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Protokół Nr 44/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 42/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 42/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 9 czerwca 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.45 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu i Zenon Chojnacki – przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, którzy prowadzili komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecny był radny Krystian Majewski. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LIX sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok 

(druk nr 793); 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Przewodniczący Tomasz Andrzej Nowak otworzył dyskusję nad omawianym projektem 

uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Chciałbym wiedzieć, na ile zmieniła się, już nie chcę powiedzieć pogorszyła się, 
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ale pewnie w tym przypadku te pojęcia będą oznaczały to samo, pogorszyła się nasza 

sytuacja? Myślę oczywiście o sytuacji naszego budżetu. My wiemy, że wzrost 100%, to 

jest problem osób, którzy zaciągali kredyty i muszą spłacać te kredyty, w takiej sytuacji 

żyjemy. Z pewnością również ta sytuacja jest analogiczna i wstępuję również 

w samorządach. Przy naszym zadłużeniu poważnym, w jaki sposób to przekłada się na 

nasze bieżące płatności? Być może w tym momencie jak by pan nie dysponuje tymi 

danymi, ja rozumiem trzeba by było tutaj sięgnąć po dane, ale być może pan jest tyle 

przygotowany, żeby chociaż nam zarysować, na ile ta nasza sytuacja jest trudniejsza 

właśnie ze względu na wzrost kredytów?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „Tak oczywiście, 

z zaistniałą sytuacją w związku z inflacją i tym, co się dzieje na rynku 

z oprocentowaniem, jakie dzisiaj funkcjonuje, kilkakrotnie większym w porównaniu 

z tym, co było w zeszłym roku. Przypomnę, w poprzednim roku mieliśmy 

przeznaczone na obsługę długu publicznego 3.880.000,00 zł, zrealizowanych było 

2.720.000,00 zł, z czego w tym roku było zaplanowane 5.250.000,00 zł, a już wiemy, że 

na pewno o kolejne kilka milionów będziemy musieli na najbliższych sesjach tą kwotę 

na obsługę długu zwiększać, tak że jest to realne kilkukrotnie większe obciążenie.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Wynikiem głosowania – 8 radnych „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się – Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok. 

Wynikiem głosowania – 5 radnych „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się – Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok 

Wynikiem głosowania – 3 radnych „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się – Komisja 

Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu miasta Konina za 2021 rok. 
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Pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 798); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-

2025 (druk nr 799). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie, co do dochodów – budżet gminy część druga - 

przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku Chopina. Czego to dotyczy? 

To są jakieś oszczędności?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „Jest to wniosek 

ZDM. Są to wydatki, które niewygasły z upływem roku 2021. Nie zostaną zrealizowane 

do końca czerwca tego roku. Tutaj pozwolę sobie odczytać „przebudowa” oświetlenia 

parkowego na terenie Parku Fryderyka Chopina w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej Park imienia Fryderyka Chopina i teren od zachodniej 

części, znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz na 

podstawie wydanej opinii występujemy do Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy 

w celu uzyskania decyzji związanej z wyrażeniem zgody na modernizację i montaż 

nowej infrastruktury oświetleniowej. Na chwilę obecną ZDM oczekuje na opinię od 

wyżej wymienionej instytucji to są te środki niewygasające.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Proszę państwa tak trochę myślałem, ale nie byłem pewien, 

ponieważ wystąpiłem z inicjatywą, żeby wykonać nową dokumentację techniczną na 

oświetlenie w Parku Chopina, które jest bardzo stare i chcieliśmy przy okazji zrobić też 

nowe oświetlenie wokół pomnika za parkiem, ale to już jest decyzja nie tylko 

konserwatora zabytków, ale także Komisji Rabinicznej. Od trzech miesięcy Komisja 

Rabiniczna nie odpowiada na nasze pisma, więc sprawa się troszeczkę zatrzymała.” 

Radni nie mieli innych pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykreślenia z uchwały 

nieistniejących nazw ulic (druk nr 788). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykreślenia z uchwały nieistniejących nazw 

ulic. 

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie 

(druk nr 789). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Zgłosiłem tą inicjatywę, myślę że ona się dobrze łączy, ponieważ 

obok mamy Józefa Piłsudskiego, generała Sikorskiego, Armię Krajową, Rotmistrza 

Pileckiego, więc te Orlęta Lwowskie będą dobrze pasować. Może to nie jest dobry czas, 

żeby zgłaszać takich patronów, ale to nie nasza wina, że jest wojna na Ukrainie, akurat 

tutaj wtedy Orlęta Lwowskie walczyły z Ukraińcami, którzy chcieli zająć sobie Lwów dla 

siebie i tak wyszło, jak wyszło. Państwo dostaliście uzasadnienie, nie będę już go 

czytał.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie. 

Sprawy bieżące 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: „Pan 

prezydent zwrócił się do Komisji Praworządności z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie zasadności utrzymywania nazwy plac Pamięć Ofiar Katynia. W 1992 roku 

Rada Miejska w Koninie podjęła uchwałę, która nadała, cytuję: jednemu z placów na oś. 

Bema nadaje się nazwę „Pamięci Ofiar Katynia”. Próbowałem ustalić, któremu to placowi 

nadano tą nazwę, tak właściwie zgodnie z definicją placu, nie ma tam takiego placu. 

