchwała przewidywała 

przyjęcie do wykonania zobowiązania na 2010 r. dotyczącego sfinansowania projektu pn. „przebudowa domu ludowego 
oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w mikorzynie – i etap”.

rada miejska także w stosunku do wielu innych wsi, leżących na terenie gminy Kępno, 24 listopada 2009 r. podjęła podobną 
uchwałę, dotyczącą takich miejscowości jak: Krążkowy, pustkowie Kierzeńskie, Kierzno, szklarka mielęcka, osiny i Kliny.

realizacja tej uchwały miała się zacząć od 2011 r.
2008 r. 19.06. – rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kępno do stowarzyszenia lokalna Grupa działa-

nia „Wrota Wielkopolski”.
organizacja jest lokalną Grupą działania funkcjonującą na obszarze gmin: baranów, bralin, Kępno, łęka opatowska, 

perzów, rychtal i trzcinica. W swojej strukturze skupia zainteresowanych rozwojem regionu przedstawicieli trzech sekto-
rów: publicznego (samorządy gmin, instytucje), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy, rolnicy) i  społecznego (lokalne 
organizacje i aktywne grupy mieszkańców).

stowarzyszenie udziela m.in. wsparcia obszarom wiejskim lsr (to inaczej strategia rozwoju lokalnego kierowana przez 
daną społeczność) w zakresie przygotowania projektów, pozyskiwania środków na ich realizację, w tym programów pomoco-
wych, na rozwój edukacji estetycznej i artystycznej mieszkańców, aktywizację zawodową i gospodarczą. popiera też działal-
ność charytatywną, upowszechnia tradycję narodową, obywatelską i kulturową. stowarzyszenie opiniuje różnego rodzaju 
projekty, z tym że dotacji na ich realizacje udzielają odpowiednie instytucje.
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2008 r. grudzień – burmistrz miasta i gminy Kępno piotr psikus powołał jolantę jędrecką (dyrektora zespołu szkół 
w mikorzynie, radną rady powiatu Kępińskiego) na stanowisko wiceburmistrza na najbliższe dwa lata (grudzień 2010 r.).

2008 r. 9.12. – burmistrz piotr psikus spotkał się w Warszawie z przedstawicielami zarządu związku Gmin Żydowskich 
w polsce. podjęto wówczas ustalenia, dotyczące nieodpłatnego przekazania kępińskiej synagogi Gminie Kępno.

2008 r. 18.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2009 rok. dochody zaplanowane zostały na kwotę  
57 413 224 zł, w tym na zadania zlecone 7 548 435 zł. W ciągu roku w wyniku zmian wysokość przewidywanych docho-
dów zwiększyła się o 2 269 021 zł i wzrosła do 59 682 245 zł, w tym dotacje na zadania zlecone na kwotę 7 868 347 zł.  
pod koniec roku faktyczne dochody wyniosły 57 309 044,11 zł, co stanowiło 96,02% planowanych założeń. Wydatki w budże-
cie zaplanowane zostały w wysokości 63 588 634 zł, ale w wyniku zmian w ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła do  
68 994 480 zł. ostatecznie wydatkowano kwotę w wysokości 63 913 189,10 zł, co stanowiło 92,64% kwoty zaplanowanej.  
na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 12 791 271,08 zł, czyli 20,01% wszystkich wydatków.

2009 r. 28.04. – rada miejska przyjęła do wykonania zobowiązanie na lata 2010–2011, dotyczące sfinansowania projek-
tu pn. „stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego na bazie istniejącej infrastruktury sportowej w Kępnie 
– etap i”. przedmiotem projektu stało się:

– udostępnienie do zwiedzania zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na punkt widokowy, co wiązało się z doposa-
żeniem w sprzęt obserwacyjny,

– stworzenie na terenie Kosir–u wypożyczalni rowerów (zakup 20 rowerów) oraz małego pola namiotowego dysponu-
jącego 60 miejscami noclegowymi,

– uatrakcyjnienie parku 700–lecia, w którym znajduje się pradawne grodzisko funkcjonujące w formie kopca,
– oznaczenie pamiątkową tablicą faktu przekazania w 1282 r. pomorza Wschodniego przemysłowi ii przez mściwoja ii 

oraz wykonanie dwóch symbolicznych rzeźb obrazujących ten fakt,
– atrakcje dla dzieci – linearium – plac zabaw w formie figur geometrycznych,
– utworzenie w obrębie Kosir-u skate-parku, placu zabaw dla dzieci dostosowanego do potrzeb osób niepełnospraw-

nych oraz boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią,
– modernizacja stadionu lekkoatletycznego,
– budowa ciągów pieszo–rowerowych.
całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę 6 735 178,89 zł. W kwocie tej znalazła się część kosztów w wysokości  

1 346 099,99 zł na boisko treningowe z trawy syntetycznej na terenie Kosir–u.
2009 r. 29.10. – rada miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kępno do realizacji projektu pt. „internet zmieni 

twój los. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” oraz o zaciągnięciu zobowią-
zania na lata 2010–2017 tytułem wniesienia wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

projekt realizowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego finansowano z programu operacyjnego innowa-
cyjna Gospodarka (85% kosztów pochodziło z unii europejskiej, 15% to wkład własny samorządu, z czego 7,5% z budżetu 
wojewódzkiego, a 7,5% z gmin zainteresowanych uczestnictwem w projekcie).

2009 r. 29.09. – rada miejska postanowiła zrealizować inwestycję pn. „budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie”. 
2009 r. 17.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2010 r., w którym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 56 734 483 

zł, w tym dotacje na zadania zlecone to suma 7 584 386 zł. W ciągu roku nastąpiło szereg zmian po stronie dochodów, tak, że 
ostatecznie zamknęły się one sumą w wysokości 62 319 260 zł, czyli wzrosły o 5 584 777 zł, w tym dotację na zadanie zlecone 
stanowiła kwota 9 309 571 zł. Faktycznie zrealizowane dochody to suma 60 725 795,53 zł, czyli 97,44% planowanych założeń. 
przewidziane wydatki w budżecie Gminy to kwota 62 269 483 zł, ale w wyniku zmian, jakie zaszły w ciągu roku, suma wydatków 
wzrosła do wysokości 69 940 401 zł, czyli zwiększyła się o 7 670 918 zł. Faktyczne wydatki pod koniec grudnia zamknęły się kwotą 
63 740 152,94 zł, co stanowi 91,13% sumy planowanej. na inwestycje wydano 10 263 771 zł, czyli 16,10% wszystkich wydatków.

2010 r. 15.01. – w kinie „sokolnia” odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej z okazji 90. rocznicy przyłączenia Kępna 
do macierzy.

2010 r. 21.03. – zawarto umowę pomiędzy Gminą Kępno a przedsiębiorstwem „Firma Kaszub” na realizację zadania pod 
nazwą „budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzy-
telności”. projekt przewidywał wykonanie prac: budowę stadionu sportowego, trybun, ogrodzenia zewnętrznego stadionu, 
montaż ogrodzenia wokół płyty stadionu, odwodnienie i  nawodnienie murawy, wykonanie zasilania elektrycznego oraz 
budowę ciągów pieszych i parkingu. Koszt tego przedsięwzięcia przewidziano na 4 644 770,43 zł.
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2010 r. 6.05. – rada miejska ustanowiła nowe logo i hasło Kępna: Dzień dobry w Kępnie. W ramach promocji Kępna 
opracowane zostały także statuetki, którymi są dwa łabędzie, kopię projektu – rzeźby umieszczono na fontannie.

2010 r. 21.05. – w hali widowiskowo–sportowej odbyła się 
uroczystość z okazji 20–lecia działalności samorządu teryto-
rialnego. Wzięli w niej udział m.in. europoseł andrzej Grzyb, 
poseł józef racki, wiceprzewodniczący sejmiku Wojewódz-
kiego Kazimierz Kościelny, pełnomocnik rządu ds. tworzenia 
ustawy samorządowej cezary nowakowski, władze miasta 
i powiatu oraz mieszkańcy Kępna i gminy. W swoim wystą-
pieniu burmistrz piotr psikus przedstawił ostatnie 5 lat działa-
nia samorządu kępińskiego i  najważniejsze wydarzenia dla 
miasta i gminy, dzięki którym gmina znalazła się na wysokich 
miejscach w rankingach organizowanych m.in. przez pismo 
samorządowe „Wspólnota”, „rzeczpospolitą” oraz kapitułę 
konkursu Hit. do niepowodzeń burmistrz zaliczył m.in. brak 
krytej pływalni oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11, 
niewystarczającą rozbudowę infrastruktury drogowej.

2010 r. 19.06. – z okazji oddania do użytku zrewi-
talizowanego rynku odbyła się uroczystość, na którą 
przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych i  gminnych, ale przede 
wszystkim licznie zgromadzili się mieszkańcy Kępna 
i  gminy. obok ratusza odnowiony rynek to najwięk-
sza inwestycja ostatnich lat. przebudowane całkowicie 
centrum miasta zwieńczone zostało uruchomieniem 
fontanny na rynku. poświęcenia zmodernizowane-
go rynku dokonali ks. proboszcz Krzysztof nawrocki 
i pastor parafii ewangelickiej michał Kühn. Głos zabrał 
też burmistrz piotr psikus, który podkreślił olbrzymie 
znaczenie tej inwestycji dla miasta i jego mieszkańców: 
Sądzę, że możemy być wszyscy dumni z  efektów drugie-
go etapu rewitalizacji Rynku... Jest to bowiem wizytówka 
każdego miasta, każdej gminy. Kępiński Rynek świadczył 
zawsze o  wielkości, dumie, o  perspektywicznym myśleniu ówczesnych (…) i   obecnych mieszkańców miasta i  gminy Kępno. 
W każdym cywilizowanym kraju, mieście mówi się o jego centrum, o stolicy, o starówce, które były, są i będą wizytówkami każdej 
miejscowości.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dziękuje burmistrzowi Piotrowi 
Psikusowi za dotychczasową pracę i osiągnięte sukcesy, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”

Otwarcie Rynku – przecięcie wstęgi, 
ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”

Logo Kępna ustanowione przez Radę Miejską 6.05.2010 r., 
ze zbiorów Gminy Kępno

Poświęcenie zmodernizowanego Rynku 
przez księdza proboszcza K. Nawrockiego i pastora M. Kühna, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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Generalnym wykonawcą modernizacji rynku, po wygranym przetargu, była firma ,,steibudex” j. majorek ze Świdnicy. 
umowę między Gminą Kępno a firmą ,,steibudex” podpisano 20 lipca 2007 r., z terminem zakończenia tego zadania do  
30 czerwca 2010 roku. oprócz rynku nową nawierzchnią pokryto także plac przy ul. rzeźnickiej oraz ulice: ratuszową, polną, 
Krótką i mickiewicza. W ramach tej inwestycji gminna spółka „energetyka cieplna” rozbudowała w centrum sieci cieplne, 
a spółka „Wodociągi Kępińskie” dokonała modernizacji sieci wodno–kanalizacyjnych. Koszt realizacji całego zadania prócz 
zieleni miejskiej i tzw. „małej architektury” wyniósł około 14,3 mln złotych.

2010 r. 4.10. – w  związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządów terytorialnych w  Kępnie ukształtowały się 
i zarejestrowały w okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu następujące komitety wyborcze:

– Komitet Wyborczy Wyborców aktywni bliżej ciebie,
– KWW anieli Kempa,
– KWW bożeny Henczycy,
– KWW ekologia,
– KWW Forum społeczno–Gospodarcze,
– KWW porozumienie samorządowe Kępno 2010,
– KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego.
2010 r. 21.11. – odbyły się wybory samorządowe wszystkich szczebli w polsce.

Tabela nr 71: Wyniki uzyskane przez ugrupowania i partie w wyborach do Rady Miejskiej w Kępnie 21 listopada 2010 r.

Lp. Nazwa partii lub ugrupowania Ilość głosów %
1. KWW porozumienie samorządowe 2590 25,77
2. KWW Forum społeczno–Gospodarcze 2365 23,53
3. KWW platforma obywatelska 1580 15,72
4. KWW sojusz lewicy demokratycznej 1081 10,76
5. KWW anieli Kempa 1080 10,75
6. KWW aktywni bliżej ciebie 724 7,20
7. KWW Wspólnota samorządowa 629 6,26

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 25.11.2010 r.

Tabela nr 72: Wyniki uzyskane w wyborach przez kandydatów na burmistrza miasta i gminy Kępno 21 listopada 2010 r.

Lp. Kandydaci na burmistrza Liczba głosów %
1. piotr psikus 4160 38,94
2. aniela Kempa 3101 29,03
3. ryszard przybylski 1567 14,67
4. Krzysztof rudziński 1448 13,55
5. iwona Hendrys 407 3,81

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 25.11.2010 r.

W ramach rewitalizacji Rynku uruchomiona została fontanna, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Mieszkańcy Kępna podczas otwarcia Rynku, 
źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno w fotografii, 

wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 29
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Tabela nr 73: Wyniki uzyskane przez radnych, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej w Kępnie 21 listopada 2010 r.

Kolejny 
numer

Kandydaci, którzy uzyskali mandat 
radnego

Nazwa listy wyborczej Ilość głosów

1 jan blabuś porozumienie samorządowe 146
2 Kazimierz czworowski porozumienie samorządowe 132
3 Grażyna Grygier porozumienie samorządowe 95
4 piotr psikus porozumienie samorządowe 261
5 andrzej stachowiak porozumienie samorządowe 170
6 adam tęsiorowski porozumienie samorządowe 271
7 anna Wojtaszek porozumienie samorządowe 136
8 Krzysztof dąbrowski Forum społeczno–Gospodarcze 236
9 marek Gollmer Forum społeczno–Gospodarcze 172

10 sylwester lewek Forum społeczno–Gospodarcze 131
11 Krystyna możdżanowska Forum społeczno–Gospodarcze 120
12 eugeniusz przybył Forum społeczno–Gospodarcze 450
13 irena Żłobińska Forum społeczno–Gospodarcze 75
14 maciej baciński platforma obywatelska 348
15 jakub Grabowski platforma obywatelska 145
16 danuta pastok platforma obywatelska 123
17 andrzej tyra platforma obywatelska 182
18 irena sadek aktywni bliżej ciebie 157
19 aniela Kempa KWW anieli Kempa 416
20 andrzej jóźwik Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 183
21 maria Witek sojusz lewicy demokracyjnej 109

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 25.11.2010 r.

Frekwencja w gminie Kępno wyniosła 54,94%.

2010 r. 24.11. – w  drugiej turze wyborów doszło do podpisania umowy koalicyjnej, dotyczącej ustanowienia władz 
samorządowych powiatu kępińskiego oraz miasta i  gminy Kępno. porozumienie koalicyjne podpisali liderzy platformy 
obywatelskiej (po), Forum społeczno–Gospodarczego (FsG), Wspólnoty samorządowej (Ws) powiatu Kępińskiego, 
sojuszu lewicy demokratycznej (sld) i aniela Kempa.

W ramach ustaleń określono, iż rada miejska w Kępnie będzie mieć nowego przewodniczącego. ma nim zostać członek 
FsG, a wiceprzewodniczącymi zostaną członkowie ugrupowań po i FsG. radzie powiatu przewodniczyć będzie osoba z listy 
sld. starostą powiatu kępińskiego zostanie Włodzimierz mazurkiewicz (po i Ws), jego zastępcą ryszard dachowski – FsG. 
Wszystkie podmioty, które podpisały porozumienie opowiedziały się za poparciem anieli Kempy na burmistrza gminy Kępno.

2010 r. 5.12. – odbyła się druga tura wyborów na burmistrza miasta i gminy Kępno. 

Tabela nr 74: Wyniki uzyskane przez kandydatów na burmistrza w II turze wyborów na terenie miasta i gminy Kępno 5 grudnia 2010 r.

Lp. Kandydaci na burmistrza
Kępno i gmina 
(liczba głosów)

%

1. aniela Kempa 4759 51,85
2. piotr psikus 4420 48,15

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 49 z 9.12.2010 r.

nowym burmistrzem miasta i gminy Kępno została aniela Kempa. 

Frekwencja w wyborach wyniosła 46,72%.

2010 r. 29.11. – odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej. na sesji burmistrz piotr psikus przedłożył sprawozdanie 
z działalności rady miejskiej i burmistrza za ostatnią kadencję (2007–2010). mówił o osiągnięciach, otrzymanych nagro-
dach i wyróżnieniach, pozyskanych środkach zewnętrznych i stanie zadłużenia Gminy.
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do osiągnięć w działalności rady Gminy i jej organów burmistrz piotr psikus zaliczył:
– kompleksową modernizację ratusza w latach 2004–2007, której koszt wyniósł około 9 500 000 zł i pokryty był z środków 

własnych,
– rewitalizację rynku w latach 2007–2010, której koszt wyniósł około 14,3 mln złotych. oprócz rynku nową nawierzch-

nią pokryto także plac przy ulicy rzeźnickiej oraz ulice: ratuszową, polną, Krótką i mickiewicza,
– oddanie do użytku 11 mieszkań socjalnych w mianowicach i 7 w mechnicach w budynku po byłej szkole. W przebu-

dowanym budynku w mianowicach znajduje się jeszcze noclegownia, Klub abstynenta, Gminny ośrodek Wsparcia rodzin 
w Kryzysie, działający w strukturach Gminnego ośrodka pomocy społecznej,

– przebudowę dróg na terenie miasta (modernizacja ulic: słonecznej, powstańców Wielkopolskich, a także części ul. Ks. piotra 
Wawrzyniaka wraz z rondem), pokrycie nową nawierzchnią asfaltową na terenach wiejskich dróg w mechnicach, mikorzynie, 
rzetni, myjomicach, osinach, Krążkowach i Świbie. Wybudowano częściowe odcinki dróg w osinach i olszowie. W sumie 
długość dróg o nawierzchni asfaltowej i z kamienia naturalnego wybudowana w latach 2006–2010 wyniosła 12 km,

– wybudowanie kanalizacji sanitarnej w osinach, Klinach, a w 2009 r. rozpoczęcie budowy kanalizacji w mianowicach, 
olszowie i Świbie,

– wybudowanie w ostatnich latach sieci wodno–kanalizacyjnej na ulicach: zacisze, Warszawska, estkowskiego, osiedle 
przemysłowa, osiedle mściwoja, osiedle jana pawła ii, osiedle Hanulin, rynek, ul. Fredry, prusa, Wrocławskiej, cichy zaułek, 
polnej, rzeźnickiej i słonecznej, zaczęto prace na ul. powstańców Wielkopolskich i Ks. p. Wawrzyniaka,

– przebudowanie stacji uzdatniania Wody w Kępnie i w myjomicach,
– rozbudowę szkoły podstawowej w myjomicach,
– budowę monitoringu miejskiego,
– przebudowę domów ludowych w Świbie i mechnicach,
– budowę nowego oświetlenia drogowego w  pustkowiu Kierzeńskim, a  także na ulicach: dworcowej, przemysłowej, 

Wrocławskiej, młyńskiej,
– inwestycje w strukturę sportową (boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 2 w Kępnie i treningowe boisko pełnowy-

miarowe przy ulicy Walki młodych, rozpoczęcie modernizacji stadionu KKs „polonia”, prace modernizacyjne na boiskach 
ludowych zespołów sportowych – ostrówiec, Kierzno, Świba, olszowa, gruntowny remont sali gimnastycznej w Gimna-
zjum nr 2 im. K.K. baczyńskiego w Kępnie),

– zakup samochodu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej w Kępnie za 380 000 zł.
W latach 2007–2010 na zakupy i zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę 45 044 774 zł, co stanowiło 19,36% wszyst-

kich wydatków w tym okresie.
do sukcesów rady miejskiej, burmistrza i spółek komunalnych w mijającej kadencji dotychczasowy włodarz zaliczył też 

pozyskane środki zewnętrzne: 
– fundusze na realizację tzw. projektów miękkich, typu „radosna szkoła” – 1 582 306,03 zł,
– dofinansowanie remontów i wyposażenie placówek oświatowych – 601 061 zł,
– fundusze na realizację zadań inwestycyjnych (bez oświaty) na podstawie zawartych umów – 5 538 188,26 zł,
– przedłożony wniosek o  uzyskanie środków unijnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na 

terenie gminy Kępno (w grudniu 2010 r. przyznano miastu i gminie Kępno w ramach Wojewódzkiego regionalnego progra-
mu operacyjnego na lata 2007–2013 dofinansowanie w wysokości 2 113 133 zł).

Środki pozyskane przez spółki komunalne:
– projekt „Wodociągów Kępińskich” sp. z o. o. o nazwie „uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji 

Kępno” (całkowity koszt to ponad 72 miliony zł) otrzymał dofinansowanie w wysokości około 35,8 milionów zł, 
– spółka „inwestor–Kępno” w ramach realizacji projektu 13 gmin pn. „modernizacja systemu gospodarki odpadami dla 

południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” (całkowity koszt inwestycji 83 907 488 zł) uzyskała dofinan-
sowanie z  priorytetu iii „Środowisko przyrodnicze” Wojewódzkiego regionalnego programu operacyjnego na sumę  
50 275 716,60 zł, co stanowi 73,10% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Gmina Kępno w kategorii gmin miejsko–wiejskich zajmowała od 7 lat miejsce w pierwszej trzydziestce wśród prawie 
sześciuset samorządów, jakie są co roku porównywane na terenie całej polski:

2003 r. – 26. miejsce
2004 r. – 24. miejsce
2005 r. – 14. miejsce
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2006 r. – 28. miejsce
2007 r. – 27. miejsce
2008 r. – 21. miejsce
2009 r. – 22. miejsce

zadłużenie gminy Kępno:

Tabela nr 75: Wysokość zadłużenia gminy Kępno w latach 2006–2010

Data
Stosunek łącznej kwoty długu do 

wykonywanych dochodów ogółem
Dopuszczalna wartość długu przez 

ustawę o finansach publicznych
31.12.2006 r. 24,80% 60%
31.12.2007 r. 29,51% 60%
31.12.2008 r. 30,75% 60%
31.12.2009 r. 38,99% 60%
31.12.2010 r. 42,77% 60%

Źródło: sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Kępno za lata 2006–2010, Kępno, 29 listopada 2010 r. 

zobowiązania gminy Kępno miały być spłacane w latach 2011–2020.
bezrobocie w Kępnie w stosunku do kraju i województwa wielkopolskiego w 2010 r. było niskie i przekraczało nieco 3%.
W latach 2006–2010 nie udało się zrealizować zamierzeń:
– nie rozpoczęto budowy basenu kąpielowego i nowego budynku dla przedszkola samorządowego nr 4 w Kępnie,
– zbyt wolne było tempo budowy mieszkań komunalnych, rozbudowy infrastruktury drogowej, wodno–kanalizacyjnej 

i energetycznej.
29 listopada 2010 r. wybrano przewodniczącego rady miejskiej i jego zastępców. na przewodniczącego rady miejskiej 

kandydowali: Krzysztof dąbrowski i  andrzej stachowiak. W  wyniku tajnego głosowania Krzysztof dąbrowski uzyskał 
12 głosów (andrzej stachowiak 8). odbyły się też wybory wiceprzewodniczących, którymi zostali: eugeniusz przybył (12 
głosów) i maciej baciński (11), andrzej stachowiak otrzymał 9 głosów.

2010 r. 13.12. – w czasie sesji rady miejskiej w Kępnie ślubowanie złożyła burmistrz miasta i gminy Kępno aniela 
Kempa.

2010 r. 17.12. – burmistrz aniela Kempa oficjalnie przedstawiła szymona szczęsnego jako wiceburmistrza miasta i gminy 
Kępno.

W czasie sesji powołano następujące komisje stałe:
– Komisję rewizyjną,
– Komisję budżetu, rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i rolnictwa,
– Komisję oświaty, Kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
– Komisję mieszkaniową i spraw socjalnych.
2011 r. 24.02. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2011 rok. zaplanowane dochody to kwota 64 692 906 

zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowiła suma 7 872 164 zł. W wyniku zmian wartość przewidywanych dochodów 
wzrosła łącznie o 3 182 106 zł, na koniec grudnia wyniosła 67 875 012 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 8 970 964 zł.

planowane wydatki przewidziano na kwotę 67 307 260 zł, natomiast zmiany w  budżecie w  ciągu roku spowodo-
wały, iż planowane wydatki wzrosły do wysokości 75 728 076 zł. W grudniu 2011 r. faktyczna suma wydatków wyniosła  
69 034 512,21 zł, co stanowiło 91,16% kwoty planowanej. na zakupy i inwestycje wydano 12 341 377,69 zł, co stanowiło 
17,87% wszystkich wydatków w 2011 roku.

2011 r. marzec – rada miejska w Kępnie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kępno do programu „Wielkopolska 
odnowa wsi”, w którym wzięło udział ponad 1600 sołectw, zrealizowano ponad 750 projektów. na rzecz jednostek samorzą-
du terytorialnego przeznaczono 15 milionów złotych, a na organizacje samorządowe 1 milion złotych dotacji.

W ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” zorganizowano konkursy: „pięknieje wielkopolska wieś” i „odnowa 
wsi szansą dla aktywnych sołectw”. W obu tych przypadkach projekty z wnioskiem o dofinansowanie złożyła Gmina Kępno. 
W ramach konkursów przyznano dotacje na:

– „zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 w ośrodku sportowo–rekreacyjnym w mikorzynie”, kwota dotacji 40 000 zł,
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– „zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej” realizacja w osinach, kwota 
dotacji 30 000 zł,

– „zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urządzenia do siłowni zewnętrznej” realizacja w Kierznie, kwota 
dotacji 15 670 zł,

– projekt stowarzyszenia „razem dla Świby”, tytuł projektu „odkrywamy piękno tradycji i  dobrego smaku”, kwota 
dofinansowania 7 800 zł.

W sumie Gmina Kępno i stowarzyszenia wiejskie w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” do 2016 r. uzyskały 
dotację dla 10 projektów.

rada miejska uchwaliła Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie na lata 2011–2014.

2011 r. 15.04. – odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze Forum społeczno–Gospodarczego, organizacji, która 
bierze udział nie tylko w życiu społeczno–gospodarczym gminy Kępno i powiatu kępińskiego, ale także w życiu politycznym. 
na nowego przewodniczącego wybrano zygmunta nowackiego. nowy zarząd działać będzie w składzie: ryszard dachowski, 
Krzysztof dąbrowski, Wiktor Gruszka, marek Gollmer, adam Hofman, bernard Komorowski, jarosław marciniak, czesław 
Kokot i jan trojak. W czasie zebrania postulowano, aby wznowić w Kępnie targi meblowe oraz produkcję innych rodzajów 
przedsiębiorczości.

2011 r. 15.06. – nowym naczelnikiem Wydziału inwestycji i Funduszy unijnych został andrzej Ferdynus, natomiast 
naczelnikiem Wydziału promocji, Kultury i sportu, w wyniku konkursu, wybrano zdzisława zakrzewskiego. zmiana nastą-
piła także na stanowisku dyrektora Kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji – po konkursie funkcję tę objął jan sienkiewicz  
(7 marca 2011 r.), a nowym prezesem spółki administracja domów miejskich został Władysław Garbiński (24 kwietnia 2011 r.). 

2011 r. 15.12. – w kinie „sokolnia” odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej z okazji 350–lecia nadania Kępnu praw 
miejskich. radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie o następującej treści: My, Radni Rady Miejskiej w Kępnie, będąc świado-
mi wagi i znaczenia dla społeczności lokalnej, przypadającej w 2011 r. rocznicy 350–lecia nadania praw miejskich, magdebur-
skich Kępnu, pragniemy, aby fakt ów stał się powszechnie znanym społeczności lokalnej. Lokacja miasta dnia 2 grudnia 1661 r. 
umożliwiła stworzenie organizmu miejskiego i stanowiła początek samorządności w Kępnie, której my jesteśmy spadkobiercami 
i kontynuatorami. 

Pomimo upływu lat, zasady tejże samorządności pozostały niezmienione, a  najważniejszą z  nich jest działanie dla dobra 
społeczności lokalnej oraz zdania z tejże działalności rachunku mieszkańcom Kępna. 

Dziś sięgamy w przeszłość, aby znaleźć w niej to, co dobre i godne naśladowania w trudnych realiach XXI wieku.
oświadczenie rady miejskiej było zwieńczeniem obchodów 350–lecia lokacji Kępna w 2011 r. W tymże roku odbyło się 

szereg imprez, występów i konkursów. ukazało się wiele artykułów, publikacji i albumów poświęconych tej rocznicy.
Głównym punktem obchodów jubileuszu była realizacja projektu „Kępno dawniej i dziś”, który był współfinansowany przez 

unię europejską z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 
2007–2013. projekt otrzymał dotację w wysokości 265 tysięcy złotych. realizowany był w latach 2011-2012 przez Gminę Kępno 
oraz instytucje kultury: Kępiński ośrodek Kultury, muzeum ziemi Kępińskiej i samorządową bibliotekę publiczną w Kępnie. 

W ramach projektu „Kępno dawniej i dziś” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
– cykl koncertów związanych z funkcjonowaniem w Kępnie trzech religii. 
2 maja 2011 r. na kępińskim rynku odbył się koncert muzyki katolickiej z  udziałem zespołów „siewcy lednicy” 

i „emanuel” oraz magdy anioł. 
8 maja 2011 r. rynek rozbrzmiewał muzyką żydowską, wystąpiły zespoły „sholem”, „eliezer mizrachi” oraz Forma-

cja tańca Żydowskiego „snunit”. 4 września 2011 r. w kościele ewangelicko–augsburskim w Kępnie miał miejsce koncert 
„muzyka w kościołach protestanckich” w wykonaniu chóru „angelus silesius ensemble”,

– w czerwcu 2011 r. w ramach dni Kępna zaprezentowano inscenizację „jak Kępno prawa miejskie zyskało – historia 
pewnej pieczęci”, odbył się też koncert muzyki dawnej w wykonaniu krakowskiego zespołu „Floripari”,

– 11 listopada 2011 r. na rynku w Kępnie przedstawiono inscenizację o św. marcinie, patronie jednej z kępińskich parafii, 
przejazd konnego orszaku św. marcina, a także degustacja tradycyjnych „rogali kępińskich”,

– 23 listopada 2011 r. w kinie „sokolnia” zorganizowano Festiwal twórczości ludowej południowej Wielkopolski,
– 28 listopada 2011 r. w samorządowej bibliotece publicznej w Kępnie odbył się wieczór poetycki połączony z promocją 

albumu pt. „Kępno sercem widziane i opisane”, który podsumował: konkurs fotograficzny „Kępno sercem widziane” oraz 
konkurs poetycki „Kępno wierszem”,
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– konkurs plastyczny na jubileuszową kartkę, upamiętniającą 350–lecie nadania Kępnu praw miejskich. zwycięska praca 
umieszczona została na karcie pocztowej wydanej wraz z  okolicznościowym stemplem przez pocztę polską z  inicjatywy 
Kępińskiego Koła polskiego związku Filatelistów, urzędu miasta i Gminy Kępno oraz redakcji „tygodnika Kępińskiego”, 

– w  muzeum ziemi Kępińskiej zorganizowano wystawę pt. „miejskie konsekwencje pewnego spotkania”. specjalne 
plansze ze zdjęciami z ekspozycji ustawiono przed kępińskim ratuszem. 

W 2012 r. podczas wizyt w miastach partnerskich: czeskim trutnov (maj), węgierskim encs (sierpień), włoskim Giano 
dell’ umbria (wrzesień), kępińska delegacja zaprezentowała materiały promocyjne i wydawnictwa, dokumentujące inicjaty-
wy podjęte w celu upamiętnienia 350–lecia nadania Kępnu praw miejskich. 

2011 r. 20.05. – towarzystwo Historyczne im. szembeków (prezes towarzystwa – Władysław szeląg) zorganizowało uroczy-
stość z okazji 350–lecia lokacji Kępna. uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona za piotra, marię i aleksandra szembeków 
w kościele pw. św. marcina w Kępnie. pod pomnikiem na rynku głos zabrali między innymi: burmistrz miasta i gminy Kępno 
– aniela Kempa oraz starosta kępiński – Włodzimierz mazurkiewicz. oddano też uroczysty salut armatni. W kinie „sokolnia”, 
odbyła się sesja naukowa pod hasłem „szembekowie w dziejach ziemi Kępińskiej – piotr, maria i aleksander z okazji 350–lecia 
lokacji miasta Kępna”. część artystyczną zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w siemianicach.

2011 r. 11.10. – towarzystwo miłośników ziemi Kępiń-
skiej zorganizowało w samorządowej bibliotece publicznej 
w Kępnie dzień regionalisty. spotkanie tym razem poświę-
cono 350–leciu nadania Kępnu praw miejskich. referat, 
dotyczący tej rocznicy, wygłosił jerzy Wojciechowski. 

2011 r. 15.10. – w Klubie nauczyciela w Kępnie otwarto 
tematyczną wystawę filatelistyczną, dotyczącą 350–lecia 
lokacji Kępna, przygotowaną przez Kępińskie Koło związku 
Filatelistów polskich. przewodniczącym komitetu organiza-
cyjnego ekspozycji został Henryk dembski, a  komisarzem 
wystawy edward stankowiak. 

tego samego dnia odbyło się drugie spotkanie z  cyklu 
„na styku kultur, religii i czasów” zorganizowane w domu 
Katolickim przez stowarzyszenie „socjum Kępno i okolice”. 

spotkanie związane było z obchodami 350–lecia nadania Kępnu praw miejskich i dotyczyło głównie trzech wyznań w Kępnie 
i ich koegzystencji w ciągu wieków.

2011 r. 5.11. – z okazji 350–lecia lokacji Kępna stowarzyszenie plastyków amatorów powiatu Kępińskiego zorganizowa-
ło w plenerze ekspozycję pod hasłem „Kępińskie impresje”. 

2011 r. 28.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2012 r., który po stronie przewidywanych dochodów wyniósł  
64 817 440 zł, w  tym dotacje na zadania zlecone to kwota 8 033 052 zł. po zmianach, jakie wprowadzono w  budżecie 
w ciągu roku, planowane dochody na koniec grudnia 2012 r. wzrosły łącznie o 5 448 773 zł i ostatecznie zamknęły się sumą  
70 266 213 zł, w  tym dotacje na zadania zlecone 8 761 150 zł. ostatecznie faktyczne wykonanie dochodów to kwota  
65 967 968 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone 8 329 982 zł.

uchwalone przez radę przewidywane wydatki na 2012 r. wynieść miały 66 591 794 zł. po zmianach przeprowadzonych 
w budżecie gminy pod koniec grudnia 2012 r. planowane wydatki zwiększyły się do kwoty 73 756 808 zł. Faktyczne wydatki 
wyniosły 67 831 651,98 zł, co stanowiło 91,97% kwoty planowanej. 

na zakupy i inwestycje przeznaczono sumę 8 937 589,30 zł, co stanowiło 13,17% wszystkich wydatków. 
2012 r. 9.02. – odbyło się zebranie sprawozdawcze Forum społeczno–Gospodarczego, na którym zmieniono jego nazwę 

na powiatowe Forum społeczno–Gospodarcze.
2012 r. 10.05. – odbyło się spotkanie inaugurujące działalność społecznego Komitetu pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w powiecie kępińskim. doszło do niego dzięki staraniom Grupy inicjatywnej Komitetu pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 
międzyzakładowej organizacji związkowej nszz „solidarność” przy administracji domów miejskich w Kępnie. W spotka-
niu wzięli udział między innymi: prof. Włodzimierz suleja – ówczesny dyrektor oddziału instytutu pamięci narodowej we 
Wrocławiu, prof. Krzysztof szwagrzyk – wówczas naczelnik biura edukacji publicznej ipn we Wrocławiu, iwona chowań-
ska – przewodnicząca Grupy inicjatywnej Komitetu pamięci Żołnierzy Wyklętych, jacek Śródka – ówczesny przewodniczą-
cy moz nszz „solidarność” przy „adm – Kępno”, Włodzimierz mazurkiewicz – ówczesny starosta kępiński, członkowie 

Uroczystość zainaugurował Ryszard Szeląg – 
prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, 

ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz wielu innych gości z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskie-
go, a także oleśnickiego. na spotkaniu, mimo zaproszenia, nie było burmistrza, radnych ani żadnego przedstawiciela urzędu 
miasta i Gminy w Kępnie. –Dziś spotykamy się po raz pierwszy, by po 65 latach przywrócić należny hołd Żołnierzom Wyklętym 
– mówiła tego dnia iwona chowańska. – Zwrot honoru i czci – dla mnie nie ma wątpliwości. Ci żołnierze przeciwstawiali się 
sowietyzacji Polski i zbrodni. –Wybór Kępna jako miejsca pomnika reprezentatywnego dla ościennych województw jest wyróżnie-
niem. Byłbym osobiście, jako były kępnianin, dumny, gdyby tu w Kępnie powstał pomnik żołnierzy: dla pamięci tego, co zrobili 
– mówił wtedy bogdan drogi (syn edmunda – brata zamordowanego w czasie tzw. Krwawej nocy Kępińskiej – stefana), 
obecnie mieszkający w oleśnicy.

spotkanie w  kępińskim starostwie było pierwszym, które zainaugurowało powstanie społecznego Komitetu pamięci 
Żołnierzy Wyklętych na pograniczu ziem – wielkopolskiej, dolnośląskiej, łódzkiej i opolskiej. celem komitetu stały się odtąd 
starania, które miały doprowadzić do powstania pomnika pamięci Żołnierzy Wyklętych – ludzi poległych i pomordowanych 
przez urząd bezpieczeństwa w regionie kępińskim. na miejsce pomnika zaproponowano plac, na którym wówczas znajdo-
wała się nieczynna fontanna, naprzeciw siedziby starostwa przy ulicy pocztowej. organizatorzy spotkania poinformowali 
obecnych, iż nawiązali kontakt z  warszawską Fundacją „pamiętamy”, która całkowicie pokryje koszty budowy pomnika 
w Kępnie. budowę pomnika poparli wszyscy, którzy zabierali głos. inicjatorzy poinformowali obecnych w sali, że Komitet 
społeczny złoży do czerwca wniosek do rady miejskiej w Kępnie o przekazanie fragmentu działki przy ulicy pocztowej na 
budowę pomnika ku czci Żołnierzy Wyklętych. Wkrótce okazało się jednak, iż rada miejska i burmistrz aniela Kempa podjęli 
decyzję, aby plac przy ulicy pocztowej przeznaczyć na skwer z odbudowaną fontanną i ławkami.

sprawa budowy pomnika ku czci Żołnierzy Wyklętych stała się znowu aktualna po wyborach samorządowych w listopa-
dzie 2014 r. przed podjęciem decyzji w tej sprawie rada miejska w Kępnie i burmistrz piotr psikus postanowili przeprowadzić 
konsultacje społeczne, aby zorientować się, jaki jest stosunek społeczeństwa w gminie do budowy postumentu. W konsulta-
cjach, przeprowadzonych od 9 do 30 października 2015 r., udział wzięło 416 osób, z czego 93,48% głosujących mieszkańców 
bezwzględnie opowiedziało się za budową pomnika, 3,52% przeciwko. 

niezależnie od budowy pomnika pięknym hołdem złożonym Żołnierzom Wyklętym z  terenu powiatu kępińskiego 
jest tablica pamiątkowa umieszczona na budynku dawnego powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego przy ulicy 
Kościuszki w  Kępnie. tablica została wykonana i  umiejscowiona z  inicjatywy Władysława szeląga, przewodniczącego 
towarzystwa Historycznego im. szembeków. jej treść jest następująca:

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Polskiego Podziemia
Niepodległościowego,
którzy stanęli
do nierównej walki
z komunistycznym zniewoleniem
w latach 1945–1954
oraz wspierającym ich
mieszkańcom Kępna i okolic.
Wielu z nich zostało poddanych
brutalnym torturom w siedzibie
Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
mieszczącego się przed laty
w tym budynku.

Cześć ich pamięci!
Zarząd Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
„Tygodnik Kępiński”

Kępno, 19 października 2015 r.
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W lutym 2011 r. parlament uchwalił dzień 1 marca narodowym 
dniem pamięci Żołnierzy Wyklętych. z  inicjatywą ustawodaw-
czą w zakresie uchwalenia 1 marca narodowym dniem pamięci 
Żołnierzy Wyklętych wystąpił w 2010 roku śp. prezydent rzeczy-
pospolitej polskiej prof. lech Kaczyński. uzasadnienie dołączone 
do projektu ustawy głosiło: ustanowienie święta jest wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za 
krew przelaną w  obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom 
lokalnym, których patriotyzm i  stała gotowość ofiar na rzecz idei 
niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata…

W  Kępnie uroczyste obchody tego święta zapoczątkowane 
zostały 2 marca 2011 roku. W  tym dniu w siedzibie powiatowej 
biblioteki publicznej w Kępnie w obecności władz samorządowych i wielu gości odbył się koncert upamiętniający narodowy 
dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych w wykonaniu zespołu „mała Garstka” z sycowa. Koncert przygotowała iwona chowańska. 

W następnych latach program obchodów narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kępnie był coraz bogatszy 
i odbywał się pod patronatem samorządowych władz miejskich i powiatowych oraz społecznego Komitetu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. uwidoczniło się to szczególnie podczas obchodów tego święta w 2016 roku. 

29 lutego 2016 r. w  Kępnie pod patronatem prezydenta rp – andrzeja dudy – rozpoczęły się dwudniowe obchody 
narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych. z  tej okazji prezydent wystosował list okolicznościowy, w którym napisał: 
Żołnierze Wyklęci – Niezłomni, którzy zapisaliście piękne karty w księdze chwały oręża polskiego! Niechaj Wasza postawa będzie 
przykładem dla nas, dzisiejszych Polaków, i  naszych potomnych. Niech Wasze imiona, nazwiska, pseudonimy będą chlubą 
Waszych rodzinnych miast i wsi. Niech zdobią sztandary wojskowe, patronują ulicom i szkołom. Bo to z Waszej ofiary odrodziła 
się niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom.

29 lutego 2016 r. odbyła się konferencja naukowa, dotycząca działalności podziemia niepodległościowego w powiecie 
kępińskim w latach 1945–1956. Wzięły w niej udział rodziny Żołnierzy niezłomnych – ks. edward Wala, syn stefana Wali 
z oddziałów stanisława panka „rudego”, tatiana i anna Hajduckie – wnuczka i prawnuczka janiny radlińskiej ps. „zośka” 
z oddziałów józefa zawadki „Waldemara”, irena jokiel z mężem stanisławem i córką  magdaleną – rodzina idziego piszczał-

ki ps. „pantera” z oddziałów otta.
ponadto w konferencji uczestniczyło wielu innych gości, 

wśród nich tomasz ławniczak poseł na sejm z ramienia pis, 
współorganizatorzy spotkania – wicestarosta Grażyna jany 
oraz wiceburmistrz artur Kosakiewicz.

jako pierwsza na konferencji wystąpiła iwona chowań-
ska – przewodnicząca społecznego Komitetu pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W  formie slajdów zaprezentowała 
przedsięwzięcia, służące przywróceniu dobrego imienia 
ludziom, którzy odrzucili możliwość egzystencji pod 
jarzmem sowieckiego wroga wolności.

pierwszy wykład nt. oddziału Franciszka olszówki „otta” 
w latach 1945–1946 wygłosił dr jerzy bednarek z instytu-
tu pamięci narodowej w  łodzi. – Dążenie komunistów do 
wyeliminowania z  życia społecznego ludzi czynnie przeciw-
stawiających się nowemu reżimowi, a  następnie wieloletnie 
zakorzenianie w zbiorowej świadomo ści Polaków całkowicie 
zideologizowanego obrazu „heroicznej” walki o „utrwale nie  
władzy ludowej” doprowadziło do poważnego zafałszowania 
historii Polski pierwszych lat powojennych. Prawie zupełny 
brak dostępu do materiałów archi walnych (…) unie możli-

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
29.02.2016 r. w Kępnie zainaugurowała 

przewodnicząca Społecznego Komitetu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Iwona Chowańska, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym z Ziemi Kępińskiej, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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wiał podjęcie w pełni naukowej dyskusji nad procesem budowania w Polsce nowego porządku polityczno–ustrojowego w latach 
1944–1947. (…) W tym kontekście ważną rolę w systematyzowaniu i weryfikowaniu wiedzy na temat zbrojnego oporu Polaków 
wobec władzy „ludowej” powinno odgrywać podejmowanie badań przede wszystkim w skali regionalnej. zgodnie z założeniem 
dr jerzy bednarek przedstawił zgromadzonym działalność oddziału Franciszka olszówki „otta”, zaznaczając, że: – Działal-
ność „Otta” i jego żołnierzy do dzisiaj wzbudza emocje i kontrowersje. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z oddziałem 
stworzonym przez byłych członków AK, którzy kontynuowali walkę o suwerenną Polskę, z odwagą i determinacją piętnowali 
zwłaszcza zbrodniczą działalność funkcjonariuszy kępińskiego UB. Z drugiej jednak strony niektóre działania „Otta” i jego podko-
mendnych wyjaśniać możemy jedynie w kategoriach wojny (np. śmierć kpt. tadeusza tyrakowskiego ps. „Kordzik” czy Żydów 
w bolesławcu w listopadzie 1945 r.). –Niepodważalny pozostaje jednak fakt – podkreślił dr jerzy bednarek – że Franciszek 
Olszówka i jego żołnie rze wpisali się na stałe w dramatyczne i skomplikowane losy tej części narodu, która wraz z zakończeniem 
wojny nie złożyła broni i miała odwagę w sposób czynny przeciwstawić się systemowi politycznemu zmierzającemu do stworzenia 
narodu ubezwłasnowolnionego, pozbawionego prawa do wolności. Wielu z nich, tak jak „Otto”, zapłaciło za to najwyższą cenę. 

następnym punktem sympozjum był wykład dr przemysława zwiernika z instytutu pamięci narodowej w poznaniu nt. 
konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w Wielkopolsce w  latach 1945-1956. spośród wielu wymienionych organizacji 
warto zwrócić uwagę na grupę działającą pod dowództwem janusza prusinkiewicza. – Członkowie tej grupy, działającej na terenie 
powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego, aresztowani i skazani zostali na kary od 2 do 8 lat – mówił dr przemysław zwiernik.

