






Osiedla należące do Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z ilością bloków i latami powstania.
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Na przestrzeni czterech dekad funkcjonowania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Kępnie  
powstał DOM dla prawie czterech tysięcy mieszkańców miasta. Tym domem okazały się bloki  
wybudowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Kępnie.  Możemy się tylko zastanawiać co by 
było, gdyby nie kilku ludzi, którzy pod koniec lat pięćdziesiątych, dwanaście lat po wojnie, niespełna 
pięć lat po śmierci Józefa Stalina, nie powołali Komisji Organizacyjnej i nie założyli w grudniu  
1957 roku Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak wspomina Feliks Gruszka, pierwszy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej: „Po wyzwoleniu pra-
cowałem w PSS «Społem» i podczas wyjazdu służbowego do Poznania, przy okazji, poszedłem                 
do gmachu Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Budownictwa. Tam dowiedziałem się gdzie  
w Kępnie można budować nowe osiedle. To był pierwszy krok na drodze do upragnionego celu  
budowy tanich domów. Wtedy nikt w powiecie nie wierzył w powodzenie tych marzeń i planów.  
Z trudem zebrałem chętnych członków z dwóch Spółdzielni: «Społem» i PZGS «Samopomoc  
Chłopska» i wzięliśmy się do pracy”.

W lipcu 2017 roku otrzymałem dostęp do całkiem sporego, szacowanego na około tysiąc zdjęć  
archiwum fotograficznego Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie. Początkowo zdjęcia miałem po 
prostu umieścić na poświęconym historii naszego miasta portalu www.kepnosocjum.pl. Będąc   
jednak pod wrażeniem tego, co na zdjęciach zobaczyłem: dzieciństwa, dorastania, budowania nie  
tylko  bloków, ale i rodzinnych i sąsiedzkich więzi, słowem „Domów” dla tysięcy Kępnian, razem  
z Tomkiem Tajnertem zdecydowaliśmy się na wystawę fotograficzną i wydanie katalogu poświęcone-
go początkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie. 

Wiemy, że to tylko początek odtwarzania historii związanej z przedsięwzięciem, dzięki któremu  
tysiące kępińskich rodzin mogło godnie żyć w zniewolonym kraju. Potężne archiwum zdjęć, setki 
dokumentów, planów i przede wszystkim wspomnień o ludziach takich jak wspomniany wyżej Feliks 
Gruszka czy Czesław Niechciał – wieloletni prezes spółdzielni, będący dla mnie osobiście uosobie-
niem człowieka, który chciał po prostu, by innym żyło się lepiej, wskazują nam drogę, w ramach 
której powołany zostanie zespół do spraw opracowania historii Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie. 
Głęboko wierzymy, że wkrótce będą mogli Państwo zapoznać się z całą historią Spółdzielni Mieszka-
niowej w Kępnie, by zrozumieć wagę i znaczenie Spółdzielni dla całej, złożonej historii Kępna.
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Niniejszy katalog w żaden sposób nie wyczerpuje więc tematu początków ani tym bardziej funkcjo-
nowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie – ma być tylko zarzewiem pod opracowanie należytej 
monografii jednej z najjaśniejszych kart historii Kępna w jakże trudnym okresie Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej.

Dominik Makosch
Przewodniczący Rady Muzeum im. T. P. Potworowskiego

Plan najstarszego osiedla należącego do SM w Kępnie. Położone wzdłuż osi ul. Wiosny Ludów,  
na południe od osiedla wybudowanego przez hitlerowców w okresie okupacji. Osiedle to zwane 

„Spółdzielczym” lub „Wiosny Ludów” zostało wybudowane w latach 1958-1974.
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Istotę i znaczenie Spółdzielnia Mieszkaniowej w Kępnie najlepiej oddają liczby: 

Spółdzielnia zarządza 62 budynkami na terenie trzech gmin Ziemi Kępińskiej: 
Gminy Kępno, Gminy Baranów i Gminy Rychtal. 

Powierzchnia mieszkań to 102944 metry kwadratowe. 

Dodatkowo własnością spółdzielni jest osiem lokali użytkowych wolnostojących 
i 441 garaży o powierzchni 6913 metrów kwadratowych. 

Najważniejsi jednak są ludzie: w mieszkaniach spółdzielni mieszka 4017 mieszkańców, 
w samym Kępnie 3789, co stanowi jedną czwartą wszystkich mieszkańców miasta.
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Pismo Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Poznaniu do Komitetu Organizacyjnego 
przyszłej SM w Kępnie.
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Jesienią 1957 roku wśród kępnian związanych z dwoma kępińskimi spółdzielniami: PSS „Społem” 
oraz PZGS „Samopomoc Chłopska” rodzi się idea stworzenia spółdzielni mieszkaniowej typu  
lokatorskiego. Początkowa idea budowy bloku przez kępiński PZGS na terenie położonym na po-
łudnie od „Nowego Osiedla”1 upada i pod koniec października 1957 roku zawiązuje się Komitet  
Organizacyjny, którego celem jest powołanie spółdzielni mieszkaniowej typu lokatorskiego  
na terenie miasta Kępna. W komitecie zasiadają: Stanisław Jamroży, Czesław Skiba i Czesław  
Niechciał. 

