
BR.0012.7.1.2021 

Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Statutowej,  

które odbyło się w dniu: 29 stycznia 2021 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych członków komisji. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu (zdalny tryb 

obradowania). 

Temat posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie o nadanie tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Konina” dla śp. Grzegorza Jankowskiego.   

2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Konina o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Konina” dla śp. Romana Szymona Pawlickiego.   

Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

1. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie o nadanie tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Konina” dla śp. Grzegorza Jankowskiego.  

Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, cytuję: „Rozpatrzymy  wniosek 

dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie pana Leszka Sobieskiego, 

który zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina oraz do Przewodniczącego Rady Miasta 

o nadanie pośmiertne tytuł „Zasłużony dla miasta Konina” dla pana doktora Grzegorza 

Jankowskiego. Szanowni Państwo, pan doktor zmarł nagle, niespodziewanie, a że był 

postacią bardzo szanowaną nie sposób przejść wobec takiej tragedii obojętnie.  

Doceniany przez współpracowników, ale i dyrekcję Szpitala, stąd ten wniosek się 

pojawił. 

Ja pozwólcie Państwo postaram się przybliżyć postać pana doktora Jankowskiego, 

który od początku swoją drogę zawodową związał z Koninem. Pan doktor Grzegorz 

Jankowski urodził się w 1971 roku w Jarocinie, studia na wydziale lekarskim ukończył 

w Poznaniu na Akademii Medycznej w roku 1996 i od początku pracował w konińskim 

szpitalu. Tutaj odbywał staż zawodowy, a następnie pod kierownictwem doktora 

Andrzeja Ziajki rozpoczął specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie 

pierwszy stopień uzyskał w 2000 roku, a tytuł specjalisty w 2005 roku. 
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Szanowni Państwo, pan doktor objął stanowisko ordynatora oddziału anestezjologii 

i intensywnej terapii 1 marca 2009 roku. Kierował również zespołem kontroli zakażeń 

szpitalnych, bardzo ważny problem wszystkich szpitali w Polsce i naprawdę za sprawą 

pana doktora i zespołu, którym kierował, udało się znacząco ograniczyć liczbę zakażeń 

szpitalnych, które są zawsze trudne w leczeniu. To jest jeden z największych sukcesów, 

które pan doktor za życia osiągnął. Co ważne był zaangażowany z racji swojej 

specjalizacji w walkę o życie pacjentów, już nie tylko zdrowie, ale życie. Praca na 

oddziale intensywnej terapii jest szczególnie trudną, tak naprawdę zawsze balansuje 

się na granicy życia i śmierci, i zaangażowanie pana doktora w walkę do końca było 

bym powiedział niepowtarzalne. Ceniony przez współpracowników, bardzo 

szanowany i cieszący się dużą sympatią, z empatią, zaangażowany w pomoc zawsze 

w takiej sytuacji zdrowotnej rodzinom osób, które znajdowały się na granicy życia 

i śmierci. Tak się stało, że i ona przyszła po niego zupełnie niespodziewanie, zmarł 

mając zaledwie 49 lat.  

Wydaje się, że jego zaangażowanie w pracę w naszym konińskim szpitalu jest 

przykładne i rzeczywiście godne tego, żeby wyróżnić go takim tytułem, gdyż pracował 

w naszym konińskim szpitalu przez wszystkie swoje lata pracy zawodowej, walczą 

o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców tego miasta, choć mieszkał poza jego 

granicami.  

Chciałbym Państwa poprosić o poparcie tego wniosku. Uzasadnienie, które 

do Państwa skierowałem, to zawsze to jest tak, że zawsze są pewne sugestie, które 

mogłyby poprawić jakość tego tekstu, ja takie też chciałbym zaproponować.” 