Ważnym punktem konferencji okazał się program artystyczny w wykonaniu zespołu z sycowa. „mała Garstka”, prowadzona 
przez iwonę chowańską, nazwą i charakterem swojej działalności nawiązuje do antykomunistycznej „tajnej organizacji małej 
Garstki” (tomG), działającej przez 7 miesięcy w latach pięćdziesiątych XX wieku w sycowie. W czasie jej istnienia członkowie 
stemplami zrobionymi ze szkolnej gumki i ziemniaków przygotowali i rozrzucili w sycowie ulotki o treści antykomunistycznej 
(np. „precz ze stalinem!”, „nie chcemy być 17 republiką zsrr!”, „chcemy wolnej, niepodległej polski!”, „Katyń to ruscy!”). 
organizację zlikwidowano w dniach 21–22 marca 1952 r. po denuncjacji członka tomG, który – jak się okazało – był konfiden-
tem ub. Wyrokiem Wojskowego sądu rejonowego we Wrocławiu, 5 lipca 1952 r., pięciu członków tomG skazano na kary od 
1 do 5 lat więzienia. Wszyscy mieli po 16 i 17 lat. –Naszą misją – mówiła inicjatorka powołania do życia obecnej „małej Garstki” 
– jest przywracanie pamięci o młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Tajna Organizacja Mała Garstka” oraz przywracanie 
dobrego imienia żołnierzom podziemia niepodległościowego na terenie pogranicza Wielkopolski i Dolnego Śląska. 

podczas konferencji zaprezentowano również publikację, która stanowi wybór artykułów publikowanych na łamach 
„tygodnika Kępińskiego” w latach 1990–2015. Genezę i cel powstania książki zatytułowanej „podziemie niepodległościowe 
w powiecie kępińskim 1945–1956” przedstawił redaktor naczelny „tygodnika Kępińskiego” – mirosław łapa. publikacja 
sfinansowana została przez starostwo powiatowe w Kępnie. 

28 lutego 2016 r. w intencji żołnierzy odprawiono mszę świętą, złożono kwiaty pod pomnikiem przy ul. Ks. m. magnu-
szewskiego oraz tablicą pamiątkową przy ul. t. Kościuszki.

Wcześniej, 15.06.2013 r., zespół dr Krzysztofa szwagrzyka, wówczas pełnomocnika prezesa ipn ds. poszukiwań miejsc 
pochówków ofiar terroru komunistycznego, przebadał georadarem tzw. ogród starościański w Kępnie. W latach 1945-1947 
funkcjonariusze bezpieki pochowali tam kępnian zamordowanych w czasie tzw. Krwawej nocy Kępińskiej oraz w późniejszym 
okresie. dzięki determinacji członków społecznego Komitetu pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz lokalnych środowisk patrio-
tycznych starosta Włodzimierz mazurkiewicz podjął starania o zbadanie przez specjalistów z instytutu pamięci narodowej 
naznaczonego zbrodnią miejsca. za budynkiem starostwa nie znaleziono żadnych szczątków ofiar mordu komunistycznego.

2012 r. 1.08 – burmistrz aniela Kempa powołuje andrzeja tyrę, byłego dyrektora zlikwidowanego zespołu szkół ponadgim-
nazjalnych nr 1 w słupi na stanowisko drugiego wiceburmistrza Kępna.

2012 r. 27.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2013 r., w którym przewidywane dochody wynosiły 66 268 498 zł, w tym 
dotacje na zadania zlecone to kwota 7 969 639 zł. po zmianach w budżecie w ciągu roku w grudniu planowane dochody wzrosły 
do wysokości 76 585 836,84 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to suma 8 666 919,38 zł. ostatecznie w okresie sprawozdaw-
czym zrealizowane faktycznie dochody wyniosły 75 022 082,58 zł, czyli 97,96% przewidywanych dochodów. 

planowane wydatki ujęte w budżecie gminy to kwota 63 574 645 zł. zmiany w budżecie, jakie nastąpiły w ciągu roku, 
spowodowały, że planowane wydatki wzrosły do sumy 76 012 037,84 zł. z zestawienia danych wynika, iż kwota wydatków 
zwiększyła się o 12 437 392,84 zł. ostatecznie w 2013 r. faktyczne wydatki to suma 68 128 793,97 zł, co stanowi 89,63% sumy 
planowanej. dużo niższy procent wykonania wydatków spowodowany był tym, iż ponadplanowe dochody wprowadzone 
zostały do budżetu na ostatniej sesji 30 grudnia 2013 r. i dlatego było rzeczą niemożliwą, aby je wydatkować. na zakupy 
i zadania inwestycyjne wydano 5 716 066,76 zł, co stanowiło 8,39% wszystkich wydatków. 
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2013 r. 24.01. – podczas obrad rady miejskiej w Kępnie zapadły decyzje, dotyczące stawek tzw. podatku śmieciowego. 
miesięczna opłata za odpady segregowane wyniosła: 1 osoba – 9 zł, 2 osoby – 18 zł, 3 osoby – 27 zł, 4 osoby – 36 zł oraz więcej 
niż 4 osoby – 42 zł. ustalenie wysokości stawek stało się konieczne, bowiem od 1 lipca w całym kraju, w tym w gminie Kępno, 
zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące utrzymania porządku i  czystości w  gminach. przetarg na wywóz śmieci 
według nowych reguł odbył się 4 czerwca 2013 r., wygrała go firma eko–region sp. z o.o.

2013 r. 11.04. – wygaśnięcie mandatu radnego piotra psikusa w związku z tym, iż objął on stanowisko wiceburmistrza 
Wieruszowa. jego miejsce zajęła ewelina stasik-makowska. 

na sesji, 11 kwietnia 2013 r., na której omawiano i przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno, obecni 
byli przedstawiciele rzetni, którzy protestowali przeciw budowie zbiornika retencyjnego w swojej miejscowości. ostatecznie 
ustalono, iż zbiornik pozostanie w planie, ale będzie to tylko rezerwa terenu pod zbiornik. plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kępno przesłany został do wojewody wielkopolskiego, który 16 maja 2016 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, 
stwierdzając nieważność uchwały rady miejskiej w Kępnie (plan został opracowany przez biuro planistycze z Wrocławia). 
18 września 2016 r. rada miejska uchwaliła poprawiony plan zagospodarowania przestrzennego, który ponownie trafił do 
wojewody wielkopolskiego. nowy plan został zatwierdzony przez wojewodę i  opublikowany w  „dzienniku urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego” z datą 28 października 2013 roku. oznaczało to, iż z taką datą nowy poprawiony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie. było to bardzo ważne z tego względu, iż można było rozpocząć 
budowę domów i mieszkań oraz różnych inwestycji, które wcześniej nie były ujęte w planie.

2013 r. 31.05. – nastąpiło oficjalne otwarcie 
kompleksu sportowego „moje boisko – orliK 2012”, 
znajdującego się przy ulicy nowowiejskiego w Kępnie.

2013 r. 7.08. – burmistrz miasta i  gminy Kępno 
aniela Kempa odwołała szymona szczęsnego ze stano-
wiska wiceburmistrza. 

2013 r. 3.10. – samorządowe władze miejskie 
z  udziałem władz powiatowych uroczyście otworzy-
ły plac przy ul. pocztowej w  Kępnie. Wcześniej 
„tygodnik Kępiński” wystąpił z inicjatywą, aby miesz-
kańcy Kępna zaproponowali nazwę skweru. Wpłynęły 
32 propozycje, spośród których kolegium złożone z 12 
osób wybrało nazwę skwer pocztowy. prace związane 
z przebudową całego placu zakończono w lipcu 2013 
r., całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 312 tys. zł. sama fontanna wykonana została z piaskowca.

2013 r. 8.10. – odbyła się konferencja prasowa, na której senator andżelika możdżanowska i poseł józef racki przekazali 
informację ze spotkania z ministrem infrastruktury sławomirem nowakiem oraz ministrem zbigniewem rynasiewiczem, od 
których uzyskali zapewnienie o budowie obwodnicy Kępna. ma ona liczyć 12,2 km i kosztować budżet państwa 475 mln zł.  

Oficjalne otwarcie kompleksu sportowego 
„Moje boisko – ORLIK 2012”, 

ze zbiorów Gminy Kępno

Skwer w całej okazałości po przebudowie, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Uroczyste otwarcie tzw. Skweru Pocztowego 
przy ul. Pocztowej w Kępnie, 

ze zbiorów Gminy Kępno
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budowa obwodnicy ruszy najprawdopodobniej w 2015 roku. realizacja zadania rzeczywiście rozpoczęła się w podanym 
przez parlamentarzystów terminie. 3 listopada 2014 r. ogłoszono przetarg na i odcinek obwodnicy, a 7 października 2015 r.  
w  opolskim oddziale Generalnej dyrekcji dróg Krajowych i  autostrad podpisano umowę z  firmą „budimex” s.a. na 
wykonanie tego zadania. długość i odcinka obwodnicy wynosi 4,5 km, a wartość kontraktu to 53,7 mln zł. umowa została 
podpisana w obecności wicepremiera i ministra gospodarki janusza piechocińskiego oraz senator andżeliki możdżanow-
skiej. docelowo obwodnica Kępna połączy drogę s8 z planowaną trasą s11. 

2013 r. 23.10. – burmistrz aniela Kempa podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji dyrektora ośrodka – jana sienkiewicza. 
W wyniku konkursu nowym dyrektorem Kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji został marek Kłoczaniuk, który rozpoczął 
pracę w lutym 2014 roku.

2013 r. 14.11. – burmistrz aniela Kempa i wójt bralina roman Wojtysiak podpisali wniosek o wyznaczenie aglome-
racji Kępno i likwidację aglomeracji bralin. na konieczność takich zmian wpływ miała decyzja Gminy bralin o połączeniu 
systemu kanalizacji sanitarnej z systemem aglomeracji Kępno, co zostało uzgodnione z „Wodociągami Kępińskimi” sp. z o.o. 
innym powodem likwidacji aglomeracji bralin, stały się: konieczność zamknięcia istniejącej oczyszczalni ścieków w bralinie 
ze względu na zbyt duże obciążenie obecnej oraz niewydolność systemu odwadniania osadów. ponadto Gmina bralin podjęła 
już działania, idące w kierunku połączenia się z aglomeracją Kępno, bowiem zlikwidowała własną oczyszczalnię ścieków 
oraz wybudowała rurociąg przerzutowy do Kępna.

2013 r. 19.12. – rada miejska uchwaliła budżet na 2014 r., w którym przewidywane dochody wynosiły 71 814 858 zł, 
z tego na zadania zlecone dotacja wyniosła 7 500 587 zł. po zmianach, jakie nastąpiły w ciągu roku, pod koniec grudnia 
planowane dochody wzrosły do wysokości 76 306 087,70 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 8 485 395,01 zł. 
ostatecznie zrealizowano dochody w kwocie 76 863 158,52 zł, czyli 100,73% planowanych założeń. rada w uchwalonym 
budżecie przewidziała wydatki na sumę 71 856 652 zł. W ciągu roku nastąpiło szereg zmian w budżecie, wskutek czego 
planowane wydatki zwiększyły się do wysokości 80 568 873,70 zł. Faktyczne wydatki wyniosły ostatecznie 76 386 474,24 zł, 
czyli 94,81% kwoty planowanej. na zakupy i inwestycje wydano 12 104 948,21 zł, co stanowi 15,84% wszystkich wydatków.

2013 r. 20.12. – po kapitalnym remoncie w Kępnie otwarto dla podróżnych dworzec pKp. zabytkowy, dwupoziomowy 
budynek dworca, jako jeden z nielicznych w polsce, został gruntownie odnowiony zarówno na zewnątrz, jak i w środku. 
nowy wygląd zyskało także otoczenie budynku. Koszt przebudowy wyniósł 5,9 mln zł netto. 

2014 r. 8.04. – odbyła się konferencja 
prasowa w urzędzie miasta i Gminy Kępno, 
w  czasie, której burmistrz aniela Kempa 
poinformowała dziennikarzy o  wygospo-
darowaniu nadwyżki budżetowej w kwocie 
6 230 473, 12 zł. burmistrz gminy Kępno 
przekazała, iż z części tej kwoty w wysokości  
2 mln zł należałoby utworzyć rezerwę na 
pokrycie ewentualnego niewykonania 
planowanych dochodów z pit–u i sprze-
daży nieruchomości gminnych. pozostałe 
4 200 000 zł miałoby być przeznaczone na 
zrealizowanie wszystkich zaplanowanych 
zadań inwestycyjnych ujętych w  budżecie 
na 2014 r. i kilku innych bardzo ważnych 
potrzeb.

2014 r. 15.05. – odbyła się 
sesja rady miejskiej, na której rozdysponowano nadwyżkę w  wysokości 5 867 771 zł. z  tej kwoty największa 
suma przeznaczona została na nowe inwestycje, w  tym 1 105 000 zł na sfinansowanie budowy głównego kolek-
tora kanalizacji deszczowej na os. jana pawła ii oraz budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: paderewskiego, 
Kokocińskiego, Karłowicza, prusa, Fredry i  reymonta, natomiast 525 771 zł postanowiono przekazać na remont  
tzw. małego ratusza.

2014 r. 23.05. – andrzej tyra, po wygraniu konkursu na dyrektora Gimnazjum jana pawła ii w mroczeniu, zrezygnował 
ze stanowiska wiceburmistrza gminy Kępno i od 1 września 2014 r. zaczął kierować tą placówką oświatową.

Dworzec PKP po przebudowie, oddany do użytku 20.12.2013 r., 
ze zbiorów Gminy Kępno
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2014 r. 4.06. – uroczyste obchody w kraju 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów czerwcowych oraz dnia Wolności 
i praw obywatelskich (24 maja 2013 r. sejm ustanowił 4 czerwca dniem Wolności i praw obywatelskich).

W Kępnie obchody rocznicy różniły się od dotychczasowych swoim przebiegiem, gdyż oddzielnie uczciły święto samorzą-
dowe władze powiatowe (na rynku od godz. 12.00) i samorządowe władze miejskie (na rynku od godz. 17.00), co związane 
było z rywalizacją o mandaty radnych w zbliżających się wyborach do samorządów terytorialnych.

2014 r. 12.06. – odbyła się sesja rady miejskiej poświęcona przede wszystkim udzieleniu absolutorium burmistrz anieli 
Kempie. opinie czterech komisji, w  tym dwie opinie regionalnej izby obrachunkowej w poznaniu, były pozytywne, ale 
radni, szczególnie z Klubu radnych porozumienia samorządowego byli krytyczni w stosunku do działalności burmistrz 
anieli Kempy. Wynik głosowania zaskoczył wszystkich, ponieważ przeciw udzieleniu absolutorium burmistrz anieli Kempie 
oddano 6 głosów, 1 radny był za, a 10 wstrzymało się od głosu, pani burmistrz nie otrzymała absolutorium. 28 lipca 2014 r. 
nadeszło pismo regionalnej izby obrachunkowej w poznaniu skierowane do burmistrz anieli Kempy, w którym napisano: 
W ocenie Kolegium Izby wynik głosowania (1 głos za, 6 przeciw, 10 wstrzymało się) wskazuje, że Rada Miejska w Kępnie nie 
rozstrzygnęła absolutorium.

2014 r. 1.07. – na zwołanej konferencji prasowej burmistrz aniela Kempa poinformowała dziennikarzy o powołaniu 
zofii siubiak na stanowisko wiceburmistrza gminy Kępno. zofia siubiak pracowała dotychczas na samodzielnym stanowisku 
do spraw kontroli wewnętrznej. 

2014 r. 19.09. – odbyło się oficjalne otwarcie komplek-
su żłobkowo-przedszkolnego „dziecięca Kraina” na 
os. odrodzenia w  Kępnie. oprócz senator andżeli-
ki możdżanowskiej i  miejskich władz samorządowych, 
w  uroczystości udział wzięła także wiceminister pracy 
i polityki społecznej elżbieta seredyn. W nowej placówce 
znalazły się dwa oddziały przedszkolne i  dwa żłobkowe. 
Koszt budowy przedszkola wyniósł 3 139 916 zł. Gmina 
na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie  
w wysokości 1 167 340 zł.

2014 r. 13.11. – odbyła się, ostatnia, sześćdziesiąta sesja 
rady miejskiej w Kępnie. oprócz podjęcia bieżących decyzji 
związanych ze zmianami w  budżecie Gminy, przewodni-
czący rady miejskiej Krzysztof dąbrowski podsumował 

dokonania odchodzącej rady. W czasie ostatniej kadencji rady miejskiej odbyło się 60 posiedzeń sesji, podjęto 353 uchwały, 
dotyczące między innymi: budżetu, gospodarki, oświaty i spraw mieszkaniowych. odbyło się 228 posiedzeń komisji działa-
jących w ramach rady.

W zakresie inwestycji i zakupów zrealizowano:
– modernizację, doposażenie, przebudowę budynków na terenie wiejskim na kwotę – 1 792 297 zł, w tym : 
– przebudowę domów ludowych w miejscowościach: Kierzno, osiny i szklarka mielęcka – koszt przebudowy 1 298 138 zł,
– budowę dróg i chodników oraz ich przebudowę – 8 134 876 zł, 
– realizację trasy śródmiejskiej w Kępnie, etap iii, przebudowę ulic Ks. piotra Wawrzyniaka i obrońców pokoju – 1 724 981 zł,
– budowę drogi w olszowie – 2 224 293 zł,
– w dziale oświata i wychowanie na różnego rodzaju inwestycje i zakupy wydano – 4 946 911 zł, 
– budowę przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo–przedszkolnego w Kępnie – 1 610 889 zł,
– remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kępnie – 401 917 zł,
– budowę oddziałów żłobkowych przy przedszkolu nr 2 w Kępnie – 763 460 zł,
– budowę żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo–przedszkolnego w Kępnie – 1 529 027 zł,
– budowę mieszkań socjalnych na terenie wsi zosin – 1 192 276 zł,
– termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2 852 815 zł,
– remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworowskiego – 
  2 379 611 zł,
– przebudowę amfiteatru na terenie Kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji – 1 139 006 zł,
– budowę stadionu lekkoatletycznego w Kępnie – 3 428 757 zł, 

Uroczyste otwarcie kompleksu żłobkowo-przedszkolnego  
„Dziecięca Kraina” w Kępnie,

ze zbiorów Gminy Kępno
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– zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Kępno – 1 400 329 zł, 
– budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych „orlik” na terenie boiska towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
  w Kępnie – 1 155 439 zł,
– modernizację bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy – 621 403 zł.
W ciągu ostatnich czterech lat na inwestycje i zakupy wydano 30 297 261 zł, co stanowi 10,76% wszystkich wydatków Gminy. 
pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych (bez oświaty) na podstawie zawartych umów zamknęły się kwotą 

wynoszącą 11 011 842 zł.

zbliżające się wybory samorządowe, 16 listopada 2014 r., zdominowały scenę polityczną gminy Kępno i powiatu kępiń-
skiego. zaczęły tworzyć się nowe ugrupowania lokalne i ożywiać już istniejące. rozpoczęła się rywalizacja o mandaty radnych 
miejskich i powiatowych oraz o stanowisko burmistrza miasta i gminy Kępno.

2014 r. 2.06. – burmistrz aniela Kempa oficjalnie poinformowała, że będzie starała się o reelekcję.
2014 r. 15.09. – na konferencji prasowej Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego oficjalnie zaprezentowała 

kandydatów na burmistrza miasta i gminy Kępno, starostę powiatowego oraz na radnych do rady miejskiej i powiatowej. 
o funkcję burmistrza ubiegać się będzie jakub Grabowski, natomiast Włodzimierz mazurkiewicz, obecny starosta, powalczy 
o reelekcję.

2014 r. 26.09. – podczas konferencji powiatowego Forum społeczno–Gospodarczego, poinformowano o utworzeniu 
Komitetu Wyborczego Wyborców Forum społeczno–Gospodarczego oraz podano, iż oficjalnym kandydatem na stanowisko 
burmistrza miasta i gminy Kępno jest szymon szczęsny.

2014 r. 1.10. – na konferencji prasowej, piotr psikus oficjalnie potwierdził informację o ubieganiu się o fotel burmistrza 
miasta i gminy Kępno w nadchodzących wyborach z ramienia porozumienia samorządowego.

2014 r. 25.10. – odbyła się konwencja wyborcza polskiego stronnictwa ludowego, na której zaprezentowano kandy-
datów tej partii do rady powiatu i rady miejskiej oraz poszczególnych rad gmin. ogółem z listy psl kandydowały do rady 
powiatu 34 osoby, natomiast do rad gminnych 8 osób.

2014 r. 27.10. – powstał Komitet Wyborczy Wyborców „razem” dla powiatu Kępińskiego. jego założycielami byli: senator 
andżelika możdżanowska, roman Wojtysiak (bralin), Witold jankowski (łęka opatowska), czesław balcerzak (rychtal), 
Grzegorz Hadzik (trzcinica), piotr psikus (Kępno), michał błażejewski (baranów) oraz tomasz Kula (perzów). 

KWW „razem” dla powiatu Kępińskiego zaprezentował kandydatów na radnych do rady powiatu.
ostatecznie udział w wyborach do rady miejskiej wzięły następujące komitety wyborcze: Komitet Wyborczy psl, Komitet 

Wyborczy sld lewica razem, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego, Komitet 
Wyborczy Wyborców „Forum społeczno–Gospodarcze”, Komitet Wyborczy Wyborców anieli Kempa, Komitet Wyborczy 
Wyborców porozumienie samorządowe 2014, Komitet Wyborczy Wyborców andrzeja jóźwika, Komitet Wyborczy Wybor-
ców dawida Gościniaka.

2014 r. 16.11. – w całym kraju odbyły się wybory do samorządów terytorialnych. 

Tabela nr 76: Liczba głosów uzyskana przez kandydatów, wybranych radnymi do Rady Miejskiej w Kępnie i gminie 16 listopada 2014 r.

Kolejny
numer

Kandydaci, którzy uzyskali mandat 
radnego

Nazwa komitetu wyborczego
Liczba 
głosów

1. piotr baraniak KWW porozumienie samorządowe 2014 337
2. jan blabuś KWW porozumienie samorządowe 2014 311
3. lidia Krowiarz KWW porozumienie samorządowe 2014 152
4. alicja młot KWW porozumienie samorządowe 2014 151
5. irena sadek KWW porozumienie samorządowe 2014 204
6. andrzej stachowiak KWW porozumienie samorządowe 2014 110
7. adam tęsiorowski KWW porozumienie samorządowe 2014 415
8. Krzysztof dąbrowski KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 265
9. zygmunt nowacki KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 204

10. adam poziemski KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 165
11. beata szalek KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 132
12. Wiesław Walas KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 196
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13. maciej baciński KWW polskie stronnictwo ludowe 232
14. ireneusz czechlowski KWW polskie stronnictwo ludowe 232
15. danuta pastok KWW polskie stronnictwo ludowe 267
16. eugeniusz przybył KWW polskie stronnictwo ludowe 334
17. remigiusz półkownik KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 158
18. tomasz solecki KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 139
19. andrzej jóźwik KWW andrzeja jóźwika 178
20. Karol szubert KWW sld lewica razem 208
21. paulina solska KWW anieli Kempa 227

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 20.11.2014 r.

Tabela nr 77: Wyniki uzyskane przez partie i ugrupowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kępnie  

na terenie miasta i gminy Kępno 16 listopada 2014 r.

Lp. Nazwa partii lub ugrupowania Ilość mandatów
1. KWW porozumienie samorządowe 2014 7
2. KWW „Forum społeczno–Gospodarcze” 5
3. KWW polskie stronnictwo ludowe 4
4. KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 2
5. KWW andrzeja jóźwika 1
6. KWW sld lewica razem 1
7. KWW anieli Kempa 1
8. KWW dawida Gościniaka –

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 20.11.2014 r.

Tabela nr 78: Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów na burmistrza miasta i gminy Kępno 

w wyborach na terenie gminy Kępno 16 listopada 2014 r.

Lp. Kandydaci na burmistrza Liczba głosów
1. piotr psikus 5115
2. szymon szczęsny 2530
3. aniela Kempa 1901
4. jakub Grabowski 718
5. andrzej mroziński 254

Źródło: Tygodnik Kępiński nr 47 z 20.11.2014 r.

do drugiej tury wyborów przeszli piotr psikus i szymon szczęsny.
2014 r. 21.11. – odbyła się konferencja prasowa byłych kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza: anieli Kempy, 

jakuba Grabowskiego i andrzeja mrozińskiego. Wspólnie poparli oni kandydaturę szymona szczęsnego w drugiej turze 
wyborów na stanowisko burmistrza gminy Kępno.

2014 r. 30.11. – odbyła się druga tura wyborów na burmistrza miasta i gminy Kępno. piotr psikus uzyskał 5232 głosy 
(54,56%), a szymon szczęsny 4358 głosów (45,44%), w związku z czym urząd burmistrza objął piotr psikus.

2014 r. 2.12. – odbyła się sesja rady miejskiej w Kępnie. W czasie sesji wybrano przewodniczącego rady i jego zastępców. 
jedynym kandydatem na przewodniczącego rady był andrzej stachowiak – zaproponowany na to stanowisko przez porozu-
mienie samorządowe. W wyniku tajnego głosowania otrzymał 19 głosów za, 2 głosy były przeciw. na wiceprzewodniczących 
zgłoszono trzy kandydatury: ireneusza czechlowskiego (psl), eugeniusza przybyła (psl) i Wiesława Walasa („Forum społecz-
no–Gospodarcze”). W wyniku tajnego głosowania najwięcej głosów otrzymali: ireneusz czechlowski – 15 głosów i eugeniusz 
przybył – 13 (Wiesław Walas – 8 głosów). 

2014 r. 9.12. – uroczyste ślubowanie w czasie obrad rady miejskiej złożył nowo wybrany burmistrz piotr psikus. następ-
nie przedstawił najważniejsze założenia, jakimi będzie się kierował w trakcie sprawowania władzy. stwierdził między innymi: 
Budżet obywatelski to nie wszystko, będą konsultacje, sondy i zapytania. Mieszkańcy będą mieli udział w kluczowych decyzjach –  
to nie będzie urząd zamknięty przed ludźmi. uzupełnieniem tych słów okazał się wywiad, jakiego udzielił „tygodnikowi Kępiń-
skiemu” w numerze 17 z 30 kwietnia 2015 roku. Wtedy to na pytanie: czym będzie się różniła ta kadencja od poprzednich, 
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burmistrz odpowiedział: Wyjściem do naszych mieszkańców, do ludzi, konsultacjami społecznymi. Chciałbym, aby urząd był 
otwarty, przyjazny i serdeczny, a burmistrz partnerem dla mieszkańców.

2014 r. 30.12. – odbyła się sesja rady miejskiej, na której burmistrz, piotr psikus, przedstawił swojego zastępcę. nowym 
wiceburmistrzem został artur Kosakiewicz, były naczelnik Wydziału inwestycji i Funduszy w poprzedniej kadencji rady 
miejskiej w  Kępnie, który zajmował się będzie inwestycjami i  pozyskiwaniem środków unijnych oraz innych środków 
zewnętrznych na planowane inwestycje.

na tejże sesji powołane zostały:
– Komisja rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej,
– Komisja oświaty, Kultury, sportu i promocji,
– Komisja mieszkaniowa,
– Komisja polityki społecznej, zdrowia i spraw socjalnych, 
– Komisja rozwoju obszarów Wiejskich,
– Komisja rewizyjna.
rada miejska wyraziła także zgodę na rozwiązanie Korporacji centrum logistycznego „mój sklep”. Korporacja miała 

pomóc małym sklepom w utrzymaniu się na rynku mimo konkurencji wielkich marketów i sklepów sieciowych. z biegiem lat 
ta koncepcja się nie sprawdziła, stąd uchwała rady, dotycząca rozwiązania spółki „mój sklep”.

2015 r. 30.01. – rada miejska uchwaliła budżet na 2015 r., w którym przewidziane dochody wyniosły 73 277 519,00 zł. 
W wyniku zmian, jakie wprowadzono do budżetu (10 293 980, 34 zł) na koniec grudnia 2015 r. wzrósł on do 83 571 499,34 zł. 
ostatecznie zrealizowane dochody to kwota 82 228 036,62 zł. W uchwalonym budżecie na 2015 r. rada miejska zaplanowała 
wydatki na sumę 73 187 583,00 zł. W związku ze zmianami w budżecie kwota planowanych wydatków wyniosła 84 705 033,34 zł,  
czyli wzrosła o 11 517 450,34 zł. 

W tym dniu nastąpił też finał rozmów między towarzystwem Gimnastycznym „sokół” a urzędem miasta i Gminy, dotyczą-
cych warunków dzierżawienia i przebudowy budynku, w którym mieści się kino „sokolnia”. między burmistrzem piotrem 
psikusem a towarzystwem Gimnastycznym „sokół” reprezentowanym przez prezesa zarządu towarzystwa janusza nikodema 
i zastępcę prezesa ignacego Gruszkę została podpisana umowa dzierżawy budynku kina „sokolnia” na okres 20 lat. umowa 
obowiązuje od 30 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2034 roku. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 4500 zł netto 
miesięcznie. po przebudowie będzie to miejsce służące nie tylko do projekcji filmów w najnowszych technologiach, ale także 
miejsce różnego rodzaju imprez kulturalnych i koncertów.

2015 r. luty – w gminie Kępno odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
2015 r. 5.03. – uchwalenie podczas obrad XXXVi zgromadzenia ogólnego związku miast polskich programu działania 

podczas Vii kadencji. Wybrano także nowe władze, w skład których jako członek zarządu związku miast polskich, wszedł 
burmistrz gminy Kępno, piotr psikus.

2015 r. marzec – urząd miasta i Gminy Kępno zorganizował w różnych kategoriach życia publicznego plebiscyt Kobiety 
roku 2014. Głosowanie internetowe wygrała danuta szpakowska, prezes stowarzyszenia Kępiński Klub „amazonki”, która 
uzyskała 944 głosy. Kapituła w składzie: burmistrz piotr psikus, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Kępnie eugeniusz 
przybył, prezes towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej marian lorenz oraz dziennikarz daniel tarchała wybrała kolejne 
laureatki w następujących kategoriach: Kobieta polityk 2014 – irena sadek (184 głosy), Kobieta działacz społeczny i Kultu-
ralny 2014 – urszula jurowicz (681 głosów), Kobieta sportowiec 2014 – ewa nowicka (208 głosów), Kobieta pedagog 2014 
– barbara Gruszka (686 głosów).

2015 r. 30.03. – wprowadzony został w urzędzie miasta i Gminy Kępno nowy regulamin organizacyjny. Wydział oświaty 
połączono z Wydziałem promocji, informacji, Kultury i sportu, tworząc nową jednostkę Wydział oświaty, Kultury i Fundu-
szy europejskich, którego naczelnikiem została małgorzata Frala–Kędzior. Wydział Gospodarki Komunalnej, nieruchomo-
ści, ochrony Środowiska i planowania przestrzennego został połączony z Wydziałem inwestycji i Funduszy europejskich 
i  powstał Wydział rozwoju. jego naczelnikiem został andrzej małys (następnie marek misała). naczelnikiem Wydziału 
administracji i spraw społecznych został robert Kaczor. inne wydziały pozostały bez zmian.

W czasie sesji radni przyjęli „Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta i Gminy Kępno na lata 2014–2017”. 
podjęta została także decyzja o reaktywowaniu spółki „park Wodny” (powstała w 2003 r.), która będzie zajmowała się między 
innymi budową krytej pływalni w Kępnie.

2015 r. 4.05. – po wygranym konkursie dyrektorem Kępińskiego ośrodka Kultury została anna niesobska, która wcześniej 
była dyrektorem w centrum Kultury w ostrzeszowie, a następnie w Wieruszowie.
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2015 r. 3.05. – uroczyste otwarcie nowej siedziby muzeum ziemi Kępińskiej im. tadeusza piotra potworowskiego. nową 
siedzibą muzeum stał się były budynek Kępińskiego domu Kultury, który został odnowiony od podstaw. odtąd obok ratusza 
druga wizytówka Kępna na rynku. burmistrz piotr psikus, otwierając uroczystość, powiedział między innymi: Jesteśmy 
świadkami wspaniałego wydarzenia, to właśnie dzisiaj budynek wzniesiony w 1846 r. odzyskuje dawną świetność. Były kępiński 
magistrat wpisany w 2005 r. do rejestru zabytków na nowo staje się perłą w centrum miasta, które pięknieje na naszych oczach.

burmistrz wręczył symboliczny klucz do nowej siedziby dyrektor muzeum sylwii Kucharskiej. 

burmistrz piotr psikus i przewodniczący rady miejskiej w Kępnie andrzej stachowiak wręczyli podziękowania osobom, 
które szczególnie były zaangażowane w realizację projektu. podziękowania otrzymali między innymi: Hubert zobel – dyrek-
tor departamentu Wdrażania programu regionalnego urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, beata 
maria matusiak – kierownik kaliskiej delegatury Wojewódzkiego urzędu zabytków, maria boguś – właściciel korporacji 
budonis sp. z.o.o., która wykonała roboty budowlane, Wiesław Hajduk – inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
robót budowlanych oraz andrzej rozwadowski – właściciel biura projektowego „Galeria”.

po przecięciu wstęgi goście i mieszkańcy Kępna zwiedzali obiekt, wystawy na temat historii ziemi Kępińskiej, obejrzeli 
prace członków stowarzyszenia plastyków amatorów powiatu Kępińskiego oraz przedszkolaków pod nazwą „co chciałbym 
zobaczyć w muzeum?”. odbyła się także promocja publikacji „od magistratu do muzeum”. 

starania o dofinansowanie modernizacji budynku, tzw. małego ratusza rozpoczęły się w listopadzie 2008 r., kiedy to Gmina 
Kępno opracowała projekt pod nazwą „remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę muzeum ziemi 
Kępińskiej im. t. p. potworowskiego”, który zgłosiła do unijnego konkursu. Wniosek złożony w listopadzie 2008 r. w ramach 
naboru do programu „rozwój kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego” umieszczono na drugiej pozycji listy rezer-

wowej. W  wyniku powstałych oszczędności w  ramach tego 
programu został on ostatecznie przesunięty w 2012 r. na listę 
podstawową i uzyskał dofinansowanie.

23 lipca 2013 r. w urzędzie marszałkowskim w poznaniu 
Gmina Kępno podpisała z zarządem Województwa Wielko-
polskiego umowę o  dofinansowaniu projektu. partnerem 
przedsięwzięcia było towarzystwo miłośników ziemi Kępiń-
skiej. przetarg na roboty budowlane wygrała firma Korporacja 
„budonis” sp. z  o.o. z  Kępna. Koszt prac wyniósł 4  536 
680,22 zł brutto. prace budowlane ukończono 30 stycznia 
2015 r., a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 9 kwietnia 
2015 roku. Koszt całego projektu to suma około 4 900 000 zł,  
z  czego ponad 2  000 000 zł stanowiło dofinansowanie 
z Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego.

2015 r. 24.05. – na kępińskim rynku odbyła się uroczystość obchodów 25–lecia samorządu terytorialnego, w której 
wzięli udział mieszkańcy Kępna i regionu, radni siedmiu dotychczasowych kadencji, samorządowcy z całej polski (w tym 
z powiatu kępińskiego), pracownicy urzędów, różnych instytucji oraz osoby zasłużone dla rozwoju miasta i gminy Kępno. 

Wręczenie dyrektorowi Muzeum Ziemi Kępińskiej 
Sylwii Kucharskiej przez burmistrza Piotra Psikusa 

symbolicznego klucza do muzeum, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Przecięcie wstęgi, symbolizujące otwarcie nowej siedziby 
Muzeum Ziemi Kępińskiej 3.05.2015 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno

Odnowiony budynek byłego magistratu 
przeznaczony na Muzeum Ziemi Kępińskiej,

ze zbiorów Gminy Kępno
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o rewolucyjnych zmianach, jakie przyniosła reforma samorządowa z 8 marca 1990 r., mówił Waldemar Wojtasik z insty-
tutu nauk politycznych i  dziennikarstwa uniwersytetu Śląskiego. po nim głos zabrało wielu działaczy samorządowych 
(np. józef Wojciech sosnowski – przewodniczący rady miejskiej i kadencji, andrzej stachowiak – przewodniczący rady 
miejskiej w latach 1998–2010 i ponownie od 2014 r.), którzy w swoich wypowiedziach podkreślali, że reforma samorzą-
dowa upodmiotowiła społeczeństwo, dzięki czemu mieszkańcy współdecydują z organami samorządowymi o działalności 
i rozwoju danej jednostki terytorialnej. samorządowcy mówili także o dokonaniach, jakie miały miejsce na terenie miasta 
i gminy Kępno w ciągu ostatnich 25 lat. 

Ważniejsze z nich to: zwodociągowanie gminy, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, skanalizowanie znacznej 
części gminy, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych (hali sportowej, boisk orlik, stadionu lekkoatletycznego, boisk 
sportowych w Krążkowach, placów zabaw), przebudowa ratusza oraz budynku byłego magistratu, rewitalizacja centrum miasta 
i ulic przyległych, rekultywacja starej kwatery oraz budowa nowej na składowisku odpadów w mianowicach, budowa zakładu 
zagospodarowania odpadów w olszowie wspólnie z innymi gminami, termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-
nej, w tym szkół, przebudowa domów ludowych w miejscowościach: Świba, olszowa, mechnice, mikorzyn, Kierzno, osiny, 
Kliny i szklarka mielęcka, budowa siedziby zespołu szkół w mikorzynie, tzw. białej szkoły w myjomicach, budowa komplek-
su żłobkowo–przedszkolnego „dziecięca Kraina” na os. odrodzenia, budowa mieszkań socjalnych na terenie wsi zosin oraz 
mieszkań komunalnych, rozbudowa budynku przedszkola samorządowego nr 2 w Kępnie o oddziały żłobkowe w ramach 
programu „maluch” ze środków ministerstwa pracy i polityki społecznej, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

następnie wręczono wyróżnienia tym mieszkańcom gminy Kępno, którzy swoją pracą, inicjatywą oraz zaangażowaniem 
szczególnie zasłużyli się w różnych dziedzinach życia gminy i w ten sposób zapisali się na kartach jej historii. zgłoszone 
kandydatury oceniła Kapituła, w skład której wchodzili: burmistrz piotr psikus, przewodniczący rady miejskiej – andrzej 
stachowiak, wiceprzewodniczący – ireneusz czechlowski i eugeniusz przybył. 

Mieszkańcy gminy Kępno wyróżnieni przez Kapitułę za pracę w różnych dziedzinach życia, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Wystąpienie burmistrza miasta i gminy Kępno Piotra Psikusa 
w czasie uroczystości z okazji 25–lecia wyborów 

do samorządów terytorialnych, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Mieszkańcy gminy zgromadzeni na uroczystości 
z okazji 25–lecia samorządu terytorialnego, 

ze zbiorów Gminy Kępno
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Wyróżnienia otrzymali: Kazimierz czworowski, Krzysztof dąbrowski, małgorzata Frala–Kędzior, maria Główka, 
Wojciech Kardaś, stanisław Kowalski, Kazimierz Kempski, Włodzimierz mazurkiewicz, zygmunt nowacki, cecylia płaza, 
anna parzonka, urszula rozwadowska, irena sadek, roman siudy, andrzej stachowiak, adam tęsiorowski, jerzy trzmiel, 
Henryk tyszkiewicz, Wiesław Walas, anna Wojtaszek, aleksander Woźniak, jerzy Woźniak, redakcje radia sud i „tygodni-
ka Kępińskiego” oraz Kępińska inicjatywa samorządowa. 

do rozwoju gminy Kępno w ciągu tych 25 lat w dużym stopniu przyczyniły się też sołectwa, wśród wyróżnionych znaleź-
li się sołtysi: piotr baraniak, jan blabuś, zbigniew Gajda, tadeusz Głowacz, Franciszek jański, Grzegorz Kliks, stanisław 
młynarczyk, marian połomski, Henryk solecki, stanisław szmata oraz Franciszek trąbczyński. Wszyscy zgromadzeni na 
uroczystości otrzymali publikację „25 lat samorządu miasta i gminy Kępno w fotografii”.

2015 r. 25.06. – rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami gminy Kępno. W uchwale jest mowa o tym, że konsultacje mają polegać na:

 1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag, (…) propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
udzielaniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
wyborze jednego lub kilku zaproponowanych rozwiązań.
o przeprowadzeniu konsultacji zadecyduje burmistrz miasta i gminy Kępno lub rada miejska w Kępnie.
2015 r. 23.07. – burmistrz piotr psikus podpisał rozporządzenie o przeprowadzeniu na terenie gminy Kępno konsultacji 

społecznych w sprawie tzw. budżetu obywatelskiego, specjalnie wydzielonej kwoty z budżetu gminy, o wydatkowaniu której 
decydują sami jej mieszkańcy, podejmujący – w głosowaniu – decyzję, jakie inwestycje będą wykonywane w pierwszej kolej-
ności. propozycje inwestycji zgłaszać mogą mieszkańcy, stowarzyszenia i organizacje. We wrześniu 2015 r. odbyły się pierw-
sze konsultacje, dotyczące dziewięciu zadań zgłoszonych w ramach Kępińskiego budżetu obywatelskiego. oddano łącznie 
2518 głosów, z czego 2044 (81,18%) to głosy ważne i 474 głosy nieważne. poprzez internet zagłosowało 816 osób, w sposób 
tradycyjny 1702 osoby.

oto sześć projektów, które uzyskały największe poparcie do realizacji w 2016 roku:
– chodnik w olszowie (37 500 zł) – 660 głosów (32,29%),
– skwer barw i zapachów przy ul. spółdzielczej (36 000 zł) – 308 głosów (15,07%),
– budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu w Hanulinie. i etap – budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego od kościo-

ła do drogi asfaltowej w kierunku zosina (80 000 zł) – 227 głosów (11,11%),
– przebudowa chodnika przy ul. młyńskiej (44 000 zł) – 217 głosów (10,62%),
– przebudowa chodnika przy ul. Walki młodych (52 000 zł) – 143 głosy (7%).
na podstawie uchwały o konsultacjach społecznych przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie budowy pomnika 

Żołnierzy Wyklętych, a także nadania nazw ulicom na terenie miejscowości olszowa.
stosunek mieszkańców do danego projektu badany jest także przy pomocy wypełnianych ankiet i zgłaszania swoich planów 

inwestycyjnych, jak to miało miejsce przy opracowaniu planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kępno do 2020 roku. sporzą-
dzone też zostały ankiety, dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zbierania odpadów komunalnych.

2015 r. 20.05. – utworzona w celu budowy krytej pływalni w 2003 r. przez Gminę Kępno spółka „park Wodny” 20 maja 
2015 r. zmieniła nazwę na „projekt Kępno” sp. z o.o. i otrzymała szerszy zakres działalności. odtąd ma zająć się inwestycjami 
gminnymi, w tym budową krytej pływalni, zarządzaniem strefami płatnego parkowania, przebudową targowiska i jego zarzą-
dzaniem. do jej zadań należą też ochrona zabytków i promocja gminy Kępno. spółka „projekt Kępno” od 1 sierpnia 2015 r. 
zarządza strefami płatnego parkowania na drogach gminy Kępno. prezesem spółki został janusz nowak.

ogłoszony został konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej krytej pływalni. prace projektowe można 
było składać do 4 kwietnia 2016 r. organizacją konkursu zajął się ośmioosobowy zespół, który został przekształcony w sąd 
Konkursowy. 26 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie sądu Konkursowego, na którym dokonano wyboru najlepszej 
koncepcji architektoniczno–urbanistycznej krytej pływalni w Kępnie przy ulicy Walki młodych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy obiekcie. rozstrzygnięcia konkursu dokonał sąd Konkursowy w  składzie: przewodniczący – leszek stanek, 
zastępca przewodniczącego – artur Kosakiewicz, sędziowie: ryszard Waszak, iwona jerczyńska–Wylęga i Krzysztof Kulwic-
ki. pierwszą nagrodę sąd Konkursowy przyznał jednogłośnie projektowi pracowni architektonicznej piotr dominiczak 
i mariusz szczuraszek z ostrowa Wielkopolskiego. za zwycięski projekt pracownia otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 
15 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kępińska kryta pływalnia spełniać będzie najwyższe standardy, bowiem wyposażona zostanie w widownię, taras widoko-
wy i kawiarnię. posiadać będzie basen rekreacyjny i sportowy o wymiarach 25 m długości, 12,5 m szerokości z 6 torami do 
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pływania, a jego maksymalna głębokość to 180 cm. na basenie znajdzie się miejsce do nauki pływania, jacuzzi, „rwąca rzeka”, 
sauna fińska i parowa, bicze wodne dla hydromasażu, do masażu karku i pleców oraz ściana wspinaczkowa.

przewodniczący sądu Konkursowego, l. stanek stwierdził, po rozstrzygniętym konkursie, że: W projekcie zastosowano 
najlepszą technologię uzdatniania wody, która dopiero wkracza do Polski. będzie to jedna z największych inwestycji w Kępnie, 
której koszt wyniesie około 23 mln zł.

jak stwierdził w wywiadzie burmistrz piotr psikus basen wybudowany zostanie za środki pochodzące z bieżących wpływów 
do budżetu Gminy oraz środki zewnętrzne, ktore spółka „Projekt Kępno” zamierza pozyskać z tytułu emisji obligacji.