Za oficjalny początek funkcjonowania spółdzielni należy uznać 12 grudnia 1957 roku, kiedy  
to podczas Walnego Zebrania Założycielskiego zawiązano Spółdzielnię Mieszkaniową Typu  
Lokatorskiego w Kępnie. Do rady nadzorczej wybrano: Mariana Orłowskiego, Kazimierza Staszaka,  
Władysława Mamczaka, Gabrielę Koszutską, Jana Cichosza i Stefana Jamrożego. Członkami  
zarządu zostali Czesław Niechciał, Feliks Gruszka i Czesław Skiba. Pierwszym prezesem zarządu 
został Feliks Gruszka.

Z dokumentów wynika, że już wtedy, pod koniec lat pięćdziesiątych, planowano wybudować dziesięć 
bloków i wybrano dla nich dwie lokalizacje: dzisiejszego Osiedla Spółdzielczego, położonego wzdłuż 
ulicy Wiosny Ludów oraz późniejszego Osiedla 700-lecia. Wszystkie prace musiały być zatwierdza-
ne przez Radę Narodową oraz miejscowe PZPR. W 1959 roku pierwsze rodziny wprowadziły się  
do nowych mieszkań.

1 Mianem „Nowego Osiedla” określano osiedle wybudowane w okresie okupacji w Kępnie przez 
hitlerowców.
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Pismo Komitetu Organizacyjnego do Prezydium Rady Narodowej w Kępnie 
w sprawie udzielenia opinii na temat działalności inwestycyjnej w ramach SM.
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Pismo Prezydium Rady Narodowej w Kępnie do Centralnego Związku Spółdzielczego 
w Warszawie informujące o wyrażeniu przychylnej opinii związanej z powstaniem SM w Kępnie.
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Protokół z Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kępnie, podczas którego założono Spółdzielnię Mieszkaniową Typu Lokatorskiego w Kępnie.
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Protokół z Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kępnie, podczas którego założono Spółdzielnię Mieszkaniową Typu Lokatorskiego w Kępnie.
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Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie  
dotyczące lokalizacji osiedli mieszkaniowych w Kępnie. Obszary pod budowę bloków położone  

są na terenie dzisiejszego Osiedla Spółdzielczego i Osiedla 700-lecia.
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Fragment ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego wydanego przez Wojewódzki 
Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Poznaniu. Litery A i B oznaczają planowane osiedla. 
Litera A oznacza późniejsze Osiedle 700-lecia z planowanymi blokami trzykondygnacyjnymi, 

a litera B oznacza dzisiejsze Osiedle Spółdzielcze położone wzdłuż ul. Wiosny Ludów 
z planowaną zabudową dwukondygnacyjną.
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Szkic lokalizacyjny ukazujący wybudowane (zakolorowane na brązowo) i planowane bloki  
na Osiedlu Spółdzielczym. Co ciekawe, plan ukazuje osiedle w całości składające się z niskich,  
dwukondygnacyjnych bloków. Plany te porzucono w 1968 roku, gdy wybudowano pierwsze,  

wyższe niż przewidywano, czteropiętrowe bloki.
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Założyciel i pierwszy prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Typu Lokatorskiego w Kępnie.  
Nr 1 na liście członków Spółdzielni. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi m.in. za bezpłatną  
trzyletnią pracę dla dobra wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest autorem nazwy  
ul. Spółdzielcza.

Feliks Gruszka urodził się 14 listopada 1923 roku w Kępnie. W czasie okupacji pracował przy budo-
wie Nowego Osiedla w Kępnie jako robotnik. Ukończył też kurs murarski dla polskich robotników 
uzyskując notę A. 

Za wzorowe zarządzanie zdobył zaszczytne pierwsze miejsce w Polsce wśród Spółdzielni Mieszka-
niowych za dobre gospodarowanie.

Feliks Gruszka – pierwszy 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kępnie.
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Okładka projektu dokumentacji technicznej zawierającej projekt 
dwóch pierwszych bloków wybudowanych dla SM w Kępnie.
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Projekt elewacji wejściowej dwóch pierwszych bloków wybudowanych dla Spółdzielni.
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Rok 1958 – dwa pierwsze spółdzielcze bloki podczas budowy. 
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Drugi, oddany w 1961 roku blok Spółdzielni. Widok z dzisiejszej ul. Wiosny Ludów. 
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Najstarsze bloki należące do SM widziane z wiaduktu Kolei Rychtalskiej obok cmentarza.
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Stanisław Haniszewski 
(1924-2011)

Najbardziej znany kępiński fotograf, dokumentalista i reportażysta, którego imieniem nazwano  
działającą w Kępińskim Ośrodku Kultury sekcję fotograficzną. 

Zdecydowana większość zdjęć znajdujących się w archiwum fotograficznym Spółdzielni Mieszka-
niowej zrobiona została właśnie przez Stanisława Haniszewskiego, który między 1953 a 1973 rokiem 
intensywnie pracował, by na fotografii uwiecznić życie naszego miasta.
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Widok na zimowy plac zabaw położony obok tzw. „Kolejówki”. 
To właśnie w tym miejscu w 1974 roku zostanie oddany ostatni blok na Osiedlu Spółdzielczym.



