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Protokół Nr L.2022 

z nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 16 września 2022 r. 

 

W dniu 16 września 2022 r. o godz. 15:10 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie kadencji 2018-2023. Sesja została zwołana na 

podstawie zarządzenia nr 15.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 13 września 2022 r. oraz 

zarządzenia nr 16.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 września 2022 r. w wyniku złożenia 

przez Burmistrza Miasta Złotowa wniosku w dniu 12 września 2022 r. w sprawie zwołania sesji 

nadzwyczajnej. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym.  

  

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz (dalej 

„Wiceprzewodnicząca”).  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Wiceprzewodnicząca otworzyła obrady nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Następnie 

powitała radnych znajdujących się w sali sesyjnej oraz zaproszonych gości. 

 

Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 

stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. Nieobecni byli następujący radni: Krzysztof Koronkiewicz, Jakub Pieniążkowski oraz Krzysztof 

Żelichowski.  

 

Punkt 2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Wiceprzewodnicząca na Sekretarza obrad zaproponowała radnego Janusza Justynę. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do porządku obrad nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

określonego zarządzeniem nr 15.2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 13 września 2022 r.  

 

Porządek obrad nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Uroczyste nadanie Aktu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Pani prof. Jowicie Kęcińskiej-

Kaczmarek. 

4. Uroczyste nadanie Aktu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Panu prof. Andrzejowi 

Kowalskiemu. 

5.  Zamknięcie sesji. 
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Punkt 3. Uroczyste nadanie Aktu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Pani prof. Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek 

Wiceprzewodnicząca zwróciła się do radnego Janusza Justyny o odczytanie laudacji dla prof. Jowity 

Kęcińskiej-Kaczmarek.  

 

Radny Janusz Justyna poinformował, że Pani Profesor nie mogła wziąć udziału w sesji z przyczyn 

osobistych i przy najbliższej uroczystej okazji dokonany zostanie akt nadania tytułu „Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Złotowa”. Radny odczytał laudacje dla Pani Profesor: 

„Pani prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, urodzona w Złotowie, mieszkająca w Wielkim Buczku, osobowość 

Krajny, mająca ogromne zasługi dla tego regionu, wykładowca dialektologii, literatury pomorskiej i 

metodyki nauczania języka polskiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku, autorka wielu książek o tematyce 

językoznawczej m.in. „Małego słownika gwary krajeńskiej”. W Wielkim Buczku założyła zespół 

folklorystyczny „Krajniacy” pielęgnujący twórczość ludową, który prowadziła ponad 50 lat. Pani Profesor 

pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia z tego zakresu np. „Wesele krajeńskie”, „Wieczór 

przedweselny”, „Darcie pierza”, „Opowiedz mi busiu”, „Kożden może leczyć” i wiele wiele innych. 

Organizuje także konferencje naukowe, konkursy propagujące ludowe obyczaje. Zdobyła „Laur krajeński”. 

Pani Profesor to autorka m.in. książki „Legenda o założeniu Złotowa”, była to publikacja ilustrowana 

kolorowymi obrazkami Katarzyny Filipek. Książka zawiera ponad 20 podań, legend i opowiastek 

złotowskich. Pani Profesor w latach sześćdziesiątych była zawodniczką klubu „Sparta” Złotów występując w 

rozgrywkach piłki siatkowej kobiet najwyższego krajowego szczebla”.  

 

Następnie radny Janusz Justyna odczytał laudacje dla p. Teresy Jakubowskiej, której Rada Miejska 

przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Złotowa”. Radny dodał, iż p. Teresa Jakubowska również 

nie może być obecna na dzisiejszej uroczystej sesji: 

„Pani Teresa Jakubowska urodziła się w 1930 r. w Wilnie. Przez kilka lat powojennych mieszkała w 

Złotowie, tu zdała maturę, wyszła za maż, urodziła pierwsze dziecko. Studia ukończyła na Wydziale Sztuk 

Pięknych w Toruniu a od 1956 r. zaczęła wystawiać swoje prace na całym świecie. Stała się uczestniczką 

setek wystaw reprezentujących polską sztukę graficzną na wszystkich kontynentach. Liczne podróże 

zagraniczne, spotkania z inną kulturą i obyczajowością Jakubowska odnotowywała w osobistym pamiętniku 

pisanym linorytem. W swoich grafikach artystka oddawała wrażenia i klimat miejsc, w których się 

znajdowała. Równolegle tworzyła grafiki refleksyjne z zadumy nad sytuacją świata i relacjami 

międzyludzkimi”.         