2015 r. 17.06. – urząd miasta i Gminy w Kępnie został 
laureatem i edycji konkursu dla jednostek sektora publicz-
nego i otrzymał znak jakości „przyjazny urząd” w trakcie 
uroczystej gali. tytuł odebrało 29 urzędów z  całej polski, 
w tym np. urząd Wojewódzki w poznaniu i urząd marszał-
kowski Województwa mazowieckiego.

Wyróżnienia przyznawane były w  różnych katego-
riach. urząd miasta i  Gminy Kępno startował w  kategorii 
urzędy miast i gmin, zatrudniające od 50 do 200 pracow-
ników. Konkurs zorganizowany przez instytut zarządzania 
i rozwoju jakości w Katowicach miał na celu wyróżnienie 
i  promowanie jednostek cechujących się wysoką jakością 
obsługi klienta, profesjonalizmem i  rzetelnością w  działa-
niu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury 

pracy.
2015 r. 18.09. – w siedzibie urzędu miasta i Gminy w Kępnie odbyło się inauguracyjne spotkanie rady seniorów. jej skład 

utworzono spośród osób zgłoszonych przez seniorów niezrzeszonych (podpisy poparcia 15 innych seniorów) i podmio-
ty działające na rzecz osób starszych. rada liczy 10 osób, jej członkowie odebrali akty mianowania i złożyli ślubowanie. 
przewodniczącym rady został Kazimierz czworowski, wiceprzewodniczącym maria Witek, a sekretarzem anna Wojtaszek. 
oprócz nich w skład rady weszli: andrzej dyba, Grzegorz Florczak, maria jasnowska, maria Kwaśniewska, marian lorenz, 
andrzej mikołajczak, józef Wojciech sosnowski.

cele nowego organu: występowanie w  interesie senio-
rów wobec władz Gminy, tworzenie warunków do pobudza-
nia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności 
lokalnej. rada seniorów jest organem doradczym, inicja-
tywnym i konsultacyjnym.

2015 r. 30.08. – po raz pierwszy od 15 lat na kępińskim 
rynku odbyły się dożynki powiatowo–gminne, które zorga-
nizowane zostały przez urząd miasta i Gminy w Kępnie oraz 
starostwo powiatowe. przez miasto przejechał wspaniały 
korowód, następnie na rynku odprawiona została msza 
święta, po której rolnicy z gminy otrzymali medale zasłuże-
ni dla rolnictwa. uroczystość uświetniły takie zespoły, jak: 
„Gang marcela” i „side squad”.

2015 r. 19.10. – oficjalną działalność rozpoczęła Kępińska rada sportu. pierwsze posiedzenie w  kępińskim ratuszu 
odbyło się 16 października. W skład rady sportu weszli powołani przez burmistrza gminy Kępno przedstawiciele zgłoszeni 
poprzez organizacje i instytucje, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej oraz przedstawiciel Kosir–u, przedstawiciel 
wybrany przez nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawiciel wybrany przez burmistrza. Kępińska rada sportu ma 
opiniować strategię rozwoju Gminy Kępno w zakresie kultury fizycznej, projekt budżetu w części dotyczącej rozwoju sportu 
i jego bazy sportowej oraz projekty uchwał związane z terenami, które mają być wykorzystane na potrzeby kultury fizycznej.

Kępińską radę sportu tworzą: piotr baraniak, paweł Falszewski, Krzysztof Godek, zdzisław Górecki, mirosław Grabny, 
marek Kłoczaniuk, aleksander Kibort, eugeniusz przybył, leszek rorat i  Karol szubert. przewodniczącym został paweł 
Falszewski, a wiceprzewodniczącym zdzisław Górecki.

Rada Seniorów – organ, który działa 
w interesie seniorów, 

ze zbiorów Gminy Kępno

Rada Sportu, działająca od 16.10.2015 r. opiniuje Strategię Rozwoju 
Gminy Kępno w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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2015 r. 19.10. – odbyły się uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Krwawej nocy Kępińskiej połączone z odsło-
nięciem tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

2015 r. 8.12. – podpisana została umowa między burmistrzem piotrem psikusem a firmą alles cool reprezentowaną 
przez jacka stempina, dotycząca uruchomienia lodowiska w Kępnie na okres od 28 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. na 
terenie Kosir–u. Wymiar tafli wyniesie 14x40 m, a dzięki temu, że pokryta ona będzie specjalną folią namiotową o wymia-
rach 15x50 m można będzie korzystać z lodowiska niezależnie od pogody. Koszt całej operacji dotyczącej lodowiska wyniósł 
prawie 150 000 zł.

2015 r. 17.12. – rada miejska uchwaliła budżet Gminy Kępno na 2016 rok. planowane dochody budżetu wyniosą 77 949 
457 zł, w tym dochody na zadania zlecone to kwota 7 698 356 zł, natomiast przewidywane wydatki to suma 82 799 457 zł, 
w tym wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 7 698 356 zł. tego dnia (17 grudnia 2015 r.) na zaproszenie burmistrza 
piotra psikusa w kępińskim ratuszu gościli parlamentarzyści z okręgu kalisko–leszczyńskiego. na spotkanie przybyli: andżelika 
możdżanowska (psl), bożena Henczyca (po), tomasz ławniczak (pis), łukasz mikołajczyk (pis), jarosław urbaniak (po) 
i przedstawicielka posła jana dziedziczaka, asystentka, Żaneta laskowska–stodolna, a także starosta kępiński Witold jankowski.

W czasie spotkania parlamentarzyści obejrzeli pokaz multimedialny, dotyczący gminy Kępno, następnie odbyła się dysku-
sja o bieżących sprawach gminy. obecni parlamentarzyści zapewniali burmistrza piotra psikusa o chęci współpracy ponad 
podziałami dla dobra rozwoju Kępna i regionu.

2015 r. 17.12. – rada miejska przyjęła dokument pod nazwą „plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kępno na lata 
2015–2020”. celem tego planu jest ograniczenie emisji gazów w powietrzu, co wpłynie na poprawę jakości naturalnego środowi-
ska człowieka, dzięki czemu poprawi się komfort mieszkańców gminy Kępno. na opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej 
Gmina Kępno otrzymała dotację wynoszącą 318 000 zł od Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w poznaniu. Wysokość tej dotacji stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania. dążąc do ograniczenia emisji szkodliwych 
gazów, Gmina Kępno złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji, noszącego 
potoczną nazwę „Kawka” prowadzonego przez narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. zgodnie z nim 
mieszkańcy Kępna, chcący wymienić piec węglowy w lokalu mieszkalnym, będą mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 
do 70% kosztów inwestycji (50% zwrotu w ramach programu „Kawka”, a 20% z budżetu Gminy).

zadłużenie Gminy Kępno pod koniec 2015 r. wyniosło około 23 mln zł, co stanowi 28,93%. zatem sytuacja finansowa 
Gminy okazała się stabilna, co pozwoliło na bieżąco spłacać zobowiązania. realizowano wszystkie wydatki, a samorząd nie 
miał żadnych zobowiązań wymagalnych, które przeszły na 2016 rok. podkreślić jeszcze należy, że 2015 rok zakończony został 
nadwyżką budżetową w wysokości około 4 mln złotych, które przeznaczone zostaną na inwestycje.

W 2015 r. władze gminy Kępno w ramach działań inwestycyjnych zrealizowały następujące, ważniejsze zadania:
– zakończony został remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę muzeum ziemi Kępińskiej 
  im. t. p. potworowskiego. Wartość tego projektu wyniosła ok. 4 900 000 zł, z czego przeszło 2 000 000 zł stanowiło 
  dofinansowanie z Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego,
– budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Hanulinie – wartość całej inwestycji to około 2 mln zł, a kwota dotacji 
  wyniosła 1 210 000 zł,
– budowa obiektu dziennego opiekuna wraz z salą dydaktyczną dla szkoły podstawowej w Krążkowach – wartość prac 
  budowlanych wyniosła 761 000 zł, z czego 320 000 zł to dotacja w ramach programu „maluch”,
– na budowę i przebudowę dróg i chodników w gminie Kępno wydatkowano kwotę około 4 656 618 zł,
– wybudowano place zabaw w domaninie, mikorzynie, osinach, zosinie i szklarce mielęckiej – koszt 69 964 zł,
– remont kuchni w mianowicach, zaopatruje placówki oświatowe w obiady, których ilość zwiększyła się dziennie z 500 
  do 600 – koszt inwestycji 85 000 zł,
– budowa remiz ochotniczej straży pożarnej w szklarce mielęckiej i ostrówcu – koszt 261 900 zł,
– modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy Kępno za 147 426 zł,
– przekazanie na rzecz szpitala w Kępnie 80 tys. zł w formie pomocy finansowej na zakup aparatury medycznej,
– przekazanie w formie dotacji 751 276,01 zł dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 
  z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoho-
  lizmowi, kultury i sportu,
– przekazanie na rzecz niepublicznego przedszkola prowadzonego przez zgromadzenie sióstr miłosierdzia Św. Karola 
  boromeusza w Kępnie kwoty 1 962 298,11 zł,
– dotacje otrzymały ponadto następujące podmioty, w których Gmina Kępno ma 100% udziały:
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– Kępiński ośrodek Kultury – 714 000 zł,
– samorządowa biblioteka publiczna – 502 000 zł,
– muzeum ziemi Kępińskiej – 360 000 zł,
– Kępiński ośrodek sportu i rekreacji – 710 000 zł.

2016 r. 1.01. – działalność rozpoczęła spółka „towarzystwo budownictwa społecznego – Kępno” sp. z o.o., w której 
Gmina Kępna posiadała 100% udziałów. przygotowania do utworzenia spółki rozpoczęły się w 2015 roku. będzie ona pełnić 
funkcję inwestora zastępczego w przedmiocie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem 
mieszkaniowym, budową budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli.

spółka wkrótce rozpocznie inwestycje pn. „budowa budynków wielorodzinnych przy ul. przemysłowej w Kępnie z infra-
strukturą techniczną”.

2016 r. 23.01. – uroczyste otwarcie punktu dziennego opiekuna w Krążkowach, mieszczącego się w budynku, który 
zaczęto budować w czwartym kwartale 2015 roku. obiekt wzniesiony został na potrzeby działalności nowo otwartej placówki 
oraz szkoły podstawowej w Krążkowach. budowa trwała niespełna trzy miesiące i wykonana została przez firmę „projekto-
bud” z myjomic. Koszt wykonania prac budowlanych zamykała kwota 761 000 zł, z czego dotacja otrzymana przez Gminę 
Kępno z programu „maluch” wyniosła 320 000 zł. dzienny opiekun to forma opieki nad małym dzieckiem – najbardziej 
zbliżona do warunków domowych – w okresie gdy rodzice – z różnych przyczyn lub obowiązków – nie mogą sprawować 
pieczy nad dzieckiem.

W tymże dniu oficjalnie otwarto także kompleks żłobkowo–przedszkolny przy szkole podstawowej w Hanulinie (całko-
wity koszt inwestycji – 2 070 123 zł, dofinansowanie – 1 210 000 zł).

Uroczyste otwarcie kompleksu żłobkowo-przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Hanulinie (23.01.2016 r.), 

ze zbiorów „Tygodnika Kępińskiego”

Otwarcie Punktu Dziennego Opiekuna 
przy Szkole Podstawowej w Krążkowach, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”

Część artystyczna w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Hanulinie,
ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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4. Osiągnięcia i sukcesy Gminy Kępno na arenie krajowej

1997 r. i w 1998 r. – w grupie gmin 20–50 tys. mieszkańców Gmina Kępno zajęła 4. miejsce w polsce pod względem 
wielkości środków wydanych na inwestycje.

1999 r. 20.11. – tygodnik samorządu terytorialnego „Wspólnota” z 20.11.1999 r. ogłosił wyniki rankingu, dotyczącego 
rozwoju ekonomicznego polskich gmin. W kategorii gmin liczących od 20 do 40 tys. mieszkańców w zakresie ich zamoż-
ności (wysokość dochodów budżetowych ogółem w gminie przypadających na jednego mieszkańca) Gmina Kępno zajęła  
4. miejsce w polsce (1. miejsce w województwie wielkopolskim). z kolei pod względem przyrostu udziału inwestycji w wydat-
kach budżetowych Gmina Kępno zajęła 5. miejsce w polsce (1. w Wielkopolsce).

2003 r. – tygodnik „Wspólnota” sporządził ranking samorządów, dotyczący wydatków na rozwój infrastruktury technicz-
nej (transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa). W  tym rankingu „Wspólnoty” Kępno jako miasto 
powiatowe uplasowało się na 84. miejscu w polsce. z kolei w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków zagranicz-
nych na 17. miejscu w kraju na 578 sklasyfikowanych gmin miejsko–wiejskich. na 649 ocenianych gmin i miast wydających 
najwięcej środków na infrastrukturę, o niskim bezrobociu i największym przyroście dochodów do budżetu, realizujących 
zadania w sposób nowatorski (w wypadku Kępna wzięto pod uwagę realizację zadań poprzez spółki komunalne i partner-
stwo publiczno–prywatne) Kępno zajęło w 2003 r. 22. miejsce w polsce.

2003 r. – Gmina Kępno znalazła się w grupie 50 gmin tzw. i ligi samorządów w polsce.
2004 r. 15.02. – w auli uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu odbył się konkurs promocyjny „Hit 2003”. W finale 

konkursu znalazło się 117 firm i instytucji. Wyróżnienie „Hit 2003” otrzymała Gmina Kępno za realizację inwestycji użytecz-
ności publicznej w ramach partnerstwa prywatno–publicznego.

2004 r. wrzesień – wg rankingu – opublikowanego przez czasopismo „Wspólnota” (nr 19 z 18.09.2004 r.) – wynikało, 
że Gmina Kępno w 2003 r. wydatkowała ze środków zewnętrznych ogółem na 1 mieszkańca 176,05 zł, dzięki czemu zajęła  
7. miejsce w kraju (1. w województwie wielkopolskim), z kolei w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki Gminy Kępno 
w 2004 r. na inwestycje w infrastrukturę techniczną uplasowały Kępno na 61. miejscu w polsce.

2005 r. – Gmina Kępno zajęła 17. miejsce wśród sklasyfikowanych 578 polskich gmin miejsko–wiejskich w rankingu 
„samorządowi liderzy Funduszy strukturalnych”. pod uwagę brano skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy z  funduszy 
strukturalnych.

2006 r. 20.07. – dziennik „rzeczpospolita” ogłosił wyniki rankingu gmin w kraju w kategorii gminy miejskie i miejsko–
wiejskie. pod uwagę brano: rozwój i podniesienie jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. na blisko 800 gmin Kępno zajęło 63. miejsce w polsce i 4. w Wielkopolsce.

2006 r. 14.10. – pismo „Wspólnota” ogłosiło wyniki rankingu samorządów za 2005 r., które oceniano pod względem 
poziomu inwestycji w infrastrukturę techniczną. W grupie miast powiatowych Kępno zajęło 20. miejsce w polsce. przelicza-
jąc fundusze przeznaczone na inwestycje, na mieszkańca przypadała kwota 354,25 zł.

2006 r. – w rankingu samorządów 2007, organizowanym przez dziennik „rzeczpospolita”, Gmina Kępno zajęła 40. miejsce 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich za 2006 rok. W skali województwa wielkopolskiego Kępno zajęło 5. miejsce.

2007 r. – Kępno w  kategorii miast powiatowych 
znalazło się na 97. miejscu w  rankingu, określają-
cym nadwyżkę operacyjną jednostek samorządowych. 
ranking został opublikowany na początku 2009 r. przez 
tygodnik samorządowy „Wspólnota” i uwzględniał dane 
za 2007 rok. nadwyżka operacyjna w  gminie Kępno 
w 2007 r. wyniosła 331,91 zł na mieszkańca.

2007 r. – Gmina Kępno otrzymała nagrodę „Hit 
2007” (w  kategorii samorządność) za modernizację 
zabytkowego kępińskiego ratusza.

2007 r. – Gmina Kępno została uhonorowana wyróż-
nieniem w konkursie „mister budownictwa Wielkopol-
ski południowej” za 2007 rok. tytuł przyznano w katego-
rii obiekty modernizowane za przebudowę ratusza 
miejskiego w Kępnie.

Burmistrz Piotr Psikus z dyplomem otrzymanym od Jerzego Buzka 
za zajęcie 40. miejsca w rankingu samorządów 2007 („Rzeczpospolita”) 

w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich za 2006 rok 
(V miejsce w województwie wielkopolskim), 

ze zbiorów Gminy Kępno
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2008 r. – Gmina Kępno zajęła 10. miejsce w województwie wielkopolskim w rankingu „europejska Gmina – europejskie 
miasto 2008”, organizowanym przez „Gazetę prawną” w kategorii gmin miejsko–wiejskich pod względem wykorzystania 
środków europejskich.

W następnym roku Gmina Kępno uzyskała w sumie 563,45 punktów i zajęła 48. miejsce na 226 samorządów w wojewódz-
twie wielkopolskim oraz 335. miejsce na 1159 gmin w skali kraju w rankingu „europejska Gmina – europejskie miasto 2009” 
opublikowanym przez „Gazetę prawną”.

2008 r. i 2009 r. – Gmina Kępno w kategorii gmin miejsko–wiejskich znalazła się w grupie samorządów nominowanych 
w corocznej edycji konkursu organizowanego od 2006 r. przez Fundację polskiego Godła promocyjnego. celem konkur-
su jest wyróżnienie godłem „teraz polska” najlepszych pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców 
i przedsiębiorców gmin w polsce.

2009 r. 20.04. – burmistrz miasta i gminy Kępno piotr psikus odebrał w Kaliszu z rąk prezesa Krajowej izby Gospodarczej 
andrzeja arendarskiego statuetkę srebrnego parasola, nagrodę przyznawaną przez Krajową izbę Gospodarczą najbardziej 
zasłużonym przedsiębiorcom i samorządowcom za wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie sprzyjających warunków dla 
rozwoju firm na terenie gminy Kępno.

2010 r. 15.02. – w czasie uroczystości wręczania statuetki „przyjaciel Kępna”, gościem specjalnym był prezydent stowa-
rzyszenia ruch regionalny Wielkopolan, ludwik ratajczak, który na ręce burmistrza piotra psikusa oraz przewodniczącego 
rady miejskiej w Kępnie andrzeja stachowiaka przekazał Kryształowy puchar polski i złoty medal dla Kępna, uznanego 
przez Kapitułę nagrody Gospodarczej –działającej przy stowarzyszeniu ruch regionalny Wielkopolan – za najlepsze miasto 
w polsce do 20 tysięcy mieszkańców.

2010 r. – Gmina Kępno otrzymała tytuł „sportowa Gmina” przyznany przez polski Klub infrastruktury sportowej. tytuł 
otrzymano za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczną realizację programu rozwoju sportu i rekre-
acji w gminie.

2010 r. 8.10. – Kępińskie stowarzyszenie pracowników budownictwa przyznało Gminie Kępno nagrodę za przebudowę 
nawierzchni rynku w Kępnie.

2011 r. – w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, dotyczącym wykorzystania funduszy unijnych, 
Gmina Kępno znalazła się na 46. miejscu wśród miast powiatowych. W polsce źródłem danych stała się baza wszystkich 
projektów, które dostały dofinansowanie w perspektywie funduszy 2007–2013 (pod uwagę wzięto zarówno projekty zakoń-
czone jak i te w trakcie realizacji, według danych z kwietnia 2011 r.).

2012 r. listopad – Gmina Kępno w 15. edycji rankingu „rzeczpospolitej” zajęła 65. miejsce w kategorii gmin miejskich 
i miejsko–wiejskich. W rankingu uwzględnione zostały gminy i miasta, które w latach 2008–2011 najbardziej dbały o rozwój 
i podniesienie jakości życia, zachowując jednocześnie reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

2014 r. listopad – ogłoszono wyniki rankingu dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego jednostek 
samorządu terytorialnego, w którym Gmina Kępno zajęła 35. miejsce na 602 gminy miejsko–wiejskie. ranking przygotowany 
został przez: Komisję samorządu terytorialnego polityki regionalnej. Wydział administracji i nauk społecznych politechniki 
Warszawskiej oraz Fundację polskiego Godła promocyjnego „teraz polska”.

2008 r. – burmistrz piotr psikus odznaczony został medalem za wkład w rozwój województwa wielkopolskiego.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Józef Racki 
odznacza burmistrza Piotra Psikusa 

za wkład w rozwój województwa wielkopolskiego, 
ze zbiorów Gminy Kępno
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5. Powstanie powiatu kępińskiego w 1999 r.  

i jego przynależność do województwa wielkopolskiego

W 1998 r. rząd koalicyjny akcja Wyborcza „solidarność” – unia Wolności przeprowadził reformę administracyjną kraju, 
wprowadził powiaty, zmniejszył liczbę województw.

1998 r. 24.07. – parlament uchwalił ustawę wprowadzającą trójstopniowy podział państwa, którego jednostkami zostały: 
gminy, powiaty i województwa. powstało 16 województw. 7 sierpnia rada ministrów wydała rozporządzenie w sprawie 
utworzenia powiatów. W części XV załącznika do rozporządzenia jest mowa o tym, że województwo wielkopolskie obejmu-
je 31 powiatów ziemskich i 4 grodzkie (miejskie). pod pozycją 8. występuje powiat kępiński z siedzibą władz w Kępnie, 
w skład którego weszły następujące gminy: baranów, bralin, Kępno, łęka opatowska, perzów, rychtal i trzcinica, objął on 
też 38 sołectw, 121 miejscowości (w tym 120 wiejskich). powierzchnia powiatu wynosiła 608 km², a ludność według danych 
Gus–u z 2015 r. liczyła 56 436 osób. 

powiat kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski, graniczy z województwem dolnośląskim, 
opolskim i łódzkim.

samorządowymi organami władzy w powiecie kępińskim są:
– władza ustawodawcza – rada powiatu, 
– władza wykonawcza – zarząd powiatu i starosta wybierani przez radę powiatu,
– organy kontrolne – komisje stałe i doraźne.

zgodnie z art. 41 ustawy z 24 lipca 1998 r. do zadań publicznych powiatu Kępińskiego należy między innymi:
– edukacja publiczna, w ramach której powiat, starosta i zarząd nadzorują pod względem administracyjnym oraz finan-

sowym szkoły ponadgimnazjalne,
– promocja i ochrona zdrowia (szpital powiatowy, dla którego organem założycielskim stał się powiat Kępiński),
– opieka nad drogami powiatowymi (budowa i remonty),
– ochrona środowiska i przyrody,
– przeciwdziałanie bezrobociu – rola powiatu w tym zakresie wynika z faktu, że od 1 stycznia 2000 r. powiatowe urzędy 

pracy stały się częścią powiatowej administracji zespolonej, co oznacza, że powiatowy urząd pracy w imieniu starosty 
zajmuje się sprawami bezrobocia,

– zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, co w imieniu władz powiatu realizuje Komenda 
powiatowa policji i Komenda powiatowej państwowej straży pożarnej,

– pomoc społeczna, która realizowana jest na terenie powiatu przez powiatowe centrum pomocy rodzinie,
– geodezja, kartografia i  gospodarka nieruchomościami, realizacją tych zadań zajmuje się powiatowy inspektorat 

nadzoru budowlanego,
– ochrona praw konsumenta,
– kultura i ochrona zabytków, opieka nad nimi,
– kultura fizyczna i turystyka,
– obronność.

powstanie powiatów i nowych województw było równoznaczne z wyborami do tych organów samorządowych. Wybory 
te, pierwsze wolne wybory do samorządów powiatowych po 1945 r., odbyły się 11 października 1998 roku. W Kępnie do 
rady powiatu wybrano 25 radnych. 

Tabela nr 79: Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego z 11.10.1998 r.

Partie i ugrupowania Przewodniczący
Liczba

mandatów
Liczba 
głosów

Komitet Wyborczy „porozumienie społeczne” 
(skład: Forum społeczno–Gospodarcze, psl, Kółka 

rolnicze, ochotnicze straże pożarne, ludowe zespoły 
sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich)

jerzy trzmiel 13 8321
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Komitet Wyborczy porozumienie prawicy 
ziemi Kępińskiej aWs – uW razem

jacek Śródka 10 7432

 sojusz lewicy demokratycznej ryszard przybylski 2 3251
Źródło: Tutaj także jest Wielkopolska – historyczno–kulturalno–przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego, Kępno 2014, projekt i koordy-
nacja publikacji Włodzimierz mazurkiewicz s. 33–37

przewodniczącą rady powiatu na sesji rady, 10 listopada 1998 r., wybrano irenę dobrą (porozumienie prawicy „razem”) –  
19 głosów. starostą został jerzy trzmiel (Forum społeczno–Gospodarcze) – 13 głosów, wicestarostą Włodzimierz mazurkie-
wicz (porozumienie prawicy „razem”) – 17 głosów.

2000 r. 31. 08. – rada powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu i flagi powiatu Kępińskiego.
następne wybory do samorządów gminnych, powiatowych oraz sejmiku Wojewódzkiego odbyły się 27 października 

2002 roku. do rady powiatu w Kępnie wybrano 17 radnych. 

Pierwsza sesja Rady Powiatu – 10.11.1998 r. w kinie „Sokolnia”, 
źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno w fotografii, wydawca Gmina Kępno, s. 28

Herb i flaga Powiatu Kępińskiego, 
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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Tabela nr 80: Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego z 27.10.2002 r.

Partie i ugrupowania
Liczba

mandatów
Liczba 
głosów

%

KWW Forum społeczno–Gospodarcze 5 5277 25,53
KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 4 4630 22,40

KWW porozumienie samorządowe 2002 3 3875 18,75
sojusz lewicy demokratycznej 3 4173 20,19

KWW Kępiński powiatowy blok Wyborczy 2002 2 2714 13,13
Źródło: Tutaj także jest Wielkopolska – historyczno–kulturalno–przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego, Kępno 2014, projekt i koordy-
nacja publikacji Włodzimierz mazurkiewicz s. 49-52

przewodniczącym rady na sesji, 16 listopada 2002 r., został czesław Kokot (10 głosów), natomiast starostą na drugą 
kadencję pozostał jerzy trzmiel (11 głosów), a wicestarostą Włodzimierz mazurkiewicz (15 głosów).

Kolejne wybory do władz samorządowych odbyły się 12 listopada 2006 roku. zmianie uległa ordynacja wyborcza, która 
dawała możliwości na tzw. grupowanie list. odtąd można było uzyskać większą ilość mandatów po podsumowaniu ilości 
głosów oddanych na komitety wyborcze, które podpisały porozumienie o grupowaniu list.

W wyborach do rady powiatu uczestniczyły istniejące już ugrupowania (Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego, 
Forum społeczno–Gospodarcze i porozumienie samorządowe) oraz nowe, takie jak: prawo i sprawiedliwość, samoobrona 
rp, polskie stronnictwo ludowe oraz Kobiety w samorządzie. porozumienia, dotyczące grupowania list, podpisały przed 
wyborami komitety wyborcze psl, Wspólnoty samorządowej i  Forum społeczno–Gospodarczego. drugie porozumienie 
podpisały: pis, samoobrona, porozumienie samorządowe 2006 i Kobiety w samorządzie. 

Tabela nr 81: Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego z 12.11.2006 r.

Partie i ugrupowania
Liczba

mandatów
Liczba 
głosów

%

KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 6 4841 24,68
KWW Forum społeczno–Gospodarcze 3 3766 19,20

KWW porozumienie samorządowe Kępno 2006 3 2501 12,75
Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość 3 2388 12,17

Komitet Wyborczy samoobrona rp 1 1432 7,30
Koalicyjny Komitet Wyborczy 

sld+sdpl+ pd+up lewica i demokraci
1 2630 13,41

Źródło: Tutaj także jest Wielkopolska – historyczno-kulturalno-przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego, Kępno 2014, projekt i koordynacja 
publikacji Włodzimierz mazurkiewicz s.58-63

przewodniczącym rady powiatu na pierwszej sesji, 27 listopada 2006 r., został wybrany Franciszek trąbczyński (11 głosów, 
porozumienie samorządowe), starostą pozostał jerzy trzmiel (11 głosów, Forum społeczno-Gospodarcze), a wicestarostą 
wybrano zenona Kasprzaka (10 głosów, prawo i sprawiedliwość).

ponowne wybory do samorządów odbyły się 21 listopada 2010 roku. udział w wyborach wzięły następujące komitety 
wyborcze: KW platforma obywatelska rp, Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość, Komitet Wyborczy polskie stronnic-
two ludowe, KW sojusz lewicy demokratycznej, KWW aktywni bliżej ciebie, KWW porozumienie samorządowe Kępno 
2010, KWW Forum społeczno–Gospodarcze, KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego, KWW ekologia, 
edukacja i inwestycje.

Tabela nr 82: Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego z  21 listopada 2010 r.

Partie i ugrupowania
Liczba

mandatów
Liczba 
głosów

%

KW platforma obywatelska rp 3 3718 16,97
KWW porozumienie samorządowe Kępno 2010 3 3697 16,88

KWW Forum społeczno–Gospodarcze 3 3603 16,45
KW sojusz lewicy demokratycznej 3 3356 15,32
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KW prawo i sprawiedliwość 2 3056 13,95
KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 2 1951 8,91

KW polskie stronnictwo ludowe 1 1249 5,70
Źródło: Tutaj także jest Wielkopolska – historyczno-kulturalno-przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego, Kępno 2014, projekt i koordynacja 
publikacji Włodzimierz mazurkiewicz s.70–75

na pierwszej sesji po wyborach, 30 listopada 2010 r., wybrano 
przewodniczącego rady powiatu, którym został ryszard przybyl-
ski, uzyskując 12 głosów, natomiast starostą wybrano Włodzimie-
rza mazurkiewicza. za jego kandydaturą głosowało 13 radnych. 
Wicestarostą został ryszard dachowski – 16 głosów.

2011 r. sierpień–wrzesień – ustanowienie logo powiatu kępiń-
skiego, jego autorem jest magdalena szumowska z piły, która wygrała 
konkurs ogłoszony przez starostwo powiatowe w  Kępnie. Hasło 
promocyjne Tutaj także jest Wielkopolska powstało w wyniku dyskusji 
Komisji oceniającej logo. 

nowe wybory do samorządów odbyły się 16 listopada 2014 roku. 
ugrupowania, biorące udział w wyborach do rady powiatu Kępiń-
skiego, uzyskały następujące wyniki:

Tabela nr 83: Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego z 16 listopada 2014 r.

Partie i ugrupowania
Liczba

mandatów
Liczba 
głosów

KW polskie stronnictwo ludowe 6 5812
KWW Wspólnota samorządowa powiatu Kępińskiego 3 3805

KWW razem dla powiatu Kępińskiego 3 3182
KWW Forum społeczno–Gospodarcze 3 2627

KW prawo i sprawiedliwość 1 2480
KWW lewica razem 1 2228

Źródło: obwieszczenie Komisarza Wyborczego w poznaniu z 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa 
wielkopolskiego

na pierwszym posiedzeniu nowej rady powiatu Kępińskiego, które odbyło się 28 listopada 2014 r., dokonano wyboru 
przewodniczącego, został nim stanisław baliński (psl), który uzyskał 16 głosów. natomiast starostą wybrano Witolda 
jankowskiego z poparciem 13 radnych, a wicestarostą – Grażynę jany. Wybrany został też zarząd powiatu w składzie: michał 
błażejewski, zenon Kasprzak i Krystyna możdżanowska. na sesji rady powiatu Kępińskiego, która odbyła się 15 grudnia 
2014 r., powołano następujące stałe komisje rady:

– Komisja edukacji i rozwoju powiatu Kępińskiego,
– Komisja budżetu i Finansów,
– Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochrony Środowiska,
– Komisja zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie,
– Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego,
– Komisja rewizyjna.

powiat Kępiński od początku swojej działalności położył nacisk na inwestycje drogowe, rozwój i rozbudowę bazy oświa-
towej, ochronę zdrowia i opieki społecznej. podstawą inwestowania stała się wysokość budżetu, jaką miała do dyspozycji 
rada powiatu Kępińskiego.

Hasło promocyjne i logo Powiatu Kępińskiego, 
ustanowione w 2011 r. w wyniku konkursu

ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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Tabela nr 84: Wysokość dochodów, wydatków i kwot wydawanych na inwestycje w powiecie kępińskim w latach 1999–2015

Rok/kadencja Dochody Wydatki Kwota inwestycji
Procent udziału 

inwestycji w wydatkach

1999
2000
2001
2002

21 047 734
26 585 026
29 390 283
25 512 841

21 047 734
27 433 092
29 591 350
28 555 779

696 465
2 770 475
3 073 060
4 377 466

3,31
10,10
10,38
15,33

razem i kadencja 102 535 884 106 627 955 10 917 466 10,24
2003
2004
2005
2006

22 777 883
24 404 429
30 824 301
29 851 799

22 875 581
24 584 029
29 448 704
32 911 291

1 183 497
1 778 881
2 889 830
5 543 955

5,17
7,24
9,81

16, 85
razem ii kadencja 107 858 412 109 819 605 11 396 163 10,38

2007
2008
2009
2010

31 363 376
37 150 098
37 656 066
39 044 897

33 831 147
36 224 647
39 269 581
41 739 114

6 183 138
4 139 039
4 891 227
4 661 806

18,28
11,43
12,46
11,17

razem iii kadencja 145 214 437 151 064 489 19 875 210 13,16
2011
2012
2013
2014

43 425 142
46 634 371
47 165 891
51 466 210

45 618 540
51 038 206
51 223 389
52 021 051

6 969 475
12 070 944
11 749 624
9 786 136

15,28
23,65
22,94
18,81

razem iV kadencja 188 091 614 199 901 186 40 576 179 20,30
2015 48 577 357 47 985 944 8 171 386 17,03

Źródło: Budżety Powiatu Kępińskiego uchwalone przez Radę Powiatu Kępińskiego za lata 1999–2015

jak wynika z tabeli budżet powiatu Kępińskiego w ciągu 16 lat (1999–2015), jeśli chodzi o dochody, wzrósł o 27 529 623 zł, 
 czyli o przeszło 100%, a wydatki były większe o 26 938 210 zł, czyli także zwiększyły się o przeszło 100%. tak duży wzrost 
to przede wszystkim efekt udanych starań o przydzielenie środków zewnętrznych, na ogół z unii europejskiej i zaciągnię-
tych kredytów. W związku z tym powstał problem zadłużenia, bowiem w 2013 r. zadłużenie powiatu wzrosło do 45,42%. 
powiat Kępiński w  rankingu samorządowej gazety „Wspólnota” znalazł się na 37. miejscu wśród najbardziej zadłużo-
nych powiatów w kraju. W 2014 r. wyniosło ono 22,7 mln złotych, co oznaczało, że w latach 2011–2014 zwiększyło się  
o  12,7 mln zł. starosta kępiński, Włodzimierz mazurkiewicz, komentując te dane i  ranking „Wspólnoty” w  „tygodni-
ku Kępińskim” nr 40 z  2.10.2014 r., stwierdził: Nie pracuje się w  samorządzie, aby mieć dobre miejsce w  rankingu.  
Przede wszystkim chodzi o zrównoważony i bezpieczny rozwój. Ważnym pytaniem, na które w tym kontekście należy odpowie-
dzieć jest celowość zrealizowanych inwestycji. W naszym wypadku połowa środków wydana została na drogi (około 20 mln). 
Jakie są potrzeby w tej dziedzinie nikogo nie potrzeba przekonywać. Druga zaś na szpital, oświatę i największa część na moderni-
zację i termomodernizację budynków powiatowych.

Środki, jakie powiat wydał na inwestycje, szczególnie w latach 2011–2014 były duże, a zrealizowane inwestycje potrzebne. 
największe inwestycje w oświacie to:
– budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1, która została oddana do użytku w 2004 r. – 

koszt budowy 2 mln 100 tys. zł,
–wybudowanie sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie (2006 r.) – koszt 4 mln 35 tys. zł,
– modernizacja basenu w słupi w 2006 r. – 1 mln 100 tys. zł,
– przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ulicy przemysłowej 10 c na potrzeby centrum Kształcenia ustawicz-

nego (2011 r.) – 2 mln 984 tys. zł,
– adaptacja wraz z rozbudową budynku w miejscowości słupia pod Kępnem na potrzeby zespołu szkół specjalnych 

(2012–2013) – wartość zadania 624 400 zł i jego termomodernizacja w 2014 r. – koszt 829 000 zł,
– termomodernizacja budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie – koszt robót budowlanych to kwota  

2 mln 302 tys. zł.
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Wartość wszystkich prac termomodernizacyjnych w ramach projektu „zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej powiatu Kępińskiego” wyniosła 3 mln 625 tys. zł. 

duże nakłady przeznaczył powiat na inwestycje drogowe. W sumie na budowę, remonty dróg i chodników w  latach 
1999–2014 wydano przeszło 30 mln zł.

bardzo duże sumy powiat Kępiński wydał na służbę zdrowia. W latach 2000–2008 współfinansował projekty o łącznej 
wartości ponad 5 mln zł. największą inwestycją okazała się „przebudowa, rozbudowa samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej w  Kępnie”. etap i. rozbudowa i  doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego celem poprawy 
bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji szpitalnego oddziału ratunkowego”. Koszt tej inwestycji wyniósł  
7 mln 230 tys. zł. należy podkreślić, że np. w latach 2011–2014 na inwestycje wydano dużo, bo 40,8 mln zł., z zewnątrz na 
zadania inwestycyjne pozyskano 16,3 mln zł, czyli 40%.

powiat Kępiński dużą wagę przywiązuje do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. niezależnie od tego we wszyst-
kich gminach powiatu działalność prowadzą gminne ośrodki pomocy społecznej. zadania dotyczące pomocy społecznej 
powiat Kępiński realizuje poprzez powiatowe centrum pomocy rodzinie, którego dyrektorem jest zuzanna puchalska. 
pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie). opieką objęte są również dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich 
(tworzenie rodzin zastępczych). powiat nie przydziela żadnych zasiłków, ani dodatków finansowych, natomiast partycypuje 
w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. pomoc w różnej formie świadczą na terenie powiatu takie instytucje jak:

– dom pomocy społecznej w  rzetni, w  którym całodobową opiekę znajdują starsi z  przewlekłymi chorobami  
(64 osoby). powiat w modernizację tego domu zainwestował około 460 tys. zł

– Warsztaty terapii zajęciowej w słupi pod Kępnem dla około 40 uczestników,
– powiatowy ośrodek interwencji Kryzysowej w słupi pod Kępnem, zapewniający 36 miejsc (noclegowych) dla osób 

i rodzin w kryzysie,
– spółdzielnie socjalne osób prawnych: „pomost” i „jaśmin”, których współzałożycielem był powiat Kępiński,
– organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą społeczną w różnej formie (pcK, Katolickie stowarzyszenie trzeźwo-

ści „dom”, stowarzyszenie integracji społecznej „na Kępie”).
W  dziedzinie kultury powiat Kępiński razem z  gminami organizuje: przegląd zespołów Folklorystycznych, Festiwal 

piosenki dziecięcęj, przegląd zespołów tanecznych oraz turniej mieszkańców Wsi. razem ze szkołami ponadgimnazjal-
nymi powiat urządza: przegląd teatrów szkolnych, Konkurs piosenki obcojęzycznej, Konkurs Wiedzy o unii europejskiej. 

powiat Kępiński prowadzi również działalność wydawniczą. na rynku lokalnym ukazały się m.in.: 
tzw. „zeszyty powiatowe”:
– zeszyt i – „przyroda powiatu kępińskiego”, opracowali: marian lorenz i marek oreś, marcin rachel, Grażyna Kłocza-

niuk i jolanta jelonek, Kępno 2004,
– zeszyt ii – „szlaki turystyczne powiatu kępińskiego”, opracowała renata Gość, Kępno 2005,
– zeszyt iii – „drewniane kościoły powiatu kępińskiego”, opracował Henryk tyszkiewicz, Kępno 2007,
– zeszyt iV – „pałacyki i dworki powiatu kępińskiego”, opracował Henryk tyszkiewicz, Kępno 2008 r.,

– zeszyt V – „przyroda powiatu 
kępińskiego” – cz. i  „roślinność” 
opracował iwo Gałecki, część ii 
„zwierzęta” opracowali: marcin 
rachel i  sławomir Gierak, Kępno, 
wrzesień 2011,

„tutaj także jest Wielkopolska – 
historyczno–kulturalno–przyrodni-
czy dorobek powiatu Kępińskiego”, 
pod red. Włodzimierza mazurkiewi-
cza, Kępno 2014 r., wydawca staro-
stwo powiatowe w Kępnie, publikacja 
współfinansowana ze środków unii 
europejskiej.

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, 
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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powiat Kępiński – od chwili powstania – przywiązuje duże znaczenie do współpracy z zagranicą. ta współpraca pomaga 
wykorzystać wiedzę i doświadczenie innych samorządów z terenu unii europejskiej, a także pomaga w pozyskiwaniu fundu-
szy strukturalnych. bardzo ważną rzeczą jest również możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów między młodzie-
żą z regionu kępińskiego a młodymi ludźmi z innych krajów unijnych. zarząd powiatu Kępińskiego skorzystał z wymiany 
uczniów liceum ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie z niemieckim Gimnazjum w aurich oraz udziału młodzieży tegoż liceum 
w unijnym programie socrates–comenius, by na tej drodze nawiązywać kontakty z niemieckim starostwem w tejże miejsco-
wości. po obopólnych wizytach, 1 września 2002 r., podpisana została oficjalna umowa o współpracy.

od jesieni 2001 r. powiat Kępiński utrzymuje kontakt z  węgierskim Kiskore. oficjalna umowa o  współpracy między 
powiatem Kępińskim a Kiskore podpisana została w sierpniu 2003 roku. 

dużą zasługą starostwa powiatowego w Kępnie było zorganizowanie powiatowych targów przemysłu meblowego w hali 
sportowej Kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji. z propozycją zorganizowania targów wystąpił starosta jerzy trzmiel, 
a patronat gospodarczy nad tym przedsięwzięciem objęło Forum społeczno– Gospodarcze w Kępnie. i powiatowe targi 
przemysłu mebli i przedsiębiorczości odbyły się w dniach od 1 do 3 września 2000 roku. W targach wzięło udział 27 wystaw-
ców, w tym 12 firm producentów mebli z powiatu kępińskiego. od drugiej edycji targów wprowadzono zwyczaj uhonorowa-
nia najlepszych wystawców specjalnymi statuetkami targowymi. mimo coraz większego rozmachu (w szóstej edycji było 55 
wystawców, w tym 38 z branży meblarskiej, a targi odwiedziło 9,5 tysiąca osób z kraju i zagranicy) i nadania im międzynaro-
dowego charakteru od 1 do 3 września 2006 r. odbyła się ostatnia, Vii edycja targów mebli i przedsiębiorczości.

powiat Kępiński otrzymał także szczególne wyróżnienie, 10 października 2008 r., w trakcie uroczystej gali uhonorowany 
został tytułem „powiat przyjazny niepełnosprawnym” oraz „orderem radości”.

2015 r. 28.01. – ministerstwo pracy 
i polityki społecznej w centrum nauki Koper-
nik w Warszawie, podczas spotkania z okazji 
dnia pracownika publicznych służb zatrud-
nienia, ogłosiło wyniki konkursu „urząd 
pracy 2014 roku”. Wyróżnienia i certyfikaty 
za najwyższe wyniki, szczególne zaangażo-
wanie we wdrażaniu reformy służb zatrud-
nienia z rąk ministra Władysława Kosiniak–
Kamysza odebrało 35 urzędów pracy (30 
powiatowych i  5 wojewódzkich) z  całej 
polski. nagrodę tę otrzymał także powia-
towy urząd pracy z  Kępna. urząd znalazł 
się także wśród 15 najlepszych urzędów  
(10 powiatowych, 5 wojewódzkich), które 
otrzymały medal pro publico bono. dyrektorem powiatowego urzędu pracy w Kępnie jest iwona rataj. Wcześniej przez 
wiele lat funkcję tę pełniła jolanta Kubiak.

6. Gospodarka i finanse w Kępnie

po 1989 r., gdy w gospodarce główną rolę odgrywały wolny rynek i konkurencja, zakłady państwowe zaczęły upadać, 
gdyż nie potrafiły się dostosować do nowych warunków ekonomicznych. zjawisko to można było także zaobserwować na 
terenie Kępna i gminy, gdzie z biegiem czasu upadły niemal wszystkie zakłady państwowe i spółdzielcze. szybko zmniejszy-
ła się także ilość warsztatów rzemieślniczych, natomiast rosła ilość firm usługowych (produkcja materiałów budowlanych) 
i handlowych, w tym handlu okrężnego. jednak jeszcze w 1990 r. w Kępnie i gminie funkcjonowało 213 zakładów rzemieśl-
niczych, 352 sklepy handlowe i 107 zakładów usługowych.

trudne chwile przeżywały dotychczas istniejące zakłady przemysłowe, większość z  nich upadła, a  te które pozostały 
przeszły głębokie przekształcenia i musiały zostać gruntownie zmodernizowane.

1990 r. 1.01. – zakłady mięsne weszły w  skład okręgowego przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego w  Kole i  stały 
się przedsiębiorstwem samodzielnym, choć stanowiły część przedsiębiorstwa Krotoszyn, gdzie znajdowała się dyrek-
cja. W  zakładzie pracowało wtedy 236 osób, a  kierownikiem był alojzy jokiel. choć zmodernizowano zakład,  

Powiat Kępiński 10.10.2008 r. w czasie uroczystej gali uhonorowany został  
przez Najwyższą Kapitułę tytułem „Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”  

oraz „Orderem Radości”, 
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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to w następnych latach stał się on nierentowny, rosło jego zadłużenie i w efekcie doszło do jego upadku. 26 lutego 2004 r. sąd 
Gospodarczy w Kaliszu ogłosił upadłość zakładów mięsnych, a do zarządzania masą upadłościową powołany został syndyk.