23

Budowa nowocześniejszych, pozbawionych dwuspadowego dachu bloków 
przy ulicy Wiosny Ludów 8 i 10. Zdjęcie wykonano około 1960 roku.



24



25

Co roku z okazji Dnia Dziecka 
Spółdzielnia organizowała gry 
i zabawy dla najmłodszych. 
Najpierw na bocznej uliczce 
położonej przy dzisiejszym 
Skwerze Barw i Zapachów, 
później na boisku do koszykówki.
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Czesław Niechciał wraz z uczestnikami zajęć jednego z kółek zainteresowań 
prowadzonych przez SM w Kępnie. 

Czesław Niechciał był jednym z założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie. W 1957 roku został 
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego zakładającego Spółdzielnię. W 1959 roku zamieszkał 
wraz z rodziną w pierwszym oddanym budynku (obecnie ul. Spółdzielcza 4). Od 1960 roku do końca 
1981 roku był Kierownikiem Spółdzielni, a następnie prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie. 

Przygotował dokumentację techniczną na dalszą rozbudowę Spółdzielni, to jest pod osiedle  
„Targowisko”, „Kopa”, „Odrodzenia” i domków jednorodzinnych. W dniu 1 stycznia 1982 roku  
przeszedł na emeryturę.
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  Czesław Niechciał wraz z nowym lokatorem na Osiedlu 700-lecia.    
 

Od początku działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Czesław Niechciał wraz z podległymi  
pracownikami współorganizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży mieszkającej w wybudowanych 

blokach: wycieczki autokarowe, Dzień Dziecka, Mikołajki, zawody sportowe, lodowiska, zajęcia 
gastronomiczne, zajęcia muzyczne, kółko modelarskie, plastyczne i wiele innych.



28

Czesław Niechciał wręcza klucze nowym lokatorom z Osiedla 700-lecia. 
W okresie jego kierownictwa Spółdzielnią Mieszkaniową wybudowano 
805 mieszkań, 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, kotłownie, 

zaplecze budowlano-usługowe, 60 garaży i pawilony handlowe.
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Budowa bloku na ul. Spółdzielczej 5 – na zdjęciu jeden z pierwszych 
czteropiętrowych bloków w Kępnie.
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Panorama złożona z czterech zdjęć wykonanych przez Stanisława Haniszewskiego. 
Zdjęcia ukazują początek prac nad dwoma pierwszymi blokami czteropiętrowymi, 

oddanymi do użytku w 1968 roku. W tle niegdyś pięknie zadrzewiony cmentarz katolicki.
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Panorama złożona z czterech zdjęć z 1967 roku ukazująca budowę bloków na ul. Spółdzielczej 5 i 7. 
W tle wybudowane wcześniej, w latach 1958-1963, bloki należące do Spółdzielni.
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Składowisko płyt betonowych. W tle cmentarz katolicki.
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Budowa bloku przy ul. Spółdzielczej 3.
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Budowa bloku przy ul. Spółdzielczej 3.
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Budowa bloku przy ul. Spółdzielczej 5.
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                    Widok na wschodnią część osiedla z bloku przy ul. Spółdzielczej 3.
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Budowa bloku przy ul. Spółdzielczej 5.
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Budowa pierwszych czteropiętrowych bloków w Kępnie położonych przy ul. Spółdzielczej.
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Wzorcowe mieszkanie urządzone w jednym z bloków. 
Uwagę przykuwa typowa meblościanka oraz charakterystyczne fotele.
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Budowa ciepłowni na Osiedlu Spółdzielczym. Widok z bloku przy ul. Spółdzielczej 7.
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Budowa ciepłowni na Osiedlu Spółdzielczym.
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Podpisywanie aktów erekcyjnych w siedzibie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
na Rynku w Kępnie. Niemal wszystkie ważniejsze inwestycje Spółdzielni

wymagały nie tylko zatwierdzenia przez lokalne władze, których przedstawicielem 
były Rady Narodowe, ale także poparcia miejscowych przedstawicieli PZPR.
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Jednym z czynników życia publicznego, z którymi socjalistyczne władzie nie potrafiły sobie  
poradzić była powszechna, jawnie celebrowana religijność. Tak wyglądały rozświetlone,  

odświętnie udekorowane okna na ul. Wiosny Ludów z okazji odwiedzin Kępna  
przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
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Zabawy z okazji Dnia Dziecka na boisku przy ul. Spółdzielczej. Duża część fotograficznego  
archiwum SM ukazuje obchody Dnia Dziecka organizowane przez pracowników Spółdzielni.   
Przy blokach powstawały wtedy place zabaw, a wiek mieszkańców osiedla można było określić 
dzięki stopniowi wydeptania trawników. Im średnia wieku ludzi mieszkających na osiedlu była 

mniejsza, im więcej dzieci mieszkało na osiedlach, tym trawniki były w gorszej kondycji.  
Dziś trawniki są niemal wzorowo utrzymane, a place zabaw porasta trawa.
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