O głos poprosił radny Zenon CHOJNACKI. Powiedział, cytuję: „Ja bym chciał tutaj 

zdecydowanie jeszcze wzmocnić głos pana przewodniczącego. Chcę tutaj mówić nie 

tyle jako wiceprzewodniczący rady miasta, jako samorządowiec, ale po prostu jako 

człowiek powiem tak, miałem szczęście czy nieszczęście, bo to zawsze pobyt w szpitalu 

osoby bliskiej jest czymś trudnym, ale mogłem poznać pana doktora właśnie od strony 

jego zaangażowania w potrzeby ludzkie. Sam przeżyłem dramat z odejściem bliskie mi 

bardzo osoby i bezpośrednio osobą zaangażowaną przy ratowaniu życia mojej mamy 

był pan doktor. Nie chcę oceniać jego kompetencji medycznych, bo na tym po prostu 

zwyczajnie się nie znam, natomiast chcę oceniać jego kompetencje ludzkie. I muszę 

powiedzieć, że tutaj z pewnością taka postać zasługuje na wyróżnienie, taka postać 

zasługuje na uhonorowanie i jest mi bardzo przyjemnie. Uważam, że to jest pewnego 

rodzaju przejaw też takiej sprawiedliwości i wdzięczności z naszej strony, żebyśmy 

chociaż właśnie w taki sposób uhonorowali tego człowieka, a w pewnym sensie 

wskazując drogę innym lekarzom by czerpali wzór z człowieka, którego niestety już 

między nami nie ma.” 
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Przewodniczący Komisji Wiesław STEINKE powiedział: „Dziękuję uprzejmie. Tak się 

składa, że oczywiście pamiętam te trudne chwile, które pan przeżywał i też starałem 

się go w tym wszystkim wspierać. Dziękuję za pana głos, który potwierdza to, że 

empatia, którą prezentował doktor Jankowski w kontakcie z pacjentem, z jego rodziną 

była wyjątkowa.  Ja życzyłbym każdemu ażeby takie pokłady współczucia potrafił 

w sobie znaleźć. To nie są rzeczy łatwe, a rzeczywiście tak jak powiedział pan 

przewodniczący, zasługują na uznanie i wspomnienie o tym, szczególnie po śmierci.” 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Statutowej poddał pod głosowanie wniosek o nadanie 

tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina” dla śp. Grzegorza Jankowskiego. 

Komisja jednogłośnie - 6 głosami „za” wniosek zaopiniowała pozytywnie. 

2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Konina o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Konina” dla śp. Romana Szymona Pawlickiego.  

Kolejno Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, cytuję: „Kolejną postacią 

jakże ważną w życiu naszego kraju i jego transformacji, jest niedawno zmarły Szymon 

Pawlicki, myślę że wszystkim Państwu znamy. W tej sprawie zwrócił się do mnie pan 

prezydent Piotr Korytkowski.” 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję; „Zdecydowałem się 

złożyć do pana przewodniczącego wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta 

Konina” dla pana Romana Szymona Pawlickiego, natomiast używał rzeczywiście 

powszechnie imienia Szymon. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy zaplanowaną Komisję 

Statutową, biorąc pod uwagę, że pan Szymon Pawlicki zmarł w poniedziałek, 

zdecydowałem o tym żeby zawnioskować, aby rozpatrzeć również i zaopiniować 

wniosek o nadaniu tego tytułu panu Szymonowi Pawlickiemu. 

Proszę Państwa jest to znana osoba w Koninie, w regionie, ale i również w całym kraju. 

Pozwólcie Państwo, że przedstawię uzasadnienie tego wniosku. 

Roman Szymon Pawlicki – koninianin, aktor, działacz społeczny, aktywny działacz NSZZ 

„Solidarność” i opozycjonista w czasach PRL, współpracownik prezydenta RP Lecha 

Wałęsy. 

W końcu lat 50. kierował Powiatowym Domem Kultury w Koninie, był założycielem 

i reżyserem kabaretu „Koński Ogon”. W latach 1965-66 występował w Teatrze Ziemi 

Krakowskiej w Tarnowie, w latach 1966-67 w Teatrze im. Mickiewicza w Częstochowie, 

w latach 1967-69 i 1970-73 Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, w  latach 1969-70 

Teatrze Polskim w Bydgoszcz, w roku 1973 Teatrze Ziemi Gdańskiej w Gdyni, w latach 

1979-80 Starym Teatrze w Krakowie. W latach 1974-79 i 1980-81 związany z Teatrem 
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Dramatycznym w Gdyni. Będąc jego aktorem, został członkiem Międzyzakładowego 

Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. 

