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Informacje ogólne
Rada Miasta Konina Uchwałą Nr 241 z 27 lutego 2008 r. powołała Młodzieżową 
Radę Miasta Konina. Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych – publicznych i niepublicznych miasta Konin.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę 
samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, 
będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z 
władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają 
zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. 
Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady 
Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, 
które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, 
sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również 
współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Obecny skład MRM
1. Alicja KOZIARSKA - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, ul. 

Kolska 2 w Koninie,
2. Wiktor SZAŁEK - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu, ul. Sosnowa 16 w Koninie,
3. Julia GAJEWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. 

Błaszaka 4 w Koninie,
4. Julia GÓRSKA- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. 

Kolejowa 2 w Koninie
5. Zofia BRONOWICKA- Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44

w Koninie,
6. Hanna KURCZODYNA- Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Koninie,



7. Zuzanna GÓRECKA - Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte, ul. Fikusowa 8 w Koninie,

8. Weronika JAGODZIŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama 
Mickiewicza, ul. Staffa 5 w Koninie,

9. Laura JANISZEWSKA- Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka, ul. 
Łężyńska 9 w Koninie,

10. Blanka HARDEK - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki, ul. 
Szeligowskiego 5 w Koninie,

11. Grzegorz ORCHOWSKI - Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich 
Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a w Koninie,

12. Olga GRADECKA - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. 
Mickiewicza 14 w Koninie,

13. Joanna BRZEZIŃSKA - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7a w Koninie,

14. Antoni SUCHARSKI - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 
Norwida, ul. Szymanowskiego 5 w Koninie,

15. Klaudia GAWEŁ - Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1 Maja 22 w Koninie,
16. Dawid PIETRZAK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.

Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6 w Koninie,
17. Marcel JÓŹWIAK - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 

Staszica, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Koninie,
18. Patryk BALCERZAK - Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolska 1 w Koninie,
19. Aleksandra JAWORSKA - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego, ul. Wodna 1 w Koninie,
20. mandat nieobsadzony - Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum 

Edukacyjnym, ul. Mickiewicza 11 w Koninie,
21. Zofia WÓJCIK - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. 

Dominika Savio, ul. Spółdzielców 30 w Koninie,
22. Filip DĘBIŃSKI - Liceum profilowane Centrum Szkoleniowe „Wiedza”, ul. 

Powstańców Wlkp. 16 w Koninie,
23. mandat nieobsadzony - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka, ul. Kaliska 19 w Koninie.



Zarządzanie
Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji

PRZEWODNICZĄCY – Antoni Sucharski

WICEPRZEWODNICZĄCA – Olga Gradecka

WICEPRZEWODNICZĄCA – Joanna Brzezińska

SEKRETARZ – Marcel Jóźwiak

Działalność bieżąca
19 maja 2021 - w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyła się inauguracyjna sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji. Na pierwszej sesji młodzi radni wybierali, między 
innymi, swoje prezydium. W wyniku tajnych wyborów, nad przebiegiem których czuwał 
prezydent Konina Piotr Korytkowski wybrano przewodniczącego rady Antoniego 
Sucharskiego, dwie wiceprzewodniczące Joannę Brzezińską oraz Olgę Gradecką, a także 
sekretarza rady Marcela Jóźwiaka.

26 maja 2021 - Spotkaliśmy się online. To był czas na wymianę pomysłów i na wstępne 
plany działania. Ustaliliśmy też najważniejsze zasady współpracy między sobą. Dzięki 
tego typu spotkaniom stajemy się coraz bardziej zgranym zespołem, a integracja to 
podstawa owocnej pracy!

17 czerwca 2021 - Spotkanie i dyskusje w Klubokawiarni w Oskardzie z opiekunką MRMu 
Emilia Wasielewska Radna Miasta Konin oraz koordynatorką ds. młodzieży Agnieszka 
Gołębiowska. Poznajemy się lepiej by wspólnie działać na rzecz Miasta przyjaznego 
dzieciom UNICEF Poland.

1 lipca 2021 – Byliśmy w Lublinie na NieKongresie, który w tym roku szczególną uwagę 
zwracała  młodzież i jej działania. W pierwszym dniu debatowaliśmy oraz obejrzeliśmy i 
wysłuchaliśmy wielu wystąpień młodych animatorów i animatorek, którzy postanowili 
wziąć sprawy w swoje ręce od samego początku! Young Power! Łączymy lubelską 
inspiracje z konińska energią. 

https://www.facebook.com/WasielewskaEmilia?__cft__%5B0%5D=AZVtqWcWQU9v4HOxxB1JYt_HJ7RjUPIzNCKr_G3L9fwsfhW0REkLQvDRjbgQdycTgCnDGgOhZ2kMd6VKsQNCillgSNVAYpZhZcVIskfqSnPtPqPAvnmkJyCDghH40-BYGcfU4yf14lB_zCNirMB2tyXb8d95RO7q06GeiTSYg489_A&__tn__=-%5DK-R


2 lipca 2021 - Radne MRMu Alicja Koziarska i Blanka Hardek zorganizowały w Lublinie 
spotkanie typu open space, na którym prowadziły dyskusje o sposobie włączania 
młodzieży w działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności.
Był ogień ponad 40 animatorów kultury z całej Polski wzięło udział naszym open 
space'sie dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. 
Wiemy, że młodzi ludzie w każdym mieście chcą być twórcami oraz kreatorami 
wydarzeń , a nie tylko biernymi ich odbiorcami, do czego trzeba dać nam przestrzeń i 
zaufać. Ale bez wspierających dorosłych młodzi ludzie nie mają tej niezwykle istotnej 
przestrzeni do działania. 