Wśród bloków przy ulicy Józefa Bema też nie ma nawet skweru, który mógłby nosić 

takie miano. Rozmawiałem z napotkanymi mieszkańcami, nikt nie kojarzy, żeby taki 

skwer, czy plac tam kiedyś był. Rozmawiałem również z administracją pobliskiej 

spółdzielni mieszkaniowej, również nikt nie potrafił wskazać takiego placu. Dodam, że 
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w 2012 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nadając skwerowi na osiedlu Glinka 

przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica nazwę 

„Skwer Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, więc utrzymywanie dwóch obiektów 

o podobnej nazwie, gdzie jednego nie da się zidentyfikować wydaje się niezasadne, 

tym bardziej pod kątem prowadzenia również tej ewidencji miejscowości, ulic, 

adresów, harmonizowania tych baz z bazami GUS i Państwowego Rejestru Granicy 

wdaje się zasadne wykreślenie tej nazwy. Aczkolwiek jest to bardzo kontrowersyjne 

z uwagi na pamięć ofiar Katynia, stąd pytanie pana prezydenta do państwa radnych, 

czy podjąć działania w celu przygotowania uchwały w tym zakresie.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak 

poinformował, że członkowie Komisji Praworządności zapoznali się z wyjaśnieniami 

pana kierownika dotyczącymi likwidacji w przestrzeni miasta Konina nazwy „Plac 

Pamięć Ofiar Katynia.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Proszę państwa jest z nami na sali dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Z. Urbanowskiej pan Damian Kruczkowski, ale zanim ... 

Ja jeszcze chciałbym poruczyć jeden temat, ponieważ dostaliśmy wszyscy na e-maila 

raport o stanie miasta i ja tylko chciałem na szybko poruszyć sprawę, która mi się 

rzuciła w oczy, ponieważ ta sprawa dotyczy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu akurat 

i to jest strona 41 sport, turystyka i kultura fizyczna. Więc chciałbym zgłosić swoją 

uwagę, ponieważ jest tutaj sporo szczegółów dotyczących imprez sportowych, ścieżek 

rowerowych, nawet są z dokładnością ile mają kilometrów poszczególne ścieżki. 

Przypominam, że jest to raport o stanie miasta, czyli też pewne rzeczy powinny być, że 

tak powiem stałe opisane i kiedy dochodzimy do sprawy zabytków to mamy napisane, 

że zrealizowany został drugi etap projektu oznakowania zabytków - 7 zabytków 

zostało oznakowanych tablicami. Konsultowało to Towarzystwo Przyjaciół Konina i jest 

napisane, że na ratowanie zabytków miasto przeznacza dotacje i tak dalej. Ale pani 

kierownik, jeśli można zgłosić uwagę, to w takim razie powinno być napisane, ile tych 

zabytków jest, ile z nich jest w rejestrze, ile jest w innej ewidencji, a później ta 

informacja, bo jeżeli to jest raport o stanie miasta to przynajmniej ja tak uważam, 

powinien opisać rzeczywistość zastaną plus działania, a tu są tylko właściwie działania 

i kilka obiektów jest wymienionych. Nie czytałem jeszcze wszystkiego tak dokładnie, bo 

ten raport jest przewidziany do omawiania na sesji, ale może już przed sesją 

chciałbym uniknąć, żeby coś tam uzupełnić, bo to było wielokrotnie zgłaszane 

i uważam, że przy zabytkach powinno być też, jeżeli piszemy tutaj takie szczegóły, że 

po Koninie oprowadzają – dokładnie jest 7 terenowych przewodników, to powinniśmy 
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przy działaniach napisać, że miasto Konin podjęło w 2019 roku Uchwałę Nr 222 

o dotowaniu na Starówce właścicieli wszelkich budynków w tym głównie zabytkowych, 

to jest na stronie rewitalkonin.pl, to są działania miasta już takie poważne, 

wychodzące w stronę też właścicieli zabytków. Te dwie rzeczy powinny być uważam 

tutaj uzupełnione, jeśli można zgłosić taką uwagę. Więc to tyle w tej sprawie, jeśli 

chodzi o raport o stanie miasta. 

Teraz zapraszam na mównicę pana dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Damiana 

Kruczkowskiego, ponieważ wpłynął do komisji w kwietniu 2022 roku list i to jest list od 

pana radnego Krystiana Majewskiego członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

napisał go do nas do komisji, do mnie, a wcześniej te sprawy były omawiane 

medialnie, więc jesteśmy zobowiązani, jako komisja zaprosić pana dyrektora. 

Dziękujemy za przybycie, aby się odnieść do tych stwierdzeń, czy zarzutów, które 

zostały postawione. Pan dyrektor dostał ten materiał?” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Tak dostałem całkiem niedawno” 

Kontynuując przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK powiedział, cytuję: „Jeśli można, to proszę się odnieść do tego. Czy to tak 

rzeczywiście jest, jak jest napisane, albo czy już się coś zmieniło? Bo są to określone 

argumenty.” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Szanowni państwo. Nie zmieniło się zbyt wiele, bo niewiele mogło się zmienić, 

dlatego że te argumenty są bezzasadne w moim mniemaniu i to jest nie tylko moja 

opinia, ale opinia też zespołu, ale i wielu mieszkańców miasta, również czołowych 

bibliotek chociażby w Wielkopolsce takich jak Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka 

Raczyńskich, czy Biblioteka Uniwersytecka, z którymi na bieżąco współpracujemy 

i realizujemy wiele projektów, ale też mamy zamiar realizować kolejne. 