1991 r. – działalność produkcyjną w Kępnie prowadziły nadal Wielkopolskie tartaki „Wiatr” (filia w perzowie), które 
wyrabiały tarcicę, opakowania, boazerię, deski podłogowe i podkłady kolejowe. produkty te były eksportowane do niemiec 
i danii (w 1992 r. eksport stanowił około 27% wartości produkcji przedsiębiorstwa). ostatecznie jednak postępujący brak 
zamówień na wyroby Wielkopolskich tartaków „Wiatr” spowodował, iż zakład ponosił straty, co doprowadziło do jego 
upadku.

1990 r. – produkcję kontynuuje Fabryka obrabiarek „ponar-remo”, której dyrektorem został Feliks Kempa (19.09.1990 r.).  
W  1994 r. zakład miał problemy ze zbytem, w  związku z  czym wojewoda kaliski powierzył zarząd komisaryczny firmie 
warszawskiej „rowit”, która miała opracować program restrukturyzacji zakładu (250 pracowników) zarządcą komisarycz-
nym został mianowany sławomir Walendzik. zakład był zadłużony na sumę 4 100 000 polskich nowych złotych. następnym 
zarządcą komisarycznym został Krzysztof drobina, który poszukiwał inwestora strategicznego. 3 stycznia 2006 r. wojewoda 
poznański, w związku z ciągłymi problemami finansowymi, wybrał inwestora dla Fabryki „ponar–remo” i podpisał zarzą-
dzenie w sprawie prywatyzacji tego zakładu. zniesiony został zarząd komisaryczny, a zakład sprywatyzowany i przejęty przez 
firmę WasKo s.a. z Gliwic. umowę podpisano 13 kwietnia 2006 r. w obecności m.in. wojewody wielkopolskiego tadeusza 
dziuby, dyrektora „ponar–remo” Krzysztofa drobiny, członka zarządu firmy WasKo s.a. tomasza Kosobuckiego, burmi-
strza miasta i gminy Kępno piotra psikusa. po podpisaniu umowy zakład przekształcony został w spółkę prawa handlowego 
i nosił nazwę „ponar remo” spółka z o.o. (zatrudniano tam około 115 pracowników). Firma WasKo s.a., która jest twórcą 
wielu nowych technologii i rozwiązań elektronicznych, doposażyła park maszynowy w nowoczesne obrabiarki, utrzymując 
podstawowy profil produkcji „ponar–remo”, ale jednocześnie wytwarzała potrzebne podzespoły dla produkcji WasKo s.a. 
W 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy zakładu na funkcjonującą do dnia dzisiejszego nazwę – poner sp. z o.o.

poważne trudności ze zbytem przeżywały także zakłady przemysłu odzieżowego „medo”, fakt ten doprowadził do 
poważnych problemów finansowych. W 1993 r. w firmie pracowało 157 osób (filia w ostrzeszowie – 69 pracowników). 
W tymże roku zakład był już bankrutem i wkrótce upadł. ostatnim prezesem zakładu był Wojciech sikora.

1991 r. – nadal działalność prowadziła Kępińska spółdzielnia pracy, w  której pracowało 300 osób. Wkrótce jednak 
pojawiły się trudności ze zbytem, co doprowadziło do powiększenia się długu i ostatecznie do upadku zakładu.

1991 r. 26.09 – rada miejska w Kępnie podjęła uchwałę o  likwidacji przedsiębiorstwa budownictwa Komunalnego 
(pbK) w związku z przekształceniem tego zakładu w spółkę akcyjną.

1991 r. – coraz większe trudności z utrzymaniem się na rynku miał, jeden z największych zakładów w Kępnie, zuch 
„montochem”. jego produkcja opierała się przede wszystkim na zamówieniach zagranicznych, które się coraz bardziej kurczy-
ły, co z kolei ograniczyło produkcję przedsiębiorstwa. Wówczas zatrudniano 370 pracowników, w 1994 r. już tylko 280 osób, 
z czego tylko 100 pracowało w produkcji, w związku z czym rosło zadłużenie zakładu, u kilku wierzycieli zadłużenie było 
wyższe niż majątek. Wyznaczono wtedy dyrektora komisarycznego zakładu, którym został Henryk rachel. rozpoczęto proces 
upadłościowy, w wyniku którego część majątku została sprzedana (budynek administracyjny, hotel i „chemik”) na pokrycie 
długów. Wtedy też na bazie „montochemu” powstała nowa spółka z o.o., która od 1.03.1997 r. działała jako Fabryka apara-
tury chemicznej „chommet”, a od 28.08.1997 r. przyjęła nazwę Fach „chemomet”. rada miejska w 1998 r. zgodziła się na 
oddłużeniu byłego „montochemu”, a Gmina Kępno przystąpiła do spółki, mając w niej udziały. obecnie spółka kontynuuje 
działalność jako Fabryka aparatury chemicznej „Famet” spółka z o.o.

1994 r. – zostały sprywatyzowane ostrowskie zakłady drobiarskie „drop”, w skład których wchodzą zakłady drobiar-
skie w Kępnie. W kępińskim zakładzie zatrudnionych wtedy było 342 pracowników, a roczny przerób wynosił 550 000 sztuk 
(na ogół na eksport do niemiec i Francji). zakład ten nadal się rozwija, a przeciętne zatrudnianie wynosi około 330 osób.

1995 r. – Walne zgromadzenie spółki „drombit” (siedziba w rzetni) podjęło decyzję o rozwiązaniu zakładu (wzrost 
zadłużenia wskutek braku zamówień).

2000 r. 26.05. – wojewoda wielkopolski zarządził likwidację zakładów zbożowych w Kępnie, ponieważ znalazły się one 
w trudnej sytuacji finansowej i groziła im upadłość.

W nowych warunkach gospodarczych w Kępnie i gminie rozwijał się przede wszystkim przemysł prywatny w branżach: 
meblowej, drzewnej, odzieżowej, produkcji urządzeń precyzyjnych i spożywczej.

W Kępnie przemysł umiejscowiony jest przede wszystkim we wschodniej i północnej części miasta (również w miejsco-
wościach leżących obok tych części Kępna) oraz przy ul. Wrocławskiej.

W 2015 r. w gminie Kępno działały następujące, większe firmy prywatne:
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branża meblowa:
– ppHu „domel” sp. j. Kępno,
– zakład stolarski „sagan”, Kępno,
– „meblomax” jerczyńscy sp., mianowice,
– „drew–mark”, Hanulin,
– zakład stolarski „Gib meble”, mianowice,
– Firma „magda” leszek magda sp. z o.o., olszowa,
– zakład stolarsko–tapicerski „maridex” sp. z o.o., olszowa,
– „polak meble” l. m. polak sp. j., Kępno,
– przedsiębiorstwo Wielobranżowe „akces–bis” sp. z o.o. mianowice.

branża metalowa:
– Fabryka aparatury chemicznej „Famet”, Kępno,
– „poner” sp. z o.o., mianowice,
– „ponar–remo” sp. z o.o., mianowice,
– „propart” sp. z o.o., mianowice,
– przedsiębiorstwo okuć meblowych i Konstrukcji lekkich, olszowa,
– zakład usług rolno–przemysłowych WuteH, Kępno,
– stiegel mejer sp. z o.o., Krążkowy.

branża budowlana:
– Kępińskie przedsiębiorstwo budownictwa Handlu i usług „pbK” s.a., Kępno,
– „rembet” sp. z o.o., Kępno,
– Fabryka okien i drzwi „oknar” sp. z o.o., Świba,
– Fabryka okien „Fenpol” sp. z o.o., Kępno,
– zakład projektowo–budowlany „projektobud”, myjomice.

branża spożywcza:
– zakład drobiarski „drop” s.a., Kępno.

branża odzieżowa:
– „elper” sp. z o.o., Kępno.

W  miarę rozwoju przemysłu lekkiego, produkującego gotowe wyroby osobiste i  codziennego użytku, rola rzemiosła 
gwałtownie zmalała, natomiast wzrosło znaczenie handlu (duże galerie i markety), co częściowo znalazło swoje odzwiercie-
dlenie w Kępnie.

1990 r. – w Kępnie było 213 warsztatów rzemieślniczych, 352 sklepy handlowe i 107 zakładów usługowych. W 2007 r. na 
terenie miasta i gminy działało 1988 podmiotów gospodarczych, z czego 987 firm trudniło się usługami, 820 handlem, a 181 
zakładów zajmowało się produkcją. W 2015 r. w gminie Kępno zarejestrowanych było 2130 prywatnych zakładów i firm.

2001 r. – został otwarty market detaliczny „intermarche” przy ul. broniewskiego, należący do potężnej „Grupy muszkie-
terów” wywodzącej się z Francji. W Kępnie „intermarche” jest firmą rodzinną, gdyż zainwestowało w nią małżeństwo renata 
i jerzy zielińscy, dzięki czemu jest to spółka polska i największy sklep handlowy w powiecie. W Kępnie czynne są jeszcze inne 
markety, takie jak: biedronka (3 placówki handlowe), sedal, dino, eko, polo, lewiatan i sieć niedużych sklepów „Żabka”.

z dawnej świetności pss w 2010 r. pozostały tylko 3 sklepy, zatrudnienie około 20 osób. sprawami handlu zajmowała się 
też rada miejska, która 27.05.1999 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kępno do Konsorcjum centrum logistycznego 
„mój sklep” spółka z o.o.

W Kępnie powstały także organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Kępna.
1992 r. 1.10. – zawiązał się w Kępnie społeczny Komitet Wspierania inicjatyw Gospodarczych, Kulturalnych i oświato-

wych. przewodniczącym komitetu został piotr psikus (wśród członków założycieli byli właściciele 10 prywatnych firm).
2000 r. 28.01. – powstała Kępińska izba Gospodarcza, której przewodniczącym został ryszard poziemski. do izby 

przystąpiło około 130 osób. rozwojowi przemysłu, handlu i usług miały służyć organizowane w mieście od 2000 r. przez 
starostwo powiatowe w Kępnie targi przemysłu meblowego i przedsiębiorczości, które cieszyły się sporą popularnością 
wśród mieszkańców Kępna i powiatu. W czasie ich trwania wyłaniano najlepsze zakłady w regionie kępińskim za dany rok.
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na skalę ogólnopolską pod patronatem ministerstwa infrastruktury budownicta odbywa się konkurs „orły polskie-
go budownictwa”, w którym w 2007 r. wielki sukces odniosła firma „projektobud” z myjomic (założona w 1994 r. przez 
andrzeja połomskiego, który jest jej właścicielem). Firma zajęła w nim drugie miejsce i otrzymała statuetkę srebrnego orła.

z kolei w 2008 r. powiat Kępiński uzyskał nominację do tytułu „modernizacja roku 2007” – w kategorii modernizacja 
dróg i obiektów mostowych – za przebudowę ul. Wrocławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kępnie.

po 1990 r. w Kępnie oprócz banku pKo bp powstało szereg nowych instytucji finansowych, które umożliwiły szeroki 
dostęp do korzystania z kredytów, lokat i przeprowadzania operacji finansowych. część z nich upadła i przestała działać, 
natomiast duże pozostały i działają do chwili obecnej.

na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Kępnie powstało szereg mniejszych banków, które miały krótki żywot 
i w 2015 r. nie działał już żaden z nich.

1990 r. – w Kępnie powstał oddział banku bise s.a., który był polsko-francuską spółką akcyjną. W 2002 r. bank bise s.a. 
połączył się z bankiem cukrownictwa cukrobank s.a., jego oddział działał też w Kępnie.

1991 r. 1.09. – powstał w Kępnie oddział pierwszego Komercyjnego banku w lublinie, którego dyrektorem został Henryk 
jerzyk. po kilku latach oddział został zlikwidowany.

W Kępnie działał też oddział rybnickiego banku regionalnego, który wkrótce został zamknięty. 
W 2015 r. w gminie Kępno działał jeden bank samodzielny, trzy oddziały innych banków i trzy placówki partnerskie.
pKo bp to największy bank w Kępnie. jego siedziba znajduje się nadal na rynku 28, a funkcję dyrektora pełni andrzej 

stachowiak.
drugim co do wielkości bankiem, działającym w Kępnie po 1989 r., był Wielkopolski bank Kredytowy, który 13.06.2001 r. 

połączył się z bankiem zachodnim, w wyniku czego powstał bank zachodni WbK s.a. następnie w 2013 r. bank zachodni 
WbK s.a. połączył się z Kredyt bankiem (oddział tego banku znajdował się w Kępnie – rynek 33) i powstał bank zachodni 
WbK Grupa santander. dyrektorem placówki od 1.04.2005 r. był sławomir Witak.

dużą rolę w życiu finansowym Kępna i powiatu odgrywa nadal spółdzielczy bank ludowy, który, 22.11.1994 r., przystą-
pił do zrzeszenia regionalnych banków spółdzielczych w Wielkopolsce. jest to jedyny samodzielny w 100% polski bank 
w Kępnie. posiada on swoje filie w 6 gminach (28.12.2010 r. otwarto placówkę w Kępnie – rynek 38). dyrektorem banku od 
lat jest adam Hoffman.

od 2015 r. na terenie miasta działają jeszcze: oddział credit agricole, alior bank – placówka partnerska oraz Kasy stefczyka.

7. Gospodarka komunalna
zmiany demokratyczne, jakie zaszły w kraju po 1989 r., wpłynęły na zwiększenie uprawnień samorządów w poszcze-

gólnych dziedzinach życia, w tym także w zakresie gospodarki komunalnej. na mocy ustawy z 12 maja 1990 r. samorząd 
w gminie Kępno stał się właścicielem mienia w postaci: przedsiębiorstwa Komunalnego, przedsiębiorstwa ulic i mostów 
z siedzibą w rzetni, terenowego zespołu usług Geodezyjnych, ośrodka sportu i rekreacji, większości gruntów położo-
nych na terenie miasta i gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz budynków komunalnych, a także zakładów, które 
są niezbędne do wykonywania zadań, jakie ma realizować gmina (przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i  zakład usług 
rolno–przemysłowych WuteH). dużą rolę odgrywało przedsiębiorstwo Komunalne, które było zakładem wielobranżowym 
użyteczności publicznej. W jego ramach działały następujące zakłady:

– zakład Wodociągów i Kanalizacji,
– zakład oczyszczania Ścieków,
– zakład usług Komunalnych (nieczystości, eksploatacja wysypiska odpadów, utrzymanie zieleni miejskiej, czystość ulic),
– zakład Gospodarki mieszkaniowej (administracja budynków komunalnych),
– rozlewnia Gazu (propan, butan),
– obiekty służące potrzebom przedsiębiorstw (magazyny i warsztaty naprawcze).
działalność tak dużego i różnorodnego przedsiębiorstwa jest skomplikowana, dlatego w 1991 r. zakład przekształcono 

w jednoosobową spółkę skarbu Gminy Kępno, a następnie przystąpiono do jej restrukturyzacji. W 1993 r. odbyła się emisja 
akcji, a we wrześniu 1995 r. ich sprzedaż dla pracowników przedsiębiorstwa po preferencyjnych cenach (20%).

1995 r. 22.09. – białostocka spółka „saga” (zajmowała się dystrybucją gazu propan–butan) za zgodą władz Gminy Kępno 
zakupiła 20% akcji przedsiębiorstwa Komunalnego, płacąc za nie 540 624 zł, które zostały przeznaczone na budowę stacji 
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uzdatniania wody (przedsiębiorstwo Komunalne saga s.a. w Kępnie). po tej transakcji Gmina Kępno posiadała 63% akcji, 
saga sp. z o.o. 36% (16% kupiła od pracowników), a 1% zatrzymali pracownicy przedsiębiorstwa Komunalnego saga s.a.

15 stycznia 1998 r. zarząd miejski podpisał umowę z firmą dyrekcja eksploatacji cystern – dec spółka z o. o., należą-
cą do nafty polskiej s.a., o sprzedaży 63% akcji przedsiębiorstwa Komunalnego saga s.a., należących do Gminy na rzecz 
dec spółka z o.o. za kwotę 3,25 mln zł. uzyskane pieniądze przeznaczone zostały na inwestycje gminne, między innymi na 
budowę hali sportowej.

W latach 1995–1998 przeprowadzona została restrukturyzacja przedsiębiorstwa Komunalnego s.a., na ogół na drodze 
sprywatyzowania poprzez sprzedaż akcji, dzięki czemu do kasy Gminy wpłynęły 42 mln zł, które w większości przeznaczone 
zostały na inwestycje.

1996 r. styczeń – Gmina sprywatyzowała obsługę zieleni miejskiej.
1997 r. 1.01. – na podstawie uchwały rady miejskiej powstała spółka adm Kępno (administracja domów miejskich), 

w  której 100% udziałów należy do Gminy Kępno (zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do gminy, 
wynajem lokali mieszkalnych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych). dochody spółki pochodzą z czynszów za wynajem 
lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Kępno, opłat z tytułu świadczeń dostarczanych najemcom, a także 
reklam na budynkach spółki, dzierżawy placów pod garaże oraz od usług remontowych. spółka z  biegiem czasu zaczęła 
przynosić zyski, np. w latach 2002–2005 wynosiły one 120 015,55 zł, w 2013 r. – 112 000,032 zł, a w 2014 r. – 59 000,029 zł. 
spółka zatrudniała 15 pracowników, w tym 10 umysłowych. prezesem spółki został radosław pieles, a przewodniczącym rady 
nadzorczej dariusz Kowalski. spółka zarządzała 35 nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz nieruchomościami, 
będącymi własnością Gminy lub jej udziałów w nich (39 nieruchomości), a także budynkami wspólnot mieszkaniowych.

1998 r. 1.01. – w gminie Kępno dużym problemem w latach dziewięćdziesiątych XX w. okazały się dostępność wody, jej 
jakość i odprowadzanie ścieków, dlatego władze samorządowe dokładały wszelkich starań, aby ta sytuacja uległa poprawie. 
chcąc udostępnić wodę mieszkańcom i poprawić jej jakość, przystąpiono do modernizacji stacji uzdatniania wody. W tym 
celu wybudowano przepompownię ii przy ul. słonecznej oraz zbiorniki retencyjne (2 x 2000 m3), które oddane zostały do 
użytku w 1996 r. dzięki temu problem braku wody, szczególnie latem, został rozwiązany.

nadal jednak w dużym stopniu brak wody odczuwano na terenach wiejskich. W 1990 r. na 17 miejscowości sołeckich 
tylko w 4 była sieć wodociągowa. do 2005 r. woda pitna doprowadzona została do wszystkich wiosek. 

1998 r. 1.01. – z przedsiębiorstwa Komunalnego saga s.a. wyodrębniono działalność, polegającą na dostarczaniu wody 
oraz oczyszczaniu ścieków i powierzono to zadanie nowo utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Wodociągi 
Kępińskie sp. z o.o. nowe przedsiębiorstwo zajęło się uzdatnianiem i dostawą wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 
oraz budową obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. spółka od początku przywiązywała dużą wagę do poprawy jakości 
wody, dlatego wprowadziła mechaniczne oczyszczanie rur wodociągowych ze złogów, powstałych z osadu żelaza i manganu.

W  Kępnie znajduje się mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków o  przepustowości hydraulicznej 8000 m2/d. 
oczyszczalnia została zmodernizowana w latach 2003–2005 i obecnie spełnia wszystkie wymogi, dotyczące jakości odpro-
wadzanych ścieków. modernizację przeprowadzono ze środków własnych Gminy Kępno, spółki i funduszy unijnych. 

od 24 czerwca 2004 r. na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników przedsiębiorstwa Wodociągi 
Kępińskie sp. z o.o. przyjęty został nowy wspólnik – Gmina baranów (w spółce wówczas ilość wszystkich udziałów wynosiła 

Burmistrz Piotr Psikus zachęca gości do skosztowania wody, 
ze zbiorów Gminy Kępno

Uroczyste otwarcie przepompowni II stopnia 
przez burmistrza Piotra Psikusa 7.10.1996 r., 

ze zbiorów Gminy Kępno
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18 796, z czego na Gminę Kępno przypadało 15 432 udziały, a na Gminę baranów 3364 udziały). spółka Wodociągi Kępińskie 
poczyniła wiele inwestycji, przede wszystkim w ramach projektu „uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglome-
racji Kępno”. całkowity planowany koszt projektu wynosił 59 022 011,35 zł, a  przyznane dofinansowanie z  Funduszu 
spójności obejmowało kwotę 35 832 289 zł. W ramach projektu, który dotyczył Gminy Kępno i Gminy baranów przewidzia-
ne zostało wyposażenie aglomeracji do końca 2015 r. w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. W wyniku 
realizacji projektu wybudowano łącznie 37,66 km sieci grawitacyjnej, 19,94 km rurociągów tłocznych, 7,27 km przyłączy  
i 34 sztuki przepompowni oraz przebudowano 0,7 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu przyłączono 4052 nowych 
odbiorców. Wykonano również kanalizację sanitarną w miejscowościach: mianowice, olszowa, Świba, baranów, jankowy, 
donaborów, słupia pod Kępnem, a także zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody w Kępnie i Grębaninie. dodatko-
wo w ramach aneksu do wniosku unijnego zrealizowano prace związane z budową kolektora sanitarnego w miejscowości 
łęka mroczeńska, gdzie powstało około 3,57 km sieci kanalizacyjnej, co dało możliwość korzystania z systemu dla ponad  
100 posesji. Koszt tego dodatkowego zadania wyniósł 1 996 822,65 zł netto. 

5 grudnia 2014 r. zakończono prace kontraktowe w gminie Kępno, dzięki czemu mieszkańcy ostrówca, myjomic i Kierzna 
otrzymali możliwość korzystania z systemu kanalizacji zbiorczej, powstało bowiem łącznie ponad 16 km sieci kanalizacji 
zbiorczej, do której mogło podłączyć się około 260 gospodarstw. Koszt tego zadania to 7 800 000,00 zł netto. od 2013 r. 
odbierane są hurtowo ścieki z gminy bralin. 

od lutego 2010 r. spółka wdrażała radiowy system odczytu wodomierzy. do końca 2014 r. liczba zamontowanych 
u odbiorców tego typu wodomierzy wynosiła około 2 tysiące. podkreślić jeszcze należy, że woda z wodociągów kępińskich 
nadaje się do picia bez przegotowania.

W gminie Kępno w 2014 r. było 8422 odbiorców indywidualnych, mających opomiarowane wodomierzem przyłącze, 
w gminie baranów – 1997, natomiast pozostałych odbiorców (między innymi firm) w gminie Kępno było 839, a w gminie 
baranów – 138.

Tabela nr 85: Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz liczba przyłączy z końca 2014 r.

Miejscowość Wodociąg Kanalizacja sanitarna

Kępno – obszar miejski
długość sieci (km)

ilość przyłączy (sztuki)
97,6
2019

66,8
1855

Kępno – obszar wiejski
długość sieci (km)

ilość przyłączy (sztuki)
101,0
2175

75,7
1433

baranów
długość sieci (km)

ilość przyłączy (sztuki)
84,3
1461

60,0
1353

Źródło: Mirosław Grygier, Historia wodociągów kępińskich w latach 1905–2015, Kępno 2015 r., s. 11

prezesem spółki (jednoosobowy zarząd) był mirosław Grygier, a przewodniczącym rady nadzorczej adam pawlicki. 
W 2013 r. spółka uzyskała 363 000,035 zł zysku netto, w 2014 r. – 494 000,018 zł netto, a w 2015 r. – 266 000,089 zł netto.
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Nagrody i rankingi:

2011 r. – spółka Wodociągi Kępińskie według rankingu największego miesięcznika gospodarczego w polsce „Forbes” 
znalazła się na 5. miejscu w Wielkopolsce i 29. w kraju wśród przedsiębiorstw o największym wzroście wartości.

2011 r. 2.03. – spółka Wodociągi Kępińskie została uhonorowana prestiżową nagrodą „Gazela biznesu”, która przyzna-
wana jest dynamicznie rozwijającym się małym i  średnim przedsiębiorstwom. ranking organizowany jest przez „puls 
biznesu”. podobną nagrodę Wodociągi Kępińskie otrzymały jeszcze dwukrotnie: w 2012 r. oraz w 2013 roku.

1991 r. 19.09. – z chwilą, gdy wojewoda kaliski rozwiązał Wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Kaliszu 
kwestie ciepłownictwa stały się zadaniem własnym Gminy Kępno, która przejęła majątek zakładu energetyki cieplnej i  jego 
pracowników. Wtedy na bazie zakładu energetyki cieplnej utworzono spółkę cywilną „caroling”, z którą zarząd Gminy podpi-
sał roczną umowę na dostarczanie energii cieplnej. W roku grzewczym 1991/1992 spółka płaciła Gminie opłatę dzierżawną.

1992 r. 26.06. – rada miejska pozytywnie oceniła współpracę z „carolingiem” i wyraziła zgodę na przedłużenie umowy 
na 10 dalszych lat. umowa dotyczyła kompleksowej obsługi związanej z  produkcją i  dostarczaniem ciepła do mieszkań 
spółdzielczych, komunalnych, niektórych prywatnych i zakładów pracy.

1998 r. 16.06. – rada miejska podjęła uchwałę o powołaniu na bazie przedsiębiorstwa Handlowo–usługowego „caroling” 
s.c. spółki ciepłowniczej „energetyka cieplna” Kępno sp. z o.o. udziałowcami spółki zostali: Gmina Kępno, pHu „caroling” 
i Fabryka aparatury chemicznej „chemomet” sp. z o.o., która wniosła wkład rzeczowy w postaci kotłowni, znajdującej się 
na jej terenie.

spółka zajmowała się dostawą ciepła, zarządzała kotłowniami i sieciami cieplnymi. system ciepłowniczy miasta Kępno 
obejmował dwie sieci o  łącznej długości około 12,3 km. Źródłem ciepła były dwie kotłownie: Kotłownia rejonowa przy 
ul. przemysłowej 12 i Kotłownia osiedlowa przy ul. Wiosny ludów 12 a. Główni odbiorcy energii cieplnej to: spółdzielnia 
mieszkaniowa lokatorsko–Własnościowa w Kępnie, administracja domów miejskich, wspólnoty mieszkaniowe, Fabryka 
obrabiarek „ponar–remo” sp. z o.o. i obiekty oświatowe Gminy Kępno. prezesem spółki (jednoosobowy zarząd) został 
bogdan bieniak, a przewodniczącym rady nadzorczej Krzysztof diduch. spółka zatrudniała 25 pracowników. zysk spółki 
energetyka cieplna w 2014 r. wyniósł 4000,12 zł, w 2015 r. wzrósł do 40 000,84 zł.

problemem dla Gminy Kępno stała się sprawa odpadów komunalnych, tym bardziej, że wiosną 2007 r. zuK „caroling” 
chciał zrezygnować z odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości oraz z prowadzenia składowiska odpadów 
w mianowicach. Wówczas, w listopadzie 2007 r., Gmina Kępno utworzyła jednostkę budżetową „Kępińskie składowisko 
odpadów komunalnych w mianowicach”, która rozpoczęłą działalność od 1 marca 2008 roku.

jednak plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego przyjęty w 2003 r. przewidywał likwidację małych, 
lokalnych składowisk odpadów i powstanie na ich miejsce na obszarze województwa wielkopolskiego 13 dużych zakładów 
zagospodarowania odpadów (zzo). Gmina Kępno, w lipcu 2007 r., złożyła w urzędzie marszałkowskim propozycję wybudo-
wania takiego zakładu na terenie gminy Kępno na północ od olszowy. Wówczas chęć współpracy w tym zakresie z Gminą 
Kępno wyraziło 12 następujących Gmin: baranów, bralin, doruchów, łęka opatowska, perzów, rychtal, trzcinica (południo-
wa Wielkopolska), dziadowa Kłoda, międzybórz, miasto oleśnica, Gmina oleśnica i syców (województwo dolnośląskie). plan 
ten zyskał aprobatę władz wojewódzkich i 31 marca 2008 r. został zatwierdzony przez sejmik Województwa Wielkopolskie-
go. 5 grudnia 2008 r. zainteresowane Gminy zawarły w Kępnie porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie 
Kępno przygotowania i realizacji zadania pod nazwą „budowa zakładu zagospodarowania odpadów w olszowie”.

W  maju 2009 r. w  Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  poznaniu złożony został 
wniosek, który przewidywał budowę zakładu głównego w olszowie, stacji przeładunkowej w miejscowości smolna w gminie 
oleśnica oraz rekultywacji składowisk w  mianowicach, stradomii dolnej, sycowie, doruchowie, nowej Wsi Książęcej, 
donaborowie i smolnej. zarząd Województwa Wielkopolskiego zakwalifikował projekt do dofinansowania, dzięki czemu 
umieszczony został na liście rankingowej, przewidującej dotację wynoszącą ponad 51 milionów zł. tymczasem – 1 kwietnia 
2009 r. – działalność rozpoczęła spółka „inwestor Kępno”, w skład której weszła spółka „Kępińskie składowisko odpadów 
komunalnych”. na tym etapie prowadziła ona działalność, dotyczącą usuwania odpadów i oczyszczania ścieków komunal-
nych oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co związane było z obsługą składowiska w mianowicach. jednocześnie 
spółka „inwestor Kępno”, która miała zajmować się organizacją i wykonaniem projektu oraz stać się przyszłym zarządzają-
cym zakładem zagospodarowania odpadów, złożyła 13 września 2010 r. ostateczny wniosek o dofinansowanie projektu 
pod nazwą „modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”.  
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Wniosek uchwałą zarządu Województwa Wielkopolskiego, 28 października 2010 r., został zatwierdzony do dofinansowania 
na kwotę 50 275 716,60 zł, co stanowiło 73,10% kosztów kwalifikowanych projektu wynoszących 83 907 488,72 zł.

2010 r. 25.11. – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu podpi-
sano umowę, dotyczącą projektu pod nazwą „modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielko-
polski oraz części powiatu oleśnickiego”. umowę na dofinansowanie projektu podpisał prezes zarządu spółki „inwestor 
Kępno” mariusz tomczyk i  przemysław Gonera, prezes Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w poznaniu. jednostką, wdrażającą projekt i ponoszącą koszty jego realizacji, był „inwestor Kępno” sp. z o.o. 
zakład zagospodarowania odpadów wybudowany został w miejscowości olszowa w 2014 r., rozlokowany jest na ponad 
siedmiohektarowej działce. zakład w zakresie technicznym spełniał kryteria najlepszych dostępnych technologii, co sprawi-
ło, że w sposób kompleksowy i przyjazny dla środowiska rozwiązane zostały problemy związane z gospodarką odpada-
mi na terenie wszystkich gmin, obsługiwanych przez to przedsiębiorstwo. odbywa się w nim segregacja zarówno odpadów 
komunalnych zmieszanych, jak również pochodzących ze zbiórki selektywnej, a poza tym segregowane odpady poddaje 
się procesom ponownego przetwarzania, odzysku (np. produkcja szkła ze stłuczki szklanej, papieru z makulatury itp.) oraz 
ostatecznie unieszkodliwieniu.

prezesem zarządu zakładu zagospodarowania odpadów olszowa została marzena Koppenberg, zastępcą przewodni-
czącego rady nadzorczej maciej ponikowski, a sekretarzem rady monika idźczak. Finansowo zakład jest samowystarczalny, 
wówczas zatrudniał około 30 pracowników.

W  gminie Kępno działają jeszcze spółki: „projekt Kępno” (20.05.2015 r.) i  towarzystwo budownictwa społecznego 
(1.01.2016 r.), o których autor szerzej napisał w rozdziale o działalności rady miejskiej w Kępnie.

8. Pomoc społeczna

od 1990 r. zmieniła się struktura organizacyjna formy udzielania pomocy społecznej.
dotychczas, od 1975 r., pomoc społeczna realizowana była w strukturach organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej 

(zoz), w ramach której działał ośrodek opiekuna społecznego, zatrudniający pracowników socjalnych. od 1979 r. jego 
kierownikiem (ośrodka opiekuna społecznego) była urszula rozwadowska, która zorganizowała pierwszą zawodową 
służbę socjalną.

zmiany w organizacji udzielania pomocy społecznej nastąpiły w wyniku ustaleń „okrągłego stołu” oraz rozporządze-
nia prezesa rady ministrów z 17 stycznia 1990 r. (wkrótce, bo 29 listopada 1990 r., uchwalona została przez sejm ustawa 
o pomocy społecznej). zmiana organizacyjna polegała na tym, że ośrodek opiekuna społecznego przestał działać w ramach 
zakładu opieki zdrowotnej, a Gmina Kępno przejęła sprawę opieki społecznej jako zadanie własne.

1990 r. 26.02. – rada narodowa miasta i  Gminy Kępno powołała miejsko–Gminny ośrodek pomocy społecznej 
(mGops), któremu powierzyła sprawy, dotyczące pomocy społecznej, ośrodek stał się jednostką budżetową, podporządko-
waną radzie narodowej miasta i Gminy Kępno. W uchwale jest mowa o tym, że: ośrodek przejmuje, na zasadzie powierze-
nia zadań, kompetencje terenowych organów administracji państwowej do spraw opieki społecznej stopnia podstawowego oraz 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Opiekuna Społecznego.

Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie 27.08.2014 r., 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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ośrodek, po trzech latach przebudowy, od 1998 r. mieści się w wyremontowanym budynku przy ul. Ks. p. Wawrzyniaka 10.  
W ośrodku w 1998 r. pracowało 41 osób, dodatkowo zatrudniano około 50 osób na umowy zlecenie do obsługi chorych oraz 
zniedołężniałych osób starszych w domu.

Gmina Kępno realizuje zadania własne finansowane bezpośrednio z jej funduszy i zadania zlecone finansowane przez 
budżet Wojewody. uzyskiwane w ten sposób środki przekazywane są na rzecz miejsko-Gminnego ośrodka pomocy społecz-
nej, który realizuje w imieniu Gminy Kępno zadania określone w ustawie o opiece z 1990 r., a następnie w ustawie z 12 marca 
2004 roku. miejsko-Gminny ośrodek pomocy społecznej udziela pomocy oraz wspiera osoby i rodziny, które z przyczyn 
niezależnych nie są w  stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, zaburzenia psychiczne lub upośledzenia, przemoc w rodzinie, alkoho-
lizm, narkomania, bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  w  prowadzeniu gospodarstwa domowego).  
dla takich osób lub rodzin w oparciu o budżet Gminy i budżet państwa mGops świadczy pomoc, po przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w formie różnego rodzaju zasiłków i usług. Formy pomocy społecznej 
realizowane przez mGops:

– zasiłki finansowe stałe (kryterium dochodowe), okresowe, celowe, rzeczowe i  w  naturze (talony, obiady dla dzieci 
w szkole, wypoczynek letni dla dzieci),

– pomoc usługowa, to m.in. opieka nad chorym w domu i pomoc sąsiedzka. te usługi opiekuńcze od 2015 r. realizuje po 
podpisaniu umowy z mGops, spółdzielnia socjalna „szansa”. W 2015 r. z opieki nad chorym w domu skorzystało 25 osób, 
a z pomocy sąsiedzkiej 84 osoby,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością są obecnie 
realizowane przez niepubliczny zakład opieki pielęgniarsko-opiekuńczej „opiekun”, na podstawie wygranego przetargu. 
W 2015 r. z usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 26 osób,

– świadczenie rodzinne, np. zasiłek rodzinny, dodatek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego,
– świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna.

Tabela nr 86: Liczba osób korzystających z opieki społecznej w różnej formie w latach 2010–2015 w stosunku do liczby mieszkańców gminy Kępno.

Rok
Liczba osób objętych  

pomocą społeczną
% Liczba mieszkańców gminy %

2010 1824 7,7 21 590 92,3
2011 2123 9,1 20 979 90.9
2012 2008 8,1 22 583 91,8
2014 1928 7,6 23 218 92,4
2015 1885 7,7 22 728 92,3

Źródło: sprawozdanie z działalności miejsko-Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Kępnie za lata 2010–2015

Wielkość środków finansowych ogółem – będących w  dyspozycji miejsko-Gminnego ośrodka pomocy społecznej 
w Kępnie, przeznaczonych na pomoc społeczną z uwzględnieniem wydatków na zadania własne, pochodzących z budżetu 
Gminy, kwot na zadania zlecone z budżetu państwa oraz wartości świadczeń rodzinnych – w wybranych latach wynosiła:

– 2003 r. – 2 312 323 zł,
– 2004 r. – 3 732 182 zł (w tym 2 119 291 zł świadczenia rodzinne),
– 2005 r. – 5 407 151 zł (w tym 3 695 097 zł świadczenia rodzinne),
– 2006 r. – 9 289 279 zł (w tym 5 555 463 zł świadczenia rodzinne),
– 2008 r. – 11 028 736 zł (6 430 742 zł świadczenia rodzinne, 375 715 zł dodatki mieszkaniowe, 75 335 zł program 

dofinansowany z europejskiego Funduszu społecznego),
– 2010 r. – 12 591 012,92 zł (w tym 7 195 839,12 zł świadczenia rodzinne, 493 072,56 zł dodatki mieszkaniowe oraz  

261 469,83 zł program dofinansowany z europejskiego Funduszu społecznego),
– 2014 r. – 12 521 527,00 zł (w tym 6 606 490,12 zł świadczenia rodzinne, 559 093,40 zł dodatki mieszkaniowe),
– 2015 r. – 13 089 473,00 zł (w tym 6 906 755,77 zł świadczenia rodzinne, 529 040,00 zł dodatki mieszkaniowe).

analizując wysokość nakładów przeznaczonych na pomoc społeczną w gminie, widać wyraźny wzrost tych nakładów 
w latach 2004–2015 w stosunku do 2003 roku. ten wzrost to efekt wprowadzenia zmian ustawowych, czyniących ośrodek 
dysponentem środków na świadczenia rodzinne, które stanowią dużą sumę w jego budżecie.
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ogólnopolska Karta dużej rodziny weszła w życie 16 czerwca 2014 roku. ma ona zastosowanie w stosunku do rodziny 3+  
(przynajmniej troje dzieci). jest realizowana przez miejsko-Gminny ośrodek pomocy społecznej. otrzymanie przez rodzi-
ców karty łączy się z możliwością korzystania z ustawowych zniżek na kolejowe bilety jednorazowe (37% zniżki), na bilety 
miesięczne (49% zniżki), zniżki w opłatach paszportowych oraz darmowych wstępów do parków narodowych. ze zniżek 
może korzystać rodzic (rodzice), w tym rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom, dzieci do 18 lat lub do 25 lat, 
gdy uczą się w szkole lub na studiach wyższych, dzieci o umiarkowanym względnie znacznym stopniu niepełnosprawności.

W Kępnie w 2015 r. 34 rodzinom wydano Kartę dużej rodziny, w tym 453 osobom, które są członkami tych rodzin. 
dążąc do jak najlepszej realizacji swoich zadań, ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami, organami porządku publicz-
nego, administracji rządowej i samorządowej, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, praco-
dawcami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi, m.in. takimi jak:

– polski czerwony Krzyż,
– towarzystwo pomocy im. Świętego brata alberta,
– banki Żywności przy parafii pw. Świętego marcina w Kępnie,
– stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „cor unum”,
– Katolickim stowarzyszeniem trzeźwości „dom”,
– stowarzyszenie integracji społecznej „na Kępie”,
– stowarzyszenie im. „mikory” w mikorzynie,
– polski związek emerytów, rencistów i inwalidów,
– polski związek niewidomych,
– stowarzyszenie na rzecz Wspierania edukacji Wczesnoszkolnej „uśmiech”.
Kierownikiem miejsko–Gminnego ośrodka pomocy społecznej przez wiele lat była urszula rozwadowska, obecnie 

funkcję tę pełni maria Żurecka.
W obecnej strukturze organizacyjnej miejsko-Gminnego ośrodka pomocy społecznej działają trzy ośrodki wsparcia:
– Środowiskowy dom samopomocy (Śds), który swoją działalność rozpoczął 2 września 1998 r., jest placówką dla osób 

z  obniżonymi zdolnościami psychofizycznymi, zakwalifikowanymi do rehabilitacji w  formie terapii zajęciowej w  czasie 
pobytu dziennego. celem Środowiskowego domu samopomocy w ramach różnego rodzaju terapii (plastyczno–technicznej, 
gospodarstwa domowego–kulinarnej, muzykoterapii, ergoterapii, biblioterapii, krawiecko–dziewiarskiej, stolarskiej), trenin-
gów, rehabilitacji i psychoterapii jest podtrzymywanie oraz rozwijanie takich umiejętności uczestników, które są koniecz-
ne do jak najbardziej samodzielnego życia. W 2015 r. z Śds korzystało 34 uczestników, spośród których z upośledzeniem 
umysłowym 26 osób, a z chorobą psychiczną 8. zatrudnienie w tej placówce wynosiło 13 osób (12,75 etatów). Kierownikiem 
Śds od początku powstania placówki do chwili obecnej jest ewa sekuła,

– całodzienny Klub seniora „pod Żurawiem”, który swoją działalność rozpoczął od września 1988 roku. jest to placów-
ka dziennego pobytu wspierająca seniorów, którzy ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, poczucie osamotnie-
nia wymagają częściowej pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Klub seniora zapewnia pobyt dzienny 
z wyżywieniem, świadczenia opiekuńcze oraz czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym i rekreacyjnym, integrację ze środo-
wiskiem, udział w terapii zajęciowej. przy klubie od 2008 r. działa zespół wokalny „Harmonia” złożony z seniorów. zadaniem 
Klubu seniora jest aktywizacja osób starszych w celu poprawienia jakości ich życia. jego uczestnicy w 2015 r. brali udział 
w realizacji wielu projektów: dofinansowanych ze środków państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(np. „senioralia–2015”), ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego, z programu Kultura dostępna (np. „doświad-
czyć, usłyszeć, dotknąć”), rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (np. „bal seniora” i „młodzi 
duchem – aktywni seniorzy”).

W 2015 r. z usług Klubu seniora skorzystało 100 osób, w tym z pobytu codziennego 68, a raz w tygodniu 32 osoby. 
W klubie zatrudnionych jest 4 pracowników na 3,25 etatu, a jego długoletnim kierownikiem była jadwiga Wróblewska. Klub 
seniora finansowany jest z budżetu Gminy Kępno,

– Gminny ośrodek Wsparcia rodziny w Kryzysie rozpoczął swoją działalność 16 kwietnia 2007 r. na podstawie uchwały 
rady miejskiej w Kępnie z 11 stycznia 2007 roku. zadaniem ośrodka jest wsparcie rodzin, które mają problemy materialne, np. 
w wyniku zdarzeń losowych lub też dotyczące przemocy w rodzinie (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna).

ośrodek udziela pomocy w formie całodobowego okresowego pobytu, ma do dyspozycji 12 mieszkań socjalnych. pobyt 
w  takim mieszkaniu może trwać do 3 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach do pół roku. W 2014 r. liczba klientów na 
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całodobowy okres pobytu w części mieszkalnej ośrodka wyniosła 25 osób (14 rodzin). osoby, korzystające z tej formy pomocy, 
przyjmowane są na podstawie decyzji mGops. ogółem zrealizowano 2452 świadczeń związanych na ogół z usamodziel-
nieniem się, z aktywnym poszukiwaniem pracy i mieszkania. udzielono 223 porady psychologiczne, 583 porady prawne,  
13 porad pedagogicznych i 116 porad socjalnych.

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. burmistrz miasta i Gminy Kępno, 14 listo-
pada, wydał zarządzenie o powołaniu Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
zespół ma swoją siedzibę w Gminnym ośrodku Wsparcia rodziny w mianowicach. W 2014 r. gminny zespół interdyscypli-
narny rozpoczął procedurę wprowadzania „niebieskiej Karty” wobec 46 rodzin. natomiast 68 rodzin w tymże roku było już 
objętych procedurą „niebieskiej Karty”, która obejmuje rodziny z przemocą domową. Gminny zespół interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie 14–osobowym w 2014 r. odbył 5 posiedzeń. do każdej rodziny, która 
znalazła się w sytuacji kryzysowej, powołana zostaje grupa robocza celem niesienia jej pomocy. W 2014 r. członkowie grup 
roboczych spotykali się 202 razy.

W  2014 r. w  Gminnym ośrodku Wsparcia rodziny w  Kryzysie zatrudnione były 4 osoby, kierownikiem ośrodka od 
początku istnienia placówki jest rafał Karpiński.

9. Oświata i kultura

na rozwój oświaty w latach 1989–2014 olbrzymi wpływ miały reformy, jakie zostały przeprowadzone w tej dziedzinie 
przez państwo. były to reformy, w wyniku których zmieniła się struktura szkolnictwa podstawowego i średniego, a poza tym 
zmieniły się także organy prowadzące placówki oświatowe.

1991 r. 1.01. – na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym Gmina Kępno stała się organem prowadzącym m.in. dla 
przedszkoli. placówki te utrzymywane są ze środków własnych Gminy.

Tabela nr 87: Liczba dzieci, oddziałów i etatów nauczycieli w przedzkolach w gmine Kępno w latach 1993–2016

Rok szkolny Ilość oddziałów Ilość dzieci Liczba etatów nauczycieli

1993/1994 22 588 40,50
1995/1996 23 544 42,50
1998/1999 23 596 46,10
2002/2003 25 508 46,50
2006/2007 36 811 47,67
2010/2011 42 997 65,79
2014/2015 39 906 69,87

2015/2016
37 

oraz oddziały przedszkolne przy szkołach
815 70,39

Źródło: arkusze organizacyjne przedszkoli za lata 1993-2015, zestawienia zbiorcze i sprawozdania Wydziału oświaty, Kultury, sportu 
i promocji za lata 1993–2015

niż demograficzny odczuły szczególnie te przedszkola, które funkcjonowały na terenach wiejskich. ze względu na 
zmniejszającą się liczbę dzieci 30.12.1992 r. nastąpiła likwidacja przedszkola samorządowego nr 1 w Kępnie, 19.02.1996 r. 
zamknięto przedszkole w mianowicach, a 24.04.2003 r. rada miejska podjęła uchwałę o likwidacji przedszkoli samorzą-
dowych w: Świbie, olszowie, Kierznie, myjomicach, Krążkowach i osinach. przedszkola w Krążkowach i osinach stały się 
oddziałami zamiejscowymi przedszkola samorządowego w Hanulinie, natomiast przy szkołach podstawowych w: Świbie, 
olszowie i Kierznie utworzono po jednym oddziale przedszkolnym dla dzieci ze zlikwidowanych placówek.

od 1992 r. Gmina Kępno prowadziła jako zadanie własne żłobek miejski (75 miejsc). do żłobka przyjmowane były dzieci 
powyżej 6. miesiąca do ukończenia 3 lat. placówka została zlikwidowana w roku szkolnym 2004/2005, a do budynku po niej 
przeniesiono przedszkole samorządowe nr 2, przy którym powstała grupa wczesnoprzedszkolna. 