7 lipca 2021 - Nowe Logo MRM - Czas Na Zmiany! W ostatnim dniach Młodzieżowa Rada 
Miasta Konina jako pierwsza jednostka zmieniła swoje logo, dostosowując je do 
aktualnego logo miasta. Nowy znak rozpoznawczy wykonany został przez jednego z 
radnych, Marcela Jóźwiaka, ucznia szkoły Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. 
Jak podkreślają reprezentanci wchodzący w skład grupy zajmującej się promocją i social 
mediami; ,,Chcieliśmy aby obecna, już siódma kadencja MRM przekazywała tym logiem 
chęć młodzieży do zabierania głosu o poważnych i istotnych sprawach, które dotyczą 
zarówno środowiska w którym się znajdujemy, jak i nas samych. Mamy ogromny zapał i 
energię, i nie pozwolimy, żeby nasz głos zostawał pomijany w ważnych kwestiach"- 
odpowiedzieli ,,Niech nas usłyszą!” to jedno z haseł, które chcemy aby wybrzmiały. -
podsumował radny Bartosz Michalak. W oparciu o nowe logo pokusiliśmy się o jego 
interpretacje ,,Megafon trzymany przez zielonego ludzika można interpretować jako 
wzmacnianie głosu młodzieży lub przekazywanie im go - uważamy, że jest to niezwykle 
adekwatne, biorąc pod uwagę fakt zwiększenia ilości działań oraz projektów, które w 
ostatnich latach nasze miasto zaczęło podejmować na rzecz młodzieży. Jako jeden z 
przykładów można podać chociażby wyrażenie przez Konin chęci do uczestnictwa w 
projekcie UNICEF-u ,,Miasto Przyjazne Dzieciom”, służącemu do podniesienia jakości 
życia młodzieży na terenie naszej miejscowości" -podkreśliła radna Blanka Hardek 
,,Uważamy, że te dostrzegalne akcje podejmowane przez obecną kadencję radnych to 
dobry krok w stronę odświeżania wizerunku publicznego oraz wzmacniania ich pozycji w 
internecie i na tle społecznym.” - Tak podsumowali swoją wypowiedź Blanka Hardek, 
Bartosz Michalak i Marcel Jóźwiak, radni VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Konina.

12 lipiec 2021 - W 100. rocznicę wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie 10 lipca w
imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Konina w obchodach uczestniczyła radna Olga 
Gradecka. 

28 lipiec 2021 - Są kolorowe karteczki są pomysły. Nawet w wakacje mamy czas by się 
spotkać i zaplanować wspólne działania.

https://www.facebook.com/OlgaxGradecka?__cft__%5B0%5D=AZUOLqldL5osNEZ28qKLwDQNjnVcwlG7U8SAHBe0B1eKcbxXkcTp0nc7A0mpM4ivjTEISrNycOhjYq9WTOEXOOrv2dYmO835MA8u3DMweutdpoeMTsdQ0PnyNi9-ysi-4hOWZ_MxMqiY-PsqiQEOdvvwHh__P-6MJElFTakmmkjYNJBkolRGaPTw_x-aX1TCNroBvbFuNfpKp3eBJUp01UzJI4UnWVjY4uUrtD-gV9e6kw&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/OlgaxGradecka?__cft__%5B0%5D=AZUOLqldL5osNEZ28qKLwDQNjnVcwlG7U8SAHBe0B1eKcbxXkcTp0nc7A0mpM4ivjTEISrNycOhjYq9WTOEXOOrv2dYmO835MA8u3DMweutdpoeMTsdQ0PnyNi9-ysi-4hOWZ_MxMqiY-PsqiQEOdvvwHh__P-6MJElFTakmmkjYNJBkolRGaPTw_x-aX1TCNroBvbFuNfpKp3eBJUp01UzJI4UnWVjY4uUrtD-gV9e6kw&__tn__=-%5DK-R


6 sierpnia 2021 – Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim - „Złodziejaszaki”

13 sierpnia 2021 – Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim - „Miś”

20 sierpnia 2021 – Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim - „Joker”

WRZESIEŃ – Nominacja do nagrody „Super Samorząd 2021” przyznawanej przez fundację 
Batorego w ramach akcji masz głos za współpracę młodzieży konińskiej z samorządem 
miasta.

14 września – Internetowa Mapa Miejsc Młodzieżowych M-BAZA.

26 września 2021 - 18 października odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowej 
Rady Miasta. Do obsadzenia zostały 4 miejsca, na które ubiegać się mogą kandydatki i 
kandydaci uczęszczający do Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie, 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 11.

PAŻDZIERNIK – Młodzieżowi Radni włączyli się w międzynarodowy projekt Młodzi 
Ambasadorzy Klimatu.