Internowany w stanie wojennym. Po zwolnieniu z więziennego szpitala w Bydgoszczy, 

decyzją Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie wrócił na teatralne 

sceny. Występował jednak dla publiczności w świątyniach i w prywatnych 

mieszkaniach. Pracował jako cieśla, a dla podziemnej „Solidarności” jako drukarz. 

W 1989 roku współorganizator Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku, przewodniczący 

Biura Kultury Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  

W latach 1990-94 był radnym Rady Miasta Gdyni, pełnił też funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady. Pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, działał 

w Lidze Morskiej i Rzecznej. Od 2000 roku byłem emerytem. Na miejsce zamieszkania 

wybrał Ślesin. 

Chętnie współpracował z młodymi ludźmi, brał udział w lokalnych wydarzeniach, 

angażował się w niezależne produkcję filmowe, wystąpił na przykład w teledysku 

Kamila Wasickiego „Każdy milczy o czym innym”. Z jego inicjatywy przed konińskim 

ratuszem stanął pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 2011 roku honorowy 

gospodarz Salonu Poezji Anny Dymnej w Konińskim Domu Kultur. 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku, Srebrnym 

Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”  (2007 rok), Krzyżem Wolności 

i Solidarności (2015 rok). 11 marca 2012 roku zarząd Związku Artystów Scen Polskich 

jednogłośnie uchwałą przyznał mu Honorową Plakietę z napisem: „Koledze 

Szymonowi Pawlickiemu, artyście, działaczowi społecznemu wielce zasłużonemu dla 

szlachetnej idei Solidarności”. 

Zmarł 25 stycznia 2021 roku w wieku 85 lat w konińskim szpitalu. 

Szanowni radni, to postać absolutnie nietuzinkowa i mimo, że na koniec swojego życia 

wybrał Ślesin, naszą sąsiednią gminę, gdyż sercem zawsze był blisko wody i gdyż był 

zapalony wodniakiem, stąd i pewnie wybór Ślesina na ostatnie lata swojego życia, 

natomiast obecność w Koninie jego była bardzo widoczna. 

I tak jak w uzasadnieniu napisałem, to z jego inicjatywy w tej chwili mamy gdzie 

składać kwiaty 11 Listopada, chodzi właśnie o popiersie Józefa Piłsudskiego, które stoi 

przed konińskim Ratuszem to jego inspiracja, ale i to osoba, która włączała się w inny 

sposób w życie społeczne, w życie kulturalne, bo ta kultura jemu była bardzo bliska, 

włączał się we wszystkie wydarzenia, które właśnie w tej sferze były organizowane 

w Koninie.  
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Dlatego też proszę wysoką komisję o pozytywne zaopiniowanie tego wniosku, tak 

abyśmy mogli na najbliższej sesji przyznać Szymonowi Pawlickiemu tytuł „Zasłużony 

dla miasta Konina”.”  

Przewodniczący Komisji podziękował za przybliżenie sylwetki i życia pana Szymona 

Pawlickiego. Dodał, cytuję: „To jest tak, że dopiero czasami po śmieci dowiadujemy się, 

czy przypominam sobie jak wiele dany człowiek znaczył w życiu społecznym, nie tylko 

społeczności lokalnej, ale jak się okazuje całego kraju. I taką postacią niewątpliwie był 

Szymon Pawlicki.” 