W 2012 r. oddano do użytku wybudowane oddziały żłobkowe przy przedszkolu samorządowym nr 2 w Kępnie. W trzech 
oddziałach żłobkowych opiekę znalazło 42 dzieci. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 763 460 zł. W ramach kompleksu żłobko-
wo–przedszkolnego przy ul. cichej został wybudowany żłobek, który oddano do użytku 2.10.2014 roku. W dwóch oddziałach 
żłobkowych opiekę znalazło prawie 50 dzieci. W grudniu 2015 r. rozpoczął pracę żłobek przy szkole podstawowej w Hanulinie. 
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Szkoły podstawowe i gimnazja

szkoły podstawowe utrzymywane były do 1996 r. przez kuratoria, działały jako organy prowadzące tych placówek. Fundusze 
przeznaczone przez kuratoria na działalność szkół były zbyt niskie, by mogły się prawidłowo rozwijać, w związku z czym władze 
państwowe podjęły decyzję o przejęciu szkół podstawowych przez samorządy, przekazując na ten cel coroczną subwencję.

1996 r. 1.01. – przejęcie szkół podstawowych w mieście i gminie Kępno przez samorząd. W 1996 r. Gmina wydatkowała 
na oświatę 6 378 436 zł, co stanowiło 33% budżetu. z tej sumy na szkoły podstawowe przeznaczono 4 343 620 zł, w tym 658 
165 zł to wydatki rzeczowe i inwestycje. W następnych latach Gmina przeznaczała nadal na oświatę około 33–35% budżetu.

pod względem merytorycznym nadzór nad szkołami podstawowymi należał nadal do Kuratorium oświaty, którego siedzi-
bą był Kalisz.

W  latach następnych przeprowadzona została reforma oświaty, która dotychczasowy dwustopniowy system zastąpiła 
systemem trzystopniowym.

1999 r. 8.01. – sejm rzeczypospolitej polskiej uchwalił ustawę o reformie szkolnictwa. nauka w szkole podstawowej 
została skrócona z 8 do 6 lat. W klasie szóstej uczniowie przystępowali do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności (test), 
który jednak nie miał wpływu na ukończenie szkoły, jak i przyjęcie do gimnazjum rejonowego.

drugi etap edukacji to obowiązkowe trzyletnie gimnazjum, które kończyło się egzaminem gimnazjalnym. przystąpienie 
do egzaminu było warunkiem ukończenia szkoły, jego wynik nie miał wpływu na jej ukończenie, ale był jednym z kryteriów 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

trzeci etap nauczania stanowiły szkoły ponadgimnazjalne.
organem prowadzącym dla szkół były władze samorządowe, natomiast nadzór pedagogiczny nad nimi sprawowało 

kuratorium.
1999 r. 4.03. – rada miejska w Kępnie podjęła uchwałę o przekształceniu ośmioletniej szkoły podstawowej nr 1 i 3 

w  Kępnie oraz szkół podstawowych w  Hanulinie, Kierznie, Krążkowach, mikorzynie, myjomicach, Świbie i  olszowie 
w szkoły sześcioletnie. uchwała mówiła także o likwidacji szkoły podstawowej w mechnicach, szkoły Filialnej w osinach 
przy szkole podstawowej nr 3 w Kępnie i szkoły Filialnej w rzetni, a także stopniowym wygaszaniu szkoły podstawowej nr 
2 w Kępnie (ostatni rok szkolny 2003/2004).

uchwała dotyczyła również utworzenia i określenia granic obwodu gimnazjum nr 1 i 2 w Kępnie, gimnazjum w Krążko-
wach i mikorzynie.

2004 r. 26.06. – odbyła się uroczystość zakończenia działalności szkoły podstawowej nr 2 w Kępnie. z okazji 59 lat 
istnienia placówki została wydana „monografia szkoły podstawowej nr 2 w Kępnie 1945–2004” pod redakcją lidii luźniak. 
urządzono też izbę pamięci szkoły podstawowej nr 2. Funkcję ostatniego dyrektora placówki pełniła lidia luźniak.

2006 r. 10.07. – rada miejska podjęła uchwałę 
o powołaniu zespołu szkół w mikorzynie.

niektóre szkoły, aby rozwijać w  większym zakresie 
uzdolnienia i umiejętności uczniów, względnie integrować 
dzieci pełnosprawne z  niepełnosprawnymi, wprowadziły 
klasy o różnym profilu i oddziały integracyjne. stało się tak 
za zgodą i przy wszechstronnej pomocy, w tym finansowej, 
władz samorządowych w Kępnie.

2002/2003 r. – w Gimnazjum nr 2 w Kępnie utworzo-
no klasę sportową. oddziały sportowe lub z rozszerzonym 
programem wychowania fizycznego (od 6 do 10 godzin 
tygodniowo) istniały w  placówce również w  następnych 
latach szkolnych, umożliwiając młodzieży rozwijanie 

predyspozycji sportowych. Klasy z rozszerzon ym programem wychowania fizycznego wprowadzono także w szkole podsta-
wowej nr 3 w Kępnie.

2003/2004 r. – w szkole podstawowej w Hanulinie zostały utworzone klasy integracyjne, a od roku szkolnego 2009/2010 
funkcjonowały one również w Gimnazjum w Krążkowach.

przejęcie szkół przez władze samorządowe w Kępnie wpłynęło na: poprawę bazy dydaktycznej (np. utworzono pracownie 
komputerowe, biblioteki z dostępem do internetu), podniesienie jakości nauczania (realizacja wielu projektów ogólnopol-

Nauczyciele piosenką żegnają się ze SP nr 2 w Kępnie, 
ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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skich, np.: „radosna szkoła”, „szkoła możliwości”, „Fajna szkoła”, wprowadzenie programów innowacyjnych i autorskich, 
np.: „m jak muzeum”, „poznajemy świat teatru”, „10 w jednym”, „zdrowe ciało i duch zdrowy”, „mikorzyńska ekspedycja 
archeologiczna”, „spotkanie z kulturą i językiem angielskim”, międzynarodowa wymiana młodzieży itp.) oraz wzbogacenie 
bazy materialnej placówek.

2002 r. – burmistrz piotr psikus wprowadził coroczne wyróżnienie najlepszych uczniów – kończących naukę w gimna-
zjum – tytułem „nadzieje Kępna”. odznaczenie miało motywować młodzież tych szkół do osiągania bardzo dobrych wyników 
w nauce, jak najlepszych ocen z zachowania i do podejmowania pracy społecznej. działania te wpłynęły także w pewnym 
stopniu na dużą ilość sukcesów w  konkursach, olimpiadach i  zawodach zarówno na skalę wojewódzką, jak i  krajową, 
osiągniętych przez uczniów gimnazjów z terenu Kępna i gminy.

Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół gimnazjal-
nych z gminy Kępno:

Gimnazjum nr 1 w Kępnie:
– 2002/2003 – iii miejsce w  mistrzostwach 

Województwa w  piłce ręcznej dziewcząt – opiekun 
teresa markiewicz,

– 2003/2004 – Wioletta borkowska – ii miejsce 
w iX ogólnopolskim Konkursie plastycznym „igrzy-
ska przyszłości” – opiekun jan Kasendra,

– 2002/2003 – iii miejsce w  mistrzostwach 
Województwa w  piłce ręcznej dziewcząt – opiekun 
teresa markiewicz,

– 2004/2005 – Krzysztof zacharzewski, maria Woźniak, maria brust laureatami Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – 
opiekun janina mielcarek–Gorzendowska,

– 2004/2005 – mateusz Kłoczaniuk, beata jędrzejak laureatami Wojewódzkiego Konkursu chemicznego – opiekun lidia 
Kasendra,

– 2004/2005 – daria Giebel – ii miejsce, anna jerczyńska, Katarzyna sadura – iii miejsce w ogólnopolskim Konkursie 
plastycznym „jan paweł ii – przyjaciel dzieci” – opiekun jan Kasendra,

– 2006/2007 – michał Ślęk laureatem Wojewódzkiego Konkursu chemicznego – opiekun lidia Kasendra,
– 2006/2007 – ii miejsce w mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej dziewcząt – opiekun teresa markiewicz,
– 2007/2008 – agnieszka Kwiecińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu chemicznego – opiekun lidia Kasendra,
– 2007/2008 – iii miejsce w mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej dziewcząt – opiekun teresa markiewicz,
– 2008/2009 – agnieszka malik – laureatka Wojewódzkiego Konkursu języka polskiego – opiekun beata cierpik,
– 2009/2010 – mikołaj pruchnicki – iii miejsce w  pchnięciu kulą w  mistrzostwach Wielkopolski w  lekkoatletyce – 

opiekun robert muszyński,
– 2011/2012 – Weronika Świerczyńska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu biologicznego – opiekun jolanta dziwińska,
– 2012/2013 – michał mirowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu jezyka polskiego – opiekun beata cierpik,
– 2012/2013 – ii miejsce drużyny dziewcząt w mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej dziewcząt – opiekun teresa 

markiewicz,
– 2014/2015 – agnieszka Żłobińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun teresa skolarska,
– 2015/2016 – adrianna bacińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu biologicznego – opiekun jolanta dziwińska,
– 2015/2016 – Wojciech stawski – laureat Wojewódzkiego Konkursu chemicznego – opiekun natalia jańska,
– 2008 r. 7.05. – iii miejsce drużyny dziewcząt w mistrzostwach Województwa w piłkę ręczną dziewcząt – opiekun 

teresa markiewicz,
– 2013 r. 7.03. – ii miejsce drużyny dziewcząt w mistrzostwach Województwa w piłkę ręczną dziewcząt – opiekun teresa 

markiewicz,
– 2015/2016 – i miejsce drużyny dziewcząt w mistrzostwach Województwa w piłkę ręczną dziewcząt – opiekun teresa 

markiewicz.

Uroczystość wręczenia gimnazjalistom 
wyróżnień „Nadzieje Kępna 2014”,

ze zbiorów Gminy Kępno
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Gimnazjum nr 2 w Kępnie:
– 1999/2000 oraz 2000/2001 – szymon Krzywda laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – opiekun beata przybył,
– 2000/2001 – szymon Krzywda laureatem Wojewódzkiego Konkursu języka angielskiego – opiekun maciej adamek,
– 2002/2003 – Weronika reszela laureatką Wojewódzkiego Konkursu matematycznego – opiekun dorota orlińska,
– 2003/2004 – jakub Żary – i miejsce w Konkursie międzywojewódzkim pn. „złota Żaba” w dziedzinie literatury i języka 

polskiego – opiekun Henryka łuźniak,
– 2004/2005 – jakub ubysz–piasecki laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – opiekun danuta jerczyńska,
– 2005/2006 – paweł szymczak laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – opiekun lidia dąbrowska, 
– 2007/2008 – jakub pawlikowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu biologicznego – opiekun lucyna marczak,
– 2007/2008 oraz 2008/2009 – jakub pawlikowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu matematycznego – opiekun 

dorota orlińska,
– 2007/2008 oraz 2009/2010 – jakub pawlikowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun dagmara 

przybyła,
– 2008/2009 – jakub pawlikowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu chemicznego – opiekun lidia Kasendra,
– 2009/2010 – monika Wylęga laureatką Wojewódzkiego Konkursu języka niemieckiego – opiekun agnieszka Walaszek,
– 2010/2011 – izabela bartoszek laureatką Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun opiekun dagmara przybyła,
– 2014/2015 – radosław Wróbel i  mateusz nasiadek laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun 

dagmara przybyła,
– 2014/2015 – Weronika Kostusiak laureatką Wojewódzkiego Konkursu języka polskiego – opiekun bernadetta Kossarzecka,
– 2013/2014 – bartosz bęś – i miejsce w Krajowym Konkursie Wiedzy olimpijskiej „zimowe igrzyska olimpijskie od 

chamonix do soczi” – opiekun jan Kasendra,
– 2013/2014 – drużyna w składzie: maciej Hoja, piotr lubojański, dawid pieniężny – i miejsce w klasyfikacji drużynowej 

w Finale Krajowym ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy olimpijskiej „droga do soczi” – opiekun jan Kasendra,
– 2014/2015 – przemysław banaś, ireneusz nowakowski, eryk szymendera – trzy pierwsze miejsca w XX jubileuszowych 

mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w duathlonie – opiekun małgorzata Wielgus,
– 2014 r. – radosław Wróbel – iii miejsce w indywidualnych mistrzostwach polski młodzików w badmintonie – opiekun 

Violetta szymańska. 28 listopada 2014 r. uczeń został stypendystą ministra edukacji narodowej.

Gimnazjum w Krążkowach:
2010/2011 – jan jakub balcerzak laureatem XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o  Wielkopolsce – opiekun maria 

balcerzak,
2011/2012 – paulina Wabnic laureatką XVi Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – opiekun maria balcerzak,
2012/2013 – Katarzyna bacińska laureatką XVii Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – opiekun maria 

balcerzak,
2013/2014 – Katarzyna bacińska laureatką XViii Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce oraz laureatką XXi 

Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym – opiekun maria balcerzak,
2014/2015 – Katarzyna bacińska laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – opiekun maria balcerzak, 
2015 – daria Głowiak i Weronika Kowalek laureatkami XX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – opiekun 

maria balcerzak i sabina tajnert.

Gimnazjum w Mikorzynie:
– 2010/2011 – monika jańska laureatką Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, 
– 2015/2016 – ania czarnasiak, jan panek laureatami Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w swoich kategoriach wieko-

wych – opiekun anna zawalska.

dużą rolę wychowawczą odegrało nadanie szkołom imienia lub wręczenie sztandaru.
2001 r. 10.06. – nadanie szkole podstawowej nr 3 w Kępnie imienia przemysła ii.
2002 r. 29.11. – nadanie Gimnazjum nr 2 w Kępnie imienia Krzysztofa Kamila baczyńskiego, a 20.03.2015 r. wręczenie 

sztandaru.
2004 r. 13.05. – Gimnazjum w mikorzynie otrzymało imię jana pawła ii.
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2008 r. 13.11. – nadanie szkole podstawowej w myjomicach imienia powstańców Wielkopolskich.
2009 r. 26.03. – Gimnazjum w Krążkowach otrzymało imię Księdza zdzisława peszkowskiego.
2012 r. 18.05. – nadanie Gimnazjum nr 1 w Kępnie imienia polskich olimpijczyków.

inwestycje przeprowadzone przez władze samorządowe w szkołach na terenie gminy Kępno.
1999 r. 15.07. – rada miejska podjęła uchwałę o wzniesieniu nowego budynku dla szkoły podstawowej i Gimnazjum 

w mikorzynie. nowy obiekt wybudowano w ciągu 11 miesięcy (9.1999 r. – 8.2000 r.). Koszt budowy nowego obiektu szkol-
nego wyniósł 6 279 038,65 zł. nauka w nowej szkole rozpoczęła się w roku szkolnym 2000/2001, a jej oficjalne otwarcie 
nastąpiło 4.09.2001 r. po zakończeniu budowy sali gimnastycznej.

2004 r. 7.06. – w myjomicach otwarto nową część szkoły podstawowej. był to pierwszy etap rozbudowy tej placówki. 
całkowitą przebudowę szkoły zakończono w 2008 roku.

2008 r. – przy Gimnazjum nr 2 w Kępnie wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (koszt budowy 
– 478 737,63 zł), w 2010 r. w szkole przeprowadzono remont sali gimnastycznej, a w 2011 r. dokonano termomodernizacji 
budynku placówki (koszt – 691 243 zł).

2008 r. – w szkole podstawowej nr 1 i  nr 3 w Kępnie oraz w Gimnazjum nr 1 w Kępnie przeprowadzone zostały remonty, 
których ogólny koszt wyniósł 336 650 zł.

2011 r. – przeprowadzono termomodernizację szkoły podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Kępnie (koszt – 1 088 350 zł).
2012 r. – remont dachu na budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kępnie – koszt 401 416 zł.
2013 r. – budowa kompleksu żłobkowo–przedszkolnego przy ul. cichej w Kępnie (koszt zadania – 3 139 916 zł oraz 

zagospodarowanie terenu w 2014 r. – 268 140 zł).
W szkołach na terenie Kępna zainstalowano monitoring wizyjny.

Tabela nr 88: Liczba szkół, oddziałów, uczniów i etatów nauczycieli na terenie miasta i gminy Kępno w latach 1993–2015

rok szkolny ilość szkół 
liczba 

oddziałów
ilość uczniów Liczba etatów nauczycieli

szkoły podstawowe
1993/1994 11 148 3677 237 + 13 n
1995/1996 10 136 3559
1998/1999 10 138 3284 228 + 14 n
1999/2000 10 121 2773
2002/2003 10 92 2122
2006/2007 10 88 1774 145 + 27 n
2010/2011 10 86 1593 149
2014/2015 10 85 1716 149,30

Gimnazja
1999/2000 4 16 424
2006/2007 4 42 1161 74 + 28 n
2010/2011 4 37 942 77,71
2014/2015 4 34 839 73,85

Źródło: arkusze organizacyjne szkół za lata 1993–2015, zestawienia zbiorcze i sprawozdania Wydziału oświaty, Kultury, sportu i promo-
cji za lata 1993–2015

jak wynika z tabeli od roku szkolnego 1999/2000, kiedy to zaczęły funkcjonować gimnazja, a szkoły podstawowe kończy-
ły się na klasie szóstej, zaczęła się gwałtownie obniżać ilość oddziałów i uczniów w szkołach.

dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy Kępno w roku szkolnym 2015/2016: 
przedszkole samorządowe nr 2 w Kępnie – maria boryczka
przedszkole samorządowe nr 4 w Kępnie – anna moś
przedszkole samorządowe nr 5 w Kępnie – barbara stryjakiewicz
przedszkole samorządowe w mikorzynie – lidia niechciał
przedszkole samorządowe w Hanulinie – maria szupińska
przedszkole zgromadzenia sióstr miłosierdzia Św. Karola boromeusza – siostra rafaela Kucz
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szkoła podstawowa nr 1 w Kępnie – Krzysztof Wdowiak
szkoła podstawowa nr 3 w Kępnie – jan rusajczyk
szkoła podstawowa w Hanulinie – Henryk Grzesiak
szkoła podstawowa w Krążkowach – piotr balcerzak
szkoła podstawowa w Kierznie – maria burzała
szkoła podstawowa w myjomicach – anna Krawczyk
szkoła podstawowa w olszowie – jolanta Figiel
szkoła podstawowa w Świbie – czesław semba
Gimnazjum nr 1 w Kępnie – romana muszyńska
Gimnazjum nr 2 w Kępnie – lidia Kasendra
Gimnazjum w Krążkowach – małgorzata Hadas
zespół szkół w mikorzynie – jolanta jędrecka

Szkoły ponadgimnazjalne

reforma szkolnictwa, która weszła w życie w roku szkolnym 1999/2000 objęła także szkoły średnie, zwane odtąd szkoła-
mi ponadgimnazjalnymi, które dzieliły się na:

– trzyletnie licea ogólnokształcące,
– trzyletnie licea profilowane,
– czteroletnie technika,
– zasadnicze szkoły zawodowe (2-3 lata).
utworzone w 1999 r. samorządy powiatowe stały się organami prowadzącymi dla tych szkół, natomiast nadzór pedago-

giczny nad nimi sprawowało Kuratorium oświaty, którego siedzibą był poznań. W ramach przeprowadzonej reformy zmiany 
dotyczyły także egzaminu maturalnego. odtąd składał się on z  przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy 
nowożytny oraz od 2010 r. matematyka. języki absolwenci zdawali pisemnie na poziomie podstawowym i ustnie bez określe-
nia poziomu, natomiast matematykę tylko pisemnie.

od 2015 r. każdy absolwent musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego 
w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwuję-
zycznym. 

Świadectwo dojrzałości zdobył uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu 
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpił do egzaminu z jednego przedmio-
tu dodatkowego w części pisemnej.

bogatą tradycją wyróżnia się liceum ogólnokształcące nr 1 im. mjra Henryka sucharskiego, które osiągnęło bardzo dobre 
wyniki w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących ogłaszanym przez miesięcznik „perspektywy”. W 2013 r. 
znalazło się na 226. miejscu w polsce, w 2014 r. na 208. miejscu, a w 2015 r. na 84. miejscu na 2315 istniejących liceów 
w polsce oraz na 6. w województwie wielkopolskim.

absolwenci szkoły osiągają również dobre wyniki z egzaminu maturalnego.
2014/2015 r. – do egzaminu maturalnego przystąpiło 120 absolwentów (100%), z czego 119 zdało (99,2%).
2015/2016 r. – do egzaminu maturalnego przystąpiło 104 uczniów, zdało 103 maturzystów (99,04%).

Ważniejsze osiągnięcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie:
1998/1999 r. – Waldemar Grzesiak laureatem XlV olimpiady chemicznej – opiekun jolanta Waliszewska,
2000/2001 r. – janusz Górecki laureatem XXVii olimpiady Geograficznej i nautologicznej – opiekun Grzegorz Kwiatek,
2003/2004 r. – agnieszka rybczak laureatką XXXiV olimpiady literatury i języka polskiego – opiekun maria Walek,
2006/2007 r. – bartosz jędrzejak laureatem XXi olimpiady Wiedzy ekonomicznej – opiekun barbara maruszka–bednarek,
jakub ubysz–piasecki laureatem XXXiii olimpiady Historycznej – opiekun cezary zawalski,
2005 r. – aleksandra szymańska mistrzynią polski w wyścigach modeli pływających, iii miejsce w otwartych mistrzo-

stwach niemiec, w 2006 r. – Vi miejsce na mistrzostwach Świata modeli pływających.
W sporcie po roku 1990 uczniowie lo na etapie wojewódzkim zajmowali wysokie lokaty (od pierwszego do trzeciego 

miejsca) zarówno w konkurencjach indywidualnych, szczególnie w  lekkoatletyce jak i w zawodach drużynowych (piłka 
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ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka), natomiast brak było sukcesów na skalę krajową, a  w  niniejszej publikacji 
wykazuję tylko takie wyniki.

1990 r. 10.01. – w  kępińskim liceum gościł minister edukacji narodowej Henryk samsonowicz, który spotkał się 
z  młodzieżą, nauczycielami z  terenu miasta i  gminy Kępno oraz przedstawicielami Kuratorium oświaty i  Wychowania 
w Kaliszu. Wizytę ministra zorganizował niezależny samorządny związek zawodowy „solidarność” pracowników oświaty 
i Wychowania w Kępnie przy współpracy z Komitetem obywatelskim i posłem bohdanem pilarskim.

25.10.2004 r. gościem liceum był również donald tusk 
(późniejszy premier i od 1.12.2014 r. przewodniczący rady 
europejskiej), spotkanie z  mieszkańcami Kępna i  okolicy 
w auli szkoły.

Ważną rolę w  życiu liceum odegrała współpraca 
z  niemieckim Gimnazjum w  aurich (dolna saksonia), 
nad którą opiekę sprawują danuta stefańska i małgorzata 
Kopacka.

1994 r. wrzesień – uczniowie i nauczyciele liceum byli 
z wizytą w Gimnazjum w aurich, co zapoczątkowało współ-
pracę między obu szkołami. dzięki tym kontaktom liceum 
zostało zakwalifikowane (jako jedno z pierwszych w polsce) 
do projektu comenius, który obejmuje szkoły europejskie 
(szkolny projekt comenius musi tworzyć zespół obejmują-

cy, co najmniej, trzy szkoły z  trzech krajów, w  tym jedna z nich z kraju unii europejskiej). jego celami są: podniesienie 
jakości nauczania i wychowania, wymiana informacji na temat historii, kultury, sytuacji politycznej i ekonomicznej każdego 
z krajów, będących w grupie.

2002/2003 r. – uczniowie rozpoczynający naukę w liceum byli pierwszym rocznikiem zreformowanego trzyletniego liceum.
W roku szkolnym 2013/2014 do liceum ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie uczęszczało 341 uczniów (12 oddziałów), 

których uczyło 31 nauczycieli. dyrektorami placówki po 1990 r. byli: eugeniusz janiszewski (15.08.1991 r. – 30.09.1991 r., 
p.o.), jan sienkiewicz (1.10.1991 r. – 30.08.1999 r.), eugeniusz janiszewski (1.09.1999 r. – 31.10.1999 r., p.o.), Krzysztof 
Wdowiak (1.11.1999 r. – 31.08.2004 r.), danuta stefańska (1.09.2004 r. – nadal). 

W liceum kontynuowana jest tradycja zjazdów absolwentów.
1991 r. 27–28.04. – odbył się iV zjazd absolwentów i  Wychowanków Gimnazjum i  liceum w  Kępnie, w  którym 

uczestniczyło ponad 800 osób. przewodniczącym spotkania był Grzegorz badowski. z okazji zjazdu wydana została krótka 
monografia szkoły. uczestnicy zjazdu ufundowali nowy sztandar, tablicę upamiętniającą nauczycieli – ofiary lat 1939–1956, 
kserokopiarkę oraz stroje ludowe.

2000 r. 3–4.06. – odbył się V zjazd absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i liceum w Kępnie. uczestniczyło w nim 
około 400 osób. przewodniczącym został ponownie Grzegorz badowski, a jego zastępcami: Krzysztof rudziński i aleksan-
der Woźniak. Wówczas ukazała się obszerna monografia liceum pod redakcją Włodzimierza mazurkiewicza pt. „monogra-
fia Gimnazjum i  liceum w  Kępnie 1920–2000”. uczestnicy zjazdu ufundowali szkole nowoczesny sprzęt nagłaśniający, 
wyposażenie siłowni i tablicę upamiętniającą absolwenta ks. antoniego Świadka – który został ogłoszony przez papieża jana 
pawła ii błogosławionym oraz drugą tablicę, upamiętniającą V zjazd, który odbył się w roku milenijnym i w 80. rocznicę 
powstania polskiego Gimnazjum i liceum w Kępnie.

2010 r. 1.03. – utworzone zostało stowarzyszenie absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i liceum ogólnokształ-
cącego im. mjra Henryka sucharskiego w Kępnie. członkowie stowarzyszenia oraz przyjaciele szkoły przygotowali i wydali 
z okazji Vi zjazdu uzupełnioną i poszerzoną monografię szkoły pt. „dzieje Gimnazjum i liceum w Kępnie (1920–2010)” 
pod redakcją Włodzimierza mazurkiewicza.

2010 r. 12–13.06. – odbył się Vi zjazd absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i liceum w Kępnie. przewodniczą-
cym Komitetu organizacyjnego został tym razem Krzysztof rudziński, a jego zastępcami: Grzegorz badowski i Włodzimierz 
mazurkiewicz. W zjeździe wzięło udział przeszło 300 absolwentów. 

 
zespół szkół zawodowych (zsz) przy ul. sienkiewicza 25 po 1989 r. przeszedł szereg przekształceń, które gruntownie 

zmieniły jego oblicze.

Spotkanie ministra Henryka Samsonowicza z nauczycielami  
w auli kępińskiego liceum ogólnokształcącego nr 1, 

źródło: Kronika szkolna lo
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1991 r. 21.06. – rada pedagogiczna zsz w Kępnie podjęła uchwałę o rezygnacji z imienia patrona, którym był Władysław 
Gomułka.

1992 r. 10.10. – w szkole otwarto pierwszą w Kępnie poradnię pomocy psychologicznej.
1993–1994 r. – zwiększająca się ilość uczniów i słuchaczy w zespole szkół zawodowych (rok szkolny 1993/1994 – 82 

oddziały, 2377 uczniów, 1995/1996 – 90 oddziałów, 2652 uczniów) spowodowała, że budynek szkolny przy ul. sienkiewicza 
25 nie był w stanie zapewnić uczniom odpowiednich warunków do nauki. W związku z tym dyrektor zygmunt nowacki 
przedstawił koncepcję podziału szkoły na dwa odrębne zespoły. projekt przewidywał, że w skład zespołu szkół zawodowych 
nr 1 miały wchodzić szkoły maturalne i zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, natomiast zespół szkół zawodowych nr 2 
miał obejmować zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży uczącej się w rzemiośle, spółdzielniach i zakładach pracy oraz 
szkoły średnie zawodowe dla pracujących na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej. projekt zaczęto reali-
zować od roku szkolnego 1993/1994. siedzibą zespołu szkół zawodowych nr 2 stał się biurowiec po zakładach urządzeń 
chemicznych „montochem” przy ul. przemysłowej w Kępnie, który został przebudowany na potrzeby szkolne.

1996 r. 1.03. – oficjalne otwarcie zespołu szkół zawodowych nr 2 przy ul. przemysłowej w Kępnie. Koszt przebudowy 
biurowca wyniósł 892 545 zł. W nowej placówce do zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży pracującej uczęszczało 
wówczas 1100 uczniów (37 oddziałów) oraz 360 słuchaczy (10 oddziałów) średnich szkół zawodowych dla dorosłych na 
podbudowie szkoły zawodowej. W szkole uczyło 44 nauczycieli. pierwszym dyrektorem szkoły został marian raszewski, jego 
zastępcami byli: Wanda martynowska i andrzej Kowalczyk (1996–2001).

sala gimnastyczna przy zsz nr 1 nie wystarczała na potrzeby lekcji wychowania fizycznego, stąd dyrekcja szkoły, w latach 
dziewięćdziesiątych XX w., czyniła starania o wybudowanie drugiej, dużej sali gimnastycznej, co udało się zrealizować, gdy 
organem prowadzącym placówki stał się powiat Kępiński.

2000 r. 31.08. – rada powiatu podjęła uchwałę o budowie nowej sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimna-
zjalnych nr 1 (zsp nr 1) w Kępnie (do 1999 r. zsz nr 1). decyzja spowodowana była trudnościami lokalowymi, w związku 
z rosnącą liczbą uczniów. nowa sala oddana została do użytku 19.10.2004 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 2 065 000 zł, 
z czego środki zewnętrzne to suma 1 300 000 zł.

rada powiatu podjęła także uchwałę o budowie sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 (zsp nr 
2) w Kępnie (do 1999 r. zsz nr 2), który takiego obiektu do tej pory nie posiadał.

Przebudowany biurowiec na potrzeby Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, 

ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie

Nowa sala gimnastyczna przy ZSP nr 2 w Kępnie,
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie

Rozbudowany budynek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, 

ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie

Nowa sala gimnastyczna przy ZSP nr 1 w Kępnie,
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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2006 r. 24.10. – otwarcie sali gimnastycznej przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w  Kępnie. powierzchnia 
użytkowa sali wynosi 1895 m2, a na trybunach mieści się ponad 100 osób. Koszt budowy to ponad 4 mln zł, z czego 3,5 mln zł  
powiat Kępiński pozyskał z funduszy unijnych.

na inwestycje w szkolnictwie powiat przeznaczył łącznie 13 800 000 zł.
W roku szkolnym 1996/1997 w zespole szkół zawodowych nr 1 w Kępnie powstało drugie liceum ogólnokształcące 

w Kępnie, przygotowujące młodzież do studiów wyższych (w ciągu dwóch lat powstały 4 oddziały o różnych profilach). 
reforma szkolnictwa dotarła do szkoły w 2002 r., umożliwiając otwarcie kolejnych oddziałów o zróżnicowanych profilach 
(np. rozszerzony program nauczania informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, biologii, chemii i inne), dzięki czemu 
liceum ogólnokształcące nr 2 w Kępnie zyskało uznanie w środowisku, o czym świadczy coraz większa ilość młodzieży, 
podejmująca naukę w placówce. 

W roku szkolnym 2013/2014 do zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uczęszczało 832 uczniów, którzy 
uczyli się w 31 oddziałach. W szkole pracowało 80 nauczycieli. długoletnim dyrektorem szkoły był zygmunt nowacki (1985–
2015), od 1.09.2015 r. w wyniku konkursu nowym dyrektorem została bogumiła drobina.

W roku szkolnym 2014/2015 w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 z liceum ogólnokształcącego w Kępnie nr 2 do 
matury przystąpiło 96 absolwentów, z czego egzamin maturalny zdało 67 uczniów (70,5%), a w roku szkolnym 2015/2016 
do matury przystąpiło 86 uczniów, z czego egzamin zdało 78 licealistów (90,7%).

z technikum nr 1 do egzaminu maturalnego przystąpiło 101 uczniów, maturę zdało 59 uczniów (58,4%). natomiast 
w roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu maturalnego przystąpiło 104 uczniów, a zdało go 72 uczniów (69,2%).

Osiągnięcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:
1997/1998 – Wojciech urbański laureatem ogólnopolskiego iii turnieju Wiedzy i umiejętności Handlowo–menedżer-

skich we Wrocławiu – opiekun bogumiła drobina,
1997/1998 – łukasz Kula – iV miejsce w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o czasach i osobach związanych z mazur-

kiem dąbrowskiego zorganizowanym w 200. rocznicę narodzin hymnu narodowego – opiekun marek noculak,
2000/2001 – arkadiusz mączka – ii miejsce w XiV olimpiadzie Wiedzy ekonomicznej – opiekunowie: urszula tyra 

i bogumiła drobina,
2007/2008 – szkoła zdobyła zaszczytny tytuł: „najbardziej usportowionej szkoły w województwie” za zajęcie V miejsca 

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez szkolny związek sportowy „Wielkopolska”12 (tytuł ten przyznawa-
ny jest 6 najlepszym szkołom na 302 szkoły) – nauczyciele wychowania fizycznego: sylwia bednarz, urszula jóźwik, adam 
Kłodnicki, iwona nowicka, sławomir nowicki, bogusław pawlus i magdalena tobias,

2008/2009 – mateusz Kupis, lidia Gatner – iii miejsce w ogólnopolskim Konkursie literackim nt. „rodzina szkołą 
godności i szacunku dla każdej osoby ludzkiej” – opiekunowie: maria Wojtasik–połomska i ks. adam mikulski,

2009/2010 – bartłomiej mierzchała – iV miejsce w XXXiX ogólnopolskim Konkursie statystycznym – opiekun Grażyna 
stempień,

– 2014/2015 – drużyna dziewcząt w  piłkę ręczną wicemistrzem Finału Wojewódzkiego w  piłkę ręczną dziewcząt – 
opiekun sławomir nowicki,

2015/2016 – maja drelak – iV miejsce w ii edycji pucharu polski w Kolarstwie mtb Xco w białej koło prudnika, iii 
miejsce w finale pucharu austrii juniorów młodszych w kolarstwie górskim w saalfelden.

W roku szkolnym 2013/2014 do zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie uczęszczało 750 uczniów (28 oddzia-
łów). etatów nauczycielskich było 50. dyrektorem szkoły od 1 września 2001 r. jest andrzej Kowalczyk, jego zastępcami: 
paweł jakubczyk i barbara mędel. z  tej szkoły w roku szkolnym 2014/2015 do matury przystąpiło 34 uczniów, z czego 
egzamin maturalny zdało 16 osób (47,1%), natomiast w roku szkolnym 2015/2016 maturę zdawało 76 uczniów, a zdało ją 
47 uczniów (72,3%) 

Osiągnięcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:
1996/1997 – marcin czekała, łukasz bystry – i i ii miejsce w Wojewódzkim Konkursie „najsprawniejszy w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych” – opiekun andrzej Kowalczyk,
1999/2000 – ewelina sołtys – ii miejsce w ogólnopolskim Konkursie „młody, sprawny sprzedawca” – opiekun edyta magryś,

12   szkolny związek sportowy ,,Wielkopolska” prowadzi współzawodnictwo sportowe wszystkich szkół w Wielkopolsce (302 szkoły).
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2002/2003 – Weronika drzazga – i miejsce w kategorii „logo” ogólnopolskiego Konkursu „Gwiazdka 2002” – opiekun 
małgorzata Żłobińska–podejma,

2003/2004 – ewelina augustynowicz, bogusława łazikowska, michał raszewski, damian Wróbel – i miejsce w kategorii 
„najładniejszy stół wigilijny” w ogólnopolskim Konkursie „Gwiazdka 2003” w poznaniu – opiekun małgorzata Żłobińska–
podejma,

2005/2006 – ewelina augustynowicz, marta napierała, Kamil lehman, tomasz Hassek – i miejsce w kategorii „najład-
niejszy stół wigilijny” w ogólnopolskim Konkursie „Gwiazdka 2005” w poznaniu – edyta magryś i barbara Gruszka,

2005/2006 – marzena baranowska, justyna Więckowska – ii miejsce (drużynowo) w Vi ogólnopolskim Konkursie bHp 
w Kaliszu – opiekun ewa jobczyk i dorota tokarek,

2005/2006 – Kamil lehman – iii miejsce w ogólnopolskim Konkursie pn. „moja mała ojczyzna” organizowanym przez 
stowarzyszenie parafiada w Warszawie – opiekun dorota tokarek,

2005/2006 – i miejsce drużyny szkolnej w ogólnopolskim Konkursie stołów bożonarodzeniowych w poznaniu – opieku-
nowie: edyta magryś, małgorzata Żłobińska–podejma, barbara Gruszka, ewa jobczyk, bogusław drab, jacek Ślak,

2007/2008 – Kamil lehman – finalista XXi olimpiady Wiedzy i umiejętności budowlanych – opiekun andrzej mikołajczyk,
2007/2008 – szymon Kruszelnicki, adrian jerczyński, piotr udała (drużyna) – ii miejsce w ogólnopolskim turnieju 

motoryzacyjnym w Kaliszu – opiekun piotr szyszka,
2010/2011 – magdalena rak, sylwia Krowiarz, dominik pierun, Kewin bieniek – i miejsce w polsce za najładniejsze 

stoisko i regionalny stół wigilijny w ogólnopolskim pokazie regionalnych stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2010” w poznaniu –  
opiekun edyta magryś-tecław i barbara Gruszka,

2010/2011 – piotr stryjakiewicz – finalista XXiV centralnej olimpiady Wiedzy i umiejętności budowlanych w augusto-
wie – opiekunowie: monika Więcławska, beata Królikowska,

2010/2011 – magdalena rak, sylwia Krowiarz, julia Karolczak, elena pawlak, tomasz pruchnicki (drużyna) – i miejsce 
w Wielkopolsce w Konkursie „młodzi wiedzą o funduszach” – opiekun monika józefowska, 

2012/2013 – julia cieślak – iii miejsce w ogólnopolskim Konkursie „jestem szefową”, wyróżnienie europejskiej unii 
Kobiet – opiekun monika józefowska,

2013/2014 – tomasz Gąszczak – finalista XXXViii olimpiady Wiedzy i  umiejętności rolniczych – etap centralny 
w nowojowej koło nowego sącza – opiekun jan Kokot,

2013/2014 – iii miejsce drużyny chłopców w  piłce nożnej na XV Wielkopolskich igrzyskach młodzieży szkolnej 
„licealiada” – jarocin 28.04.2014 – opiekun paweł Falszewski,

2014/2015 – tomasz Gąszczak – iii miejsce w bloku agrobiznes w XXXiX olimpiadzie Wiedzy i umiejętności rolni-
czych we Wrześni – opiekun barbara Gruszka,

2014/2015 – arkadiusz mońka – iii miejsce w bloku produkcja roślinna w XXXiX olimpiadzie Wiedzy i umiejętności 
rolniczych we Wrześni – opiekun daria brajer–działak,

2014/2015 – magdalena niechciał – ii miejsce w ogólnopolskim Festiwalu „nie bój się! nie lękaj się! Wypłyń na głębię!” 
zorganizowanym przez Fundację laera w Kaliszu – opiekun marek Kowalski,

2014/2015 – anna Gzik – i miejsce w kategorii prace plastyczne w ogólnopolskim Festiwalu „nie bój się! nie lękaj się! 
Wypłyń na głębię!” zorganizowanym przez Fundację laera w Kaliszu,

2014/2015 – anna Gzik – iii miejsce w Konkursie multimedialnym diecezji Kaliskiej – opiekun sebastian szewczyk,
2015/2016 – drużyna szkolna chłopców mistrzem województwa w piłkę nożną – opiekun paweł Falszewski,
2015/2016 – jakub michalski – wicemistrz województwa w skoku wzwyż (185 cm) – opiekun j. stręk–poszwa.

Tabela nr 89: Szkoły ponadgimnazjalne podległe Starostwu Powiatowemu w Kępnie w roku szkolnym 2013/2014

nazwa szkoły Typ szkoły w zespole
Liczba  

oddziałów
Liczba 

uczniów
Liczba  

nauczycieli

liceum ogólnokształcące nr 1 
w Kępnie

12 341 31
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zespół szkół ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Kępnie

liceum ogólnokształcące nr 2 10 305

80

technikum nr 1 19 518
zasadnicza szkoła zawodowa 

specjalna
2 9

razem 31 832 121

zespół szkół ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Kępnie

technikum nr 2 9 241

50

zasadnicza szkoła zawodowa 17 460
liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych
2 49

razem 28 750 50
ogółem 71 1923 171

Źródło: informacja o  stanie realizacji zadań oświatowych w  placówkach prowadzonych przez powiat Kępiński w  roku szkolnym 
2013/2014. arkusze organizacyjne szkół za rok szkolny 2013/2014

od 1999 r. do 2014 r. w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie funkcjonował oddział zamiejscowy Wydział 
zaoczny Wyższej szkoły zarządzania „edukacja” we Wrocławiu. absolwenci oddziału otrzymywali tytuł licencjata z zakresu 
zarządzania i marketingu oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich we Wrocławiu.

oprócz szkół ponadgimnazjalnych starostwu powiatowemu w Kępnie podlegają także inne oświatowe jednostki organi-
zacyjne.

starostwo powiatowe w Kępnie jest organem prowadzącym dla zespołu szkół specjalnych w słupi pod Kępnem (w roku 
szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszczało 98 uczniów skupionych w 14 oddziałach). dyrektorem szkoły była beata lebek. 
siedzibą placówki od 2012 r. stał się budynek po zespole szkół ponadgimnazjalnych w  słupi, który został rozwiązany, 
31.08.2012 r., zgodnie z uchwałą rady powiatu Kępińskiego. zespół szkół specjalnych ma do dyspozycji basen i salę gimna-
styczną.

oświatową jednostką organizacyjną starostwa powiatowego w Kępnie jest też poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
przy ul. sienkiewicza 26, w której funkcję dyrektora pełni elwira leśniewicz–drzazga.

W Kępnie życie kulturalne po 1989 r. rozwijało się na wielu płaszczyznach i było dość bogate. Kultura zarówno w przeszło-
ści, jak i współcześnie odgrywa ogromną rolę, przede wszystkim integruje mieszkańców Kępna oraz buduje w nich poczucie 
tożsamości regionalnej i narodowej. W związku z tym władze miasta i gminy Kępno, pamiętając o przeszłości, dużą wagę 
przykładają do kultywowania dawnych i bliższych rocznic, dotyczących ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce na tutejszym 
terenie. nowe władze w urzędzie miasta i Gminy Kępno po 1989 r. od początku przywiązywały dużą wagę do wszechstron-
nego rozwoju życia kulturalnego w mieście, co wyrażały poprzez działalność Kępińskiego domu Kultury (KdK). W wyniku 
konkursu, który odbył się 15 czerwca 1990 r., dyrektorem KdK–u został lech Gorzendowski. 

1991 r. 27.06. – rada miasta i Gminy Kępno podjęła uchwałę o powołaniu nowego organu o nazwie Kępiński ośrodek 
centrum Kultury (KocK), w ramach którego miały działać: biblioteka publiczna im. marii szembekowej, Kępiński dom 
Kultury (KdK) i  muzeum ziemi Kępińskiej. dyrektorem ośrodka centrum Kultury wyłonionym w  konkursie została 
Grażyna chrzan.

1996 r. 12.12. – rada miasta i Gminy Kępno podjęła decyzję o likwidacji Kępińskiego ośrodka centrum Kultury, który 
początkowo właściwie spełniał swoją rolę. z biegiem czasu okazał się mało przydatny, z jego działalności było też niezado-
wolone społeczeństwo Kępna. Gmina podjęła więc decyzję o jego rozwiązaniu. biblioteka samorządowa stała się wówczas 
samodzielną placówką, natomiast zarząd miejski na prowadzenie innych usług kulturalnych (kółka taneczne, modelarskie, 
plastyczne, teatralne i inne) podpisał umowy z osobami, które były tym zainteresowane i posiadały odpowiednie uprawnie-
nia, co okazało się tańsze dla budżetu Gminy.

po kilku latach okazało się, że i ta organizacja działalności kulturalnej w mieście i gminie nie zdała egzaminu, dlatego 
powołano ponownie organ, który częściowo zajął się problemem kultury.

2008 r. 31.07. – rada miasta i Gminy Kępno podjęła uchwałę o utworzeniu Kępińskiego ośrodka Kultury (KoK), który 
zaczął działać od 1 stycznia 2009 roku. jego dyrektorem w wyniku konkursu została justyna Hołub–rojkiewicz. Kępiński 
ośrodek Kultury prowadzi wszechstronną działalność, dzięki której aktywizowane są różne środowiska i grupy wiekowe, 
stwarza warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz promuje szeroko rozumianą kulturę. przy KoK działają: 
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modelarnia, studio tańca „retro”, studio piosenki, chór mieszany, zespoły muzyczne, stowarzyszenie plastyków amato-
rów powiatu Kępińskiego (organizatorzy plenerów malarskich), odbywają się zajęcia taneczne („break dance”) i plastyczne 
oraz warsztaty techniki śpiewu. zajęcia teatralne prowadziła lidia Kubot, „zespół Kreacji artystycznej” zdobył Grand prix 
podczas XXXii prezentacji teatru dzieci i młodzieży w Kaliszu. ośrodek organizuje też imprezy kulturalne i uroczystości 
przeznaczone dla społeczeństwa Kępna i gminy, takie jak: dni Kępna, święta majowe, dożynki, ogólnopolskie turnieje tańca 
towarzyskiego, przeglądy teatralne, koncerty kolęd i muzyki młodzieżowej.