20 października 2021 - Trwał Tydzień Praw Dziecka w Koninie. W jego organizację 
włączyła się młodzież z 21 konińskich szkół. Co wymyślili młodzi ludzie? To m.in.:
- koncerty 
- konkursy 
- debaty 
- filmy
- zamiana ról na lekcji
Trwało też badanie opinii dzieci i młodzieży na temat znajomości i realizowania ich praw 
oraz oceny jakości ich życia w mieście. 

21 października 2021 - Zakończył się przedostatni dzień Tydzień Praw Dziecka. W I Liceum
Ogólnokształcącym pojawiła się tablica poświęcona prawom dziecka. Szkoła Podstawowa
nr 11 rozwiesiła w całym budynku kody QR, dzięki czemu młodzież może odwiedzić strony 
internetowe z niezbędnymi informacjami. Prezentacje połączone z debatami 
zorganizował Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. Zawisła również gazetka wykonana
w ramach zajęć. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego przeprowadzono 

https://www.facebook.com/hashtag/tydzie%C5%84prawdziecka?__cft__%5B0%5D=AZWpbXcQCgd9JZOU8gccFO49ys9Lm_ilsoUv8iWEMCuCQC2myK-Uxl_UjbdNxtm8TYYdLjwdixCVQaFWHCCNzb4R2xgTvbD920paDqZ_FVXyuHO0uw-x5MiJEvBY1tqr2b_QEt7fpf_ipx8dcliElWSHgUcEYBGA4yGlZ1Sb6LO0rQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tydzie%C5%84prawdziecka?__cft__%5B0%5D=AZUkrWQnO2xBTpCFh-4NNHGKkI8x4DJMb_j_thevcYy1PAUmxwMTKRlNUD-s6Q2VFwZh2i1UFlQZ8p0ujuTxd4pz_lu9ewcRtJp4eZoRZ6vKJSFTaNyVO7oQOHW942oNlOlAp6v8iWtzFzlthg5jXSBriRZIU0G7RNR2fYIOMKNOgg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sp6konin/?__cft__%5B0%5D=AZUGTNJEsr3xv55ga-sHJgXKggW-ArGBqBBfP-WyYK3OvgAYUQ_T1gAHGBprcggoHksZoHlHjz49alUM2ZKgFI5NnB0hzJFQrHntzI4VoXTtAT557V9CB2tR8WVoolAowP9ndRBVvVn0Aea32Sj94cAbhNnYjXG3_WqYM8LutTvSuQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sp4konin/?__cft__%5B0%5D=AZUGTNJEsr3xv55ga-sHJgXKggW-ArGBqBBfP-WyYK3OvgAYUQ_T1gAHGBprcggoHksZoHlHjz49alUM2ZKgFI5NnB0hzJFQrHntzI4VoXTtAT557V9CB2tR8WVoolAowP9ndRBVvVn0Aea32Sj94cAbhNnYjXG3_WqYM8LutTvSuQ&__tn__=kK-R


wszystkim dobrze znaną "Familiadę", poza tym uczniowie zbierali żywnośc dla 
potrzebujących. Szkoła Podstawowa nr 3 stworzyła ogromny baner oraz zainicjowała 
zamianę ról między uczniami i nauczycielami. Dziękujemy za aktywność i z nadzieją 
patrzymy na jutrzejszy, ostatni dzień akcji.

22 października 2021 - Ostatni dzień działań w ramach Tydzień Praw Dziecka. W Zespole 
Szkół im. Mikołaja Kopernika pojawiały się mówiące ściany, dzięki którym uczniowie 
mogli podzielić się swoimi przemyśleniami, problemami i pomysłami . Szkoła 
Podstawowa nr 9, Towarzystwa Salezjańskiego, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół 
Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego zorganizowały serię prezentacji, dyskusji i
zajęć przeprowadzanych na szkolnych korytarzach. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 8. W II Liceum Ogólnokształcącym 
zaoferowano młodzieży kahoot'a oraz wspólny taniec.

28 października 2021 – 9 listopada spotkamy się z Młodzieżową Radą Gminy Szydłowo! A 
wcześniej uzupełnimy nasz skład podczas sesji.

29 października 2021 - Spłynęła do nas ostatnia relacja z działań w ramach Tydzień Praw 
Dziecka, które zostały przeprowadzone w III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Kamila Norwida w Koninie. Uczniowie w ramach warsztatów połączonych z prezentacją i 
dyskusją przygotowali wspólnie gazetkę, którą zawiesili na szkolnym korytarzu. 

9 listopada 2021 - Gościliśmy Młodzieżową Radę Gminy Szydłowo, wśród przybyłych gości
nie zabrakło wójta Pana Tomasza Wiesiołka. Przybyli do nas w celu odnalezienia 
inspiracji oraz zapoznania się z programem pracy.
Wybraliśmy się również na krótka wycieczkę ulicami Konina, gdzie zatrzymaliśmy się w I 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, aby zwiedzić m.in. strefę 
chilloutu . Powędrowaliśmy też do Restart Lab czyli do miejsca dla młodych, gdzie mogą 
się zrelaksować.

11 listopada 2021 – Prezydium uczestniczło w obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości.

