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Protokół Nr 47/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 45/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 46/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 8 listopada 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.00 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczył Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, który prowadził komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecni byli radni: Krystian Majewski, Wiesław Wanjas. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LXV sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 856), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 857). 

Projekty chwał omówiła skarbnik miasta Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

Informacja omówiona została przez kierownika Wydziału Oświaty Małgorzatę 

HOPEN, cytuję: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022 jest informacją, która jest składana zawsze przez organ wykonawczy 

organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. Informacje 

taką składamy zawsze do 31 października. Informacja zawiera dane o wynikach 

egzaminów, o funkcjonowaniu placówek, a tak że o wynikach nadzoru 

pedagogicznego. 

Dane które zostały zawarte w tej informacji zostały pozyskane z jednostek, z naszych 

materiałów, które posiadamy w wydziale, a tak że ze strony OKE. Zakres informacji, 

który jest zawarty w tym dokumencie nie został dookreślony przez ustawodawcę, 

dlatego w tym zakresie panuje powiedziałabym dowolność.  

Jest to informacja, która naszym zdaniem wyczerpuje zakres działalności jednostek i to 

wszystko zostało w niej zawarte.” 

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

„Rzeczywiście ten dokument jakby co roku jest jakby coraz bardziej syntetyczny ale 

rzeczywiście jeśli ustawodawca dał dowolność, na pewno są tutaj rzeczy, które można 

by tutaj zawrzeć…” 

Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Wszystkie propozycje 

przyjmiemy panie przewodniczący i na pewno jeśli będą to wstawimy.” 

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

„Dokument jest spójny i syntetyczny.” 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Chciałbym zapytać o jedną rzecz, 

oczywiście rok 2021 szczególnie początek, myślę o lutym, to jest nowa rzeczywistość, 

myślę konkretnie o wojnie na wschodzie, przekłada się to na konkretne skutki. Takim 

skutkiem dla oświaty jest fakt, że do szkół przyjęliśmy sporą grupę uczniów zza 

wschodniej granicy. Tak powinno to wyglądać, to jest rzecz oczywista, natomiast 

pytanie moje, w jaki sposób pani kierownik ocenia, jak sobie jako konińska oświata 

poradziliśmy z tym problemem. Obserwujemy to na co dzień i moja ocena jest dość 

pozytywna, natomiast chciałbym poznać również opinię wydziału.” 

Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Jeżeli chodzi o przyjęcie 

dzieci ukraińskich w naszych szkołach, to rzeczywiście zostało to wszystko zrobione 

z jak największą starannością, życzliwością i dzieci zostały przyjęte bardzo ciepło. 
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Mamy w tej chwili w ogóle już wg stanu na dzisiaj 481 uczniów z Ukrainy, dlatego jest 

to taka wartość, która powiedziałabym w stosunku do tego, co się działo już na 

początku tego konfliktu zbrojnego, liczba ta się nam utrzymuje. My zapewniamy środki 

na funkcjonowanie dzieci ukraińskich poprzez otrzymywanie dodatkowych środków 

z budżetu państwa. Dzieci są wyposażone w podręczniki, niektóre dzieci mają 

zakupione laptopy, tak że to, co się dzieje w naszych jednostkach, łącznie z 

wyżywieniem jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie.” 

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

„Z mojej strony jest takie pytanie, ponieważ przeglądając ten dokument, nawet tak 

wstępnie, bo przeważnie wszyscy zmierzają do tabelek,. Ta tabelka, gdzie 

przedstawione są wyniki egzaminów zewnętrznych i to jest tabelka 5.1 egzamin  

8-klasisty, mamy tutaj tabelę wszystkich szkół podstawowych w Koninie i akurat tak się 

składa, że pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 9 a Szkołą Podstawową Nr 10 jest chyba 

można powiedzieć że przepaść, jeśli chodzi o wyniki. Co prawda Szkoła Podstawowa 

Nr 9 ma 117 uczniów, którzy przystąpili a Szkoła Podstawowa Nr 10 – 23, ale różnica 

w poziomach jest o połowę, a w przypadku języków obcych prawie się dubluje, więc co 

tutaj, jak to można wytłumaczyć, bo to już wygląda tak trochę niedobrze.” 

Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Panie przewodniczący na 

wyniki składają się rożne czynniki. Mieliśmy do czynienia z bardzo aktywnie panującą 

pandemią w tym czasie, z nauczaniem zdalnym, trzeba tutaj brać to pod uwagę. 