2015 r. 30.03. – w Kępińskim ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej połączone z promocją albumu 
pt. „Kępnian portret własny. Kępińskie oblicze kultury”, Kępno, marzec 2015 – wydawca Kępiński ośrodek Kultury. 

2015 r. 4.05. – po konkursie na dyrektora Kępińskiego ośrodka Kultury burmistrz piotr psikus powierzył annie niesob-
skiej funkcję dyrektora ośrodka. anna niesobska była poprzednio dyrektorem centrum Kultury w ostrzeszowie, a następnie 
w Wieruszowie.

dużą rolę w życiu kulturalnym miasta nadal odgrywało muzeum ziemi Kępińskiej (około 8000 eksponatów), którego 
dyrektorem od 1982 r. był jerzy Wojciechowski.

1990 r. sierpień – miejsko–Gminna rada narodowa przejęła w zarządzanie muzeum, jego siedzibę w 1995 r. przenie-
siono na ul. Kwiatową 13.

1998 r. 30.04 – uroczyste nadanie muzeum imienia tadeusza piotra potworowskiego.
W 2000 r. muzeum przejęło jako swój oddział Galerię sztuki Współczesnej ae. od tego roku organizowało też m.in. ogólno-

polski plener malarski w mikorzynie, plenerowe wystawy oraz ekspozycje rzeźb twórców amatorów. ze względu na trudne 
warunki lokalowe organizowano czasowe wystawy tematyczne. W latach 1995–2007 zorganizowano 45 takich wystaw.

2008 r. 9.05. – z okazji 70. rocznicy powstania muzeum ziemi Kępińskiej otwarto wystawę pn. skarby muzeum ziemi 
Kępińskiej.

2010 r. 30.04. – muzeum zaprezentowało nowe nabytki z okresu 10 minionych lat, w  formie wystawy pt. „nabytki 
muzeum ziemi Kępińskiej w latach 2000–2010” (1340 eksponatów, w tym 713 to nabytki historyczne, 550 to numizmaty).

2011 r. 16.12. – z okazji 350. rocznicy nadania Kępnu praw miejskich muzeum ziemi Kępińskiej zorganizowało wystawę 
pt. „miejskie konsekwencje pewnego spotkania”. W  ramach ekspozycji wystawiono m.in. kopię dokumentu przywileju 
lokacyjnego dla miasta Kępno wydanego przez jego właściciela adama z rudnik biskupskiego oraz wiele bardzo cennych 
eksponatów, pochodzących z okresu od XiV do XiX wieku. 
z tej okazji urząd miasta i Gminy w Kępnie wydał piękną 
publikację pod takim samym tytułem jak wystawa przygoto-
waną pod redakcją jerzego Wojciechowskiego.

2013 r. 30.10. – w związku z tym, iż jerzy Wojciechow-
ski przestał być dyrektorem muzeum ziemi Kępińskiej, 
przeprowadzono konkurs, który wygrała sylwia Kucharska. 
swoją funkcję zaczęła pełnić od 30.10.2013 roku. sylwia 
Kucharska ukończyła historię sztuki na uniwersytecie 
Wrocławskim, a  następnie studia doktoranckie z  zakresu 
kulturoznawstwa.

2013 r. grudzień – siedziba muzeum przeniesiona 
została do budynku samorządowej biblioteki publicznej 
w Kępnie przy ul. Kościuszki.

W 2014 r. muzeum zorganizowało XXV plener malar-
ski dla młodych artystów, którzy ukończyli akademię sztuk 
pięknych i posiadają już spory dorobek artystyczny. czasowa 
wystawa prac powstałych w czasie XXV pleneru malarskie-
go została zorganizowana w muzeum w dniach od 7 do 21 
listopada 2014 roku.

urządzona też została wystawa plenerowa o  nazwie 
„szlak architektury drewnianej Wrót Wielkopolski”, na której 
znalazły się zdjęcia kościołów z terenu ziemi Kępińskiej.

Tadeusz Piotr Potworowski (1898-1962) wybitny malarz 
o sławie międzynarodowej. Od 1935 r. mieszkał w Grębaninie 

koło Kępna, był współzałożycielem 
Muzeum Ziemi Kępińskiej i jego pierwszym kustoszem, 

ze zbiorów prywatnych autora
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odbyła się również noc muzeów (obchody ogólnoświatowe), w czasie której miały miejsce m.in. warsztaty ceramiczne, 
podczas których chętni mogli wykonać kopie naczyń pochodzących ze zbiorów muzeum. można było wziąć udział w wykła-
dach popularnonaukowych, nt. historii cmentarzy czy zbiorów archeologicznych, znajdujących się w muzeum.

muzeum opublikowało maszynopis józefa majchrzaka zatytułowany „Folklor ziemi Kępińskiej”. publikacja ukazała się 
w nakładzie 300 egzemplarzy. powstało też cyfrowe archiwum ziemi Kępińskiej. Wykonano około 3000 skanów i fotografii 
zbiorów muzealnych, dotyczących ziemi Kępińskiej, które są udostępniane na stronie internetowej pod adresem: http://mzk.
locloud.pl/.

2015 r. 30.03. – z inicjatywy dyrektor sylwii Kucharskiej ukazał się pierwszy tom „rocznika muzeum ziemi Kępińskiej” 
w nakładzie 450 egzemplarzy. rok później, w marcu 2016 r. ukazał się drugi tom „rocznika muzeum ziemi Kępińskiej” 
w nakładzie 370 egzemplarzy pod redakcją Karoliny różewskiej i tomasza tajnerta.

2015 r. 3.05. – miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby muzeum ziemi Kępińskiej im. t. p. potworowskiego.
2015 r. 15.10. – zarząd Województwa Wielkopolskiego, po wygranym konkursie, zaakceptował kandydaturę sylwii 

Kucharskiej na stanowisko dyrektora muzeum okręgowego ziemi Kaliskiej.
2016 r. 1.03. – po odejściu sylwii Kucharskiej ze stanowiska dyrektora muzeum ziemi Kępińskiej burmistrz piotr psikus 

powołał do pełnienia tej funkcji Karolinę różewską, która ukończyła historię na uniwersytecie jagiellońskim – specjalizacja 
archiwistyka.

W 2015 r. dzięki konkursowi na partnera wygranemu przez muzeum ziemi Kępińskiej, można było w dniach od 1 do 3 
czerwca 2015 r. oglądać mobilną wystawę edukacyjną „muzeum na kółkach”, zrealizowaną przez muzeum Historii Żydów 
polskich polin. ekspozycja ta przybliżyła tysiącletnią historię dziejów społeczności żydowskiej w polsce. Wystawie towarzy-
szyła debata „co z tą synagogą?”.

pierwsza połowa 2015 r. to tworzenie ostatecznej wersji scenariusza wystawy stałej oraz selekcja eksponatów.
Wystawa stała o nazwie „z historii Kępna” podzielona została na pięć działów:
– archeologia – muzealia, dotyczące najdawniejszych dziejów ziemi Kępińskiej,
– etnografia – eksponaty, mówiące o wiejskich korzeniach kępińskiej osady,
– miasto – źródła, związane z historią miasta, prasa kępińska, działalność polskich stowarzyszeń pod zaborami, polska 

aktywność, dotycząca przemysłu, handlu, i wyszynku, kwestie wyznaniowe,
– sport i kultura – działalność sportowa i kulturalna mieszkańców Kępna,
– rzemiosło – bogata ilość różnego rodzaju eksponatów, dotyczących działalności cechów kępińskich.
oprócz wystawy stałej w 2015 r. organizowane były ekspozycje czasowe, takie jak:
– wystawa planszowa, pokazująca historię działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Kępnie,
– wystawa planszowa o nazwie „Krótka historia społeczności żydowskiej w Kępnie”,
– wystawa „z narażeniem życia” prezentowała wypożyczoną z muzeum Historii Żydów polskich ekspozycję „z naraże-

niem życia – polacy ratujący Żydów podczas zagłady”,
– wystawa „martwa natura jak żywa” – to ekspozycja udostępniona przez muzeum ziemi Kłodzkiej, którą można było 

obejrzeć od 25 września 2015 roku.
W 2014 r. muzeum ziemi Kępińskiej ogłosiło konkurs o nazwie „potworowski jest w Kępnie”. Konkurs został zakoń-

czony w 2015 roku. najwięcej głosów na profilu muzeum w serwisie Facebook uzyskał projekt dominiki Gruszki i on został 
zrealizowany w czerwcu 2015 roku.

Ważną rolę w życiu kulturalnym miasta i gminy odgrywają także: samorządowa biblioteka publiczna im. marii z Fredrów 
hr. szembekowej, powiatowa biblioteka publiczna oraz publiczna biblioteka pedagogiczna. Książnica pedagogiczna  
im. a. parczewskiego w Kaliszu. Filia w Kępnie, upowszechniają one czytelnictwo w różnej formie i o różnej treści.

1990 r. – w skład – działającej w Kępnie – miejskiej biblioteki publicznej wchodziły: wypożyczalnia dla dorosłych i oddział 
dla dzieci i młodzieży, czytelnia (40 tytułów czasopism) oraz 6 filii (Krążkowy, mikorzyn, olszowa, ostrówiec, Świba, zespół 
opieki zdrowotnej – szpital). Księgozbiór stały biblioteki wynosił wtedy około 82 300 woluminów, w tym na wsiach około  
29 420 książek. biblioteki w 1990 r. odwiedziło około 4000 czytelników, którzy wypożyczyli ponad 90 000 książek.

1997 r. 30.01. – na mocy uchwały rady ministrów utworzono samorządową bibliotekę publiczną w Kępnie i powierzo-
no jej wykonanie niektórych spraw w zakresie kultury, które wyłonione zostały w drodze konkursu ofert.

1997 r. 1.07. – samorządowa biblioteka publiczna w Kępnie stała się samodzielną placówką. W wyniku konkursu dyrek-
torem biblioteki została Grażyna Grzesiak, która prowadziła także poprzednio tę placówkę.
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2005 r. 27.10. – odbyły się uroczyste obchody 60–lecia samorządowej biblioteki publicznej, w których udział wzięły 
władze miejskie i powiatowe oraz pracownicy bibliotek z całego powiatu. dla honorowych gości przygotowano pamiątkowe 
ekslibrisy. ponadto wydany został folder, ilustrujący poczynania podejmowane przez bibliotekę. Wyróżnieni też zostali czytel-
nicy, którzy od wielu lat korzystali z placówki (dyplomy, albumy). obecnie biblioteka jest skomputeryzowana i działa w tym 
zakresie na podstawie systemu sowa. utworzono również czytelnię internetową dla dzieci i młodzieży, zwaną „salonikiem 
między Wierszami”. Księgozbiór pod koniec 2010 r. liczył ogółem 80 695 woluminów, w tym 33 320 w filiach. biblioteka 
w Kępnie prenumeruje 29 tytułów (w filiach od 2 do 4), w 2010 r. odwiedziło ją i jej filie 30 909 osób. czytelnicy (2822) 
wypożyczyli do domu 59 479 książek i 700 czasopism.

pod koniec 2015 r. księgozbiór liczył ogółem 79 934 woluminów (wycofano z  bibliotek 3184 książek przestarzałych 
i zniszczonych), w tym 33 160 we filiach. W 2015 r. zakupiono 1376 egzemplarzy na sumę 34 723,44 zł. W bibliotece prenu-
merowano 22 tytuły czasopism. W 2015 r. placówki odwiedziło 25 659 osób, z ich usług korzystało 2571 czytelników stałych, 
którzy wypożyczyli do domu 53 632 książki i 335 czasopism. W czytelni i w filiach na miejscu udostępniono 914 książek 
oraz 2850 czasopism. biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. z tej możliwości 
w 2015 r. skorzystało 387 osób.

biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami oraz różnego rodzaju literackie i plastyczne konkursy.

Wszechstronną działalność prowadzi też powiatowa biblioteka publiczna.
1999 r. listopad – rada powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę o utworzeniu powiatowej biblioteki publicznej z siedzibą 

w Kępnie. biblioteka posiada bogaty księgozbiór. pod koniec 2015 r. jej księgozbiór wynosił 6411 woluminów oraz 3203 
jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych (w tym 2965 jednostek inwentarzowych „Książek mówionych” i 238 jednostek 
inwentarzowych zbiorów audiowizualnych). W 2015 r. liczba czytelników wynosiła 947 osób. na miejscu czytelnicy skorzy-
stali z 6465 woluminów, wypożyczyli 5054. udzielono im 3386 informacji. z internetu skorzystało 626 osób.

W 2015 r. placówkę odwiedziły 9244 osoby. W 2015 r. w powiatowej bibliotece publicznej zorganizowano 10 wystaw, 12 
warsztatów, 4 seminaria, 3 projekcje filmowe, 4 spotkania głośnego czytania, 4 spotkania autorskie, 1 konkurs, 43 prelekcje 
i spotkania. ogółem z imprez kulturalnych skorzystało 3785 osób.

W placówce oprócz części bibliotecznej znajduje się duża czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostę-
pem do internetu. W bibliotece organizowane są wystawy (np. „moja mała ojczyzna w wydawnictwach”, „działalność trzeź-
wościowa na ziemi Kępińskiej”, „szlaki turystyczne ziemi Kępińskiej”), konkursy (matematyczno-przyrodnicze), spotka-
nia autorskie, promocje książek, ekspozycje malarskie i wystawy artystyczne. odbywają się też warsztaty fotograficzne oraz 
warsztaty terapii zajęciowej, akcje czytania dla najmłodszych, prowadzona jest realizacja wielu projektów.

biblioteka wielokrotnie została nagrodzona i  wyróżniona za swoją pracę. W  2003 r. na przykład placówka zdobyla 
i miejsce w „Konkursie dla bibliotek powiatowych na najlepszy w województwie wielkopolskim w 2002 roku projekt działań 
na rzecz bibliotek gminnych w powiecie” ogłoszonym przez marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzką biblio-
tekę publiczną oraz centrum animacji Kultury w poznaniu. 

W latach 2009, 2012 i 2015 kępińska biblioteka powiatowa była nominowana do grona laureatów w różnych edycjach Konsu-
menckiego Konkursu jakości usług „najlepsze w polsce” – „the best in poland” i każdorazowo otrzymała certyfikat za „promo-
wanie twórczych dokonań mieszkańców regionu oraz działania na rzecz czytelnika niepełnosprawnego”. W 2009 r. otrzymała 
też – od zarządu Głównego stowarzyszenia bibliotekarzy polskich – medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa oraz 
stowarzyszenia bibliotekarzy polskich. W 2013 r. odebrała pierwszą nagrodę w konkursie dla organizatorów spotkań z młodymi 
profesjonalistami w projekcie „link do przyszłości”, którego inicjatorem była Fundacja społeczeństwa informacyjnego. 

Funkcję dyrektora powiatowej biblioteki publicznej w Kępnie – od chwili jej powstania do dziś (2015 r.) – pełni Wiesław 
Walas.

biblioteka zajmuje się również organizacją zbiórki w ramach Wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy
2007 r. 13.04. – przy powiatowej bibliotece publicznej rozpoczął działalność dyskusyjny Klub Książki. W Wielkopolsce 

działa 16 takich klubów.

Wpływ na życie kulturalne wywierają także miejscowe media, takie jak prasa oraz radio i telewizja „sud”.
1989 r. 19.02. – ukazał się pierwszy numer „tygodnika Kępińskiego”, który jego redaktorzy określili jako niezależne 

pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego. tygodnik stał się najbardziej opiniotwórczym pismem ziemi Kępińskiej, 
stojącym na wysokim poziomie, o czym świadczą otrzymane nagrody i wyróżnienia: 
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•	 ii nagroda w ogólnopolskim Konkursie Gazet lokalnych Fundacji batorego (1994 r.),
•	 wyróżnienie w Konkursie dziennikarskim o nagrodę marszałka Województwa Wielkopolskiego (2004 r.),
•	 wyróżnienie honorowe w Viii Konkursie dziennikarskim stowarzyszenia prasy lokalnej na najlepszą publi-

kację prasową w 2007 (2008 r.),
•	 i miejsce w konkursie dla prasy lokalnej „unia europejska w wielkopolskiej prasie lokalnej” (2008 r.),
•	 iii miejsce w  ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez ministerstwo pracy i  polityki społecznej 

„ludzka twarz eFs” (2008 r.),
•	 odznaczenie redakcji tytułem Gospodarczo–samorządowym „Hit–em” regionu 2009 za prowadzenie działal-

ności wydawniczej oraz organizację spotkań ekumenicznych” (2010 rok),
•	 wyróżnienie redakcji za 20–lecie działalności na lokalnym rynku wydawniczym statuetką „przyjaciel Kępna”.
pierwszy skład redakcji tworzyli: Włodzimierz mazurkiewicz – redaktor naczelny (główny inicjator i organizator gazety), 

jarosław Frala, Grażyna Gatner, piotr Grabarz, mirosław łapa, zdzisław mędel, alina różyńska, andrzej tyra – dziennika-
rze, jan Kasendra – redaktor graficzny, jarosław skiba – zdjęcia.

pierwszą siedzibą redakcji „tygodnika Kępińskiego” było pomieszczenie przy ul. sienkiewicza 43 (mieszkanie Grażyny 
Gatner), następne w mieszkaniu Włodzimierza mazurkiewicza przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (obecnie ul. solidarno-
ści), potem w budynku Kępińskiego domu Kultury na rynku, obecnie przy ul. pocztowej 1.

pierwszy numer „tygodnika Kępińskiego”, który ukazał się z datą 19 grudnia 1989 r., sprzedawany był przed kępińskim 
kościołem i rozprowadzany przez „ruch”. Ważnym nabytkiem dla redakcji okazała się maszyna do pisania, którą przekazał 
„tygodnikowi…” ówczesny naczelnik miasta jerzy trzmiel. pierwszy komputer zakupiono częściowo za pieniądze z Funda-
cji stefana batorego. następny, potrzebny, nowoczesny sprzęt redakcja otrzymała jako nagrody za udział w  konkursach, 
w ramach rozwoju prasy lokalnej. W czerwcu 1992 r. „tygodnik Kępiński” zdobył wyróżnienie w konkursie organizowa-
nym przez idee instytut na rzecz demokracji w europie Wschodniej, za co otrzymał drukarkę dziewięcioigłową sp 2000,  
a 12 kwietnia 1994 r. w ogólnopolskim Konkursie Gazet lokalnych Fundacji batorego za zajęcie ii miejsca w polsce otrzymał 
nagrodę w postaci zestawu komputerowego. W następnych latach zarówno „tygodnik Kępiński” jak i jego kolejny redaktor 
naczelny mirosław łapa uzyskali wiele prestiżowych nagród w konkursach prasy lokalnej (20 stycznia 2005 r. – mirosław 
łapa nagrodzony został za artykuły, dotyczące problemów samorządowych).

W piątą rocznicę istnienia „tygodnika Kępińskiego” nastąpiła zmiana, dotycząca częstotliwości jego wydawania, zaczął 
być drukowany regularnie co tydzień. był to także okres, w  którym w  1998 r. Włodzimierz mazurkiewicz wziął udział 
w  wyborach do rady powiatu i  uzyskał mandat radnego. następnie został wybrany wicestarostą (10 listopada 1998 r.), 
wówczas funkcję redaktora naczelnego „tygodnika Kępińskiego” objęła teresa mazurkiewicz, a po jej rezygnacji stanowisko 
to od 16 lutego 2004 r. pełni do chwili obecnej mirosław łapa. 

redakcja gazety od początku angażuje się w  lokalne przedsięwzięcia historyczne, kulturalne, społeczne i  sportowe, 
obejmując działania patronatem medialnym. ponadto sama inicjuje konkursy dla lokalnej społeczności, jak np. przez osiem 
lat tygodnik przeprowadzał edycje plebiscytu na „osobowość roku” (lata 2003-2010) i „inicjatywę roku” (2008-2010).

niezwykle ważną inicjatywą zorganizowaną w 2008 r. przez „tygodnik Kępiński” było spotkanie ekumeniczne trzech 

Społeczeństwo kępińskie bierze udział 
w spotkaniu ekumenicznym przed synagogą, 

ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”

Spotkanie ekumeniczne trzech wyznań przed synagogą, 
zorganizowane przez „Tygodnik Kępiński”. 

Wspólna modlitwa za zmarłych chrześcijan i żydów, 
ze zbiorów „tygodnika Kępińskiego”
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wyznań (mojżeszowego, katolickiego i protestanckiego). Wówczas po raz pierwszy w historii Kępna przed synagogą wspólną 
modlitwę zmówili ks. proboszcz Krzysztof nawrocki, pastor ewangelicko–augsburski michał Kühn, rabin icchak rapoport. 
W tym historycznym spotkaniu wzięli udział: przewodniczący oddziału związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w rp – 
józef Kożuch oraz wiceprzewodniczący – jerzy Kichler. spotkanie odbiło się szerokim echem nie tylko w kraju, ale także za 
granicą, pisały o nim media niemieckie, amerykańskie i izraelskie. W tym dniu odbyła się też promocja książki mirosława 
łapy pt. „Kępińscy Żydzi”.

od kilku lat „tygodnik Kępiński” zaangażuje się w problematykę Żołnierzy Wyklętych z regionu kępińsko–wieruszow-
sko–sycowskiego (na łamach gazety ukazało się wiele artykułów na ten temat napisanych przez historyków z instytutu pamięci 
narodowej z łodzi, opola i Wrocławia). pismo przyczyniło się do umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku dawnej 
siedziby ub, poświęconej żołnierzom wyklętym niepodległościowego podziemia oraz wspierających ich mieszkańcom Kępna 
i okolic (19.10.2015 r.). „tygodnik Kępiński” popiera też budowę pomnika w Kępnie jako hołd złożony tym, którzy walczyli 
o wolną polskę na ziemi Kępińskiej. z inicjatywy „tygodnika Kępińskiego” starostwo powiatowe w Kępnie wydało w lutym 
2016 r. publikację pod redakcją mirosława łapy pt. „podziemie niepodległościowe w powiecie kępińskim 1945–1956”. jest 
to wybór artykułów publikowanych w „tygodniku Kępińskim” w latach 1990–2015. rok później ukazała się kolejna publika-
cja sfinansowana przez starostwo powiatowe w Kępnie (starosta Witold jankowski) zatytułowana „niezłomni z pogranicza”.

innym czasopismem ukazującym się na terenie powiatu kępińskiego jest „ilustrowany tygodnik powiatowy”.
1999 r. – z inicjatywy jerzego przybyła doszło do powstania dwutygodnika o nazwie „ilustrowany tygodnik powiatowy”. 

jego redaktorem naczelnym i zarazem właścicielem był jerzy przybył, a od 1.11.2013 r. anna Świegot. dwutygodnik ukazy-
wał się początkowo tylko w powiecie wieruszowskim, a następnie dotarł także do powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego 
oraz na teren sycowa. na łamach gazety umieszczane są wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i sportowe. „tygodnik 
powiatowy” określa się jako niezależny.

na prasowym rynku kępińskim ukazuje się jeszcze tygodnik „twój puls tygodnia”.
2002 r. 30.04. – czterech byłych dziennikarzy „Gazety poznańskiej”: jerzy bińczak, bartosz nawrocki, Konrad niemiec 

i  marcin Wiśniewski powołało do życia czasopismo pt. „twój puls tygodnia”. jego redaktorem naczelnym został jerzy 
bińczak. tygodnik obecnie (2015 r.) ukazuje się w powiecie kępińskim i ostrzeszowskim, a jego siedzibą jest ostrzeszów, 
ul. piekary 6. Gazeta jest organizatorem wielu akcji i imprez dobroczynnych. „twój puls tygodnia” organizuje też co roku 
konkurs pod nazwą „człowiek roku powiatu Kępińskiego” oraz „człowiek roku powiatu ostrzeszowskiego”, w ramach 
konkursu przyznawane są osobom, instytucjom czy stowarzyszeniom honorowe tytuły: meneger, pedagog, samorządowiec, 
pro publico bono i uczeń roku.

2008 r. – z  inicjatywy andżeliki możdżanowskiej zaczął się ukazywać jako dwutygodnik, „bezpłatny Kurier lokalny 
powiatu Kępińskiego”. jego redaktorem naczelnym w latach 2008–2010 była andżelika możdżanowska, a po jej rezygnacji 
(kampania wyborcza do senatu) od 2011 r. michał zaczyk. Kurier porusza najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z pracy 
samorządów, pisze też o problemach społecznych, gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i sportowych Kępna i regionu. 
Ważną inicjatywą redakcji – po wyborze i głosowaniu czytelników oraz słuchaczy radia sud – było coroczne wyróżnienie 
certyfikatem „ambasador ziemi Kępińskiej” osób, które promują region w kraju i zagranicą. W 2009 r. tytuł ten otrzymał  
prof. jerzy babiak, a rok później mirosław łapa – redaktor naczelny „tygodnika Kępińskiego” i autor książki „Kępińscy Żydzi”.

Ważną rolę w życiu kulturalnym Kępna i regionu odgrywa radio i telewizja „sud”.
1992 r. – pod koniec 1992 r. w jankowach koło Kępna z inicjatywy jerzego stempinia i andrzeja mrozińskiego powstało 

radio „sud”. pierwsza audycja nadana została w noc sylwestrową z 1992/1993 roku. skład pierwszego zespołu radiowego 
tworzyli: pierwszy szef programowy, a zarazem prowadzący marek Froń, jan dec, sławomir janelt, joanna Kaczorowska, 
iwona Kowalska–brylak, jarosław matysiak, magdalena Kułak, jarosław paprocki, małgorzata pilecka, iwona potocka–
Wróbel i daniel tarchała. W pierwszych miesiącach studio nadawcze mieściło się w biurowym budynku firmy „lignomat” 
w jankowach, a redakcja i biuro reklamy na rynku, następnie przeniesione zostało do budynku na aleje marcinkowskiego 
12. radio swoim zasięgiem obejmuje oprócz Kępna, syców, oleśnicę, namysłów, Kluczbork, ostrzeszów, ostrów Wielko-
polski, Wieruszów i Wieluń. radio „sud” od początku jako dewizę przyjęło zasadę „przez ucho do serca”. radio nie tylko 
nadaje audycje (70% to muzyka, 30% – informacje), ale jest także organizatorem wielu imprez oraz konkursów muzycznych 
i śpiewaczych.
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Funkcję dyrektora radia i telewizji „sud” do 2014 r. pełnił andrzej mroziński, a od 2014 r. redaktorem naczelnym radia 
„sud” jest michał zaczyk.

W 2014 r. zaczęła się ukazywać gazeta „ziemia Kępiń-
ska”, która jest miesięcznikiem (ostatnio ukazuje się niezbyt 
regularnie) bezpłatnym. Wydawany jest w formie drukowa-
nej i  dodatkowo jako e–wydanie. redaktorem naczelnym 
„ziemi Kępińskiej” jest dagmara michalak.

W Kępnie działają także różnego rodzaju zespoły, które 
wzbogacają życie kulturalne miasta (taneczne, muzyczne, 
chóralne, wokalne).

1989 r. luty – w ramach Koła polskiego związku niewi-
domych powstał chór „jutrzenka”. jego kierownikiem 
i  dyrygentem została cecylia płaza, która jako współzało-
życielka chóru wykazuje ogromne zaangażowanie w  życie 
muzyczne Kępna i  środowiska osób niewidomych. chór 
odniósł szereg sukcesów w  różnych konkursach na etapie 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim, np. w dniach od 16 do 
18 września 2010 r. walczył o nagrodę Grand prix im. tytusa 
trelichowskiego w  ogólnopolskim przeglądzie artystycz-
nym ruchu seniorów w  bydgoszczy, zdobył wówczas ii 
miejsce. 

28 października 2001 r. chór „jutrzenka” dał koncert w Warszawie w kościele św. Krzyża podczas niedzielnej mszy św. 
transmitowanej przez polskie radio program i.

2002 r. 7.01. – przy Kościele katolickim powstał chór męski „cantamus”, który czynnie uczestniczył zarówno w życiu parafii 
jak i miasta, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości. zdobył wiele nagród w konkursach, m.in. zajął trzecie miejsce 
na XX ogólnopolskim Festiwalu pieśni chóralnej w Kaliszu. prezesem chóru został Wojciech marciniak, a dyrygentem antoni 
janaszewski. z okazji 10–lecia chóru i 350–lecia Kępna oraz 100–lecia konsekracji kościoła chór wydał płytę pt. „Kolędy i pasto-
rałki”. obecnie dyrygentem chóru jest organista parafialny łukasz lipieta, który kontynuuje jego piękne tradycje.

W 2008 r. przy całodziennym Klubie seniora „pod Żurawiem” powstał zespół wokalny „Harmonia”, którego współ-
twórcą i kierownikiem jest irena roszyk. zespół złożony z seniorów występuje na wielu uroczystościach z okazji rocznic 
narodowych i  lokalnych oraz bierze udział w różnych imprezach muzycznych organizowanych przez jednostki i ośrodki 
kultury w Kępnie.

W tym okresie w Kępnie istniały też chóry działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimna-
zjalnych.

Zespół wokalny „Harmonia” złożony z seniorów 
przy Klubie Seniora „Pod Żurawiem” (prowadząca Irena Roszyk), 

źródło: muzyczny Festiwal seniorów – 
www.ziemiakepinska.pl, zdjęcie nr 16

Tytuły prasowe, rozgłośnie oraz portale informacyjne 
i społecznościowe działające na terenie gminy Kępno 

i powiatu kępińskiego w ostatnim 25–leciu, 
źródło: 25 lat Samorządu Gminy Kępno w fotografii, 

wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 19

Chór „Jutrzenka” podczas Artystycznych 
Spotkań Seniorów w 2013 r. (dyrygent Cecylia Płaza), 
źródło: 25 lat Samorządu Gminy Kępno w fotografii, 

wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 28
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Życie kulturalne miasta wzbogacała również orkiestra dęta przy ochotniczej straży pożarnej w Kępnie. orkiestra ta grała 
w czasie uroczystości patriotycznych z okazji obchodów świąt lub rocznic o charakterze ogólnopolskim lub lokalnym (Święto 
niepodległości, 3 maja, powrót Kępna do macierzy i inne). orkiestra dęta przy osp brała także udział w przeglądach orkiestr 
dętych, zajmując w nich czołowe miejsca. Kilka lat temu orkiestra została rozwiązana.

2004 r. 26.04. – orkiestra dęta z Kępna pod batutą antoniego janaszewskiego zajęła trzecie miejsce w przeglądzie orkiestr 
z południowej Wielkopolski.

W podobnym przeglądzie 27 kwietnia 2008 r. orkiestra dęta z Kępna zajęła ponownie trzecie miejsce.
Ważną rolę w życiu kulturalnym miasta odegrały publikacje, dotyczące wybranych zagadnień z dziejów Kępna. dużą 

rolę w  tym zakresie odegrało Kępińskie towarzystwo edukacyjno-Kulturalne „droga” i towarzystwo miłośników ziemi 
Kępińskiej.

2001 r. 20.10. – powstało Kępińskie towarzystwo edukacyjno-Kulturalne „droga”, którego prezesem został wybrany 
Włodzimierz mazurkiewicz. należało do niego około 50 osób. towarzystwo zajmowało się promocją kultury, dziedzictwem 
regionalnym, upowszechnianiem sportu i turystyki oraz służyło pomocą w dostosowaniu się społeczeństwa do sytuacji związanej  
z wejściem polski do unii europejskiej. W ramach dziąłalności wydawniczej towarzystwa na rynku lokalnym ukazały się m.in.:

– „zwycięski czerwiec ’89 w regionie kępińskim. ludzie i wydarzenia”, redaktor publikacji Włodzimierz mazurkiewicz, 
Kępno 2009 r.,

– „dzieje Gimnazjum i liceum w Kępnie (1920–2010)”, pod red. Włodzimierza mazurkiewicza, Kępno 2010, publikacja 
współfinansowana ze środków unii europejskiej.

– „droga. przegląd historyczno–kulturalny Kępna i południowej Wielkopolski”, pod red. Włodzimierza mazurkiewicza, 
rok i, nr 1, grudzień 2010 r.

Wpływ na powojenne dzieje regionu kępińskiego odegrało nawiązanie 9 listopada 2006 r. współpracy z inicjatywy towarzy-
stwa miłośników ziemi Kępińskiej i „tygodnika Kępińskiego” z łódzkim oddziałem instytutu pamięci narodowej. podsumo-
waniem tych relacji było zorganizowanie przy udziale samorządu miejskiego i powiatowego konferencji naukowej, dotyczącej 
powojennej historii Kępna i okolic pod nazwą „powiat Kępiński w pierwszych latach po wojnie (1945–1956 r.)”. inicjatorem 
i współorganizatorem tej konferencji ze strony ipn byli: dr jerzy bednarek i joanna Żelazko. Konferencja spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców Kępna i powiatu. na spotkaniu obecni byli m.in. dyrektor oddziału ipn w łodzi marek 
drużka, burmistrz miasta i gminy Kępno piotr psikus oraz starosta jerzy trzmiel. pokłosiem konferencji stało się wydanie przez 
ipn publikacji pt. „Kępno i ziemia Kępińska w latach 1945–1956” pod red. jerzego bednarka i joanny Żelazko.

2009 r. 21.02. – w bibliotece samorządowej odbyła się promocja książki „Kępno i ziemia Kępińska w latach 1945–1956”. 
część rozdziałów w  publikacji napisali miejscowi historycy regionaliści (marian lorenz, Henryk tyszkiewicz, stanisław 
Kowalski).

2009 r. – w bibliotece powiatowej odbyła się promocja książki W. mazurkiewicza pt. „zwycięski czerwiec ’89 w regionie 
kępińskim. ludzie i wydarzenia”, która została wydana z okazji 20. rocznicy wydarzeń czerwcowych w Kępnie. Książka 
przedstawia odrodzenie się „solidarności” w Kępnie i powstanie samorządu terytorialnego w 1989 roku.

Ważną rolę w życiu artystycznym Kępna odegrał marek Kamecki, artysta malarz.
2002 r. 23.11. – 30–lecie pracy twórczej marka Kameckiego. z tej okazji w Galerii ae prowadzonej przez aleksandrę 

Wiśniowską zorganizowana została wystawa prac artysty.
2009 r. 26.11. – w Klubie nauczyciela odbyła się konferencja poświęcona kulturze. spotkanie zostało zorganizowane 

przez urząd miasta i Gminy w Kępnie pod nazwą: „Kultura jako czynnik rozwoju Kępna – wstęp do strategii kulturalnej 
dla społeczności lokalnej”. Konferencję połączono z zajęciami warsztatowymi, które prowadzili dr przemysław Kieliszew-
ski oraz dr marcin poprowski, nauczyciele akademiccy z uniwersytetu poznańskiego. We wnioskach postulowano powoła-
nie zespołu koordynującego działania kulturalne w Kępnie oraz położenie nacisku na informowanie mieszkańców miasta 
o przedsięwzięciach kulturalnych.

10. Opieka zdrowotna

służba zdrowia po 1989 r. przeszła wiele zmian, dotyczących leczenia, zaopatrzenia w nowoczesny sprzęt medyczny 
i organizacyjnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w Kępnie. bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów odgrywa 
szpital, który ciągle się rozbudowuje i pozyskuje nowoczesny sprzęt specjalistyczny. 

1995 r. – otwarty został w szpitalu oddział intensywnej opieki medycznej.
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1997 r. 11.03. – oddany został do użytku zmodernizowany oddział położniczo–Ginekologiczny.
1997 r. – w szpitalu zorganizowana została pracownia Fiberoskopii oraz powstały 4 sale operacyjne.
1997 r. 27.09. – uroczyste obchody 100–letniej rocznicy powstania szpitala w Kępnie.
1998 r. 16.06. – miasto i Gmina Kępno przystąpiły do realizacji narodowego programu zdrowia.
1999 r. 22.09. – rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji oddziału laryngologii w szpitalu powiatowym 

zespołu opieki zdrowotnej w Kępnie.
2000 r. 1.01. – ze struktur szpitala powiatowego zoz w  Kępnie (tradycyjnie określanego jako szpital) wydzielono 

podstawową opiekę zdrowotną, stomatologię, higienę szkolną i większość ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. te dziedzi-
ny lecznictwa zaczęły funkcjonować jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej bądź indywidualne praktyki lekarskie oraz 
pielęgniarskie. na terenie Kępna rozpoczęły działalność nowo utworzone niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej takie jak 
„medra”, „bio–Vita”, „eskulap” i inne.

2002 r. maj – w szpitalu rozpoczęły działalność poradnia nefrologiczna oraz stacja dializ.
2004 r. 4.11. – oddany został do użytkowania w szpitalu w Kępnie nowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopple-

rem. aparat pozwala diagnozować choroby serca, naczyń krwionośnych i narządów jamy brzusznej. W następnym roku 
zakupiono nowy mammograf.

2004 r. 7.11. – powstało stowarzyszenie „zdrowie” na rzecz szpitala w  Kępnie, które wspiera finansowo placówkę 
i zajmuje się promocją zdrowia. prezesem stowarzyszenia została maria nowakowska, następnie bronisław pazdyka. stowa-
rzyszenie zrzeszało ponad 40 osób. 

2008 r. – przeprowadzono termomodernizację budynku szpitala, nastąpiła też instalacja kolektorów słonecznych 
i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

2009 r. 10.09. – przeprowadzona została rozmowa kwalifikacyjna, w efekcie której nowym dyrektorem szpitala w wyniku 
konkursu został wybrany andrzej jackowski, były dyrektor szpitali w sieradzu i w Wieruszowie.

2011 r. – 2013 r. – w wyniku porozumienia między dyrekcją szpitala a starostwem powiatowym w Kępnie postano-
wiono rozbudować szpital od strony ulicy sikorskiego o nowe skrzydło, w którym zorganizowany został szpitalny oddział 
ratunkowy (sor). prace zakończono w  ii połowie 2013 
roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 7 mln 230 tysięcy zł. 
inwestycja była współfinansowana z programu operacyjne-
go infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 w kwocie 
około 3,8 mln zł.

2014 r. – w szpitalu było 259 łóżek, w oddziałach szpital-
nych rocznie leczy się około 9 tysięcy chorych i  6 tysięcy 
w szpitalnym oddziale ratunkowym. W szpitalu przepro-
wadza się rocznie około 1800 zabiegów operacyjnych i rodzi 
się około 800 noworodków.

11. Rozwój sportu

sport w Kępnie po 1989 r. przeżywał wielkie dni, ale i trudne chwile. Wiodącą rolę w rozwoju życia sportowego odgrywał 
oraz odgrywa nadal Kępiński Klub sportowy „polonia” (KKs „polonia”), który miał i ma swoje blaski i cienie, co związa-
ne było m.in. z  trudnościami finansowymi, a  także dość częstymi zmianami prezesów klubu oraz coraz gorszym stanem 
głównego boiska (zmodernizowane boisko przez dłuższy czas nie mogło być używane z powodu wielu poważnych usterek 
i wad technicznych). z kolei wybudowanie hali sportowej wpłynęło ożywczo na upowszechnienie sportu w Kępnie i gminie 
oraz podniesienie na wyższy poziom takich dyscyplin jak: piłka ręczna (żeńska drużyna „polonii” w i lidze ogólnopolskiej), 
piłka koszykowa i siatkowa, halowa piłka nożna. W kategorii juniorów dzięki m.in. powstaniu i działalności Klubu „marcin-
ki” – sponsorowanemu przez prywatne osoby – nastąpiło upowszechnienie i podniesienie na wysoki poziom piłki nożnej, 
szczególnie w kategorii trampkarzy i juniorów (wielu wychowanków tego klubu gra obecnie w pierwszoligowych zespołach).  
od początku XXi w. podobną rolę, choć w mniejszej skali odegrała drużyna młodszych juniorów „zgoda” olszowa. 

dynamicznie rozwijał się także sport szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
o czym świadczą sukcesy na stopniu wojewódzkim i krajowym.

Szpital Powiatowy w Kępnie, 
ze zbiorów starostwa powiatowego w Kępnie
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Władze KKs „polonia” szczególną wagę przywiązywały do rozwoju piłki nożnej i piłki ręcznej, osiągając w tych dyscypli-
nach największe sukcesy. W 1990 r. „polonia” w rozgrywkach ligi okręgowej zajęła i miejsce i awansowała do iV ligi. W 1998 
r. „polonia” zdobyła puchar Województwa Kaliskiego w rozgrywkach o puchar polski. jednak w następnych latach drużynie 
wiodło się o wiele gorzej i była na krawędzi spadku z iV ligi. W 2005 r. kierownictwo klubu wycofało drużynę z rozgrywek 
ligowych, by w następnym roku powrócić do rozgrywek. W sezonie 2014/2015 KKs „polonia” zajął i miejsce w rozgrywkach 
ligi okręgowej i awansował do iV ligi. W sezonie 2015/2016 „polonia” zdołała utrzymać się w iV lidze.

prezesami KKs „polonia” byli kolejno: tadeusz parzon-
ka (1990 r.), józef Wojciech sosnowski (od 13.03.1997 r.), 
Grzegorz adamek (od 30.11.2002 r.), czesław Guziałek (od 
20.07.2003 r.), robert mizera (od 7.06.2004 r.), edward 
drewniak i  Henryk rachel. 5 listopada 2015 r. prezesem 
został wybrany Karol szubert.

niezależnie od KKs „polonia” w Kępnie powstały kluby 
piłkarskie młodzików, trampkarzy i  juniorów (międzysz-
kolny uczniowski Klub sportowy „marcinki” i  uczniow-
ski Klub sportowy międzyszkolny „zgoda” przy szkole 
podstawowej w olszowie), które szkoliły lub szkolą zaplecze 
piłkarskie dla KKs „polonia”.

2000 r. 11.12. – został oficjalnie zarejestrowany 
międzyszkolny uczniowski Klub sportowy „marcinki” 
(muKs „marcinki”), który działał już jesienią 1999 r. jako 
sekcja piłkarska uczniowskiego Klubu sportowego „orły” przy szkole podstawowej nr 1 w Kępnie. Klub powstał z inicjatywy 
osób prywatnych, które tworzyły też jego pierwszy zarząd (ryszard Konarski, mikołaj rybak, jarosław skiba, józef Wojciech 
sosnowski, jan trzeciak, andrzej tyra, aleksander Woźniak i jerzy zieliński). część tych osób to jednocześnie sponsorzy 
klubu, którego prezesem został aleksander Woźniak, inicjator jego utworzenia.

Klub zajmuje się przede wszystkim szkoleniem 
piłkarskiego „narybku” oraz bierze udział w  turnie-
jach i  rozgrywkach ligowych w  kategorii trampka-
rzy i  juniorów, odnosząc liczne sukcesy zarówno 
w kraju jak i za granicą. Wielu wychowanków klubu 
grało w  krajowej i  lidze piłkarskiej: rafał Kurzawa 
w  Górniku zabrze, Kamil drygas od lipca 2016 r. 
w  pogoni szczecin, a  patryk tuszyński w  tureckiej 
superlidze w zespole coytur rizespol.

1998 r. – z inicjatywy jacka Kłodnickiego, nauczy-
ciela wychowania fizycznego w  szkole podstawo-
wej w  olszowie, powstał uczniowski Klub sporto-
wy międzyszkolny „zgoda” (uKsm „zgoda”) przy 
szkole podstawowej w olszowie. Klub szkolił zawod-
ników w piłkę nożną w kategorii trampkarzy i junio-

rów, odnosząc szereg sukcesów zarówno na arenie wojewódzkiej jak i  krajowej. W  2002 r. Klub uczniowski „zgoda” 
wygrał finał wojewódzki w  rozgrywkach o  nazwie „piłkarska kadra czeka”, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego,  
a w 2004 r. w turnieju imienia marka Wielgusa rocznik 1993, piłkarze „zgody” weszli do finału ogólnopolskiego, zajmując 
w nim ii miejsce.

mimo tych osiągnięć z powodu braku funduszy działalność Klubu „zgoda” olszowa zaprzestał swojej działalności.
obok piłki nożnej drugą najpopularniejszą dyscypliną sportową okazała się piłka ręczna, w której kępińskie drużyny 

odniosły liczne sukcesy. do spopularyzowania tej dziedziny sportu przyczyniły się: organizowany każdego roku ogólnopol-
ski turniej piłki ręcznej dzieci do lat 13, położenie nacisku na rozwój piłki ręcznej w szkołach różnego szczebla, działal-
ność szkoleniowa KKs „polonia” w tym zakresie oraz powołanie stowarzyszenia Fundacja na rzecz rozwoju piłki ręcznej 
w Kępnie „Handball” (1996 r.), która wspierała finansowo i organizacyjnie tę dyscyplinę sportu.