26 listopada 2021 - Spotkaliśmy się w Koniński Dom Kultury KDK Konin, by podyskutować
o prawach dziecka w przestrzeni szkolnej ale i w rodzinie czy wśród rówieśników. Każdy 
z widowni mógł zabrać głos na określony temat poprzez zajęcie miejsca przy stole w 
centrum i wypowiedzenia się werbalnie, czy też rysując, pisząc na stole. Dyskusji bacznie

https://www.facebook.com/KDKKonin/?__cft__%5B0%5D=AZVoCpscKngYIAY7ul_p8PtxPRHx-xnfKAjwL3u4Mem1XyMmgGyoIuI4yQjCwn0ZQ97uAD3UWrSv31H6NS7VBexKC7UoWdGoT1--lT0ozWQfEjTNMYkuuJZ2io45ogne-ufFwXCbflvuivkJcvmBSKuvZNrEoD7AyZPM0gv6jXfgbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RestartLabKonin/?__cft__%5B0%5D=AZWymrZQmW9UN0Y-1hf-Wi-XiboSlrl0qUlQaDCFAbNe2UImpFtsulyql0LFc0ld2EhujS34qDJKDtARcTHaeL8EsYJjvFfpvt5b18cNLRu4Y7GRb5EIofCn1Tv-oiOr53R0o2UTamlreCCIPyhHugpluACyBNNAFN06m-RIJcMeKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ILiceum/?__cft__%5B0%5D=AZWymrZQmW9UN0Y-1hf-Wi-XiboSlrl0qUlQaDCFAbNe2UImpFtsulyql0LFc0ld2EhujS34qDJKDtARcTHaeL8EsYJjvFfpvt5b18cNLRu4Y7GRb5EIofCn1Tv-oiOr53R0o2UTamlreCCIPyhHugpluACyBNNAFN06m-RIJcMeKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ILiceum/?__cft__%5B0%5D=AZWymrZQmW9UN0Y-1hf-Wi-XiboSlrl0qUlQaDCFAbNe2UImpFtsulyql0LFc0ld2EhujS34qDJKDtARcTHaeL8EsYJjvFfpvt5b18cNLRu4Y7GRb5EIofCn1Tv-oiOr53R0o2UTamlreCCIPyhHugpluACyBNNAFN06m-RIJcMeKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/3liceumkonin/?__cft__%5B0%5D=AZUfMRtl6a_9gwEoq2SuZcQBWBlnsvqs1FsXZWAJLGrU03rTSb7ItOyYMjuVhD_gByFGzYTnmFHhYErMCRw4Ubaou8MC-j1n-J471TCbgs2EneaSadRZXdBhCYKCnMbU3W3j4odXCIb8cpqKVkPJ9qSdwT11BG2mTAsbtn-DVvI0dw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/3liceumkonin/?__cft__%5B0%5D=AZUfMRtl6a_9gwEoq2SuZcQBWBlnsvqs1FsXZWAJLGrU03rTSb7ItOyYMjuVhD_gByFGzYTnmFHhYErMCRw4Ubaou8MC-j1n-J471TCbgs2EneaSadRZXdBhCYKCnMbU3W3j4odXCIb8cpqKVkPJ9qSdwT11BG2mTAsbtn-DVvI0dw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tydzie%C5%84prawdziecka?__cft__%5B0%5D=AZUfMRtl6a_9gwEoq2SuZcQBWBlnsvqs1FsXZWAJLGrU03rTSb7ItOyYMjuVhD_gByFGzYTnmFHhYErMCRw4Ubaou8MC-j1n-J471TCbgs2EneaSadRZXdBhCYKCnMbU3W3j4odXCIb8cpqKVkPJ9qSdwT11BG2mTAsbtn-DVvI0dw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tydzie%C5%84prawdziecka?__cft__%5B0%5D=AZUfMRtl6a_9gwEoq2SuZcQBWBlnsvqs1FsXZWAJLGrU03rTSb7ItOyYMjuVhD_gByFGzYTnmFHhYErMCRw4Ubaou8MC-j1n-J471TCbgs2EneaSadRZXdBhCYKCnMbU3W3j4odXCIb8cpqKVkPJ9qSdwT11BG2mTAsbtn-DVvI0dw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tydzie%C5%84prawdziecka?__cft__%5B0%5D=AZX33_O5vBynLqgMzV4kabjQh7jKTo5WVxCVIOBi-guDqaFaDQpAMd3l93VGaAnJhhgWCAT-CB8vrw0o1sVWTvpl_f0GdhkA-uzyP7grVK8oPmaK8yjG4Xd5KlaqiIsC_mYoX0SZBLeJUGPR3s8rbmFEtMW7eb1B3AauPva3QJuYaQ&__tn__=*NK-R


przysłuchiwał się Prezydent Piotr Korytkowski oraz Witold Nowak. Z wielkim uznaniem 
zwróciła się do nas pani Ewa Fałkowska dyrektor UNICEF Poland.

5 grudnia 2021 - Kolejne wydarzenie klimatyczne, dla dzieci i młodzieży z Konińskich 
szkół organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta! Już 21 grudnia spotkamy się w 
Centrum Kultury i Sztuki – Dom Kultury Oskard, aby dyskutować o tym co dotyczy nas 
wszystkich, czyli o sytuacji klimatycznej. Chcemy uświadamiać i zachęcać do działania, 
póki nie jest za późno. W wydarzeniu weźmie udział dwójka wyjątkowych gości, którzy 
opowiedzą o zmianach klimatycznych w przystępny sposób i odpowiedzą na nurtujące 
nas pytania.