Przede wszystkim odniosę się do tego zarzutu pod tytułem, czy potrafią państwo 

wymienić spotkanie z prawicowym politykiem, dziennikarzem lub publicystą 

zorganizowane w ostatnich trzech latach w murach biblioteki publicznej. I wskazany 

jest tutaj, że gościły na przykład w bibliotece takie osoby jak Henrike Hahn z ramienia 

partii Zielonych, czy Tomasz Sekielski. I jakby tutaj słusznie pan radny Majewski 

zauważył w tym piśmie, że biblioteka to nie jest mój prywatny folwark i nigdy tak jej 

nie traktowałem i wszystko, co robię raczej o tym świadczy. Po pierwsze nie ja 

wybieram gości, którzy są gośćmi biblioteki. Tomasz Sekielski akurat był wyborem 

mieszkańców, bo było to spotkanie realizowane w ramach Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego „Konin lubi książki”, dostajemy zazwyczaj listę już przygotowaną 
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pochodzącą właśnie z wniosków i wyborów mieszkańców. Pani Henrike Hahn z kolei 

została zaproszona nie przez bibliotekę i nie biblioteka była organizatorką tego 

spotkania, albo pani Mirosława Stępień, myśmy jeszcze na tym zarobili, bo 

wynajmowaliśmy salę. I najczęściej tak to się właśnie odbywa, wszystkie te spotkania 

są albo organizowane, bo ktoś przychodzi i pyta, bo ktoś przychodzi i prosi, ja nie 

widzę najmniejszego problemu, dla którego pan Krystian Majewski nie mógłby przyjść, 

zaproponować, albo pani Krystyna Leśniewska, czy pani Katarzyna Jaworska 

zaproponować kogokolwiek, gwarantuje że nie odmówię. Było u mnie wielu radnych 

z zapytaniem, z propozycją, była pani radna Kosińska, był pan radny Wanjas, był pan 

radny Piguła po pomoc i też ją otrzymał. Przed nikim nie zamykam drzwi i na nic się 

nie zamykam, również mam na tyle otwarty umysł wydaje mi się i na tyle otwartą 

osobowość, że jestem w stanie przyjąć w progach biblioteki każdego, mając 

świadomość, że biblioteka jest miejscem nas wszystkich i jako tacy mamy prawo 

przyjść i zaproponować kogoś, z kim chcielibyśmy się spotkać, z kim chcielibyśmy 

rozmawiać. Do końca nie jestem przekonany, czy akurat biblioteka jest miejscem dla 

polityków, ale zasadniczo nie mnie to oceniać, jeżeli pojawia się taka propozycja, 

dlaczego nie. Byli u nas faktycznie politycy Lewicy, byli politycy liberalni, wszystko to 

działo się, nie jest z mojej inicjatywy, nie z mojego własnego widzimisię było 

realizowane na prośbę mieszkańców. 

Zadaniem biblioteki nie jest organizowanie święta szałasów. Przyznam szczerze, że nie 

przypominam sobie takiego wydarzenia, żeby biblioteka organizowała święto 

szałasów, żydowskie święto zresztą. Mało tego nikt nie organizował święta szałasów, 

bo nie ma w Koninie Żydów. Spotkanie, które się odbyło było na prośbę pani doktor 

Jolanty Kmieć, która przebywa od paru lat w Niemczech i tam pracuje z dziećmi 

polonijnymi, zostało zorganizowane coś na kształt przypomnienia i wskazania, 

pokazania jak takie święta się dawniej odbywały, tym bardziej, że miasto przejęło 

synagogę, więc od czasu do czasu warto coś takiego pokazać i temu też nie mam 

zamiaru się sprzeciwiać. Gdybyśmy chcieli zorganizować cokolwiek innego jestem na 

to jak najbardziej otwarty. Zresztą mieliśmy piękną wystawę mszałów rzymskich, które 

wyszły z użycia zorganizowaną przez jednego z mieszkańców gminy Krzymów z jego 

głównie zasobów. Ale mieliśmy też wykład i żałuję, że na tym wykładzie było tak 

niewielu radnych, bo był bardzo ciekawy, prowadziła go pani profesor Kalina 

Wojciechowska profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, mówiła o roli kobiety 

w Biblii i nie był to żaden ideologiczny wykład, po prostu wspominała o kobiecych 

postaciach biblijnych. 

