
LISTA KANDYDATÓW DO RADY SENIORÓW MIASTA KONINA 
 

Lp. Imię i nazwisko 
kandydata 

Nazwa zgłaszającego 
środowiska 

Opis doświadczenia i umiejętności 

1. Ewa Behnke Klub Seniora przy 
Urzędzie Miejskim  
w Koninie 

Aktywnie udziela się w naszym Klubie. Jest lubiana 
pośród seniorów wprowadza szereg pomysłów by 
ożywić naszą aktywność w codziennych 
spotkaniach. Służy poradą i pomaga seniorom  
w kłopotach zdrowotnych jako emerytowana 
pracownica służby zdrowia. Uczestniczy  
w wycieczkach, które są organizowane przez nasz 
Klub i nie tylko. Popieram wniosek Pani Ewy 
Behnke by nas  reprezentowała w Radzie Seniorów 
Miasta Konina. 

2. Jadwiga 
Borowska 

Stowarzyszenie Domów 
Pomocy Społecznej 
„POMOC” 

Członek stowarzyszenia „POMOC”. Aktywnie 
działający członek Rady Seniorów Miasta Konina 
między innymi odpowiedzialny za uzyskanie zniżek 
dla seniorów w konińskich restauracjach. 

3. Janina 
Dembińska 

Związek 
Nauczycielstwa 
Polskiego 
 
 

 

Członek ZNP od 1965r.W sekcji emerytów  
i rencistów przy oddziale ZNP w Koninie od 1998r. 
Przez dwie kadencje pełniła funkcję sekretarza 
zarządu sekcji emerytów i rencistów ZNP. Dobrze 
zna problemy seniorów miasta konina. Aktywnie 
uczestniczy w pracach Uniwersytetu Trzeciego 
Weku. Instruktor ZHP od 1957r. Członek komisji 
Stopni Instruktorskich i Komisji Historycznej 
Hufca ZHP. Został wyróżniona odznaką za zasługi 
dla miasta Konina, odznaką za zasługi ZHP- Hufca 
Konin, odznaką Harcerską Służba Wielkopolsce. 

4. Radosław 
Karczewski 

Stowarzyszenie Domów 
Pomocy Społecznej 
„POMOC” 

Współzałożyciel - Wiceprezes Stowarzyszenia 
Domów Pomocy Społecznej „POMOC”  
w Koninie. Autor wielu projektów na rzecz 
aktywizacji i integracji seniorów. Od ponad 20 lat 
zawodowo związany z instytucjami świadczącymi 
pomoc i opiekę seniorom, mieszkańcom Konina. 
Od 12 lat kieruje ośrodkiem wsparcia dla osób  
w podeszłym wieku. 

5. Zofia Kasprzyk Rada Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo 
– Technicznych NOT  

Wicestarosta Klubu Politechniki Trzeciego 
Wieku przy Radzie FSNT NOT w Koninie. 
Urodzona 28.08.1945, zamieszkała w Koninie 
ul. Piłsudskiego 16/11. Wdowa, mama 2 dzieci, 
którzy mają swoje rodziny. Do czasu przejścia 
na emeryturę pracowała w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Kościelcu, jako starszy 
specjalista ds. pozaszkolnej oświaty rolniczej, 
dziedzictwa kulturowego wsi, współpracowała 
z Państwową Inspekcją Pracy, Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Współpracowała 
ze wszystkimi szkołami rolniczymi na terenie 
województwa. Do chwili obecnej współpracuje 
społecznie z Zespołem Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Kościelcu. Była ławnikiem Sądu 