20 stycznia 2022 - W DK Oskard podpisane zostało porozumienie o współpracy między 
CKiS a MRM i M-Lab. Jego celem ma być realizacja wspólnych wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych.

22 stycznia 2022 - Niebawem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w 
Koninie będzie można wypożyczyć nowe książki! A to wszystko dzięki pozyskanemu 
przez nas grantowi Fundacja Batorego z Funduszu Klimatycznego. 

26 stycznia 2022 - Nowe legitymacje MRMK zaprojektował jeden z naszych Radnych 
Marcel Jóźwiak, uczen szkoły Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Marcel 
także wykonał zawieszki dla prezydium, które poświadczają fakt, że pełnimy taką funkcję!
31 stycznia 2022 - Wczoraj i nas mogliście spotkać na 30 finale WOŚP w Koninie! Radni, 
którzy byli wolontariuszami: Dawid Pietrzak, Wiktor Szałek, Julia Gajewska, Laura 
Janiszewska, Zuzia Górecka, Marcel Jóźwiak

4 luty 2022 - Nic nam nie stoi na przeszkodzie. Wczoraj spotkaliśmy się online, żeby 
pogadać o naszych przyszłych działaniach.

7 luty 2022 - Dostarczyliśmy książki do Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 
Urbanowskiej w Koninie!
Książki te zostały dopasowane do różnych grup odbiorców, od młodzieży po osoby 
starsze, ponieważ uważamy, że ten jakże ważny temat powinien być zrozumiały dla 
każdego!
Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie trafiło łącznie 12 książek: 
1. Nauka o klimacie - Szymon Malinowski, Marcin Popkiewicz - 2 szt

https://www.facebook.com/unicefpolska/?__cft__%5B0%5D=AZVoCpscKngYIAY7ul_p8PtxPRHx-xnfKAjwL3u4Mem1XyMmgGyoIuI4yQjCwn0ZQ97uAD3UWrSv31H6NS7VBexKC7UoWdGoT1--lT0ozWQfEjTNMYkuuJZ2io45ogne-ufFwXCbflvuivkJcvmBSKuvZNrEoD7AyZPM0gv6jXfgbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mbp.konin/?__cft__%5B0%5D=AZVJqCTSUGfC_b4P75BxBMmEJjsXWOtoyQBv_iPo_sdG0GyMghZJlR5FJIiJcqeM-QltrAGqx7thg2DU_x9d7lqfCO64-2YNDYEfws1EDGg70qQoJvzD2fF5wjHwKNLUcXLGfeDPir9JL2tEhRjZDg4ZVAiFNP6F1Owkhdq-t5ojrw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mbp.konin/?__cft__%5B0%5D=AZVJqCTSUGfC_b4P75BxBMmEJjsXWOtoyQBv_iPo_sdG0GyMghZJlR5FJIiJcqeM-QltrAGqx7thg2DU_x9d7lqfCO64-2YNDYEfws1EDGg70qQoJvzD2fF5wjHwKNLUcXLGfeDPir9JL2tEhRjZDg4ZVAiFNP6F1Owkhdq-t5ojrw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marcel.jozwiak.12?__cft__%5B0%5D=AZUoHciD2JLiBTe8f3irzQy6Hm4mbb94vRJNh8CZ6gh9eGznKx-IGdqMEkQj7sopk5NcAnq4844iTIlSD0obFOHThxZV4HDxeA6REwxtnV0grO_SySsCc-ssImZB-7wnC-cDhIQDr1cukKa8Scrlw1Gy7mTH-5FFxvDzABFK_MN4iQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/laura.janiszewska.798?__cft__%5B0%5D=AZUoHciD2JLiBTe8f3irzQy6Hm4mbb94vRJNh8CZ6gh9eGznKx-IGdqMEkQj7sopk5NcAnq4844iTIlSD0obFOHThxZV4HDxeA6REwxtnV0grO_SySsCc-ssImZB-7wnC-cDhIQDr1cukKa8Scrlw1Gy7mTH-5FFxvDzABFK_MN4iQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/laura.janiszewska.798?__cft__%5B0%5D=AZUoHciD2JLiBTe8f3irzQy6Hm4mbb94vRJNh8CZ6gh9eGznKx-IGdqMEkQj7sopk5NcAnq4844iTIlSD0obFOHThxZV4HDxeA6REwxtnV0grO_SySsCc-ssImZB-7wnC-cDhIQDr1cukKa8Scrlw1Gy7mTH-5FFxvDzABFK_MN4iQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012730838272&__cft__%5B0%5D=AZUoHciD2JLiBTe8f3irzQy6Hm4mbb94vRJNh8CZ6gh9eGznKx-IGdqMEkQj7sopk5NcAnq4844iTIlSD0obFOHThxZV4HDxeA6REwxtnV0grO_SySsCc-ssImZB-7wnC-cDhIQDr1cukKa8Scrlw1Gy7mTH-5FFxvDzABFK_MN4iQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/zsgekonin/?__cft__%5B0%5D=AZVydw1B__JLL4h2-vDInAVwxKAz98pJjuWrsksI643ChR5b1zYxEclsIRg4YEGgEdShEbMStufmo08pDVqY5CdX5tZUEyU8BGciPqK9kvB6_648jTJNPkkaTRGVIjif4mWaFdVkHxHB_GmmZCXxY7KE0b-7LQ72DnCcE-B_wDzG9Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marcel.jozwiak.12?__cft__%5B0%5D=AZVydw1B__JLL4h2-vDInAVwxKAz98pJjuWrsksI643ChR5b1zYxEclsIRg4YEGgEdShEbMStufmo08pDVqY5CdX5tZUEyU8BGciPqK9kvB6_648jTJNPkkaTRGVIjif4mWaFdVkHxHB_GmmZCXxY7KE0b-7LQ72DnCcE-B_wDzG9Q&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBatorego/?__cft__%5B0%5D=AZXKYys8FecrZgUjsVBWnfkdALbEgEszgVRjEzWuLvj1CPjkTPTu0Vc9NOwtms9pf8mF8FSBhR84K_GO_66y6SDlwQFpqaZuAVvKthCyLskNQa3bMVRbjCgAew8SgYMcYAl0TehZb0xawYedXcHa5s13sNegMZZs8rDisXYe_mu_ew&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mbp.konin/?__cft__%5B0%5D=AZXKYys8FecrZgUjsVBWnfkdALbEgEszgVRjEzWuLvj1CPjkTPTu0Vc9NOwtms9pf8mF8FSBhR84K_GO_66y6SDlwQFpqaZuAVvKthCyLskNQa3bMVRbjCgAew8SgYMcYAl0TehZb0xawYedXcHa5s13sNegMZZs8rDisXYe_mu_ew&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mbp.konin/?__cft__%5B0%5D=AZXKYys8FecrZgUjsVBWnfkdALbEgEszgVRjEzWuLvj1CPjkTPTu0Vc9NOwtms9pf8mF8FSBhR84K_GO_66y6SDlwQFpqaZuAVvKthCyLskNQa3bMVRbjCgAew8SgYMcYAl0TehZb0xawYedXcHa5s13sNegMZZs8rDisXYe_mu_ew&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin?__cft__%5B0%5D=AZVoCpscKngYIAY7ul_p8PtxPRHx-xnfKAjwL3u4Mem1XyMmgGyoIuI4yQjCwn0ZQ97uAD3UWrSv31H6NS7VBexKC7UoWdGoT1--lT0ozWQfEjTNMYkuuJZ2io45ogne-ufFwXCbflvuivkJcvmBSKuvZNrEoD7AyZPM0gv6jXfgbQ&__tn__=-%5DK-R