Biblioteka ma zobowiązania wobec historii Konina. Gdyby któryś z państwa 

inicjatorów tego listu przyszedł do mnie, zapytał wprost nie idąc do mediów 

w pierwszej kolejności, to ja zaprowadziłbym do czytelni, pokazałbym nasze nabytki, 
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pokazałbym nawiązywanie współpracy z ośrodkami kulturalnymi, akademickimi, 

opowiedziałbym o planach i działaniach, które zresztą publikujemy na stronie, na 

Facebooku, jak również w Konińskim Archiwum Społecznym jest „od groma”, pozwolę 

sobie użyć kolokwializm, bo wszyscy mamy świadomość, a w szczególności pani 

kierownik czytelni, że obowiązkiem biblioteki, owszem jest dbałość o naszą regionalną 

miejscową historię. Na jesień mamy zaplanowaną we współpracy z Uniwersytetem 

Adama Mickiewicza i Biblioteką Uniwersytecką, dzięki zresztą moim prywatnym 

kontaktom konferencję, sympozjum poświęcone Zofii Urbanowskiej, ponieważ na 

uniwersytecie pracuje wielu polonistów, wielu profesorów, akademików, którzy tą 

tematyką się zajmują, więc jeżeli państwo mieliby ochotę włączyć się w organizację 

tego wydarzenia to bardzo chętnie, ponieważ ma ono charakter otwarty i niebawem 

będziemy zbierać listę prelegentów. 

Jeżeli chodzi o monografię niech trupem padnę tutaj, jeżeli nie rozmawiałem o tym 

wcześniej z czołowymi historykami, bądź regionalistami miasta. Wielokrotnie z panem 

Rybczyńskim, kilkukrotnie z panem Łojko, z państwem Gruszczyńskimi, rozmawiałem 

też i z władzami miasta, natomiast nie ja muszę być wyłącznie inicjatorem takiego 

działania. Bardzo chętnie siądę do stołu i będę rozmawiał z kimkolwiek, ktokolwiek 

przyjdzie i zaproponuje takie działania, wskaże autorów artykułów, wskaże środki 

finansowania. Sam mogę oczywiście też działać w tej materii, aby to działanie zostało 

zrealizowane, ponieważ wielokrotnie w rozmowach chociażby właśnie na łonie 

Towarzystwa Przyjaciół Konina wskazywałem, że mamy „Civitas Konin”, który jest tylko 

częścią historii doprowadzoną do XVIII wieku i później niewiele się zadziało. Więc tutaj 

ponawiam jakby zaproszenie do współpracy, bo tak jak powiedziałem i możemy 

zapytać każdego z moich pracowników, drzwi mojego gabinetu zawsze są otwarte, 

zamknięte są tylko wtedy, kiedy odbywa się jakieś spotkanie, bądź rozmawiam przez 

telefon i niekoniecznie chciałbym, żeby wszyscy słyszeli. 

Mam świadomość, że powierzchownie poruszyłem zagadnienia związane z Miejską 

Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Tak bardzo powierzchownie, 

ponieważ działalność kulturalna to jedno, ale fundamentalną działalnością biblioteki 

zgodnie z ustawą jest gromadzenie, przechowywanie i upublicznianie materiałów 

bibliotecznych, co znowu niech trupem padnę dzieje się od 3 lat, nie na 100%, dzieje 

się na 200%, 500% albo i 1000%. I to z kolei jest widoczne właśnie nie tylko 

w Wielkopolsce, ale i w Polsce, dzięki czemu nawiązujemy relacje i kontakty, ale też 

współpracę z bibliotekami z całego kraju, nie tylko ośrodkami kulturalnymi tutaj 

w regionie. Więc oprócz tej działalności wskazanej tutaj przez radnego Majewskiego 

należałoby jeszcze powiedzieć o modernizacji - modernizacji czytelni, wypożyczalni 

audiowizualnej, modernizacji galerii, która w tej chwili się odbywa, modernizacji sali 

wystawowej. 
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W tej chwili odpowiedzieliśmy też na potrzeby obywateli Ukrainy, którzy mieszkają 

tutaj, nie wydaliśmy proszę państwa ani złotówki na książki ukraińskie, a mamy ich już 

blisko pół tysiąca i naprawdę mamy dzięki temu dodatkowych czytelników, którzy 

przychodzą i wypożyczają. Wypożyczają te książki dzieci, mało tego nie wypożyczają 

wyłącznie ukraińskich książek, wypożyczają też książki polskie i chwała im za to, 

zwłaszcza dzieciom, bo uczą się języka, będzie im łatwiej w naszym środowisku 

funkcjonować. 

Nie bardzo naprawdę rozumiem, dlaczego tutaj jestem i dlaczego tłumaczę się z tego, 

że nie jestem jeleniem, tak to odczuwam. 

W piśmie jest prośba o program, mianowicie mowa jest, że nie czcimy odpowiednio 

patronów roku. Ja tak na szybko przygotowałem, natomiast przygotuję odpowiednio 

materiał do tego i wyślę panu przewodniczącemu e-mailem, ale pozwolę sobie 

odczytać co realizuje biblioteka. Od razu nadmieniam, że na program prac w czytelni, 

w wypożyczalni głównej, czy w filiach nawet nie chcę mieć zbyt dużego wpływu, bo 

uważam, że każdy z kierowników tych komórek jest osobą, która przede wszystkim ma 

na uwadze to, co zostało zapisane w ustawie. Przede wszystkim propagowanie 

czytelnictwa, w związku z czym mam pełne zaufanie zarówno do pań z czytelni, 

z wypożyczalni, do pani kierownik filii i do tych programów, które one przedkładają. 