Rejonowego w Kole przez jedną kadencję  
i przez trzy kadencje ławnikiem Sądu 
Okręgowego w Koninie. Była wiceprezesem 
Rady Ławniczej. Członek Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Rolnictwa  
Kościelcu. Od wielu lat mieszka w Koninie, 
(wcześniej w Kościelcu), angażuje się 
społecznie na rzecz Osiedla Mieszkaniowego 
przy ulicy Piłsudskiego w Koninie. Stara się 
być aktywna, pomocna, otwarta na współpracę 
na rzecz młodzieży dorosłych i osób starszych. 
Będąc emerytką kieruje się pewnymi zasadami: 
- Jesień życia to twórcza wiosna  
- Starsi ludzie to jest muzeum. Nieważna jest 
fasada a ważna zawartość 
- Życie jest po to żeby pożyć, nim  
w kołowrotku pęknie nić 
- Uczyliśmy się od tych co byli przed nami. 
Może i od nas pouczą się inni 
Szanuję życie rodzinne i tradycje 
- Żyję normalnie, nie pozuję na tych, którzy 
przytłaczają życie swoim bogactwem. 
Zawsze pracowała w doradztwie  rolniczym  
w gminie, powiecie, województwie, 
przechodząc kolejne awanse. Będąc czynną 
zawodowo pisała pierwsze programy unijne, 
dot. one najpierw  struktur unijnych,  
a następnie organizowała olimpiady n/t temat, 
dla uczestników Zespołów Przysposobienia 
Rolniczego. Po wstąpieniu Polski do UE pisała 
programy dotyczące kwot produkcyjnych  
i dopłat unijnych dla mieszkańców wsi, po 
szkoleniach organizowała olimpiady  
z rzeczowymi nagrodami dla zwycięzców 
(finansowanie zabezpieczały środki z pisanych 
programów UE). Te programy 
współorganizowała z ościennymi 
województwami – będąc liderem. Poprzez 
programy unijne pobudzała mieszkańców wsi 
do kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi, 
do odkrywania walorów ludowych, 
artystycznych, kulinarnych. Co roku w święto 
patronki śpiewu „Cecylii” odbywały się  
w pałacu spotkania z ludową kulturą. Odkryte-
promowane były na Dniu Otwartych Drzwi,  
w ostatnią niedzielę czerwca w Kościelcu 
(śpiew, rzeźba, koronki, hafty, prace 
rzemieślnicze, muzyka, pisarstwo). Ta 
promocja pozwoliła się rozwinąć, przeniosła 
się na grunt lokalny i obserwuje to  



z satysfakcją do dziś, że się rozwija na terenach 
wiejskich. Organizowała szkolenia, konkursy, 
olimpiady z zakresu BHP na wsi. Konkurs 
„Bezpieczna zagroda wiejska” jest 
organizowany do dziś przejęty od doradztwa 
przez PIP i KRUS. Była członkiem Rady 
Programowej przy Ministerstwie Rolnictwa  
w zakresie programów samokształceniowych 
dla młodzieży wiejskiej po ukończeniu 18 roku 
życia. Była członkiem komisji 
dopuszczających i państwowych w zakresie 
pozaszkolnej oświaty rolniczej. Pisała artykuły 
do rolniczej prasy. 

6. Jadwiga 
Lewandowska  

Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej 
„Razem” 

Jest aktywnym uczestnikiem grupy 
„Aktywność Seniora” prowadzonej przez 
Stowarzyszenie. Posiada duży zasób wiedzy  
z obszaru funkcjonowania osób w wieku 
senioralnym. Chętnie współpracuje  
i z zaangażowaniem inicjuje formy 
aktywizujące seniorów. Z uwagi na długoletni 
staż pracy w administracji rządowej im 
samorządowej posiada szeroką wiedzę  
z zakresu spraw kadrowych, socjalnych  
i społecznych o az funkcjonowania 
poszczególnych instytucji. W tym obszarze 
również chętnie służy pomocą innym seniorom 
w zakresie rozwiązywania ich codziennych 
spraw i problemów 

7. Kinga Lisicka  Stowarzyszenie 
Koniński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Jest członkiem zarządu  Konińskiego Uniwersytetu 
III Wieku, pełni funkcję sekretarza. Jest osobą 
kompetentną, aktywną, zainteresowaną 
działalnością senioralną.  