Trzeba brać pod uwagę to, jaki poziom prezentują dzieci, które są akurat w ósmej 

klasie, bo tego my nie wiemy, nie wiemy czy nastąpił u nich progres czy regres od 

rozpoczęcia tego drugiego etapu w szkole podstawowej czyli od klasy czwartej. Tak 

naprawdę nie wiemy, czy te dzieci aktywnie uczestniczyły jeśli mówimy o wynikach 

gorszych, czy te dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcjach, czy nie było tam jakiś innych 

czynników, które mogły spowodować obniżenie wyników, dlatego każdy rok przynosi 

zupełnie co innego. Jest inna rzeczywistość, są inne dzieci, zmieniają się wymagania 

w ciągu roku, dlatego to są czynniki, które być może wpłynęły na to, że jest taki rozrzut 

między jedną szkołą a drugą.” 

Do informacji radni nie mieli innych pytań. Komisja materiał przyjęła informacyjnie. 
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Sprawy bieżące 

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

„Ja mam jeszcze jedną sprawę i to jest sprawa również naszej komisji, ponieważ 

w tamtym roku, dokładnie 8 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu, które zwołałem między innymi w związku z tablicą w parku Chopina na 

terenie byłego cmentarza żydowskiego i na tym spotkaniu, na którym pojawił się 

również przewodniczący rady Tadeusz Wojdyński i przejął prowadzenie z racji swego 

senioratu funkcyjnego, gościliśmy pana Michała Kwileckiego potomka Mieczysława 

Kwileckiego z Grodźca i pana Tomasza Jankowskiego. Rozmawialiśmy tam o tablicy, 

która by miała pojawić się za parkiem. Tablica się pojawiła, jest już zamontowana i 

chciałbym prosić pana prezydenta Witolda Nowaka o przedstawienie szczegółów, 

dotyczących tego wydarzenia, które już pojutrze i serdecznie też zachęcam członków 

wszystkich komisji, a tak że osoby, które nas słuchają, jeżeli będą chciały uczestniczyć 

w takim wydarzeniu, jak uczczenie 56 ofiar zastrzelonych przez Niemców za parkiem, 

po raz pierwszy imiennie uczczonych, to wszyscy myślę, że mogę tutaj zaprosić, więc 

panie prezydencie jeśli można, udzielam głosu.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Przepraszam za okoliczności ale 

kolejne posiedzenie komisji muszę odbyć wyjazdowo już niedaleko Konina ale 

w samochodzie, zatem przepraszam za okoliczności ale skoro mnie widać i słychać, to 

najważniejsze. Zapraszam również tak jak pan przewodniczący 10 listopada o godzinie 

12 na odsłonięcie tej tablicy za parkiem, udało się wspólnie z IPN z poznańskim 

oddziałem w końcu listę osób, które powinny się znaleźć na tej tablicy ustalić, 

jednoznacznie zamknąć ją i wprowadzić na tę tablicę. Przygotowaliśmy ją wspólnie z 

IPN i będzie odsłonięta 10 listopada. Ja nic więcej nie mam do powiedzenia. Cieszę się, 

że w końcu mogliśmy tę listę ustalić i tę tablicę tam umieścić. Taka była wola wielu 

osób, potomków rodzin tych, którzy tam zginęli i bardzo się cieszę, tak jak cieszę się 

z tych oznaczeń zabytków, które się w tej kadencji zadziały w Koninie, tak cieszę się 

z kolejnego miejsca, które przypomina o ofiarach tej strasznej zbrodni. 10 listopada 

mam nadzieję z większością państwa się zobaczyć, a jeśli nie, to chociaż bądźcie 

z nami myślami.” 

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

„Ja również się cieszę z oznaczeń zabytków, bo przez trzy lata nawet w tamtej kadencji 

o to wnioskowałem i w końcu się ziściło, a więc mamy wspólny sukces można 

powiedzieć, ale chciałbym zgłosić pewne zastrzeżenia co do tego, co tam powstało za 

parkiem, ponieważ zostało to tak przeprowadzone, że właściwe część rodzin nie 
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została powiadomiona o tym, co tam się wydarzało, a może warto było ich 

poinformować. Zresztą osoby, które były obecne na tym spotkaniu rok temu również 

zostaliśmy tak trochę postawieni przed faktem dokonanym, przynajmniej ja jako 

inicjator tego spotkania i poruszenia tej sprawy. Też był wtedy obecny Zenon 

Chojnacki, była też radna Emilia Wasielewska, przynajmniej jest na zdjęciach, więc była 

na tym spotkaniu i oczekiwalibyśmy na przyszłość, żeby trochę więcej współpracować 

z radnymi, którzy jednak na tym spotkaniu byli i działali. 