Kolejno o głos poprosił radny Wiesław WANJAS. Powiedział, cytuje: „Pozwolę sobie 

powiedzieć o Szymonie Pawlickim, bo znaliśmy się. To co powiedział pan prezydent 

jest wszystko aktualne, bardzo ważne, ale Szymon Pawlicki był nie tylko członkiem 

zarządu, on był członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 

To była grupa 17 osobowa, wśród której był Szymon Pawlicki i on tam był jako jedyny 

przedstawiciel kultury polskiej w tym prezydium. Tak że to naprawdę dla nas, dla 

Konina, miasta z którego wywodził się Szymon Pawlicki, gdzie się urodził, to jest 

bardzo dużo wyróżnienie. 

Następnie, jeżeli mówimy o „Zasłużonym dla miasta Konina”, pan prezydent sporo 

rzeczy wymienił, ale chciałbym dodać jeszcze coś takiego, które by świadczyło o tym, 

że Konin był dla niego bardzo ważny. W tym czasie, szczególnie gdy był członkiem 

teatru, aktorem teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu, wiele odbywało się tutaj 

seansów teatralnych, przedstawień teatralnych właśnie wyjazdowych z Kalisza, które 

inspirował i przedstawiał między innymi Szymon Pawlicki.  

Nie będę mówił już, bo pan prezydent praktycznie wszystko powiedział, był to 

człowiek, któremu dobro Konina, dobro człowieka, Konina i Polski leżało bardzo na 

sercu. W pełni popieram ten wniosek.”  

Następnie głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK cytuję: „Chciałbym serdecznie 

podziękować panu prezydentowi za złożony wniosek. Jako osoba z młodego 

pokoleniach tym momencie czuję, że miałem zaszczyt poznać naprawdę wielką osobę, 

osobę historyczną, którą tak odbieram, która w sposób szczególny była zaangażowana 

w cały ruch solidarnościowy, który dla mnie był, jest tylko historią. Uczyłem się tylko 

tego w szkole, natomiast to była osoba, od której można było się uczyć patriotyzmu.  

Dlatego mam również gorącą prośbę do pana prezydenta, jeżeli już uczniowie wrócą 

do szkół, wyjdziemy lockdownu, jeżeli będzie taka możliwość, aby w Konińskim Domu 

Kultury odbył się jeszcze seans filmu, który był dedykowany właśnie świętej pamięci 

Szymonowi Pawlickiemu „Wspomnienie to cicha nuta”, realizowany przez pana Mosia 

z Konińskiego Domu Kultury. Abyśmy być może jeszcze raz przeżyli, wspomnieli jego 
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pamięć, ale też żeby przypomnieć młodemu pokoleniu i przedstawić osobę, którą 

mieliśmy zaszczyt gościć u nas w Koninie, która była zaangażowana, była takim 

wzorem patriotyzmu i obywatelskiej postawy.” 

Przewodniczący komisji Wiesław STEINKE powiedział, iż Prezydent Miasta Konina 

potwierdza, że wystąpi z taką inicjatywą. 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI dodał, cytuję; „Oczywiście tutaj jeżeli 

chodzi o tą prośbę pana radnego Bartosza Małaczka, jak najbardziej będziemy 

popularyzować tą postać, szczególnie właśnie wśród tego młodego pokolenia, które 

w tej chwili wchodzi w dorosłe życie i ten film rzeczywiście jest pozostałością, 

wspomnieniem po Szymonie Pawlickim.  

Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, nie powiedziałem, bo mówiłem 

o jego rysie biograficznym, natomiast to co najważniejsze nie powiedziałem, on urodził 

się w Koninie i zawsze koninianinem był, mimo że przebywał w różnych miastach 

w całej Polsce, a na koniec wybrał Ślesin, to jego serce absolutnie należało do Konina 

i tutaj też zostanie, bo pochowany będzie w najbliższą sobotę na cmentarzu przy ulicy 

Kolskiej.” 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Statutowej poddał pod głosowanie wniosek o nadanie 

tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina” dla śp. Romana Szymona Pawlickiego. 

Komisja jednogłośnie - 6 głosami „za” wniosek zaopiniowała pozytywnie. 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Obradom przewodniczył 

Przewodniczący 

Komisji Statutowej 

Wiesław Steinke 

Protokołowało 

Biuro Rady Miasta 

M. Trzcielińska 
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