Mamy na przykład realizację projektu za blisko 18 tys. zł, z czego 13.500 zł jest to 

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

„Co słonko widziało” promocja twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci. Realizacja od 

10 marca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. Celem zadania jest popularyzacja 

twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej, poprzez ciekawe i wartościowe formy 

promocji czytelnictwa, co przyczyni się do utrwalenia tożsamości kulturowej, 

wzmocnienia kompetencji czytelniczych i rozbudzania oraz zaspokojenia potrzeb 

literackich najmłodszych odbiorców kultury do lat 12, którzy mieszkają na terenie 

Konina i powiatu konińskiego. I tu są wymienione działania, śpiewająca biblioteka, 

konopteka, spotkania literacko-muzyczne z Edytą Zarembską i Robertem Zarębskim. 

Dwa spotkania, one się już odbyły i cieszyły ogromnym zainteresowaniem i pewnie je 

powtórzymy. Będziemy się starać je powtarzać już w ramach budżetu, bądź być może 

przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Liliowe kulinaria - lato na talerzu - 

autorskie warsztaty kulinarne dla dzieci, inspirowane wierszykami z książki Marii 

Konopnickiej „Co słonko widziało”, prowadzone przez Lilianę Kopczyńską-Olbryś. Być 

może państwo widzieli, bo tych warsztatów pełno jest u nas na Facebooku i na stronie, 

cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ w sposób ciekawy, oprócz tego, że 

zachęcają do czytelnictwa, myślę, że co niejednego niejadka zachęcą do zjedzenia 

posiłku. Z Konopnicką w bibliotece - cykl warsztatów literackich i sensorycznych dla 
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dzieci, złożony z modułów wiosna, lato, jesień, zima, prowadzony przez bibliotekarzy 

w Koninie pod nadzorem bibliotekarza, który jest ekspertem w dziedzinie literatury dla 

dzieci, pedagogiem, filologiem literatury polskiej. Zajęcia zostaną przeprowadzone 

w oparciu o twórczość Marii Konopnickiej między innymi „Co słonko widziało” 

i „Na jagody”. Biblioteczne ogrodowisko, impreza plenerowa przeprowadzona przez 

bibliotekarzy w bibliotecznym ogrodzie, inspiracje wierszami Marii Konopnickiej 

„Nasze kwiaty”, „Pszczółki”, „Choinka w lesie” i innymi. Malowanie, wycinanie 

poczęstunek dla dzieci, spotkanie z pszczelarzem. Podczas imprezy zostanie 

posadzona choinka, która będzie rosła razem z dziećmi. Tak też się stało, dzieci 

podczas wizyty w bibliotece będą miały możliwość obserwowania jej i dbania o nią, 

ozdabiania przy okazji świąt. Choinka dostała imię Marysia. Powiatowy konkurs dla 

dzieci na wykonanie książki sensorycznej, konkurs plastyczny ogłoszony zostanie dla 

grup dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz ich opiekunów, nauczycieli 

wychowania przedszkolnego z przedszkoli, które są partnerami projektu oraz 

pozostałych przedszkoli z Konina i powiatu konińskiego. 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu książki sensorycznej o tematyce związanej 

z wierszami bądź opowiadaniami dla dzieci Marii Konopnickiej „Sensoryka Smyka”. 

Wielka wystawa podsumowująca zadanie, na wystawie wyeksponowane zostaną 

przedmioty wykonane przez dzieci w ramach warsztatów. Wystawę będzie można 

oglądać na żywo przez miesiąc od dnia zakończenia zadania w formie wirtualnej 

dostępnej na podstronie dla dzieci i rodziców biblioteka dzieci. Dalej mamy 

„Ekologiczna książka sensoryczna”. Wystawy i tutaj akurat radni, pan Krystian 

Majewski, pani Krystyna Leśniewska i pani Katarzyna Jaworska ubiegli nas, ponieważ 

1 kwietnia skierowali do mediów albo za pomocą mediów do mnie list otwarty, bo na 

poniedziałek, a to się odbyło w piątek, na poniedziałek mieliśmy zaplanowaną 

wystawę o Józefie Mackiewiczu. Proszę mnie poprawić, ale nie widziałem żadnego 

z państwa, abyście tą wystawę oglądali, a mieliśmy bardzo ciekawe eksponaty i sądzę, 

że niejeden z nas mógłby wiele się nauczyć, tym bardziej, że któraś z pań pomyliła 

Mackiewicza z jego bratem, ale zdarza się. Stanisław „Cat” Mackiewicz jest faktycznie 

troszkę bardziej znany, aczkolwiek okazuje się, że Józef również. 

Kolejna wystawa to romantyzm Polski. Wystawa w wypożyczalni głównej. Józef Wybicki 

termin wystawy nie później niż 29 września. W tej chwili przygotowujemy się do tego, 

między innymi zakupiliśmy książkę, która mówi o muzycznym powstaniu Mazurka 

Dąbrowskiego Józefa Wybickiego, jest jej naprawdę dużo, już niebawem, bo 

w przyszłym tygodniu ta książka będzie dostępna w czytelni i we wszystkich filiach. 

Ignacy Łukasiewicz wystawa w filii Starówka. Maria Konopnicka wystawa w czytelni, 

w tej chwili trwa, chwilowo jest zakryta, ponieważ mamy malowanie galerii. 