Jeśli chodzi o zaproszenia panie prezydencie, nie została do dzisiaj zaproszona pani 

Anna Kwilecka – córka hrabiego Stanisława Kwileckiego, który tam został zastrzelony 

w tył głowy przez Niemców. Są jeszcze dwa dni na nadrobienie tego, takie oficjalne 

faux pa, żeby to odkręcić, bo inni zostali zaproszeni, a pani Anna nie, a uważam, że 

powinna. 

Jest jeszcze jedna kwestia, bo tam są sprawy otwarte. Na spotkaniu rok temu 

mówiliśmy o rewizji tablicy z 1959 roku na tym pomniku. Mówiliśmy o jego formie, 

mówiliśmy też o treści na tablicy, więc ja otrzymałem informację z Urzędu Miejskiego, 

jak było zaproponowane, że ta tablica będzie wyglądać i mamy taką sytuację, że na 

tym pomniku mamy tablicę z 1959 roku, gdzie mówi się o faszystach hitlerowskich, na 

drugiej tabliczce z 2009 roku już się mówi, że tam zastrzelono 56 koninian i ludzi 

z okolic, ale zrobili to okupanci hitlerowscy i z tego, co widzę, to propozycja do IPN 

poszła, że była to zbrodnia hitlerowska, więc ogólnie mamy krzyżaków, prusaków, 

faszystów, nazistów, hitlerowców, tylko nie ma nazwy narodowości ludzi, którzy to 

zrobili i z tego, co udało mi się otrzymać IPN oddział w Poznaniu ostatecznie te sprawę 

załatwił i napis na tablicy będzie taki: „Mieszkańcy Konina i okolic zidentyfikowane 

ofiary egzekucji dokonanej przez Niemców 10 listopada 1939 roku na cmentarzu 

żydowskim” i pod tym lista nazwisk, które dotychczas się udało ustalić. 

Jest jeszcze jedna sprawa, może by tu się można bardziej pochylić. W książce pana 

Jacka Wojciechowskiego „Miasto furkoczących wiatraków” jest opisana cała ta sytuacja, 

pisał w książce, bardzo dobrze udokumentował. Są zeznania znanego niegdyś 

w Koninie i bardzo szanowanego mecenasa Anteckiego, który wyraźnie wskazał, która 

z osób na tablicy współpracowała z gestapo, tak że we wrześniu 1939 roku i ta osoba 

została tam przez przypadek rozstrzelana przez Niemców i ta osoba znalazła się na tej 

tablicy, więc ja oczekiwałbym, że jeżeli się zwracamy jako miasto do IPN a IPN nie musi 

wszystkiego wiedzieć, wręcz przeciwnie może wielu rzeczy lokalnie nie wiedzieć, więc 

nie powinno być tak, że ta osoba, która była wskazana przez znaną i szanowaną 

postać, bardzo wiarygodną postać w mieście, że to nie zostało zweryfikowane, 

ewentualnie ta osoba nie jest jak to się mówi opisana gwiazdką, że nie była, może że 
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nie że była to osoba współpracująca z gestapo ale przypadkowa ofiara rozstrzelania, 

ponieważ osoby, które zostały rozstrzelane 10 listopada zostały rozstrzelane w 

ramach eliminacji przez Niemców elit polskich, a inne osoby, które były tam w trakcie 

rozstrzeliwane i zostały tam ekshumowane były tam zabite i zakopane, pogrzebane za 

to, że walczyły o wolną Polskę w czasie okupacji, w czasie II wojny światowej i ta osoba, 

która tam się pojawiła powinna być tak się wydaje opisana. Ja nie przytaczam 

nazwiska, polecam lekturę książki i zwrócenie się ewentualnie i sprawdzenie i to nie 

jest tak, że możemy się tłumaczyć, że IPN to zaakceptował. Myślę, że powinniśmy 

dociec tego do samego końca ale, to już nie teraz w ciągu tych dwóch dni. Myślę, że na 

przyszłość można jeszcze tę sprawę panie prezydencie wyjaśnić.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ja powiem tak, ja przynajmniej i my 

jako urzędnicy nie znamy lepszej instytucji, która mogłaby pomóc weryfikować nam 

to, co na tej tablicy jest umieszczone. Jeśli pan przewodniczący ma jakieś zastrzeżenia 

do tego, to proszę zwrócić się do IPN odział w Poznaniu. My dokonaliśmy wszelkiej 

staranności i temat nie zaczął się od roku tylko od wielu lat mówiono, żeby upamiętnić 

te osoby w Koninie za parkiem. Ja się cieszę, że ta tablica jest, nie mam wiedzy 

historycznej ani też nie znam tak jak mówię źródeł lepszych od tych, które 

weryfikowało IPN, zatem ja zdaję się na IPN. Jeśli ma pan przewodniczący jakiekolwiek 

zastrzeżenia, zapraszam  

10-ego, będą przedstawiciele IPN, będzie mógł im pan zgłosić swoje zastrzeżenia do 

osoby, którą wg jakiegoś źródła uznaje pan za osobę współpracującą z gestapo.” 