2. Klimat. To o czym dorośli Ci nie mówią - Boguś Janiszewski, Max Skorwider – 2 szt
3. Zmieńmy świat raz jeszcze- Tomasz Szymon Markiewka - 3 szt
4. Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej? - Bill Gates - 3 szt
5. Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu – Jonathan Safran Foer i 
Andrzej Wojtasik- 2 szt

14 luty 2022 - Postanowiliśmy spędzić dzisiejszy dzień zakochanych razem z Panem 
Zygmuntem Michalakiem - Radnym Seniorów z osobami odpowiedzialnymi za 
prawidłowe funkcjonowanie naszego miasta, dzieląc się miłością i wyrazami 
wdzięczności. Odwiedziliśmy między innymi Prezydenta Miasta Konina Piotr Korytkowski,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zakład Komunikacji MZK Konin,Przegląd 
Koniński, placówki oświatowe (II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w 
Koninie oraz Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie) i wiele innych miejsc 
pełnych ludzi z pasją do działania.

20 luty 2022 – Zakupiliśmy pieczątki ze swoich prywatnych środków z racji tego, że nie 
przyznano nam na to funduszy.

3 marca 2022 - Nowe książki od młodzieży dla młodzieży! Stało się! Do większości 
konińskich szkolnych bibliotek oraz do Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 
Urbanowskiej w Koninie trafiły książki od radnych Młodzieżowej Rady Miasta Konina. 
Która pozyskała drugi grant na wsparcie dzieci i młodzieży z Fundacja Batorego im. 
Stefana Batorego. W ramach pozyskanego grantu zakupiliśmy prawie 100 książek do 23 
bibliotek szkolnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym audiobooki dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno- ze względu na samodzielne trudności z czytaniem niektórych uczniów i
uczennic – mówi Marcel Jóźwiak, Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Konina.