Maria Grzegorzewska wystawa w filii Siódemka. Wanda Rutkiewicz filia medyczna. 
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W wypożyczalnia głównej, przy okazji przypadającego Dnia Kobiet przygotowaliśmy 

wystawę w której przybliżyliśmy sylwetki trzech wybitnych kobiet, prekursorek 

w swoich dziedzinach, które decyzją Sejmu RP zostały patronkami roku 2022. Wanda 

Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz, Maria Konopnicka, Maria Stefania Grzegorzewska. 

Jesteśmy też w tej chwili w trakcie przygotowywania prezentacji multimedialnej oraz 

wystawy upamiętniającej czołowych romantyków polskich idei romantyzmu. Sam też 

biorę udział w przygotowywaniu tej wystawy. Tutaj chylę czoła przed zespołem 

wypożyczalni głównej, bo naprawdę panie przykładają się do tego zadania. 

Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych, od 10 maja można oglądać wystawę 

z portretami i krótkimi biografiami najwybitniejszych pisarek i pisarzy romantyzmu 

polskiego, a w dniu 5 września organizujemy narodowe czytanie z jednym z polskich 

aktorów. W planach jest Janusz Gajos. Zobaczymy, co pan Gajos odpowie na tę 

propozycję. Filia Siódemka całoroczna wystawa portretowa Marii Konopnickiej. 

Mieliśmy zaplanowaną lekcję o Marii Konopnickiej 31 maja i ona się odbyła. Będzie też 

wystawa o Marii Grzegorzewskiej, a we wrześniu zaczyna działać ponownie po okresie 

wakacyjnym TPD przy fili i z nimi mogą odbyć się planowane zajęcia o Wybickim 

i o powstaniu hymnu Polski, co właśnie będzie możliwe dzięki tym zakupom, które 

poczyniliśmy. Filia Chorzeń tutaj pan radny Chojnacki wyszedł, ale miał okazję oglądać 

już jedną wystawę zaplanowaną i zrealizowaną z okazji 30-lecia tej fili, bo był 

uczestnikiem uroczystości. Wiersze polskich poetów „Koszałki Opałki”, jak 

i „Krasnoludki szukały wiosny” według Marii Konopnickiej, a w planach jest szereg 

działań. Jeszcze jest filia Gosławice i mógłbym tak kolejne 15 minut….” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dobrze panie dyrektorze, zbombardował nas pan tutaj informacjami, ale to bardzo 

dobrze, bo widzimy się po jakimś dłuższym czasie i widocznie takie spotkanie było 

potrzebne i ten list sprowokował trochę też nasze spotkanie. Wypowiedź bardzo 

wyczerpująca i chciałbym tylko poprosić, żeby może te informacje, te merytoryczne 

trafiły do pań z Biura Rady na e-maila...” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Postaram się, żeby był bardziej szczegółowy, bo w tej chwili mam tylko wynotowane 

najważniejsze kwestie..” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Dziękuję za tą informację, miał być z nami zdalnie radny Krystian 

Majewski, autor tego pisma, ale tak jak mówię, dobrze że się spotkaliśmy i to zapewne 

też pana dyrektora trochę tutaj może nie tyle, żeby to źle nie zabrzmiało, zdyscyplinuje 

ale zdopinguje do bardzo wydajnej pracy, a radni, którzy zadali pytania myślę, że będą 

usatysfakcjonowani tą wypowiedzią i tymi działaniami, które są podjęte, ale wiadomo, 
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że nawet jeżeli te zarzuty, bo one być może są prawdziwe, ale nie da się tych działań 

zrealizować tak szybko, bo to jest czas, żeby zrobić te poszczególne wystawy… 

Chodzi mi o to, że nawet jeżeli są zarzuty, jeżeli nawet część tych rzeczy nie była już 

w momencie pisania tego pisma zrealizowana, to jest cały rok, żeby to robić. Chodzi mi 

o to, że nie możemy oczekiwać w kwietniu, że będzie zrealizowany plan działań za cały 

rok i pewne rzeczy będą rozciągnięte, tak jak pan dyrektor mówił w czasie… 

Ja tylko chciałbym się tutaj odnieść, ponieważ pan radny Majewski, też tutaj ten akapit, 

troszeczkę mnie dotyczy, jak państwo wiecie, pozwolę sobie przytoczyć: „czy przez 

ostatnie 3 lata na forum Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pojawił się temat 

finansowania prac nad monografiami związanymi z naszym miastem?” Ja od 2014 

roku jestem radnym i to ja właśnie co roku składam wnioski budżetowe, żeby te 

monografie powstały i w ten sposób były poruszone sprawy, gdzie powstała 

monografia „Civitas Konin”, monografia słupa konińskiego, monografia Andrzeja 

Łaskarza i od samego początku było mówione o kontynuowaniu monografii Konina 

w XIX wieku i ona jest prawie skończona… 

Pieniądze, to nie polega na szukaniu, miasto ma swój interes w tym, żeby mieć 

monografię swojej historii i teraz powiem tak, jeżeli autor ten główny, który nam już tą 

monografię prawie stworzył czyli Piotr Rybczyński - kierownik archiwum państwowego 

i przez te wszystkie lata jej nie tworzył, to uważam, że jednak po stronie naszej jako 

