
 

 

  
 
 

 
 

Konin, 26.03.2021 r. 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych 

dotyczących zagospodarowania synagogi 

z dnia 26 marca 2021 roku 

 

 

Podstawą do ogłoszenia konsultacji społecznych było Zarządzenie Prezydenta Miasta 

Konina nr 50/2021 z dnia 10 marca 2021 roku, a celem ich przeprowadzenia było 

poznanie opinii mieszkańców w sprawie dotyczącej zagospodarowania synagogi.  

Konsultacje trwały od 11 do 25 marca 2021 roku i były przeprowadzone w formie 

badań ankietowych na stronie internetowej Miasta Konina: www.konin.pl. 

Ogłoszenie o konsultacjach ukazało się na stronie internetowej miasta, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na miejskim profilu - Facebook. 

Przeprowadzenie konsultacji powierzone zostało Kierownikowi Wydziału Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

W wyżej wymienionym terminie wpłynęły 1292 ankiety.  

 

 

 

 



Na pytania zawarte w ankiecie uczestnicy odpowiedzieli:  

1. Czy zabytkowej synagodze powinno się przywrócić funkcje kulturalne  

i biblioteczne? 

- Tak – głosowało 1174 osób, co stanowi 90,9%  

- Nie – głosowało 118 osób, co stanowi 9,1% 

 

2. Czy według Ciebie utworzenie przestrzeni kulturalno-bibliotecznej  

w dawnej synagodze może przyczynić się do ożywienia starówki? 

- Tak – głosowało 1107 osób  co stanowi 85,7% 

- Nie – głosowało 185 osób, co stanowi 14,3% 

 

3. O jakie funkcje - według Ciebie - warto uzupełnić przestrzeń synagogi,  

by stanowiła nowy, kulturalny punkt na mapie Konina? 

- Centrum Czterech Kultur (działania poświęcone kulturze polskiej, żydowskiej, 

rosyjskiej, niemieckiej) - głosowało 806 osób, co stanowi 62,4% 

- mediateka - głosowało 326 osób, co stanowi 25,2% 

- funkcja koncertowa - głosowało 858 osób, co stanowi 66,4% 

- funkcja wystawiennicza - głosowało 771 osób, co stanowi 59,7% 

- funkcja animacyjna - głosowało 399 osób, co stanowi 30,9% 

- inne - głosowało 98 osób, co stanowi 7,6% 

(propozycjami mieszkańców były m.in. biblioteka, akcelerator kultury, kino, 

kawiarnia/restauracja, miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, muzeum, felinoterapia, 

szkolenia, warsztaty i pracownie artystyczne, zburzyć) 

 

4. W jaki sposób zagospodarowałbyś teren za synagogą wraz z garażami będącymi 

jego częścią? 

(1 279 odpowiedzi) 

-  dziedziniec artystyczno-kulturalny - głosowało 778 osób, co stanowi 60,8% 

- kawiarnia z restauracją na wolnym powietrzu - głosowało 830 osób, co stanowi 64,9% 

- inne - głosowało 60 osób, co stanowi 4,7% 



(propozycjami mieszkańców były m.in. zielona infrastruktura, ogród botaniczny, miejsce 

spotkań, koncerty/imprezy plenerowe, strefa ciszy i wypoczynku, parking, informacja 

turystyczna, plac zabaw, wyburzenie) 

 

5. W jaki sposób zagospodarowałbyś teren po Domu Talmudycznym? 

(1 264 odpowiedzi) 

- lokale użytkowe (np. kawiarnia lub restauracja żydowska) - głosowało 1065 osób,  

co stanowi 84,3% 

- lokale mieszkalne - głosowały 103 osoby, co stanowi 8,1% 

- hotel - głosowało 218 osób, co stanowi 17,2% 

- powierzchnie biurowe - głosowało 67 osób, co stanowi 5,3% 

- inne - głosowało 90 osób, co stanowi 7,1% 

(propozycjami mieszkańców były m.in. zielona infrastruktura, ogród kwiatowy/park, 

ogrodowa galeria rzeźb, parking, odtworzenie Domu Talmudycznego, restauracja 

żydowska, centrum dla seniorów, multimedialne muzeum pamięci mieszkańców 

Konina, muzeum historii Żydów konińskich, księgarnia, miejsce spotkań (z pisarzami, 

fotografami)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