Wśród zakupionych przez nas książek są takie tytuły jak:

- „Young Power” dziennikarki Justyny Sucheckiej 
- „Szkoła bohaterek i bohaterów” Przemka Staronia,
- „Zbuntuj się. 101 sposobów, jak protestować skutecznie”, 
- „#SEXED” Anji Rubik.
Książki były rekomendowane przez fundację, ale i my wiemy, że te pozycje powinny być 
w każdej bibliotece!
Zależało nam by wybrane książki były przed wszystkim dla młodzieży, pisane ich 
językiem, o ich problemach, ze znanymi im nawiązanymi do ich kultury, ale uważamy, że 
każdy dorosły może z nich wynieść wiele inspiracji  - mówi Julia Gajewska, Radna 
Młodzieżowej Rady. 
Mamy nadzieję, że właśnie te pozycje będą jednymi z najczęściej wypożyczanych!

https://www.facebook.com/hashtag/sexed?__cft__%5B0%5D=AZVa2f7ZytobI-EYRecywHYRVn4F4Ys7xqafgPc2x0IehWCJtSxZQLE7TJ7S9j_-YGXYq9Z27Vs9M97ouvS2CJIx31PE7m5tNnud-N3hkPYt8BaQfYk9iMpRjKjo96Dm3BODjKdKFJQJtt2GIkDS6lsYZbRgGdmkZzsdGEClDIi1-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/zsgekonin/?__cft__%5B0%5D=AZXZjuz9jcdTiveeG-RUbJUtglk_nqBpUcOfmmF0KsDYErGViBbeZrUvOOElQ5ZPICLHHpD-H7GdqABIhF6NvjXK_uxxSYaC3jJmmLCJ4tyHeZWMMzarOq5YqxF7bFCWbFZ8uUWL57pRj7PNChf_XpyovPa47LZ2dsNUaBsvEruGwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PrzegladKoninski/?__cft__%5B0%5D=AZXZjuz9jcdTiveeG-RUbJUtglk_nqBpUcOfmmF0KsDYErGViBbeZrUvOOElQ5ZPICLHHpD-H7GdqABIhF6NvjXK_uxxSYaC3jJmmLCJ4tyHeZWMMzarOq5YqxF7bFCWbFZ8uUWL57pRj7PNChf_XpyovPa47LZ2dsNUaBsvEruGwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PrzegladKoninski/?__cft__%5B0%5D=AZXZjuz9jcdTiveeG-RUbJUtglk_nqBpUcOfmmF0KsDYErGViBbeZrUvOOElQ5ZPICLHHpD-H7GdqABIhF6NvjXK_uxxSYaC3jJmmLCJ4tyHeZWMMzarOq5YqxF7bFCWbFZ8uUWL57pRj7PNChf_XpyovPa47LZ2dsNUaBsvEruGwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MiejskiZakladKomunikacjiwKoninie/?__cft__%5B0%5D=AZXZjuz9jcdTiveeG-RUbJUtglk_nqBpUcOfmmF0KsDYErGViBbeZrUvOOElQ5ZPICLHHpD-H7GdqABIhF6NvjXK_uxxSYaC3jJmmLCJ4tyHeZWMMzarOq5YqxF7bFCWbFZ8uUWL57pRj7PNChf_XpyovPa47LZ2dsNUaBsvEruGwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin?__cft__%5B0%5D=AZXZjuz9jcdTiveeG-RUbJUtglk_nqBpUcOfmmF0KsDYErGViBbeZrUvOOElQ5ZPICLHHpD-H7GdqABIhF6NvjXK_uxxSYaC3jJmmLCJ4tyHeZWMMzarOq5YqxF7bFCWbFZ8uUWL57pRj7PNChf_XpyovPa47LZ2dsNUaBsvEruGwA&__tn__=-%5DK-R


Działanie to zostało sfinansowane z darowizny Leszka i Tamary Kołakowskich 
przekazanej przez Fundację im. Stefana Batorego”

6 marca 2022 - „Akcja Plecak” Trwa ogólnopolska akcja pomocowa dla Ukraińców 
walczących z rosyjską agresją. Organizacje niosące tę pomoc  apelują, by do punktów 
zbiórki przynosić tylko rzeczy naprawdę mogące się przydać uchodźcom i walczącym na 
Ukrainie, a my radni Młodzieżowej Rady Miasta Konina zachęcamy uczniów i uczennice o 
przekazanie nieużywanego czy też używanego, ale w dobrym stanie plecaka szkolnego 
(w miarę możliwości z wyposażeniem).
To dla naszych nowych kolegów i koleżanek z Ukrainy, którzy dołączają do nas w 
szkolnych ławach jak przedszkolnych zajęciach- mówi Marcel Jóźwiak – sekretarz 
Młodzieżowej Rady. 
Plecaki można przynosić do swoich szkół oraz do przedszkoli, które zbierają dary dla 
imigrantów wojennych oraz do:
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy pl. Wolności 1 (wejście od ul. Wodnej 
przy CKU do Urzędu Miejskiego):
- Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie
- Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

8 marca 2022 – (Plakat i życzenia z okazji dnia kobiet)