miasta, mam na myśli nas wszystkich jako miasto był popełniony błąd, ponieważ 

trzeba było powołać albo kierownika takich badań, aby prowadził prace, bo to by 

mogło pisać kilka osób na przykład pod nadzorem pana Piotra Rybczyńskiego, a to 

minęło już 8 lat a my stoimy w miejscu. Tutaj jest moje zastrzeżenie. Czy zgłębianie 

wiedzy na temat historii Konina, to fundamentalny obowiązek biblioteki? Uważam, że 

fundamentalny to jest czytelnictwo i te sprawy związane z czytelnictwem, a to, że 

akurat w konińskiej bibliotece, to zawsze był temat taki eksploatowany, to było też 

powiedzmy że prywatne zainteresowanie dyrektora Henryka Janaska i osób z nim 

związanych i też jako Towarzystwo Przyjaciół Konina, ale myślę, że pan dyrektor tutaj 

kontynuuje i będzie kontynuował ze swojej strony, tylko jeśli można, to bym jednak tą 

współpracę z Jerzym Łojko przywrócił do biblioteki.” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Pani kierownik świadkiem i pan zastępca prezydenta Nowak również, że tę 

współpracę jak najbardziej chciałem kontynuować, zresztą kontynuujemy, pan Jurek 

przychodzi do biblioteki i do czytelni, bardzo często korzysta i nikt mu wtrętów jakiś 

nie czyni.” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Myślę że jest to postać na tyle znana nawet na arenie 

ogólnopolskiej, że warto z jej wiedzy korzystać, ponieważ jest wiele rzeczy do opisania. 

Panie dyrektorze, żeby nie przeciągać, dziękuję serdecznie za przybycie i myślę, że co 

jakiś czas będziemy pana zapraszać, żeby być na bieżąco, bo takie spotkania dłuższe 

i zarzucenie nas taką ilością informacji, to może być dla nas rzeczywiście trochę nawet 

stresujące… 

Nie wszyscy też jesteśmy w stanie iść do tej biblioteki, jedni bardziej mogą, drudzy nie, 

to jest podobnie jak ja, na przykład jutro odrobię pracę domową i o 16:00 będę na 

turnieju u mistrza Tadeusza Piguły, pan radny wszystkich zaprosił, było też 

zaproszenie od klubu bokserskiego Zagłębie Konin, jedyne na przestrzeni wielu lat, 

aby ktoś z radnych się pojawił. Nikt się nie pojawił, ale to nikt do nikogo nie ma 

pretensji. To tylko pokazuje, że jest wiele imprez, wiele miejsc, gdzie my naprawdę nie 

damy rady przyjść, więc dlatego… ale panie radny mieliśmy czasy covidowe, więc 

myślę, że tą tradycję, co pan mówi warto przywrócić, będziemy chcieli zorganizować 

taką komisję w bibliotece z pewnością…” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Ja chciałbym tylko podkreślić ponownie, że zapraszam każdą z pań i każdego z panów 

do współpracy i do przychodzenia do mnie bezpośrednio, bo myślę że twarzą w twarz 

przy kawie, herbacie, jesteśmy w stanie więcej załatwić, niż idąc od razu do mediów. 

Rozmawiałem zresztą, to niestety kamyczek do ogródka radnego Majewskiego ale 

przecież był u mnie w zeszłym roku, rozmawialiśmy o uczczeniu Lema, którego rok był 

rok temu. Miałem pomysł, przedstawiłem radnemu Majewskiemu, obiecał pomoc 

w tym zakresie, ponieważ miałoby to być spotkanie autorskie z na chwilę obecną 

czołową lemistką w Polsce profesor Agnieszką Gajewską, która w listopadzie ubiegłego 

roku wydała biografię Stanisława Lema. Do dzisiaj odpowiedzi oprócz zapewnień przy 

kawie się nie doczekałem, więc zapraszam, proszę państwa ale pomóżcie mi też, bo 

czasem już doba jest za krótka i naprawdę zapraszam też do odwiedzin biblioteki, bo 

przykro mi, że państwa tak rzadko tam widuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Panie dyrektorze, a ja, żeby też zaspokoić swoją próżność, powiem 

że na tą monografię Zofii Urbanowskiej, to też był wniosek mój radnego. Udzielam 

głosu pani radnej Monice Kosińskiej.” 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Kiedy pan przewodniczący skończy już 

zaspokajać własną próżność…” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „To teraz niech pani radna zaspokoi siebie…” 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Niech pan nie mówi publicznie, że 

ktoś nie ma czasu chodzić do biblioteki, nie chcieć chodzić do biblioteki, bo naszym 

zadaniem, tak samo jak biblioteki jest promowanie czytelnictwa każdego i każdej 

z nas, promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Konina, a szczególnie 

przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i to jakby pierwsza rzecz.  

Druga rzecz, szanowni państwo, bardzo żałuję, że nie ma radnego Krystiana 

Majewskiego dzisiaj, bo jestem ciekawa jakby rozmowy pomiędzy panem radnym 

a panem dyrektorem, bo formułowanie zarzutów w stosunku do dyrektora biblioteki, 

kiedy do tej biblioteki nie chadza i nie wie, co tam się dzieje, jest co najmniej śmieszne. 