KKS „Polonia” Kępno zdobywa Puchar Polski 
na szczeblu okręgowym w 2014 r., 

źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 60

Drużyna Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Marcinki” 
Kępno na turnieju w Głuchołazach, 

źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 59
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1976 r. 11–12.12 – w sali gimnastycznej w szkole rolniczej w słupi odbył się pierwszy ogólnopolski turniej piłki ręcznej 
dzieci do lat 13 (pomysłodawcy turnieju to jan sienkiewicz i jerzy zając). następne turnieje odbywały się już na świeżym 
powietrzu. od 1983 r. patronat honorowy nad imprezą objął „przegląd sportowy”, a od 1984 r. telewizja polska relacjono-
wała jego przebieg. nieoficjalnie turniej uważany był za mistrzostwa polski dzieci do lat 13.

drużyny kępińskie odniosły w turnieju kilka znaczących zwycięstw np.: i miejsce drużyny chłopców z sp nr 2 w Kępnie 
w czerwcu 1990 r. (trener ryszard jański), i miejsce drużyny dziewcząt KKs „polonia” w czerwcu 2007 r. (trener zbigniew 
cichoń) i i miejsce tej drużyny w czerwcu 2013 roku.

największym sukcesem piłki ręcznej w Kępnie był niewątpliwie awans do i ligi piłki ręcznej Kobiet zespołu „polonii” 
w 2011 roku. W pierwszym sezonie 2012/2013 „polonia” zajęła iii miejsce w rozgrywkach seniorek i ligi piłki ręcznej 
(trener paweł Kapuściński). po sezonie 2014/2015 mimo zajęcia iii miejsca drużyna „polonii” w piłkę ręczną kobiet, została 
wycofana z rozgrywek z powodu braku finansów.

oprócz tych dyscyplin, szczególnie w szkołach i to 
z dużymi sukcesami, uprawiane są: lekkoatletyka, piłka 
siatkowa i koszykowa.

W latach 2014–2016 wspaniałe sukcesy w badmin-
tonie na arenie krajowej i  międzynarodowej odniósł 
radosław Wróbel. jako uczeń Gimnazjum nr 2  
im. K. K. baczyńskiego w Kępnie w indywidualnych 
mistrzostwach polski młodzików zajął iii miejsce 
w  kraju. na co dzień trenował w  Klubie Vol–trick 
(trenerem ojciec roman Wróbel). dzięki wysokiemu 
poziomowi, jaki osiągnął, startował z  powodzeniem 
w  międzynarodowych turniejach w  danii, czechach 
i na cyprze. W 2016 r. wziął udział w mistrzostwach 
europy juniorów w badmintonie rozegranych w lubli-
nie, gdzie trzy mecze wygrał, a dwa przegrał.

zawodnicy z Kępna startowali też z powodzeniem 
w mniej popularnych dyscyplinach sportowych. W wyścigach modeli pływających aleksandra szymańska w 2005 r. zdobyła 
tytuł mistrza polski, a w następnych latach zajęła iii miejsce w otwartych mistrzostwach niemiec i Vi miejsce w mistrzo-
stwach świata.

1994 r. 22–27.08 – od 1988 r. Kępno posiadało swój własny balon na ogrzane powietrze, pomysłodawcą zakupu był 
Gwidon Frąckowski. W powołanym w  tym celu Harcerskim Klubie lotniczym (HKl) „orlik” zaczęli latać przeszkoleni 
piloci: sławomir smardz, Henryk Witek i Krzysztof Humelt. szczególne sukcesy odnosił Krzysztof Humelt, który w 1989 r., 
1991 r. oraz 1995 r. zdobył wicemistrzostwo polski. dzięki tym osiągnięciom powołany został do kadry narodowej i w 1994 r.  
wziął udział w mistrzostwach europy w słowenii, a w 1997 r. uczestniczył w mistrzostwach Świata w japonii. od marca 
2005 r. tradycje HKl „orlik” przejęła kępińska sekcja balonowa pod patronatem „tygodnika Kępińskiego”, która dyspono-
wała zmodernizowanym balonem na ogrzane powietrze „piaski”. już w 2005 r. załoga balonu „piaski” startowała w wielu 
zawodach, w tym także w mistrzostwach polski w białymstoku. corocznie w listopadzie na zakończenie sezonu balonowego 
organizowane były zawody w Kępnie. pierwsze odbyły się w listopadzie 2005 r., startowało w nich czternaście załóg. po kilku-
letniej przerwie w 2012 r. zorganizowano XiV ogólnopolskie zawody balonowe w Kępnie. W zawodach w 2014 r. starto-
wało czternaście ekip balonowych z całego kraju, w czasie których rozegrano sześć konkurencji, a patronat nad zawodami 
objęli: burmistrz miasta i Gminy Kępno oraz firma polski Gaz.

zainteresowanie sprawami sportu w Kępnie i gminie przejawiały rada miejska i urząd miasta i Gminy w Kępnie, o czym 
świadczy fakt powołania 1.12.2005 r. Gminnej rady sportu, w skład której weszli: edward drewniak (KKs „polonia”), piotr 
semba (lzs – olszowa), tomasz olejniczak (muKs „marcinki”).

2015 r. 16.10 – w ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Kępińskiej rady sportu, która w trzy dni później rozpoczęła 
oficjalną działalność. liczyła ona dziesięciu działaczy (przewodniczący – paweł Falszewski), reprezentujących różne organi-
zacje i instytucje sportowe. jej zadaniem stało się opiniowanie strategii rozwoju Gminy Kępno w punkcie dotyczącym kultury 
fizycznej. posiada szersze uprawnienia niż poprzednia Gminna rada sportu.

Piłkarki I-ligowego zespołu Kępińskiego Klubu Sportowego „Polonia” 
grają mecz w rozgrywkach ligowych, 

źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 59
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W Kępnie działają stowarzyszenia, które wspierają rozwój sportu i pracują na rzecz jego upowszechniania:
– towarzystwo Gimnastyczne „sokół”, które zostało zarejestrowane 27 lipca 2006 r., jego prezesem jest janusz nikodem. 

zgodnie ze statutem celem działalności towarzystwa jest: Podniesienie działalności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz 
wyrobienie w nim karności, spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swoje czyny, poczucia obowiązku wobec państwa i wszel-
kich w ogóle cnót obywatelskich, stanowiących podstawy istnienia miłości ojczyzny.

towarzystwo jest kontynuacją przedwojennego towarzystwa Gimnastycznego „sokół”, choć jego działalność odbiega od 
pracy w okresie międzywojennym. W 2016 r. towarzystwo podpisało umowę z burmistrzem piotrem psikusem, dotyczącą 
remontu i wydzierżawienia budynku kina „sokolnia” Gminie Kępno na okres 20 lat.

– towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „przemysław” (tKKF „przemyslaw) w Kępnie kontynuuje swoją działalność 
(powstało w 1959 r.) na rzecz upowszechniania sportu w gminie i w powiecie kępińskim. towarzystwo co roku organizuje 
masowe imprezy, są to między innymi: rajdy rowerowe (popularna „majówka”), turnieje gier stolikowych, zawody strzeleckie 
z krótkiej broni pneumatycznej, zawody na skalę wojewódzką w duathlonie, ogólnopolski rodzinny rajd samochodowy oraz 
turnieje piłki siatkowej i nożnej. W związku z tym, iż Krzysztof dąbrowski w 2010 r. został wybrany przewodniczącym rady 
miejskiej w Kępnie, zrezygnował z funkcji prezesa, nowym prezesem został wybrany mirosław Grabny (od 19.11.2013 r.).

12. Organizacje pozarządowe

po 1989 r. w Kępnie i w gminie, a następnie także w powiecie zaczęły powstawać organizacje, stowarzyszenia, towarzy-
stwa i fundacje związane z kulturą, oświatą, zdrowiem i działalnością charytatywną na rzecz osób potrzebujących pomocy. 
po 2000 r. w sumie powstało ich około 70 oraz 2 fundacje (dane te co roku ulegają zmianie). Wiele z stowarzyszeń nie przeja-
wiało zbyt dużej aktywności (czasami ich działalność kończyła się po rejestracji), ale duża ich liczba prowadzi nadal aktywną 
działalność w wielu dziedzinach życia.

Organizacje działające na rzecz osób potrzebujących pomocy 

1990 r. 2.07. – odbyło się walne zebranie Koła pomocy dzieciom (organizacja powstała w 1982 r.), na którym zmieniono 
nazwę na towarzystwo pomocy niepełnosprawnym. prezesem został wybrany Franciszek nowak.

1991 r. 27.04. – powstał społeczny Komitet Fundacji „pomoc”. przewodniczącym komitetu został wybrany bogdan 
bagiński.

2000 r. 13.09. – w Kaliszu zarejestrowane zostało stowarzyszenie prorodzinne „Światło”, które powstało z inicjatywy 
wicestarosty Włodzimierza mazurkiewicza. organizacja w 2006 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Funkcję 
prezesa pełniły: beata lebek i następnie Grażyna Gatner. członkowie „Światła” w swej pracy szczególną opieką otaczali 
niepełnosprawnych. stowarzyszenie prowadziło:

– do 31 maja 2011 r. Warsztat terapii zajęciowej – jedyną tego typu placówkę na terenie powiatu kępińskiego, którą 
uroczyście otwarto 12 grudnia 2001 r. w internacie ówczesnego zespołu szkół rolniczych w słupi pod Kępnem. Funkcję 
kierowników w tej placówce pełnili: marek Kowalski i jan sumisławski. placówka przejęta przez „caritas” w Kaliszu,

– wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego uruchomioną w 2002 roku. placówka bezpłatnie udostępniała potrzebującym 
sprzęt rehabilitacyjny do 31 listopada 2012 roku. 

inne działania „Światła” to m.in.: 
2002 r. – prowadzenie akcji charytatywnych przed bożym narodzeniem „urzędnicy – dzieciom”, przed Wielkanocą 

„cukiernicy – dzieciom”, 
2003 r. – wydanie przewodnika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z powiatu kępińskiego pt. „Żyć i przetrwać” oraz 

kalendarza „2003 europejskim rokiem osób niepełnosprawnych”, 
2004 r. – realizacja autorskiego projektu pn. „akademia umiejętności”, 
2006 r. – realizacja autorskiego programu pn. „słodki uśmiech dziecka”, 
2007 r. – prowadzenie „Kreatywnych kolonii”, dofinansowanie z Kuratorium oświaty i Wychowania w poznaniu, organi-

zacja i powiatowego Forum organizacji pozarządowych, 
2008 r.– organizacja dla mieszkańców Kępna na terenie Kosir–u festynu pn. „majowy zawrót głowy”, 
2009 – realizacja autorskiego programu „integracyjny przegląd Form artystycznych”, 2010 r. – zorganizowanie na 

terenie Wtz w słupi festynu pn. „majowy zawrót głowy” oraz realizacja zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej  
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pn. „Wspieranie działań w  zakresie popularyzacji tematyki dotyczącej niepełnosprawności i/lub osób niepełnosprawnych”, 
wspartego finansowo przez samorząd Województwa Wielkopolskiego, wcielenie w życie projektu „nie jestem inny”, opracowanie, 
wydanie i rozpowszechnienie trzech publikacji: zestawu prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych pt. „nie”, wieloaspektowej wzboga-
conej fotografiami opowieści o życiu osób niepełnosprawnych i ich rodzin pt. „jestem” oraz kalendarza na 2011 rok „inny”. 

stowarzyszenie zlikwidowano uchwałą Walnego zebrania członków z 22 sierpnia 2012 roku.
2000 r. 27.11. – z inicjatywy dyrektora stanisława Kowalskiego przy Gimnazjum nr 2 im. K. K. baczyńskiego w Kępnie 

utworzony został Klub „ośmiu Wspaniałych”, prowadzący swoją działalność w ramach ogólnopolskiej Fundacji „Świat na 
tak” z siedzibą w Warszawie. celem klubów w całej polsce było kształtowanie wśród młodzieży postaw i działań na rzecz 
osób potrzebujących i niepełnosprawnych. Klub przy Gimnazjum nr 2 w Kępnie liczył przeciętnie od 40 do 50 osób. W 2005 
r. Klub ośmiu powstał również przy Gimnazjum nr 1 w Kępnie i liczył od 30 do 40 osób. oba kluby przeprowadzały imprezy 
integracyjne oraz akcje charytatywne na rzecz ciężko chorych dzieci. opiekowały się nimi, względnie udzielały pomocy 
w różnej formie osobom starszym lub niepełnosprawnym. Współpracowały także z całodziennym Klubem seniora „pod 
Żurawiem” w Kępnie, domem dziecka w ostrzeszowie (Gimnazjum nr 1) i przedszkolem z oddziałami specjalnymi prowa-
dzonym przez zgromadzenie sióstr miłosierdzia św. Karola boromeusza (pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi –  
Gimnazjum nr 2). działalność klubów koordynował urząd miasta, który wyłaniał także, spośród wszystkich wolontariuszy 
działających na terenie miasta i gminy, ósemkę najbardziej aktywnych, która otrzymywała dyplomy i pamiątkowe nagrody. 
spośród ósemki typowano jedną osobę, która brała udział w wyborze najlepszej ósemki w kraju.

2001 r. 26.03. – utworzone zostało stowarzysze-
nie integracji społecznej „na Kępie”, które ma siedzibę 
w mianowicach 3. celem stowarzyszenia jest propagowa-
nie trzeźwego trybu życia oraz przeciwdziałanie zagroże-
niom rodziny, takim jak: przemoc i agresja, uzależnienie od 
alkoholizmu i  narkomanii, rozpad rodziny, bezdomność, 
grupy destrukcyjne oraz ubóstwo. stowarzyszenie dąży do 
stworzenia właściwych warunków osobom niepełnospraw-
nym, aby poprawić ich egzystencję i stan zdrowia. 

organizacja prowadzi punkt konsultacyjny dla rodzin 
z  problemem uzależnień. punkt udziela porad prawnych, 
przeprowadza konsultacje psychologiczne i  terapeutycz-
ne. poza tym stowarzyszenie organizuje: biegi trzeźwości, 
wycieczki rowerowe, integracyjne, biwaki rodzinne dla 

rodzin w zaawansowanej fazie zdrowienia z choroby alkoholowej, konkursy rysunkowe dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 
„nie ćpam, nie piję”. W ramach stowarzyszenia spotykają się samopomocowe grupy al–anon dla osób współuzależnionych 
i grupy aa dla osób uzależnionych. odbywają się również spotkania grup wsparcia, których celem jest zapobieganie nawro-
tom choroby. prowadzona też jest nauka języka migowego. stowarzyszenie liczy około 60 osób, a jego prezesem jest renata 
Grzelak.

2003 r. 22.01. – został oficjalnie zarejestrowany Kępiński Klub amazonki, zrzeszający kobiety chore na raka piersi. cele 
klubu to reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi, prowadzenie rehabilitacji fizycznej i  psychicznej po 
przebytej chorobie nowotworowej piersi, profilaktyka choroby.

Klub swoją siedzibę, po wielu perypetiach, ma przy ul. poniatowskiego 16. uzyskał ją dzięki pomocy burmistrza miasta 
i gminy Kępno piotra psikusa.

stowarzyszenie obok ćwiczeń rehabilitacyjnych i masażu prowadzi działalność edukacyjną oraz profilaktyczną, dotyczą-
cą chorób nowotworowych. członkinie klubu uczestniczą m.in. w ogólnopolskich spartakiadach amazonek (np. „sprawna 
amazonka” w Kobylej Górze), pielgrzymkach amazonek do częstochowy, w turnusach rehabilitacyjnych i w spotkaniach 
integracyjno–okolicznościowych.

W 2009 r. realizowany był program, w ramach którego miał miejsce odczyt pt. „edukacja kobiet w zakresie profilaktyki 
raka”. amazonki brały też udział w konferencji pod hasłem „zdążyć przed rakiem”, którą prowadzili specjaliści z zakresu 
onkologii. przewodniczącą stowarzyszenia jest danuta szpakowska, która, za swoją bardzo aktywną działalność na rzecz 
kobiet chorych na raka piersi, została wybrana Kobietą roku 2015.

Ósemka „Ośmiu Wspaniałych” wybrana w eliminacjach lokalnych 
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 

ze zbiorów Gminy Kępno
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2003 r. 27.05. – powstało stowarzyszenie rodzin ofiar Wypadków drogowych „jesteśmy z tobą”. jego siedziba znajdu-
je się przy ul. tęczowej 21. cele stowarzyszenia to udzielanie wsparcia moralnego rodzinom ofiar wypadków drogowych, 
a w szczególności rodzinom, których dzieci zginęły w wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, 
udzielanie pomocy prawnej w załatwianiu wszelkich spraw w urzędach administracji państwowej i niezawisłych sądach i udzie-
lanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadków, celem prowadzenia ewentualnego dalszego leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu 
medycznego. prezesem stowarzyszenia jest jerzy cegła.

2004 r. 21.10. – założone zostało stowarzyszenie „uśmiech” Kępno, które ma swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 9. 
W spotkaniu założycielskim wzięło udział 17 osób, a w 2015 r. stowarzyszenie liczyło 65 członków. zgodnie ze statutem: 
celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej 
na rzecz dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

towarzystwo prowadzi wszechstronną i  bardzo aktywną działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełno-
sprawnych. Wspiera edukację dzieci i młodzieży poprzez pisanie projektów i pozyskiwanie w ten sposób środków unijnych 
na realizację tych celów. pozytywnie ocenionych zostało 21 projektów, dzięki czemu pozyskane zostały fundusze unijne, 
z których skorzystało około 1000 dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących pomocy. W ramach swojej działalności organi-
zacja doposaża szkoły, a także przedszkola w pomoce dydaktyczne i zabawki, opieką otacza 22 rodziny wielodzietne i niepeł-
ne, organizuje też dodatkowe zajęcia w przedszkolach, konkursy oraz turnieje sportowe. „uśmiech” organizuje też i finansuje 
wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych patologią, pomaga finansowo w zakupie specjalistycznego sprzętu do nauki dla 
dzieci niepełnosprawnych. przewodniczącą stowarzyszenia „uśmiech” jest małgorzata Frala–Kędzior.

2007 r. 30.01. – zarejestrowane zostało Kępińskie 
stowarzyszenie Wsparcia rodziny „julia”. siedziba stowa-
rzyszenia mieściła się w Kępnie, przy ul. Wiosny ludów 12. 
celem organizacji jest stwarzanie odpowiednich warun-
ków osobom niepełnosprawnym w celu poprawy ich życia 
i  zdrowia, likwidacja barier, zwiększenie ich uczestnictwa 
w  życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kultu-
ralnym, turystycznym oraz sportowym, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii. preze-
sem stowarzyszenia jest Katarzyna leśniarek.

2010 r. 14.01. – z  inicjatywy andżeliki możdżanow-
skiej, andrzeja mrozińskiego i  michała zaczyka powstało 
stowarzyszenie „po prostu pomagam”, którego siedziba 
znajduje się przy ul. aleje marcinkowskiego 12. cele organi-
zacji to przede wszystkim rozwój regionu poprzez popieranie 
i finansowanie inicjatyw społecznych, takich jak: m.in. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działanie na rzecz integracji europejskiej, na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

W czasie uroczystości obchodów 5-lecia powstania  
Stowarzyszenia „Uśmiech” jego działacze i przyjaciele otrzymali 

podziękowanie za działalność na rzecz potrzebujących dzieci, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)

Danuta Szpakowska Kobieta Roku 2015 r., 
ze zbiorów Gminy Kępno

Zajęcia z gimnastyki organizowane przez 
Kępiński Klub Amazonki,

źródło: 25 lat Samorządu Gminy Kępno w fotografii, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 28
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wiejskich i ich promocji, aktywizacja ludności wiejskiej, ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 
i mężczyzn. od 2010 r. stowarzyszenie i radio „sud” corocznie zapraszają do udziału w akcji „Kropla życia” (oddawanie krwi 
na rzecz osób potrzebujących), w wyniku której w latach 2010–2013 oddano 230 litrów krwi. W 2011 r. centrum Kształce-
nia języków obcych „supreme” i stowarzyszenie „po prostu pomagam” zorganizowały bezpłatne kursy języków angielskiego 
i niemieckiego. organizacja przeprowadziła też kwestę na zakup pompy insulinowej dla 7–letniej Kasi chorej na cukrzycę. 
zebrano 12 610 zł, co umożliwiło zakup tej pompy. przewodniczącą stowarzyszenia jest joanna Kaczorowska.

2010 r. 14.12. – powstało stowarzyszenie pomocy chorym onkologicznie „zielony parasol”, którego siedziba znajdo-
wała się przy ul. sienkiewicza 26. celem stowarzyszenia było wspieranie chorych na nowotwory, szczególnie osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością i ich rodzin, wskazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową, inspirowanie i wspiera-
nie w poszukiwaniu dróg powrotu do pełni życia po przebytym leczeniu w chorobie onkologicznej, pomoc w wymianie informacji, 
wiedzy i doświadczenia między członkami stowarzyszenia, nauka i edukacja zdrowotna w zakresie onkologii, działalność na 
rzecz rodziny.

organizacja prowadziła bardzo czynną i wszechstronną działalność na rzecz swoich członków i wszystkich osób dotknię-
tych chorobą nowotworową.

We wrześniu 2012 r. stowarzyszenie zorganizowało w  ośrodku dwór myśliwski ustronie Wielkopolskie warsztaty 
psychoonkologiczne pod nazwą „nasza droga do zdrowia” (poprawa lub utrzymanie zdrowia). W 2013 r. Gmina Kępno 
i  starostwo powiatowe przeznaczyło kolejne środki finansowe na kontynuację warsztatów. 17 grudnia 2013 r. „zielony 
parasol” w powiatowej bibliotece publicznej zorganizował wspólną wigilię dla członków i chorych onkologicznie. Współor-
ganizatorem wigilii była młodzież z zespołu szkół ponadgimnazjanych nr 1 w Kępnie.

stowarzyszenie było członkiem ogólnopolskiej Federacji organizacji pozarządowych. bardzo aktywną przewodniczącą 
była Halina michalak, po jej śmierci organizacja zawiesiła działalność.

Organizacje o charakterze historyczno-regionalnym

są to na ogół organizacje, które zajmują się historią i kulturą regionu kępińskiego. niewątpliwie największą rolę w tym 
zakresie odgrywa towarzystwo miłośników ziemi Kępińskiej (tmzK), które występuje z wieloma inicjatywami, dotyczący-
mi Kępna i regionu.

na wniosek tmzK rada miejska 18.03.1993 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia hejnału miejskiego, którym została 
„piosenka jubileuszowa” autorstwa Władysława turowskiego w aranżacji barbary jabłońskiej. 

od 1997 r. tmzK przeprowadzało co roku konkurs wiedzy o Kępnie i ziemi Kępińskiej, w którym uczestniczyli ucznio-
wie gimnazjów z Kępna i powiatu kępińskiego.

od 2007 r. tmzK organizuje corocznie dzień regionalisty, poświęcony określonej tematyce związanej z regionem 
kępińskim.

9 listopada 2006 r. towarzystwo było współorganizatorem konferencji naukowej nt. „ludowa władza z  perspektywy 
powiatu. Kępno i okolice w latach 1945–1956” z udziałem 200 osób oraz 21 pracowników naukowych na ogół z instytutu 
pamięci narodowej. W czasie konferencji referaty wygłosili: Henryk tyszkiewicz, marian lorenz i stanisław Kowalski.

XII Dzień Regionalisty 20.03.2013 r. 
Prezes TMZK Marian Lorenz prowadzi spotkanie 

z Aleksandrą Hołubecką-Zielnica, współautorką książki „Był taki czas”, 
źródło: 40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, 

wydawca tmzK, Kępno 2014, s. 28

Spotkanie – po konkursie „Dzieje Ziemi Kępińskiej” – 
władz miasta Kępna z nauczycielami historii 

w celu podsumowania VII edycji konkursu – luty 2003 r., 
źródło: 40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, 

wydawca tmzK, Kępno 2014, s. 26
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od października 2004 r. tmzK organizuje plenery malarskie dla amatorów plastyków. pierwszy taki plener odbył się 
w dniach od 9 do 10 października 2004 r. w Kobyej Górze. po plenerach organizowana jest zawsze wystawa powstałych prac. 
towarzystwo przyczyniło się także do upamiętnienia udziału mieszkańców Kępna i regionu w powstaniu wielkopolskim oraz 
w walce z władzą ludową w latach 1945–1956 o wolną i demokratyczną polskę.

1995 r. 17.01. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wg projektu tmzK) upamiętniającej powrót Kępna do państwa 
polskiego na budynku rynek 3.

1996 r. 19.10. – poświęcenie i otwarcie miejsca 
(według projektu tmzK) upamiętniającego 
wydarzenia Krwawej nocy Kępińskiej. towarzy-
stwo ufundowało tablicę umieszczoną w  tym 
miejscu pamięci. tmzK wspólnie z  urzędem 
miasta i  Gminy w  Kępnie oraz parafią kępińską 
organizują co roku w  rocznicę Krwawej nocy 
Kępińskiej uroczysty apel ku czci zamordowanych 
przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa.

2008 r. 21.02. – odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej na budynku byłego więzienia w  Kępnie – 
ul. sienkiewicza 26. tmzK było współtwórcą tej 
tablicy.

towarzystwo wydało kilka publikacji dotyczących regionu kępińskiego.
2003 r. kwiecień – „30 lat towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej” pod redakcją Krystyny sumisławskiej i jerzego 

Wojciechowskiego, Kępno 2003 r.
2005 r. 14.04. – Krystyna sumisławska, „Wpisani w historię ziemi Kępińskiej”, Kępno 2004 r.
2014 r. październik – „40 lat towarzystwa miłośników ziemi Kępińskiej”, redakcja: marian lorenz, jerzy Wojciechow-

ski, Krystyna sumisławska, maria dwernicka, Halina Kurzeja, jerzy babiak, Kępno 2014 r.
2015 r. grudzień – „znani mieszkańcy ziemi Kępińskiej” pod redakcją mariana lorenza, zespół redakcyjny: sławomir 

Kasztelan, maria dwernicka, Krystyna sumisławska, Kępno 2015 r.
2015 r. – „przegląd Wielkopolski” 2015 nr 4, w całości poświęcony ziemi Kępińskiej pod hasłem: „powiat Kępiński – 

daleko od poznania, ale to także Wielkopolska”.
należy podkreślić, że olbrzymie zasługi dla upowszechniania wiedzy o  dziejach ziemi Kępińskiej odegrali: Henryk 

tyszkiewicz i długoletni dyrektor muzeum ziemi Kępińskiej jerzy Wojciechowski, którzy byli autorami lub współautora-
mi wielu publikacji oraz zamieścili dziesiątki artykułów, przede wszystkim w „tygodniku Kępińskim” dotyczących historii 
Kępna i regionu kępińskiego.

Wkład towarzystwa w działalność na rzecz społeczeństwa ziemi Kępińskiej i propagowania jej dziejów doceniły władze 
samorządowe. 26 stycznia 2009 r. burmistrz piotr psikus wręczył tmzK statuetkę „przyjaciel Kępna”. towarzystwo co roku 
organizuje wycieczki i rajdy rowerowe do miejscowości o znaczeniu historycznym. towarzystwo w 2015 r. liczyło około 98 
członków zwyczajnych, 2 honorowych a do szkolnych kół należało około 115 uczniów. prezesami organizacji byli: od 17 kwiet-
nia 2001 r. janina pawlicka, od 18 kwietnia 2001 r. do 10 maja 2007 r. Krystyna sumisławska, od 11 maja 2007 r. do 29 stycznia 
2012 r. Henryk tyszkiewicz, który zmarł 29.01.2012 roku. po nim funkcję tę objął marian lorenz i pełni ją do chwili obecnej.

1990 r. 10.05 – w Kaliszu zarejestrowano drugą w Kępnie organizację historyczną o nazwie towarzystwo Historycz-
ne im. szembeków. pierwszym prezesem został Władysław szeląg. towarzystwo organizuje szereg spotkań, sesji naukowych 
i ekspozycji w różnych miejscowościach polski, poświęconych działalności rodziny szembeków. jedna z takich sesji odbyła 
się w Kępnie 25.05.2010 r. z  okazji 20. rocznicy powstania towarzystwa Historycznego im. szembeków. sesja poświęcona 
była roli szembeków w dziejach polski.

2000 r. 17.04. – wznowiło działalność Kępińskie Kurkowe bractwo strzeleckie, starszym bractwa został tadeusz Witkow-
ski. bractwo prowadzi sportową działalność strzelecką, pielęgnuje idee patriotyczne i narodowe, bierze udział w uroczysto-
ściach z okazji narodowych świąt państwowych i lokalnych.

2009 r. 11.08. – w Kępnie powstało stowarzyszenie „socjum Kępno i okolice”. jego prezesem została patrycja Karwan–
makosch. stowarzyszenie zajmuje się m.in. promowaniem i  rozpowszechnianiem wiedzy o  rozwoju tradycji, kultury 

Odsłonięcie miejsca pamięci wykonanego według projektu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej 

przy ul. Ks. M. Magnuszewskiego 19.10.1996 r., 
źródło: 40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, 

wydawca tmzK, Kępno 2014, s. 23
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i przyrody regionu kępińskiego. Gromadzi i umieszcza na swojej stronie internetowej zdjęcia i pocztówki dawnego i współ-
czesnego Kępna. organizacja porządkuje także cmentarze, i tak np. od 2009 r. prowadzi akcję porządkowania cmentarza 
ewangelicko–augsburskiego w Kępnie, a następnie także w przybyszowie. dba też o groby wielkich kępnian. 29.10.2010 r.  
socjum zorganizowało spotkanie pn. „na styku kultur, religii i  czasów”. na swojej stronie internetowej stowarzyszenie 
„socjum Kępno i okolice” zgromadziło ogromną ilość zdjęć, dokumentów i innych źródeł, dotyczących Kępna oraz powiatu 
kępińskiego. strona www.kepnosocjum.pl stała się prawdziwą skarbnicą wiedzy o mieście i regionie kępińskim zarówno jeśli 
chodzi o przeszłość, jak i teraźniejszość.

2012 r. 30.05. – powstało stowarzyszenie społeczno–Kulturalne „solidarni w  działaniu”. prezesem stowarzyszenia 
została jolanta jędrecka. organizacja w swojej działalności kładzie nacisk na pielęgnowanie oraz upowszechnianie trady-
cji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i  patriotycznej, pobudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju 
społeczno–kulturalnego regionu kępińskiego, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, inicjowanie i popieranie 
działalności w zakresie integrującym społeczność lokalną, kultury fizycznej, charytatywnym (w tym na rzecz osób niepełno-
sprawnych), działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

stowarzyszenie w ramach działań edukacyjnych w caffe & pub Gramofon w Kępnie przeprowadziło cykl wykładów 
historycznych (16) o tematyce regionalnej. W  ramach zaduszek, które poświęcone były 12 wybitnym, nieżyjącym mieszkań-
com Kępna, towarzystwo przedstawiło ich życiorysy i zasługi dla lokalnego społeczeństwa. 

stowarzyszenie było także współorganizatorem w domu Katolickim wieczoru ku czci Żołnierzy Wyklętych (październik 
2012 r.). przeprowadziło również cykl spotkań ze znanymi ludźmi, m.in. byli to: andrzej dera i tadeusz cymański (maj 2012 r.), 
 ewa stankiewicz (listopad 2012 r.), jacek Kurski (styczeń 2013 r.), marek jurek (czerwiec 2013 r.) oraz przyszły prezydent 
polski – andrzej duda (listopad 2013 r.).

inne ważniejsze stowarzyszenia między innymi:
2010 r. 28.04. – powstało stowarzyszenie plastyków amatorów powiatu Kępińskiego, którego prezesem obecnie jest 

janina mielcarek-Gorzendowska. Głównym celem stowarzyszenia jest wyszukiwanie i  wspieranie twórców plastyków, 
działających poza profesjonalnym kręgiem artystycznym.

2012 r. 21.02. – powołane zostało stowarzyszenie uniwersytet trzeciego Wieku powiatu Kępińskiego, w ramach którego 
działa Kępiński uniwersytet trzeciego Wieku. pierwszym prezesem zarządu stowarzyszenia została romana muszyńska, 
obecnie funkcję tę pełni Wiesław Walas. W zajęciach uniwersytetu mogą uczestniczyć osoby po 50. roku życia, a przede 
wszystkim emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne. zadaniem uniwersytetu jest rozwój wiedzy, nowych umiejętności, 
integracja społeczna oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. 

2014 r. 25.03. – utworzone zostało stowarzyszenie inicjatyw Kulturalnych „Kubatura”, którego prezesem jest magdalena 
stankowiak. celem stowarzyszenia jest inicjowanie poczynań i działanie na rzecz rozwoju gminy Kępno, lepszego zaspokoje-
nia różnych potrzeb jego mieszkańców, m.in. potrzeb kulturalnych, tradycji i ochrony zabytków.

Ewa Stankiewicz zaproszona przez Stowarzyszenie 
„Solidarni w Działaniu” w czasie spotkania z mieszkańcami Kępna, 

ze zbiorów stowarzyszenia „solidarni w działaniu”

Członkowie Stowarzyszenia „Socjum Kępno i Okolice” 
porządkują cmentarz ewangelicki w Kępnie, 

ze zbiorów „socjum Kępno i okolice” (www.kepnosocjum.pl)
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2015 r. 27.02. – powstało stowarzyszenie seniorów „razem”, którego prezesem jest irena roszyk. celem organizacji 
stała się promocja aktywnego trybu życia osób starszych i niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia: społecznego, 
kulturalnego, fizycznego i psychicznego przez organizowanie różnorodnych form aktywności zarówno indywidualnej jak 
i zbiorowej.

W 2015 r. w powiecie kępińskim działały 93 zarejestrowane stowarzyszenia (rejestracja w Krajowym rejestrze sądowym), 
12 zwykłych (rejestracja w starostwie powiatowym), 6 fundacji i 59 ochotniczych straży pożarnych, natomiast w gminie 
Kępno działało 45 rejestrowych stowarzyszeń, 2 zwykłe i 10 ochotniczych straży pożarnych.

Organizacje lokalno-środowiskowe

organizacje te działają na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego określonej miejscowości, czy środo-
wiska. Kultywują też lokalny patriotyzm lub dążą do utrzymania i rozwijania więzi związanych z daną miejscowością lub 
środowiskiem.

2001 r. 19.05. – w osinach powstała organizacja przyszłość Wsi Kępińskiej, której przewodniczącym został Kazimierz 
Klein. celem organizacji jest podniesienie poziomu rozwoju kulturalnego, społecznego i  gospodarczego społeczeństwa 
wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w rolnictwie, stworzenie warunków, sprzyjających produk-
cji rolnej oraz organizowanie zbytu produktów rolnych.

2001 r. 20.06. – w mikorzynie utworzone zostało stowarzyszenie społeczne im. „mikory”, którego przewodniczącym 
został Włodzimierz Kemski. organizacja zajmuje się propagowaniem walorów turystycznych mikorzyna, pobudzaniem 
i rozwijaniem inicjatyw społeczno–kulturalnych wszystkich środowisk pracujących na rzecz miejscowości mikorzyn, propa-
gowania i reklamowania walorów wsi.

2002 r. 7.02. – powstało stowarzyszenie rozwoju Wsi rzetnia w rzetni. przewodniczącą stowarzyszenia została maria 
Kupczyk. celem stowarzyszenia jest: Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospo-
darczego wsi Rzetnia oraz Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

2005 r. 18.01. – w mikorzynie utworzone zostało stowarzyszenie „bractwo Św. idziego”. przewodniczącą została urszula 
Goździcka. organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych w duchu wskazanym przez św. idziego poprzez, obejmuje:

– działalność charytatywną,
– pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– przeciwdziałanie patologiom społecznym,
– wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
założone cele stowarzyszenie realizuje przez organizację:
– Koncertów piosenki chrześcijańskiej pod hasłem 

„ogrody Św. idziego”, które odbywają się przy sanktuarium 
św. idziego w mikorzynie,

– spotkań małżonków jubilatów,
– wycieczek i  pielgrzymek dla społeczności parafialnej 

w  miejsca kultu św. idziego, np. do siemianic, chotowa, 
zrębic, spały i innych miejscowości,

– drogi Krzyżowej – Kalwarii mikorskiej w hołdzie janowi 
pawłowi ii, odbywającej się corocznie po jego śmierci. 

z  inicjatywy członków stowarzyszenia przy zespole 
szkół w mikorzynie powstał skwer z pomnikiem jana pawła 
ii. W maju 2008 r. biskup stanisław napierała uroczyście 
poświęcił pomnik.

2010 r. 29.01. – w Kępnie utworzone zostało stowarzy-
szenie absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącego im. mjra Henryka sucharskiego w Kępnie. jego przewodniczącym został Grzegorz badowski. celem 
stowarzyszenia jest krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, szeroko pojęta działalność na rzecz lo w Kępnie oraz 
organizacja zjazdów i innych uroczystości.

Koncert Piosenki Chrześcijańskiej „Ogrody Św. Idziego”, 
2014 r. – organizator: Bractwo Św. Idziego,

źródło: 25 lat Samorządu Gminy Kępno w fotografii, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 28
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2011 r. 4.04. – powołanie stowarzyszenia rozwoju Wsi Kliny „Klin”. organizacja powstała dzięki staraniom macieja 
bacińskiego, natomiast jej przewodniczącym został mirosław Wiśniewski.

cele:
– wspieranie rozwoju edukacji regionalnej oraz promowanie talentów,
– odnowa wsi na drodze zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze, sztuce oraz sporcie i rekreacji,
– pobudzanie partnerstwa publiczno–prywatnego w celu pozyskiwania środków finansowych zarówno ze źródeł krajo-

wych jak i zagranicznych na rzecz rozwoju miejscowości Kliny.
2011 r. 11.04. – w Kierznie powołane zostało towarzystwo przyjaciół Kierzna, którego przewodniczącą jest ewa pastu-

siak. jego celem jest działanie na rzecz rozwoju sołectwa Kierzno, poprawy życia jego mieszkańców w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, sportu i turystyki.

2013 r. 7.01. – powstało stowarzyszenie na rzecz pomocy i rozwoju Gimnazjum im. ks. zdzisława peszkowskiego 
w Krążkowach „Krąg”. prezesem zarządu została ilona pelc.

celem stowarzyszenia stała się działalność polegająca na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania 
wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego.

Organizacje dziecięce i młodzieżowe

po 1989 r. w Kępnie działał nadal związek Harcerstwa polskiego, choć stracił on znaczenie i zaufanie młodzieży oraz 
społeczeństwa jako organizacja o charakterze socjalistycznym.

1991 r. 9.03. – odbył się i zjazd Hufca zHp Kępno, na którym podsumowano działalność w ciągu ostatnich 2 lat. stwier-
dzono, że nastąpił spadek aktywności i ilości drużyn zuchowych (1988 r. – 40, 1990 r. – 31drużyn), harcerskich (1988 r. –  
9 drużyn, 1990 r. – 3) i  starszoharcerskich (1988 r. – 9 drużyn, 1990 r. – 2). by ożywić ruch harcerski postanowiono  
m.in. organizować konkursy recytatorskie (np. Konkurs recytatorski „strofy o ojczyźnie”), festiwale piosenki harcerskiej 
i rajdy rowerowe.

1996 r. – zHp po prawie 50–letniej przerwie stał się znowu członkiem Światowej organizacji ruchu skautowskiego.
W 2013 r. Hufiec zHp Kępno im. Wojska polskiego skupiał około 50 zuchów, 140 harcerzy i 30 instruktorów. Komen-

dantem Hufca przez wiele lat był Wiktor Gruszka, obecnie funkcję tę pełni marian szajda. Hufiec podejmował różne akcje 
zarówno latem jak i  zimą (np. organizował harcerskie kino zimowe, bal zucha, spotkania z  teatrem i  przyrodą, wiosną 
manewry techniczno–obronne). 

Hufiec jest gospodarzem stanicy harcerskiej w Kobylej Górze, położonej w lesie, blisko zalewu (kąpielisko, sprzęt wodny), 
dysponując namiotami i zapleczem kuchennym.

Organizacje seniorów i emerytów

ożywioną działalność prowadzą w  Kępnie organizacje seniorów i  emerytów. należy do nich polski związek emery-
tów, rencistów i inwalidów w Kępnie, który w latach dziewięćdziesiątych liczył około 500 seniorów, a w 2010 r. 998 osób. 
przewodniczącą oddziału w  Kępnie jest maria jasnowska. W  ramach związku działało kilka klubów, mających siedzibę  
m.in. w  spółdzielni mieszkaniowej (przewodniczącą przez lata była marianna pacyna), w  Kępińskim ośrodku Kultury 
(przewodnicząca Genowefa biderman). opiekę nad tymi klubami sprawowała alina szymańska.

Organizacje kombatanckie

po 1989 r. likwidacji uległ związek bojowników o Wolność i demokrację jako komunistyczna organizacja całkowicie 
zależna od władzy ludowej. powstało wtedy kilka organizacji, reprezentujących różne grupy kombatanckie. należy do nich 
m.in. związek byłych Więźniów politycznych, który powstał w 1999 roku. liczył on około 99 osób, a jego przewodniczącym 
od 11.06.2009 r. był ignacy Gruszka.

inną organizacją kombatancką był oddział związku inwalidów Wojennych i Wojskowych (około 30 członków). od 2006 
r. jego prezesem był pilot mjr janusz smiatacz, który w wyniku nieszczęśliwego upadku poruszał się na wózku inwalidz-
kim. jako pomysłodawca i współorganizator (od 2009 r.) imprezy „dodać skrzydeł, czyli nasze kępińskie Kilimandżaro” 
(krótkie loty samolotem z niepełnosprawnymi) służył innym, biorąc udział w „sztafecie dobrych zasad”, czyli podróży na 
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wózku inwalidzkim po regionie kępińskim, szerzył wiedzę nt. potrzeby likwidacji barier architektonicznych. był wspaniałym 
człowiekiem, który uczył, jak pokonywać różne ograniczenia. Wierzył w piękną zasadę, którą kierował się w swoim życiu: Jeśli 
odniesie się zwycięstwo nad własną słabością, to dalsze życie staje się prostsze, a postępowanie pewniejsze.

janusz smiatacz zmarł niespodziewanie 23.03.2015 roku.

Instytucje ochrony publicznej

zaliczamy do tych instytucji przede wszystkim ochotniczą straż pożarną.
po 1989 r. ochotnicza straż pożarna (osp) w Kępnie kontynuowała swoją działalność nie tylko na odcinku walki z pożara-

mi, ale angażowała się także w życie społeczne i kulturalne Kępna. jednostka ta liczyła wówczas około 55 członków czynnych, 
30 druhów młodzieżowej drużyny pożarnej i 6 członków honorowych.

W  ramach osp grała młodzieżowa orkiestra dęta (około 50 muzyków), która od kilku lat nie działa, oraz taneczna  
15-osobowa grupa tancerzy. działały także sekcje sportowe. jednostka posiada izbę muzealną, w  której znajdują się 
dokumenty, odznaczenia oraz zdjęcia z okresu i i ii wojny światowej. W izbie znajduje się jako eksponat, jedyny w polsce 
samochód pożarniczy magirus z 1923 r., nadal sprawny technicznie.

W 2006 r. remiza strażacka przy ul. Kościuszki 2, należąca do osp w Kępnie, została wpisana do rejestru zabytków 
województwa wielkopolskiego. od 2007 r. osp jest organizacją pożytku publicznego. Komendantem osp w Kępnie od 1990 
r. jest Grzegorz błażejewski.

Związki zawodowe
obecnie związki zawodowe zajmują się przede wszystkim obroną praw pracowniczych. nszz „solidarność”, która 

odegrała ogromną rolę w przemianach społeczno–politycznych w polsce, na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. była 
w dużej mierze powszechnym ruchem społecznym. z chwilą, gdy stała się przede wszystkim związkiem zawodowym, jej 
wpływ na sytuację polityczną w kraju, stał się niewielki. swoje odzwierciedlenie znalazło to także w Kępnie, gdzie znacz-
nie zmniejszyła się ilość członków, należących do związków zawodowych. Wpływ na to mają także prywatni przedsiębior-
cy, którzy niechętnie widzą w swoich zakładach, czy instytucjach organizacje związkowe. W 1990 r. nszz „solidarność” 
w Kępnie i powiecie liczyła około 2500 członków, a obecnie tych osób jest o wiele mniej. W 2015 r. organizacje związkowe 
nszz „solidarność” działają przy poszczególnych przedsiębiorstwach lub instytucjach i podlegają bezpośrednio zarządo-
wi regionu Wielkopolska południowa. do organizacji związkowych w 2015 r. należały: nszz „solidarność” przy szpitalu 
powiatowym (45 członków, przewodnicząca – barbara łuczak), nszz „solidarność” pracowników oświaty i Wychowa-
nia (około 30 członków, przewodnicząca – Grażyna olejnik, obecnie alina smoczyk–Humelt), nszz „solidarność” przy 
Gminnej spółdzielni w  rychtalu (przeszło 20 członków, przewodnicząca – zofia oscenda) i  nszz „solidarność” przy 
spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko–Własnościowej. 

zmniejszyła się także ilość członków w związkach branżowych, największe to: przy szpitalu powiatowym (120 członków, 
przewodnicząca – ewa nowak) oraz związek nauczycielstwa polskiego (120 członków, przewodniczący – Wiktor Gruszka).

13. Stosunki wyznaniowe w Kępnie

po obradach okrągłego stołu w 1989 r. nastąpiła demokratyzacja kraju, w związku z czym państwo zmieniło swój stosu-
nek do spraw wiary i Kościoła. poszczególne religie mogły swobodnie rozwijać swoją działalność, tym bardziej, że unormo-
wano kwestie prawne na linii państwo–Kościół. W wyniku normalizacji stosunków 30 sierpnia 1990 r. wprowadzona została 
do szkół religia. zmiany, zachodzące w kraju, znalazły swoje odzwierciedlenie także w parafii pw. św. marcina w Kępnie, 
w której proboszczem był ks. zbigniew rapior, gorliwy kapłan, całym sercem oddany bogu i wiernym. 

1990 r. 2–9.12. – ks. proboszcz zbigniew rapior zorganizował Vii tydzień Kultury chrześcijańskiej pod hasłem „Wycho-
wanie religijne w rodzinie”.

1992 r. 2–3.07. – grupa młodzieży dokonała profanacji kościoła św. marcina w Kępnie. na świątyni pojawiły się ordynar-
ne, antykościelne napisy. 