8. Zygmunt 
Michalak 

Rada Federacji 
Stowarzyszeń 
Naukowo – 
Technicznych NOT 

Członek Zarządu Politechniki Trzeciego Wieku 
przy Radzie FSNT NOT W Koninie. 
Opis doświadczeń:  
1965-1967- służba wojskowa: Szkoła Oficerów 
Rezerwy KBW Legnica,  
1967-1974 – nauczyciel szkół podstawowych 
w pow. słupeckim 
1974-1975 - pracownik Kuratorium Oświaty  
i Wychowania w Koninie. (Urząd 
Wojewódzki) -sprawy socjalno-bytowe 
pracowników oświaty w byłym woj. konińskim 
1982-2002- nauczyciel, wychowawca w SOSW 
w Koninie i nauczyciel w niepełnym wymiarze 
w szkołach: CKU, ZSG, ZSM, III LO, II LO, 
LO w Kole 
1982 - przewodniczący Komitetu 
Założycielskiego ZNP w Koninie  
- wiceprezes (2 kadencje) Zarządu Oddziału 



ZNP w Koninie 
- członek Okręgowego Zarządu ZNP  
Koninie-sprawy socjalno-bytowe pracowników 
Oświaty (2 kadencje) 
1977-1982 – Prezes Rady Zakładowej ZNP  
w instytucjach przy Kuratorium Oświaty 
1997-1981 – Wiceprezes i Sekretarz Zarządu 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Pawłówek” w Koninie 
1982-1987 – Członek Komitetu Socjalno-
Bytowego przy Wydziale Oświaty w Koninie    
Sekretarz Rady Seniorów I kadencji- 
współpracował z Młodzieżową Radą Miasta 
Konina oraz organizował spotkania seniorów  
z samorządami szkolnymi w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
na których starał się zmieniać wizerunek 
seniorów oraz przekonywał młodzież do 
szacunku wobec osób starszych. 
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP 

9. Marianna 
Przybył 

Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej 
„Razem” 

Od kilku lat udziela się społecznie w pracach 
podejmowanych na rzecz seniorów w społeczności 
lokalnej Konina. Jest zaangażowanym członkiem 
grupy „Strefa Seniora” prowadzonej przez 
stowarzyszenie, aktywnie działa również w klubie 
seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest 
liderem wielu przedsięwzięć na rzecz środowiska 
senioralnego podejmowanych przez 
Stowarzyszenie, między innymi zainicjowała 
współpracę seniorów z konińskimi przedszkolami 
podejmując ciekawe działania rozwijające 
integrację międzypokoleniową. Chętnie służy 
pomocą innym seniorom, jest życzliwa  
i empatyczna. 

10. Wiesława 
Raczyńska 

Związek 
Nauczycielstwa 
Polskiego 

Jest członkiem ZNP od 1965r. Długoletni dyrektor 
przedszkoli w Koninie. Po przejściu na emeryturę 
w 1998r. została członkiem ZNP w Sekcji 
Emerytów i Rencistów. Przez dwie kadencje pełniła 
funkcję przewodniczącej sekcji. Obecnie jest 
członkiem zarządu oddziału sekcji emerytów, pełni 
funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. 
Pełniła funkcję członka Rady Seniorów Miasta 
Konina powołanej Zarządzeniem Nr 72/2011 
Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011r. 
Wyróżniona między innymi odznaką za zasługi dla 
miasta Konina. 

11. Sabina Samolej Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 
Rejonowy Konin 

Od 2015r. pełni funkcję sekretarza Oddziału 
Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Koninie. Jest zaangażowana w pracę na rzecz 
ludzi chorych z cukrzycą. Bezinteresownie 
poświęca swój czas, jest osobą pracowitą, 
kompetentną, koleżeńską, obowiązkową, służy 



dobrą radą i pomocą. 
12. Alina 

Zajączkowska 
Stowarzyszenie 
Koniński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Wieloletni słuchacz Konińskiego Uniwersytetu III 
Wiek. Osoba energiczna, biorąca czynny udział  
w życiu środowiska senioralnego stowarzyszenia.  

 