20 kwietnia 2022 - 23 kwietnia - DZIEŃ KSIĄŻKI! Związku z tym dniem chcielibyśmy 
zaprosić mieszkanki i mieszkańców Konina do czytania książek nie tylko w ten dzień ale i
w każdy dzień roku.- mówi Marcel Jóźwiak radny Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Dla 
tych co chcieliby poszerzyć swoją biblioteczkę zachęcamy do skorzystania z transportu 
miejskiego, bo ten dzień w autobusach MZK na linii 50 będzie można odszukać i odkryć 
vouchery na książki. Wśród prezentów książkowych znajdują się między innymi książki 
Justyna Suchecka „Young power”, Przemek Staroń „Szkoła Bohaterów i Bohaterek” oraz 
książki mojego kolegi, konińskiego autora Macieja Sobczaka „ Opowieść o Vodimorze”, „W
klatce” , „Królowa” czy też jego ostania „Hologram” – mówi Emilia Wasielewska. 
Dodatkowo nasza wspólna akcja wpisuje się także w obchody Tygodnia Ziemi – akcji 
zainicjowanej przez Młodych Ambasadorów Klimatu. Obniżenie poziomu hałasu, ekologia 
i czystość powietrza to tylko część powodów, dla których mieszkańcy przesiadają się na 
transport publiczny- szczególnie ten niskoemisyjny – dodaje Magdalena Przybyła 
prezeska spółki MZK. Obchody Światowego Dnia Książki są wspólną akcją Młodzieżowej 
Rady Miasta Konin, MZK Konin oraz Emilia Wasielewska Radna Miasta Konin

https://www.facebook.com/mdkkonin/?__cft__%5B0%5D=AZWNhYpCxAu9b-P82MNdOXcmGpOrYmS7ZpSuXJm9kAr43YvtXFbRaR6ezwmoDH_Am1KlREcjcfDPRdJUxECPWMCNXfgD-ctIZo9yK_VATjLGz9fSgNqnTZuv_AqNPeGdi19CAcmkMU3pU8y-yuYr7QdA0u9TE1CM0GC14nbAlHA8gw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cop.konin?__cft__%5B0%5D=AZWNhYpCxAu9b-P82MNdOXcmGpOrYmS7ZpSuXJm9kAr43YvtXFbRaR6ezwmoDH_Am1KlREcjcfDPRdJUxECPWMCNXfgD-ctIZo9yK_VATjLGz9fSgNqnTZuv_AqNPeGdi19CAcmkMU3pU8y-yuYr7QdA0u9TE1CM0GC14nbAlHA8gw&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/marcel.jozwiak.12?__cft__%5B0%5D=AZWNhYpCxAu9b-P82MNdOXcmGpOrYmS7ZpSuXJm9kAr43YvtXFbRaR6ezwmoDH_Am1KlREcjcfDPRdJUxECPWMCNXfgD-ctIZo9yK_VATjLGz9fSgNqnTZuv_AqNPeGdi19CAcmkMU3pU8y-yuYr7QdA0u9TE1CM0GC14nbAlHA8gw&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/WasielewskaEmilia?__cft__[0]=AZUpE-oYqEsLAypSVQWnAaFSbxLbJ49N9q6IWDfem2oi57chpVA35Yw-0GiOzDcvOuDt-xoC8b-_psvIYwijy8FByCT-JZ_U7qPOjYNzNee2wG8fGol4jjcR50a689kzrUzbjf6_vrls8bMcRUqtqj1XDdmT1ax0nCDvTfFj5-Bcug&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MiejskiZakladKomunikacjiwKoninie/?__cft__[0]=AZUpE-oYqEsLAypSVQWnAaFSbxLbJ49N9q6IWDfem2oi57chpVA35Yw-0GiOzDcvOuDt-xoC8b-_psvIYwijy8FByCT-JZ_U7qPOjYNzNee2wG8fGol4jjcR50a689kzrUzbjf6_vrls8bMcRUqtqj1XDdmT1ax0nCDvTfFj5-Bcug&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/justynasucheckamedia?__cft__[0]=AZUpE-oYqEsLAypSVQWnAaFSbxLbJ49N9q6IWDfem2oi57chpVA35Yw-0GiOzDcvOuDt-xoC8b-_psvIYwijy8FByCT-JZ_U7qPOjYNzNee2wG8fGol4jjcR50a689kzrUzbjf6_vrls8bMcRUqtqj1XDdmT1ax0nCDvTfFj5-Bcug&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marcel.jozwiak.12?__cft__[0]=AZUpE-oYqEsLAypSVQWnAaFSbxLbJ49N9q6IWDfem2oi57chpVA35Yw-0GiOzDcvOuDt-xoC8b-_psvIYwijy8FByCT-JZ_U7qPOjYNzNee2wG8fGol4jjcR50a689kzrUzbjf6_vrls8bMcRUqtqj1XDdmT1ax0nCDvTfFj5-Bcug&__tn__=-]K-R


26 kwietnia 2022 - Telewizja Wielkopolska z naszymi radnymi Marcelem Jóźwiakiem oraz
Joanną Brzezińską podsumowała Światowy Dzień Książki i naszą wspólną akcję z MZK 
Konin i Emilia Wasielewska Radna Miasta Konin. 

22 kwietnia – Wzięliśmy udział w kampanii społecznej „Chcemy żyć” z okazji tygodnia 
ziemi.

Komunikacja i promocja
Za wszelką komunikację, promocję i całokształt graficzny MRMK odpowiada
sekretarz Marcel Jóźwiak
kontakt: marceljozwiak123@wp.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin
Biuro Rady Miasta Konina, tel. 63 240 11 48

Facebook: www.facebook.com/mrmkonin
Instagram: www.instagram.com/mrmkonin

Materiały dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Konina dostępne na 
stronie: https://bip.konin.eu/index.php?d=mlodz_rada
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