 

Punkt 4. Uroczyste nadanie Aktu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Panu prof. Andrzejowi 

Kowalskiemu  

Wiceprzewodnicząca zwróciła się do radnego Janusza Justyny o odczytanie laudacji dla prof. Andrzeja 

Kowalskiego.  
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Radny Janusz Justyna odczytał laudacje dla prof. Andrzeja Kowalskiego: 

„Pan Profesor Andrzej Kowalski, urodzony w Złotowie, w 1983 r. kończył miejscowe I Liceum 

Ogólnokształcące i podjął studia archeologiczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. W 2005 r. został 

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Od 2011 r. jest członkiem Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej 

Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM w Poznaniu, Rady Redakcyjnej pisma 

„Rocznik Antropologii Historii”, przewodniczącym Zespołu Badawczego Antropologii Historii przy 

Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny wniosków o stypendia dla wybitnych młodych 

naukowców kadencja 2014-2017. W 2015 r. otrzymał tytuł profesora. Współorganizator i uczestnik 

długofalowych programów badawczych i wydawniczych, w tym kulturoznawczego „Eidolon” oraz 

archeologicznego Estetyka w Archeologii realizowanego w ramach prac Komitetu Nauk PAN”.  

 

Wiceprzewodnicząca w imieniu radnych Rady Miejskiej w Złotowie złożyła gratulacje i wręczyła p. prof. 

Andrzejowi Kowalskiemu akt nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa”.  

 

Burmistrz Miasta Złotowa powitał Pana Profesora w zaszczytnym gronie Honorowych Obywateli Miasta 

Złotowa. Burmistrz dodał, że Pan Profesor wpisuje się w historię naszego miasta i wyraził dumę z 

przyznania mu tytułu. Burmistrz zwrócił się do Pana Profesora o wsparcie i mądre rady w tych niełatwych 

czasach.    

 

Prof. Andrzej Kowalski wyraził swoje wzruszenie w związku z nadaniem tytułu „Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Złotowa”. Pan Profesor stwierdził, że dla niego honorowi obywatele to przede 

wszystkim osoby mieszkające w Złotowie i pracujące na co dzień dla jego dobra i piękna. Pan Profesor 

dodał, że uważa przyznany tytuł jako cyt. „wyciągniętą przez Państwa radnych, rajców, przez Państwa 

wyborców dłoń, która ma mi pomóc, pomóc, żeby nie odbijać się za daleko od tego brzegu naszego 

wspaniałego miasta”. Pan Profesor ponownie podziękował za przyznany tytuł oraz wyraził nadzieję na 

sprostanie oczekiwaniom. Pan Profesor podziękował p. Zofii Jelonkowej za zainicjowanie i promowanie 

działań związanych z przyznaniem mu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Złotowa”.   

 

Wiceprzewodnicząca zwróciła się do prof. Andrzeja Kowalskiego o dokonanie wpisu w księdze 

pamiątkowej w związku z przyznaniem tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa”.   

 

Radny Janusz Justyna w imieniu Muzeum Ziemi Złotowskiej podziękował Burmistrzowi, 

Wiceprzewodniczącej oraz Panu Profesorowi za wsparcie przy organizacji turnieju husarskiego.  
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Punkt 5. Zamknięcie sesji 
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca o godz. 15.20 zakończyła obrady nadzwyczajnej L 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.   
 

 

Oprac. 
 

Piotr Jeske  
 

Sekretarz obrad  
 

        Janusz Justyna   
   

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz 

 

 

 

 


