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Pani Agnieszka Malińska z kolską Filią Biblioteki Pedagogicznej w Koninie związana była 

praktycznie całe swoje zawodowe życie (1982-2015). Po skończeniu studiów pracowała w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Kole, ale to z Biblioteką Pedagogiczną w Kole połączyła Ją wieloletnia 

zawodowa więź. Od 1 września 1984 roku została  kierownikiem placówki. Biblioteka w tym okresie 

mieściła się w budynku SOSW przy ul. Mickiewicza 14. Dzięki staraniom władz miasta i kierownictwa 

biblioteki przeniesiono placówkę do budynku SP nr 3 w Kole przy ul. Toruńskiej.  

Dostosowując zbiory i usługi Biblioteki do oczekiwań społecznych, udało Jej się stworzyć 

księgozbiór mający charakter uniwersalny, uwzględniający potrzeby doskonalącego się środowiska 

z uwzględnieniem wszystkich grup zawodowych. Za największy swój sukces uważała to, że trzy 

pokolenia mieszkańców miasta i powiatu ucząc się, studiując i doskonaląc zawodowo korzystały 

z Biblioteki Pedagogicznej. Nigdy nie pracowała dla nagród i zawsze najbardziej cieszyły Ją sukcesy 

czytelników, którym mogła pomóc w ich osiągnięciu, ale bezpośredni zwierzchnicy doceniali 

Jej działania, otrzymała wiele nagród Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej 

i bibliotekarskiej, ogromne zaangażowanie oraz wzorową pracę i kierowanie filią. W 2009 roku 

otrzymała nagrodę Zarządu  Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i organizacyjnej. W 2010 roku odznaczona została również –  jako pierwsza w sieci 

bibliotek pedagogicznych regionu konińskiego  – medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Ukształtowana w domu rodzinnym postawa życiowa sprawiła, że zaangażowanie w sprawy 

społeczne było wewnętrzna potrzebą Pani Agnieszki Malińskiej. Społeczny potencjał zawsze 

wykorzystywała w pracy zawodowej. Od 2000 roku do samorozwiązania była członkiem Towarzystwa 

Przyjaciół Miasta Koła, a od 2007 członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 

i uczestniczyła w organizowanych przez nie inicjatywach. Angażowała się w również  w akcje ważne 

dla społeczności lokalnej lub potrzebne społecznie, organizowane na terenie miasta przez inne 

organizacje i instytucje. Działała również w środowisku osób dotkniętych niepełnosprawnością – 

autyzmem.  

Dla nas, którzy mogli współpracować z Panią Agnieszką Malińską, pozostał obraz osoby 

bardzo oczytanej, otwartej na nowe trendy w literaturze. Śledziła rynek wydawniczy dotyczący 



literatury pięknej, ale też bacznie przyglądała się temu co nowego można zaprezentować 

nauczycielom, psychologom, pedagogom. 

Przemyśleniami z lektur dzieliła się uczestnicząc w Dyskusyjnym Klubie Książki (PiMBP w 

Kole). Swoim zamiłowaniem do książek starała się zarazić wszystkich dookoła, doposażała zbiory 

biblioteki wartościowymi tytułami. Była osobą nietuzinkową, wyróżniała się doskonałą pamięcią, 

kochała bursztyny, była ciekawa i otwarta na życie.  

 

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi, 

Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez, 

I są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień” 