Trzeba było dużo złej woli, żeby mówić o rzeczach, które są nieistotne. Zostałam 

wywołana w pewnym sensie do odpowiedzi, bo w tym liście zawarte były spotkania 

autorskie, których byłam współorganizatorką i inicjatorką. Teraz moja megalomania 

wychodzi, ponieważ wniosek do budżetu obywatelskiego, który został poparty przez 

mieszkańców i realizujemy go skutecznie od kilku lat na organizowanie spotkań 

autorskich odbywa się głównie z tymi pisarzami i pisarkami, których wskazują 

czytelnicy. Jednym ze sposobów, w jaki wyłaniamy osoby, z którymi się spotykamy jest 

kolejka oczekujących na daną książkę w bibliotece. Kiedy sprawdzamy z paniami 

w bibliotece, na jaką pozycję literacką czeka najwięcej osób, żeby ją wypożyczyć, to jest 

najlepszy sygnał, to taki znak tego, kim czytelnicy są zainteresowani, z kim chcieliby się 

spotkać i w ten sposób udało nam się zorganizować wspólnie wiele świetnych 

spotkań, które zgromadziły olbrzymią publiczność, taką która wypełniała również salę 

Oskardu, Konińskiego Domu Kultury, w związku z tym te działania są bardzo 

skuteczne i nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie pana dyrektora osobiście 

i pracowników biblioteki, tak że to, że w bibliotece się dużo dzieje i przez cały czas się 

dzieje i że są również te wydarzenia organizowane w związku z obchodami roku 

danego patrona jest generalnie bezsprzeczne i wystarczy tylko pójść albo zajrzeć 

nawet na stronę jeżeli już naprawdę nie mamy ochoty chodzić do biblioteki, bo nas 

mierzi ten obiekt, to wystarczy zajrzeć na stronę biblioteki, na stronę Facebooka 

i można dowiedzieć się o wszystkich wydarzeniach, które tam się odbywają, łącznie 

z tymi organizowanymi z budżetu obywatelskiego, łącznie z pozycjami literackimi, 

które kupowane są ze środków budżetu obywatelskiego, nowości jakie są kupowane 

ze wszystkich dziedzin i do czytelni i do każdej filii, więc wystarczy tylko chcieć się 

dowiedzieć, a może wtedy nie wysuwa się w takich absurdalnych zarzutów.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Niestety my jesteśmy tutaj jako rada, jako komisja, mamy sesję 
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i niestety tak wygląda obyczaj i działanie w naszym społeczeństwie. Jak będziemy 

chcieli wszystko przegrzebać na Facebooku, to sobie przegrzebiemy inne sprawy, ale 

musimy też jakoś funkcjonować. W każdym, razie żeby nie było, że pani radna 

Kosińska zawsze mnie kosi, a ja się staram odgryźć pani radnej Kosińskiej, chciałem 

tutaj oficjalnie pani radnej Kosińskiej podziękować jako członkini naszej komisji, że tak 

się angażuje w działalność biblioteki i koniec i nic więcej nie chcę dodać. Naprawdę 

dziękuję pani radnej Kosińskiej i każdy z nas działa na polu, na którym się czuje, ale 

rzeczywiście jeżeli mogę wtrącić, rzeczywiście nie każdy z nas ma tyle czasu, żeby 

gdzieś bywać.” 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Damian KRUCZKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Ja w kwestii spotkania, jeszcze ad vocem krótko do tego, co powiedziała radna 

Kosińska, proszę państwa, prywatnie ale też niekoniecznie, z większością z państwa 

jestem na per ty, z jednej i z drugiej strony sali, w związku z czym jeżeli chce mi się 

zadać pytanie, a nie chcę się z tego robić kolokwialnie mówiąc „gównoburzy”, to 

wystarczy złapać za telefon. Ja odbiorę, bo telefon mam praktycznie przyrośnięty do 

ręki i odbiorę i mogę porozmawiać, natomiast w kwestii spotkania chciałbym zaprosić 

państwa już dzisiaj o 18:00 do biblioteki na ulicy Dworcowej 13 na spotkanie z 

konińskim artystą też w pewnej mierze historykiem Janem Sznajdrem. Będzie to 

spotkanie promujące jego najnowszą książkę „Punkt odniesienia”. Naprawdę warto, 

bardzo żałuję, że nie ma pana radnego Krystiana Majewskiego, bo sądzę, że tematyka 

byłaby mu bliska i byłby zadowolony, że taką pozycję wydaliśmy. Zapraszam panią 

Leśniewską również osobiście. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za półtorej 

godziny.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Do państwa doszła chyba informacja, 

jutro robimy taki jakby festyn z okazji stulecia szermierki w Polsce z integracją ludzi na 

wózkach olimpijczykami, medalistami. Zapraszam Was serdecznie jutro o 16:00 

z dziećmi, z wnukami, bratankami, siostrzeńcami, bo będzie bardzo fajna, zupełnie 

inna impreza niż normalne zawody, bo będą najlepsi dwaj seniorzy, dwaj juniorzy, 

dwaj juniorzy młodsi i dwóch medalistów olimpijskich, paraolimpijskich na wózkach 

i później będzie właśnie program taki integracyjny, tak że to będzie około dwóch 

godzin. Ja myślę, że dla dzieci to będzie frajda, tak że na 16.00 w Domu Kultury. 

Zapraszam serdecznie, może te dzieci się wyrwał z tych telefonów i komputerów i im 

się spodoba.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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