1992 r. 1.09. – działalność rozpoczęło przedszkole sióstr boromeuszek, do którego uczęszczało wtedy 80 dzieci. remont 
budynku, a następnie jego rozbudowę (m.in. sala gimnastyczna) siostry przeprowadziły we własnym zakresie. przedszkole 
szybko się rozwijało, wkrótce powstały też grupy dzieci niepełnosprawnych. W placówce utworzono zespół „boże stokrotki”, 



341

który w ogólnopolskim Festiwalu piosenki religijnej w częstochowie, 11 kwietnia 2007 r., zdobył – w swojej kategorii – 
najwyższe wyróżnienie – Grand prix Festiwalu.

1992 r. 25.10. – ks. biskup stanisław napierała dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich 
Świętych. Kaplica została wybudowana z inicjatywy i pod kierownictwem ks. proboszcza zbigniewa rapiora.

1992 r. 8.11. – w czterdziestym siódmym roku życia zmarł ks. proboszcz zbigniew rapior. duszpasterzem był 23 lata, 
a kapłanem w Kępnie 8 lat. umarł wielki skromny kapłan o niezwykłej inteligencji, głębokiej wierze i wspaniałym sercu, który 
kochał ludzi i żył dla nich. Żegnało go około 200 kapłanów, w nabożeństwie żałobnym uczestniczyli przedstawiciele władz 
kępińskich, zakładów pracy i tysiące parafian.

1992 r. 28.11. – obowiązki proboszcza parafii kępińskiej 
objął ks. ryszard dziamski.

1992 r. 18-20.09. – odbył się i  Kongres trzeźwości 
diecezji Kaliskiej. spotkania osób uzależnionych oraz ich 
rodzin odbyły się m.in. w Kępnie z udziałem ordynariusza 
kaliskiego ks. biskupa stanisława napierały i  ks. biskupa 
adama ozimka, przewodniczącego Komisji episkopatu  
d/s trzeźwości.

1993 r. 30.03. – proboszczem parafii w Kępnie został  
ks. Krzysztof nawrocki (ur. 13.01.1937 r.) Święcenia 
kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1960 roku. 

W okresie, gdy ks. Krzysztof nawrocki był proboszczem 
przeprowadzono szereg remontów i inwestycji.

1993/1994 r. – przełożono dachówkę na kościele, 
uzupełniając braki, ocieplono wełną mineralną sklepienie kościoła, przeprowadzono generalny remont łazienki i kuchni 
w budynku parafialnym.

1999/2000 r. – w  kościele założono ogrzewanie podłogowe, położono nową posadzkę, wykonano nową kotłownię 
gazową, wybudowano garaże, przeprowadzono remont mieszkania w  organistówce na parterze, wykonano podjazd dla 
niepełnosprawnych i odnowiono wnętrze świątyni.

2003 r. – przeprowadzono kapitalny remont plebanii, z wyłączeniem kuchni, położono polbruk przed plebanią, biurem 
parafialnym i w ogrodzie, uzupełniono pokrycie wieży kościoła blachą miedzianą.

2006 r. – dokonano całkowitego remontu dachu na kościele.
2006 – 2011 r. – umieszczono 18 nowych witraży, ukazujących głównie postaci polskich świętych i błogosławionych.
2008 r. – zamontowano nowe nagłośnienie.
2010 – 2011 r. – firma „projektobud” z myjomic dokonała renowacji zewnętrznej elewacji całego kościoła.
2012 – 2013 r. – dokończenie kapitalnego remontu organistówki, zamontowanie wokół probostwa i kościoła opłotowa-

nia wzorowanego na ogrodzeniu pierwotnym, które zrabowali niemcy. odnowienie wnętrza kaplicy cmentarnej i schodów 
zewnętrznych, prowadzących do świątyni, renowacja ołtarza głównego w kościele.

2014 – 2016 r. – kapitalny remont domu Katolickiego – koszt tej inwestycji to przeszło 2 mln zł.
Koszt wszystkich remontów i inwestycji przeprowadzonych w latach 2012–2016 zamyka się kwotą około 3,5 mln zł.
tak duża ilość remontów i inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich kolejnych proboszczów (ks. prałata 

mariana magnuszewskiego, ks. prałata zbigniewa rapiora, ks. kanonika Krzysztofa nawrockiego i ks. kanonika jerzego 
palpuchowskiego), wielu księży wikariuszy, rady parafialnej, hojności parafian (w każdą trzecią niedzielę miesiąca składka 
przeznaczona jest na remonty i inwestycje kościoła, budynków parafialnych i obejścia), różnych zakładów i instytucji oraz 
samorządowych władz miejskich i powiatowych.

1995 r. 7.04. – po raz pierwszy w dziejach Kępna ulicami miasta przeszli wierni w drodze Krzyżowej. W modlitwie szli 
z kaplicy cmentarnej do kościoła parafialnego. Wzięło w niej udział ponad 1000 osób. Krzyż o wymiarach 4x2 m niesiony był 
po kolei przez wszystkie organizacje. rozważania przy stacjach męki pańskiej prowadziła młodzież.

1995 r. 31.05. – przeprowadzona została transmisja z nabożeństwa odprawionego w kościele św. marcina w Kępnie.
1999 r. 29.03. – w tVp program 2 o godz. 11:45 z okazji ogólnopolskiego dnia trzeźwości, wyemitowano film pt. „dla 

jego bolesnej męki”. dokument powstał w oparciu o cykl reportaży, przedstawiających przebieg plenerowej drogi Krzyżo-

Kaplica cmentarna w Kępnie pw. Wszystkich Świętych, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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wej z Kępna do Grębanina, zorganizowanej w 1998 r. przez Katolickie stowarzyszenie trzeźwości „dom”. Funkcję prezesa 
„domu” od momentu powstania organizacji pełni maria Główka.

2000 r. 24–28.05. – w parafii kępińskiej trwały dni Kongresu eucharystycznego w roku Wielkiego jubileuszu w związku 
z upływem 2000 lat od narodzenia jezusa chrystusa. uroczystości kongresowe rozpoczęły się w piątek mszą św. i zakończyły 
w niedzielę uroczystą eucharystią na kępińskim rynku. Kazanie wygłosił ks. biskup teofil Wilski.

2005 r. 27.11. – w parafii kępińskiej, podobnie jak w całym kraju, odbyło się liczenie wiernych. chodzących na msze św. 
W 2003 r. w kraju w mszach uczestniczyło 46% wiernych, do komunii św. przystąpiło 16% wiernych. W parafii kępińskiej 
w nabożeństwach uczestniczyło 7345 parafian, do komunii św. przystąpiło 2367 wiernych.

2011 r. 15.10. – z okazji obchodów 100–lecia wybudowania kościoła pod wezwaniem św. marcina w domu Katolickim 
otwarto wystawę pod hasłem: „miłuję dom, w którym mieszkasz, o panie”. ekspozycja dotyczyła historii świątyni i  ludzi 
związanych z kościołem oraz tego jak tenże kościół zmienił się przez lata. ekspozycja zgromadziła dużą ilość dokumentów 
i zdjęć, bogata była także pod względem merytorycznym. charakteryzowała ją piękna oprawa plastyczna. Wystawę zorgani-
zował ks. piotr błoniak z udziałem ks. proboszcza, innych wikarych, sióstr boromeuszek, a także wielu parafian.

2011 r. 11.12. – w kościele kępińskim odbyła się uroczy-
sta msza św., którą odprawił ks. biskup stanisław napierała. 
była ona uwieńczeniem obchodów związanych ze stuleciem 
wybudowania świątyni. W  nabożeństwie uczestniczyło 
wielu parafian.

2012 r. 1.07. – proboszczem parafii w  Kępnie został 
mianowany ks. kanonik jerzy palpuchowski, który kontynu-
uje remonty i inwestycje, dotyczące kościoła i jego obejścia 
(np. odnowienie wnętrza kaplicy cmentarnej, renowa-
cja ołtarza głównego w  kościele, kapitalny remont domu 
Katolickiego) 

.
Ważną rolę w  życiu religijno–kulturalnym w  parafii 

kępińskiej odegrały zespoły wokalno–muzyczne i  chór 
kościelny. W 1984 r. z inicjatywy ks. proboszcza z. rapiora 
powstał zespół wokalno–muzyczny jeruzalem, który śpiewał 
piosenki religijne, występował w czasie mszy św., w tygodniu 
Kultury chrześcijańskiej, w czasie apeli maryjnych, pielgrzymek, podczas corocznego śpiewania kolęd. od sierpnia 1994 r. 
opiekunem zespołu został ks. jacek bąk.

drugim zespołem wokalno–muzycznym o charakterze religijnym było rosarium. 10 czerwca 2001 r. w domu Katolickim 
w Kępnie miała miejsce promocja płyty „bóg ciebie kocha” zespołu rosarium. dochód ze sprzedaży płyty i z koncertów 
przeznaczono dla chorych cierpiących na stwardnienie rozsiane.

przy parafii działa też kępiński chór męski „cantamus” pod kierunkiem antoniego janaszewskiego, a w 2015 r. pod 
batutą łukasza lipiety. W 2015 r. w  lutym i marcu parafia realizowała projekt pod nazwą „promocja zasobów kultural-
nych poprzez nowoczesny rozwój lokalnej twórczości – rozwój lokalnej twórczości zespołów lokalnych. Wdrażanie lokalnej 
strategii rozwoju”. przedsięwzięcie realizowano w formie warsztatów muzycznych i chóralnych (dofinansowanie w ramach 
programu rozwoju obszarów Wiejskich w kwocie 24 996,86 zł).

W parafii kępińskiej działają następujące organizacje, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie:
– odnowa w duchu Świętym – liczy około 30 osób, a jej działalnością kieruje ks. andrzej Kmieciak,
– Wspólnota Krwi chrystusa – liczy około 10 osób, jej działalnością kieruje ks. proboszcz jerzy palpuchowski,
– Wspólnota młodzieżowa – liczy około 25 osób, opiekun ks. rafał Kowalczyk, pogłębienie więzi z  Chrystusem przez 

kontemplację eucharystyczną,
– dzieci maryi – należy około 40 osób, działalnością zajmują się siostry boromeuszki,
– Żywy różaniec ojców i matek (15 róż) – należy do niego około 150 osób, jego działalnością kieruje ks. proboszcz jerzy 

palpuchowski,
– Koło ministrantów – około 60 ministrantów, opiekun ks. Krzysztof jakubowski,

Z okazji 100–lecia wybudowania kościoła 
pw. św. Marcina w Kępnie, 11.12.2011 r. uroczystą mszę św. 

odprawił biskup Stanisław Napierała, 
ze zbiorów socjum Kępno i okolice (www.kepnosocjum.pl)
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– oratorium „effatha” – uroczystość otwarcia odbyła się 11.11.2001 roku. stowarzyszenie opieką obejmuje dzieci 
i młodzież z ubogich rodzin. W tym celu otwarta została świetlica wyposażona w komputery i inne pomoce, które służyły 
rozwijaniu zainteresowań i pogłębieniu wiedzy dzieci. inicjatorem powołania oratorium był ks. Włodzimierz Guzik,

– stowarzyszenie dzieci i młodzieży „cor unum” zarejestrowano 12.06.2002 r. jego inicjatorem i pierwszym prezesem 
był ks. Władysław Guzik. celem organizacji było wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz 
obrona ich praw. stowarzyszenie wraz z urzędem miasta i Gminy w Kępnie zorganizowało kolonie i półkolonie dla około 
360 dzieci sfinansowane z funduszu profilaktyki przeciwalkoholowej. organizacja kolonii miała charakter cykliczny.

– Katolickie stowarzyszenie trzeźwości (Kst) „dom”, 
które powstało 14.10.1992 r. prezesem Koła została wybrana 
maria Główka, która pełni te funkcję do dnia dzisiejszego. 
stowarzyszenie prowadzi świetlicę, w ramach której kładzie 
nacisk na profilaktykę, kształtowanie osobowości i  takich 
cech charakteru, które pozwolą żyć bez zażywania środków 
uzależniających. przez wiele lat Kst „dom” wcielało 
w życie autorski program pn. „rowerowy rajd trzeźwości” 
połączony z warsztatami psychologicznymi,

– neokatechumenat – opiekun grupy ks. rafał Kowalczyk,
– bank Żywności „caritas” utworzono w  Kępnie 

11.11.2000 r., jako oddział lokalny Wielkopolskiego banku 
Żywności w poznaniu. celem banku jest udzielanie pomocy 
żywnościowej rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, 
niepełnosprawnym, matkom, ojcom samotnie wychowującym dzieci. jego działacze przeprowadzają przedświąteczne zbiórki 
żywności. pomoc systematyczną otrzymuje około 150 rodzin, organizowany jest też letni wypoczynek dla dzieci w mikorzynie,

– towarzystwo pomocy im. „brata alberta”. Koło powstało w Kępnie 5.05.1992 r. jako filia tego towarzystwa, działającego 
na terenie całego kraju. założycielem Koła byli: Wiktoria borusewicz, Wiktoria Golus, bożena judek i ludwik tyc. W 1993 r.  
stowarzyszenie otrzymało budynek przy ul. sikorskiego 3, w  którym uruchomiono noclegownię i  kuchnię (49 obiadów 
dziennie dla ubogich). Koło prowadziło też działalność charytatywną. do towarzystwa należało około 250 członków, którzy 
opiekowali się osobami ubogimi, niepełnosprawnymi, organizowali dla nich wigilię, a  dla dzieci spotkania opłatkowe 
połączone z wręczaniem paczek. od 2006 r. koło prowadziło w wyremontowanym budynku centrum integracji społecznej 
w mianowicach noclegownię dla 18 osób. tam też wydawane były posiłki. po śmierci W. borusiewicz prezesem towarzystwa 
został cyprian Hojczyk, a następnie przez wiele lat funkcję tę pełniła janina balcer. towarzystwo zawiesiło swą działalność,

– akcja Katolicka – należą do niej osoby świeckie, które starają się w życiu publicznym kierować wartościami chrześcijań-
skimi. akcja Katolicka w Kępnie liczy około 30 osób, a jej przewodniczącym jest stanisław cebula.

przy parafii działa poradnia Życia rodzinnego, która między innymi przygotowuje narzeczonych do przyszłego małżeń-
stwa i udziela różnego rodzaju porad rodzinnych.

zbyt duży obszar parafii kępińskiej zamieszkały przez liczną grupę wiernych, spowodował, że biskup kaliski ks. stanisław 
napierała podjął decyzję o podziale parafii na dwie części.

2000 r. – nastąpił podział parafii kępińskiej, w wyniku którego utworzona została nowa parafia pod wezwaniem matki 
bożej różańcowej przy ul. poznańskiej, licząca prawie 3200 wiernych. parafia powstała z części parafii pod wezwaniem św. 
marcina w Kępnie. obejmuje ona miejscowości: olendry i Krążkowy, w samym Kępnie należą do niej osiedla: mściwoja 
i odrodzenia wraz z wszystkimi ulicami, które do nich przylegają oraz częścią ul. solidarności. Granicą wspólnoty od strony 
parafii św. marcina jest ul. zacisze.

2003 r. 1.06. – otwarta została kaplica, w której odbywały się nabożeństwa i msze święte. pierwszą mszę św. w kaplicy 
odprawili ks. biskup teofil Wilski oraz ks. kanonik marek otręba, budowniczy wraz z parafianami kaplicy i przyległego 
kościoła, zarazem proboszcz nowej parafii. od 12 października 2003 r. msze święte w kaplicy odprawiano codziennie.

2006 r. 25.06. – ogłoszony został dekret o erygowaniu parafii pw. matki bożej różańcowej, której oficjalnym probosz-
czem ustanowiony został ks. marek otręba, uroczyście wprowadzony do kaplicy 9 lipca 2006 roku.

2006 r. 24.02. – papież benedykt XVi mianował ks. proboszcza marka otrębę – prałatem.
2009 r. 14.11. – rozpoczęcie budowy kościoła, plebanii i biura parafialnego. Warto podkreślić, że, gdy zabrakło pieniędzy 

na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup działki pod kościół, ks. proboszcz marek otręba sprzedał na ten cel swój samochód.

Obóz górski dla podopiecznych Effatha w 2006 r. – 
organizator Stowarzyszenie „Cor Unum”, 

źródło: 25 lat Samorządu Miasta i Gminy Kępno w fotografii, 
wydawca Gmina Kępno, Kępno 2015, s. 57
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2011 r. 14–15.04. – kopia obrazu matki boskiej częstochowskiej przebywała w parafii, co dla wiernych stało się wielkim 
przeżyciem, świadczącym o pobożności parafian i ich czci do matki bożej.

2011 r. 19.06. – wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez jana pawła ii w rzymie 18 maja 2003 roku. 
Kamień wmurował biskup kaliski, stanisław napierała.

2014 r. 20.12. – uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego kościoła przez ks. biskupa kaliskiego edwarda janiaka.

Kościół ewangelicko–augsburski w Kępnie

po drugiej wojnie światowej, gdy Kępno stało się wolne, pastorem parafii ewangelicko–augsburskiej został pastor Henryk 
Wandt. od 1919 r. był on pastorem w Wieluniu, skąd na czas trwania ii wojny światowej, usunęli go niemcy. po zakończeniu 
działań wojennych powrócił do Wielunia, by pełnić funkcję proboszcza w parafii ewangelicko–augsburskiej. odnowił znisz-
czony zbór ewangelicki i plebanię oraz zajął się organizacją życia parafialnego w Wieluniu, będąc jednocześnie do 1949 r. 
pastorem w kościele ewangelicko–augsburskim w Kępnie. początkowo na plebanii mieszkały trzy, cztery rodziny, ale władza 
ludowa odebrała parafii majątek, a pastor dysponował tylko jednym pomieszczeniem. W latach siedemdziesiątych XX w. 
pastor erwin Kruczek zdołał porozumieć się z władzami w Kępnie, które zezwoliły mu zająć cały budynek plebanii. W latach 
dziewięćdziesiątych XX w., gdy pastorem był ks. piotr styks, budynek plebanii i cały majątek stał się znowu własnością parafii 
w Kępnie. parafia liczyła wtedy około 50 rodzin. po ks. piotrze styksie pastorem został ks. michał Kühn. zdołano wtedy 
przeprowadzić remont wieży kościoła, opierzenia i  dawnej plebanii. parafia ewangelicka liczyła wówczas 159 wiernych, 
w tym w Kępnie i okolicy było tylko 20 wierzących. W 2015 r. ilość parafian to około 180 osób. obszar parafii – zarówno 
wtedy jak i obecnie – obejmuje Kępno, Wieruszów, ostrzeszów, Kobylą Górę i czarnylas.

W latach dziewięćdziesiątych XX w., a szczególnie od początku XXi w., nastąpiło w Kępnie zbliżenie kościoła katolic-
kiego i ewangelickiego oraz wiernych z obu stron. zaowocowało to współpracą na wielu płaszczyznach (np. w tygodniu 
modlitwy o jedność chrześcijan, wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw ekumenicznych, czy wspólnego nabożeństwa na 
cmentarzu 1 listopada 2009 r.).

W 2008 r. przed budynkiem kępińskiej synagogi miała miejsce wspólna modlitwa trzech wyznań za zmarłych chrześci-
jan i żydów. W modlitwie wzięli udział m.in. rabin icchak rapoport, proboszcz parafii św. marcina w Kępnie ks. Krzysz-
tof nawrocki oraz pastor parafii ewangelicko–augsburskiej w Kępnie ks. michał Kühn. W październiku 2010 r. odbyło się 
i Kępińskie spotkanie na styku Kultur, religii i czasów, podczas którego mówiono o współegzystencji w Kępnie trzech 
wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelicko–augustowskiego i mojżeszowego. W czasie spotkania prelekcje wygłosili: pastor 
Krzysztof cieślar („być ewangelikiem”) i mirosław łapa („Kępińscy Żydzi”). W czerwcu 2010 r. po rewitalizacji rynku 
poświęcili go wspólnie słowem bożym ks. Krzysztof nawrocki i ks. michał Kühn.

podczas gruntownego remontu wnętrza świątyni św. marcina pastor michał Kühn udostępnił wiernym kościół ewangelic-
ki w celu odprawiania w nim nabożeństw dla katolików.

pastor michał Kühn pozwolił stowarzyszeniu „socjum Kępno i okolice” na zorganizowanie w kościele ewangelickim 
ekspozycji, która prezentowała historyczne zdjęcia Kępna i okolicy. Wystawę, trwającą kilka dni, obejrzało wielu mieszkańców 
Kępna i powiatu. stowarzyszenie „socjum Kępno i okolice” ściśle współpracuje z Kościołem ewangelickim w Kępnie, czego 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Kępnie przy ul. Poznańskiej, 

ze zbiorów parafii pw. matki bożej różańcowej

Uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego kościoła 
pw. Matki Bożej Różańcowej przez ks. biskupa Edwarda Janiaka, 

ze zbiorów parafii pw. matki bożej różańcowej
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przykładem może być porządkowanie cmentarzy ewangelickich. społeczeństwo naszej gminy reaguje na potrzeby Kościoła 
ewangelickiego, firmy z Kępna i okolicy od razu pospieszyły z pomocą finansową, gdy pastor michał Kühn zwrócił się z taką 
prośbą do sponsorów. pieniądze wsparły organizację – wspólnie z socjum – koncertu zespołu chrześcijańskiego z piły. Kwotę 
potrzebną na ten cel zebrano w ciągu jednego dnia. obecnie wierni, nowa rada parafialna oraz pastor Krzysztof cieślar 
ożywili życie religijne parafii ewangelicko–augsburskiej. W każdą niedzielę odprawiane są dwie msze na ogół w kościele 
parafialnym w Kępnie. biorą w nich udział wierni z całej parafii. modlą się również razem z okazji Światowego dnia modli-
twy, który odbywa się corocznie w Kościele ewangelicko–augsburskim. także organizowane imprezy, uroczystości i konkursy 
połączone są zawsze z nabożeństwem lub modlitwą, co łączy wspólnotę parafialną. do takich wspólnie obchodzonych co 
roku imprez i uroczystości należą m.in.: Święto Żniw, rozpoczęcie oraz zakończenie każdego roku szkolnego, gwiazdka dla 
dzieci, nabożeństwa młodzieżowe, pikniki parafialne, obchody jubileuszy (np. 150. rocznica wybudowania obecnego kościo-
ła parafialnego w Kępnie, z tej okazji kępińskie koło filatelistów, któremu przewodniczy edward stankowiak wydało znaczek 
z wizerunkiem kościoła oraz okolicznościową kopertę), czy przeprowadzanie konkursów o charakterze religijnym, jak np. 
konkurs plastyczny o nazwie sola scriptura zorganizowany w 2015 r., dotyczący ewangelii św. łukasza.
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Rada Miejska w Kępnie – poszczególne kadencje

Kadencja 1990–1994 

 
cierlak Henryk
czworowski Kazimierz
drzazga andrzej
Grabarz piotr
Heising adam
Hendrys bolesław
Karniej dariusz
Klein Kazimierz
Kolebacz edward
latusek stanisław

łabuda maria
małek alicja
martynowski Kazimierz
mikołajczyk andrzej
napierała piotr
nowakowska maria
pajkert marian
pazdyka bronisław
siudy roman
sosnowski józef, Wojciech

stachowiak andrzej
szczepaniak marek
tyc brunon
tyra andrzej
Wajerowski Władysław
Wencel barbara
Więcek aleksandra
Wincencik tadeusz
Wojtaszek anna
Woźniak jerzy
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Kadencja 1994–1998 

cierlak Henryk
Grzesiak eugeniusz
Kaźmierczak andrzej
Kempa Krzysztof
Klein Kazimierz
Królikowski mieczysław
Kubot andrzej
lubińska zofia
małek alicja
marczak Krzysztof

martynowski Kazimierz
mądry Kazimierz
mizera stanisław (do 03.1997 r.)
dąbrowski Krzysztf (od 04.1997 r.)
młot alicja
pajkert marian
przybylski ryszard
rudziński Krzysztof
siudy roman
smołka antoni

sosnowski józef Wojciech
stachowiak andrzej
stodolny jerzy
szymańska zdzisława
trzmiel jerzy
tyszkiewicz Henryk
Wajerowski Władysław
Walas Wiesław (do 10.1997 r.)
Wojtaszek anna
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Kadencja 1998–2002 

blabuś jan
cegła jerzy
cierlak Henryk
czworowski Kazimierz
dąbrowski Krzysztof
drzazga andrzej
Feja stanisław
Goździcka urszula
Góra barbara
Gudra bogdan (do 02.2000 r.)

Kasperkiewicz sylwester
Kaźmierczak maciej
Królikowska maria
Kukuła zdzisław (od 03.2000 r.)
lepka Wanda
mądry Kazimierz
nowacki zygmunt
nowak ewa
podyma tadeusz
sienkiewicz jan

sosnowski józef Wojciech
sumisławska Krystyna
stachowiak andrzej
szkudlarek mieczysław
tęsiorowski adam
tyc brunon
Walerowicz sylwester
Wojtaszek anna
Witek maria
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Kadencja 2002–2006 

baraniak piotr
bera zbigniew
blabuś jan
czworowski Kazimierz
dąbrowski Krzysztof
Feja stanisław
Główka maria

jakubczyk Henryk
Kasperkiewicz sylwester
Kempa aniela
Kremer maria
Kucharska–tomalkiewicz irena
Kukuła zdzisław
lewek sylwester

pazdyka bronisław
solecki Henryk
sumisławska Krystyna
stachowiak andrzej
szkudlarek mieczysław
tęsiorowski adam
Wojtaszek anna
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Kadencja 2006–2010 

bera zbigniew
blabuś jan
czworowski Kazimierz
Feja stanisław
jóźwik andrzej
Kempa aniela
Kukuła zdzisław 

lewek sylwester
nikodem roman
nowak bernadeta
przybył eugeniusz
rudziński Krzysztof
rybak mikołaj
stachowiak andrzej

sadek irena
stasik ewelina
sumisławska Krystyna
tęsiorowski adam
Więcek aleksandra
Witek maria
Wojtaszek anna
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Kadencja 2010–2014 

baciński maciej
barczyk Katarzyna
blabuś jan
czworowski Kazimierz
dąbrowski Krzysztof
Gollmer marek
Grabowski jakub
Grygier Grażyna

jóźwik andrzej
leks Grzegorz (od 09.2012 r.)
lewek sylwester
możdżanowska Krystyna
pastok danuta
przybył eugeniusz
psikus piotr (do 04.2013 r.)
sadek irena

stachowiak andrzej
stasik-makowska ewelina (od 05.2013 r.)
tęsiorowski adam
tyra andrzej (do 08.2012 r.)
Witek maria
Wojtaszek anna
Żłobińska irena
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Kadencja 2014–2018 

baciński maciej
baraniak piotr
blabuś jan
czechlowski ireneusz
dąbrowski Krzysztof
jóźwik andrzej
Krowiarz lidia

młot alicja
nowacki zygmunt
pastok danuta
poziemski adam
półkownik remigiusz
przybył eugeniusz
sadek irena

solecki tomasz
solska paulina
stachowiak andrzej
szalek beata
szubert Karol
tęsiorowski adam
Walas Wiesław
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Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Wojciech Sosnowski

urodzony 27 grudnia 1944 r. w skarżysku-Kamiennej. Wykształcenie średnie 
medyczne, absolwent państwowej szkoły medycznej instruktorów terapii 
zajęciowej w branicach.

od 1969 r. stały mieszkaniec Kępna. Żonaty, dwoje dzieci (córki). Wykonuje 
zawód handlowca (kupca).

W  latach 1978–1987 przewodniczący Komitetu rodzicielskiego szkoły 
podstawowej nr 3 w  Kępnie. radny rady miejskiej w  latach 1978-2002.  
od 1990 r. do 1994 r. przewodniczący rady miejskiej oraz członek zarządu miasta 
i Gminy Kępno. W latach 1998-2002 ponownie członek zarządu miasta i Gminy 
Kępno. W latach 1996-2000 prezes Kępińskiego Klubu sportowego „polonia”.

od 2009 r. na emeryturze.

Jerzy Trzmiel

urodzony 14 października 1943 r. w Grębaninie. ukończył Wydział Geode-
zji i  Kartografii na akademii rolniczej we Wrocławiu. po ukończeniu studiów 
pracował w Wojewódzkim biurze Geodezji i Kartografii we Wrocławiu, a następ-
nie w powiatowym biurze Geodezji i Kartografii w Kępnie. W latach 1979-1984 
pełnił funkcję zastępcy naczelnika miasta i gminy Kępno, a w latach 1984-1990 
funkcję naczelnika miasta i gminy Kępno. na drugiej sesji rady miasta i Gminy 
Kępno 1 lipca 1990 r. został wybrany burmistrzem Kępna, ale 18 września 1990 
r. zrezygnował z  tego stanowiska. W  latach 1994-1998 był przewodniczącym 
rady miejskiej. po utworzeniu powiatu kępińskiego został wybrany starostą tego 
powiatu i funkcję tę pełnił do 2010 roku.

był współzałożycielem Forum społeczno-Gospodarczego (1.06.1998 r.) i jego 
przewodniczącym do 2010 roku.

Andrzej Stachowiak

urodzony 8 marca 1958 r. w  tarnowie podgórnym. ukończył akademię 
rolniczą w poznaniu i akademię ekonomiczną w poznaniu oraz studia podyplo-
mowe na uniwersytecie im. adama mickiewicza w poznaniu.

pracował w ppGr mianowice jako główny energetyk (1984-1986), a następnie 
rewident zakładowy (1986-1990). W latach 1990–1998 pełnił funkcję wiceburmi-
strza w gminie Kępno, od 1998 r. został dyrektorem banku pKo bp. oddział w Kępnie.  
od 1990 r. – do chwili obecnej – zaangażowany w pracy samorządu terytorialnego 
w Kępnie jako radny. W latach 1990–1998 jako wiceburmistrz wchodził w skład 
zarządu miasta i Gminy Kępno. był też, z ramienia rady miejskiej, delegatem do 
sejmiku samorządowego Województwa Kaliskiego. W sejmiku wybrano go człon-
kiem zarządu oraz członkiem Komisji rozwoju Gospodarczego i Komisji rewizyj-
nej. W  latach 1994–1998 był też delegatem do Krajowego sejmiku samorządu 
terytorialnego i członkiem Komisji legislacyjnej Ksst. od 1998 r. do 2010 r. pełnił 
funkcję przewodniczącego rady miejskiej w Kępnie, od 2014 r. do chwili obecnej 
ponownie pełni tę funkcję. jest też członkiem zarządu stowarzyszenia „zdrowie”, 
działającego na rzecz szpitala w Kępnie.
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Krzysztof Dąbrowski

urodzony 15 marca 1959 r. studia wyższe z  tytułem magistra ukończył na 
kierunku administracja samorządowo–rządowa w  Wyższej szkole bankowej 
w poznaniu. W latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza w starostwie powiato-
wym w Kępnie. od kwietnia 1997 r. do chwili obecnej jest radnym rady miejskiej 
(kadencja 2014-2018). W  latach 2010-2014 był przewodniczącym rady 
miejskiej w  Kępnie. należy do współzałożycieli Forum społeczno-Gospodar-
czego, a obecnie jest jego przewodniczącym. od 1998 r. do 2010 r. pełnił funkcję 
prezesa ogniska tKKF „przemysław” w Kępnie.

jest inicjatorem i  organizatorem wielu imprez społeczno-gospodarczych, 
rekreacyjnych i  sportowych między innymi takich jak: ogólnopolski rodzinny 
rajd samochodowy, ogólnopolskie targi mebli i  przedsiębiorczości, mistrzo-
stwa w duathlonie szkół podstawowych i Gimnazjalnych.
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Burmistrzowie Gminy Kępno

Jerzy Trzmiel

na ii sesji rady miasta i Gminy, 1 lipca 1990 r., został wybrany burmistrzem, 
ale 18 września 1990 r. zrezygnował z tego stanowiska.

Piotr Psikus

urodził się 2 czerwca 1959 r. w Kępnie. Żonaty, dwie córki. ukończył akade-
mię rolniczą – Wydział rolniczy z tytułem inżyniera rolnika. W latach 1996-1997 
ukończył studia podyplomowe z  zakresu administracji samorządowej i  zarzą-
dzania na akademii ekonomicznej w poznaniu. W latach 2000-2002 studiował 
w Wyższej szkole bankowej, kończąc ją jako magister finansów i bankowości.

posiada uprawnienia do zasiadania w  radach nadzorczych spółek skarbu 
państwa.

od 1990 r. do 2010 r. pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Kępno, następ-
nie został ponownie wybrany na kadencję 2014-2018.

radny rady miejskiej w Kępnie w kadencji 2010-2015 (do kwietnia 2013 r.).
W okresie od maja 2012 r. do lipca 2012 r. zastępca dyrektora ds. energetyki 

odnawialnej – energomontaż–południe s.a. w Katowicach, a od sierpnia 2012 
r. do 14 marca 2013 r. – zastępca dyrektora zarządzającego energomontaż–
południe s.a. w Katowicach.

W  latach 2013-2014 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta i  gminy 
Wieruszów.

W  okresie od 1998 r. do 2002 r. był wiceprzewodniczącym rady powiatu 
Kępińskiego. od 2000 r. pełni funkcję prezesa zarządu oddziału miejsko–
Gminnego związku ochotniczych straży pożarnych rp w Kępnie.

W  2002 r. został wybrany prezesem stowarzyszenia „Kępińska inicjatywa 
samorządowa”, mającego na celu rozwój społeczno–gospodarczy gminy Kępno.

W latach 2000-2003 był członkiem Komitetu monitorującego Kontrakt rządu 
dla Województwa Wielkopolskiego.

jest członkiem powiatowej rady zatrudnienia i  wchodzi w  skład zarządu 
związku miast polskich Vii kadencji (2015–2019).

odznaki i wyróżnienia:
– złoty Krzyż zasługi,
– odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego,
– złoty medal za zasługi dla pożarnictwa,
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– nagroda przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Konserwatora zabytków za opiekę nad zabyt-
kami w województwie wielkopolskim,

– srebrny parasol – nagroda Krajowej izby Gospodarczej przyznana za wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie sprzy-
jających warunków dla rozwoju firm na terenie gminy Kępno.

Aniela Kempa

urodzona 8 listopada 1952 r. w Wałczu. mężatka, matka córki anny oraz synów 
michała i  piotra. Wykształcenie wyższe administracyjne uzyskane na studiach 
dziennych na Wydziale prawa i administracji uniwersytetu adama mickiewicza 
w poznaniu. działacz nszz „solidarność” – przewodnicząca Komisji rewizyj-
nej w zakładzie urządzeń chemicznych „montochem”, (największym zakładzie 
przemysłowym w Kępnie) nieprzerwanie od rejestracji nszz do wprowadzenia 
stanu wojennego w polsce. Kilkakrotnie przesłuchiwana w 1983 r. przez funkcjo-
nariuszy sb w  związku z  prowadzonym śledztwem we Wrocławiu przeciwko 
„solidarności Walczącej”. W działalności samorządowej – radna rady miejskiej 
miasta i Gminy Kępno iV i V kadencji, tj. od 27.10.2002 r. do 24.11.2010 roku. 
W Vi kadencji w latach 2010-2014 burmistrz miasta i gminy Kępno.
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Parlamentarzyści Ziemi Kępińskiej

Andżelika Możdżanowska

urodziła się 20 marca 1975 r. w Kępnie. jest absolwentką Wydziału zarządzania 
akademii ekonomicznej w poznaniu. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe 
z  zakresu przygotowania i  zarządzania projektami unii europejskiej w  instytu-
cie biznesu w Kaliszu; 2010 r. – studia podyplomowe z certyfikacji energetycznej 
budynków na Wydziale ochrony Środowiska uniwersytetu przyrodniczego we 
Wrocławiu.

W  okresie 2002–2009 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w  zespole 
szkół ponadgimnazjalnych im. stanisława staszica w  Wieruszowie. od 2005 r. 
wykładowca społecznej akademii nauk, Wydział zamiejscowy w ostrowie Wielko-
polskim. W  latach 2008–2011 przedsiębiorca i  założycielka centrum obsługi 
biznesu, zajmującego się m.in. doradztwem ekonomicznym, opracowywaniem 
biznesplanów i pozyskiwaniem środków z ue. 

Wydawca i redaktor naczelny lokalnego pisma gazety bezpłatnej „Kuriera lokal-
nego powiatu Kępińskiego”. założycielka i prezes, a obecnie członek stowarzyszenia 
„po prostu pomagam” prowadzącego działalność charytatywną na rzecz dzieci.

Wspierająca także akcję „matek i Kwartału”.
9 października 2011 r. kandydowała w wyborach do senatu z listy psl, uzyskała 36 566 głosów i została wybrana senatorem.
po wstąpieniu do polskiego stronnictwa ludowego w  lutym 2012 r. została przewodniczącą zarządu powiatowego 

w Kępnie, a następnie, 1 grudnia 2012 r., weszła w skład rady naczelnej tej partii jako jej sekretarz. była wiceprzewodni-
czącą Klubu parlamentarnego psl. W 2015 r. kandydowała z drugiego miejsca w wyborach do parlamentu europejskiego 
i uzyskała 15 791 głosów, co było piątym wynikiem psl w kraju. od 19.01.2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii prezesa rady 
ministrów, ewy Kopacz. W wyborach do parlamentu w 2015 r. była przewodniczącą Komitetu Wyborczego psl. ubiegała 
się w tych wyborach o mandat posła z ramienia psl w okręgu nr 36 (Kalisz). uzyskała 18 776 głosów, co dało jej mandat 
posłanki i stanowiło największą indywidualną liczbę głosów na liście z ramienia psl. W sejmie działała w parlamentar-
nym zespole ds. dzieci i w parlamentarnym zespole ds. osób starszych, była członkiem rady prezydium i  sekretarzem 
parlamentarnego zespołu ds. leśnictwa, ochrony Środowiska i tradycji łowieckiej. jest delegatem polskiego parlamentu 
w zgromadzeniu parlamentarnym rady europy w strasburgu. od 2016 r. jest członkiem rady służby publicznej – organu 
opiniodawczo–doradczego przy prezesie rady ministrów w Kprm. z dniem 22 lipca 2016 r. została członkinią komisji 
śledczej ds. amber Gold. działa w parlamentarnej Grupie Kobiet. dzięki skutecznym działaniom pozyskane zostały środki na 
budowę obwodnicy Kępna.

otrzymała wyróżnienia:
„osobowość roku 2014” w kategorii polityka,
„człowiek roku 2011 powiatu Kępińskiego”,
medal „otwarte serce 2012” – stowarzyszenie integracyjne „Klub otwartych serc”,
„przyjaciel dziecka” – towarzystwo przyjaciół dzieci.
inicjatorka otwarcia okna Życia w klasztorze sióstr nazaretanek w ostrzeszowie.
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Bożena Henczyca

urodzona 19 kwietnia 1976 r. w  Kluczborku. ukończyła Wydział Filologii 
polskiej i Klasycznej na uniwersytecie adama mickiewicza w poznaniu. po uzyska-
niu tytułu magistra filologii polskiej pracowała jako dziennikarka w  „tygodniku 
Kępińskim”. Wstąpiła do platformy obywatelskiej, w  ramach której rozpoczęła 
działalność polityczną w strukturach lokalnych tej partii. W 2009 r. została pełniącą 
funkcję wójta gminy perzów. W tym samym roku wygrała przedterminowe wybory 
na ten urząd. W wyborach samorządowych w 2010 r. została ponownie wybrana 
wójtem gminy perzów. W wyborach do parlamentu w 2011 r. kandydowała na posła 
z listy po w okręgu kaliskim, uzyskując 3199 głosów, co nie wystarczyło do uzyska-
nia mandatu. W wyborach do samorządów w 2014 r. wybrana została powtórnie 
wójtem gminy perzów. Wkrótce zrezygnowała z  tego stanowiska, aby objąć 17 
grudnia 2014 r. mandat posła w miejsce łukasza borowiaka, który został prezyden-
tem leszna. W 2015 r. z powodzeniem ubiegała się o mandat poselski, uzyskując 
8599 głosów.

Bohdan Pilarski

urodzony 24 września 1931 r. w brzozowcu w powiecie wołożyńskim. W czasie ii wojny 
światowej był kurierem i zwiadowcą w oddziale armii Krajowej. W 1956 r. ukończył studia 
muzykologiczne na uniwersytecie Warszawskim. W latach 1962-1965 studiował w paryżu, 
na sorbonie i w college de France. W kraju był w opozycji do władz polski ludowej. miał 
problemy ze znalezieniem stałej pracy. W  1967 r. ministerstwo spraw Wewnętrznych 
odmówiło mu zgody na wyjazd do Francji. Wyjechał wtedy do wsi Krupka, koło bolesławca, 
zajął się tam pracą naukową oraz hodowlą owiec. W 1981 r. kierował nszz „solidarność” 
rolników indywidualnych w  gminie bolesławiec. W  latach 1989-1991 był posłem sejmu 
kontraktowego, w  latach 1991-1993 uzyskał mandat posła i  kadencji z  listy stronnictwa 
ludowo-chrześcijańskiego. pracował w Komisji Kultury i Środków przekazu oraz Komisji 
regulaminowej i spraw poselskich.

Witold Tomczak

urodzony 5 kwietnia 1957 r. w Kępnie. W 1987 r. ukończył studia na Wydzia-
le lekarskim Śląskiej akademii medycznej w  Katowicach. pracował jako lekarz 
w gminie łęka opatowska. W latach 1990-1998 pełnił mandat radnego w radzie 
Gimny łęka opatowska. W  latach 1997-2001 wybrany został posłem na sejm 
z  ramienia akcji Wyborczej solidarność (z  rekomendacji zjednoczenia chrześci-
jańsko-narodowego). W kolejnej kadencji uzyskał mandat posła z listy ligi polskich 
rodzin w okręgu kaliskim (15 861 głosów). W 2004 r., otrzymawszy 47 260 głosów, 
dostał się z  ramienia ligi polskich rodzin do parlamentu europejskiego. został 
wybrany z okręgu obejmującego województwo wielkopolskie. jako europoseł brał 
udział w pracach Komisji rolnictwa i rozwoju Wsi oraz delegacji ds. współpracy 
unii europejskiej z chorwacją i Komisji Kultury.
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Ryszard Iwan

urodził się 25 sierpnia 1955 r. we Wrocławiu. W latach 1971- 1975 
uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w  Kępnie,mieszkał wraz 
z rodzicami w bralinie, którzy następnie przenieśli się do Kępna.

ukończył studia na akademii rolniczej w  Krakowie, uzyskując 
tytuł zawodowy inżyniera melioracji wodnych. skończył także studia 
podyplomowe z zarządzania i marketingu w instytucie badań syste-
mowych pan w  Warszawie, a  następnie zarządzanie przedsiębior-
stwami telekomunikacyjnymi we Francji. W 1980 r. wstąpił do nszz 
„solidarność”, gdzie wybrano go członkiem zarządu regionu Śląsko- 
dąbrowskiego. był także członkiem pierwszej Krajowej Komisji nszz 
„solidarność”. W  stanie wojennym został internowany i  przebywał 
ponad 8 miesięcy w obozie dla internowanych w zaborzu. W 1989 r.  
kandydował do sejmu kontraktowego, uzyskując mandat posła 
z okręgu lubliniec jako kandydat Komitetu obywatelskiego. W sejmie 
był członkiem Komisji łączności z polakami za Granicą, Komisji spraw 
zagranicznych, a także Komisji samorządu terytorialnego, Gospodar-
ki przestrzennej i Komunalnej. W 1991 r. premier Krzysztof bielecki 
mianował go pełnomocnikiem rządu do spraw utworzenia telekomu-
nikacji polskiej. W rządzie jerzego buzka był szefem zespołu doradców 
ówczesnego ministra gospodarki janusza steinhoffa.
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ANEKS I

układ, na mocy którego mściwój ii, władca pomorza Gdańskiego, darował tę dzielnicę księciu wielkopolskiemu przemy-
słowi ii.

1282 luty 15, Kępno



365

Umowa Kępińska udostępniona w formie drukowanej w monografii J. Kurzawy i S. Nawrockiego, Dzieje Kępna, 
wydawca: urząd miasta i Gminy w Kępnie, Federacja towarzystw Kulturalnych ziemi Kaliskiej, Kalisz 1982 r., s. 258–260



366

ANEKS II

przywilej przemysła ii, księcia poznańskiego i kaliskiego postanawiający, aby miasta w rejonie kaliskim wzorowały swoje 
prawa na Kaliszu.

1283 październik 2, bez miejsca wydania
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Przywilej udostępniony w formie drukowanej w wersji polskiej w monografii J. Kurzawy i S. Nawrockiego, Dzieje Kępna, 
wydawca: urząd miasta i Gminy w Kępnie, Federacja towarzystw Kulturalnych ziemi Kaliskiej, Kalisz 1982 r., s. 261-262, 

z łaciny tłumaczył stanisław nawrocki
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 ANEKS III

przywilej króla jana Kazimierza zezwalający adamowi z rudnik biskupskiemu na lokowanie miasta we wsi Kępno. 1660 
grudzień 20, Kraków
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Przywilej udostępniony w formie drukowanej w wersji polskiej w monografii J. Kurzawy i S. Nawrockiego, Dzieje Kępna,
 wydawca: urząd miasta i Gminy w Kępnie, Federacja towarzystw Kulturalnych ziemi Kaliskiej, Kalisz 1982 r., s. 263-265, 

z łaciny tłumaczył stanisław nawrocki
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ANEKS IV

przywilej lokacyjny dla miasta Kępna, wydany przez starostę wieluńskiego, adama z rudnik biskupskiego 1661 grudzień 2,  
brak miejsca wydania
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Przywilej lokacyjny udostępniony w formie drukowanej w monografii J. Kurzawy i S. Nawrockiego, Dzieje Kępna, 
wydawca: urząd miasta i Gminy w Kępnie, Federacja towarzystw Kulturalnych ziemi Kaliskiej, Kalisz 1982 r., s. 266-272
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