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

„Ja już z nimi rozmawiałem, bo po tym, jak zostałem zaproszony na tę uroczystość, to 

pewne rzeczy po ustalałem. Chciałem zwrócić uwagę, że państwo jako miasto, jako 

urząd miasta przesłaliście do IPN propozycję, żeby dalej to były zbrodnie hitlerowskie 

a IPN zrobił to tak jak trzeba czyli wskazał zbrodnie niemieckie. Jeszcze raz chcę 

powiedzieć, że IPN nie ma u siebie niezmierzonego zasobu różnych danych, relacji itd. 

i oni też polegają na tym, co jest w terenie, a salomonowym wyjściem byłoby po 

prostu takie wyjście, że ta osoba nie figuruje na tej liście wśród tych ofiar tylko np. jest 

na końcu z gwiazdką pokazana jako osoba przypadkowa i to by załatwiło sprawę. 

Panie prezydencie nie możemy tak mówić, bo to brzmi w tym momencie bardzo 

cynicznie, a tam zastrzelono ludzi strzelając w tył głowy. Nie możemy się tak 

tłumaczyć. Myślę, że na przyszłość ten temat będzie otwarty, nie chcę jątrzyć, ale 

mówię, jeśli można prosić, to panią Annę Kwilecką wypadałoby jednak zaprosić.” 
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Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Zanim przejdę do dalszej wypowiedzi, 

chciałbym prosić pana przewodniczącego, żeby wskazał, co w mojej wypowiedzi było 

cyniczne?” 

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

„Chodzi o to panie prezydencie, że jeżeli będziemy się tak opierać na instytucji, która 

może ze wszystkiego nie zdawać sobie sprawy, a został pominięty fakt opisany 

w poważnej książce, która ma przypisy i powołuje się na różnego typu dokumenty 

i relacje, to podszedłbym na pana miejscu może ostrożniej, żeby w tej sprawie 

zachować jakiś taki dystans, bo być może te osoby, które tam zostały rozstrzelane, to 

część z nich być może właśnie dzięki temu człowiekowi, bo kilku takich konfidentów 

gestapo SS w Koninie było i niestety, tak jak wszędzie, mogło się tak zdarzyć, że oni 

pomyłkowo zostali też rozstrzelani. Takie przypadki są znane w całej Polsce, więc jakby 

otrzymali swoją karę wcześniej zanim dosięgła ich że tak powiem ręka państwa 

podziemnego.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Nie mniej jednak chciałbym, żeby 

jeżeli używa pan przewodniczący słów, przynajmniej wobec mnie, to żeby używał ich 

pan precyzyjnie. Nie powiedziałem niczego cynicznego w swojej wypowiedzi. Jeżeli nie 

zgadza się pan z tym, co powiedziałem, to proszę powiedzieć, ja to rozumiem, 

natomiast w mojej wypowiedzi nie było niczego cynicznego, tak że proszę używać słów 

ze zrozumieniem. To po pierwsze. 

Po drugie, co pan przewodniczący wskazując na ten rok w takim razie od poprzedniej 

komisji wykonał osobiście, żeby znalazł się na tej tablicy napis z gwiazdką przy tym 

nazwisku, tzn. jakie działania pan podjął, żeby poinformować IPN albo Urząd Miejski, 

że taka osoba jest?”  

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

„Ja zwróciłem się do IPN osobnym pismem, nie dostałem odpowiedzi, natomiast 

z tego, co wiem, to autor tej książki dotarł do IPN i IPN otrzymał, nie wiem na jakiej 

zasadzie to tam dalej funkcjonowało, to pan prezydent będzie też mógł zapytać 

przedstawicieli IPN, kiedy się pojawią, czy skorzystali ze wszystkich opracowań, które 

mamy w Koninie. 

A jeśli chodzi o wspominaną książkę, to jest to książka, która jest bardzo dobrze 

dostępna. Panie prezydencie „Miasto furkoczących wiatraków” w księgarni Mavi 

można cały czas nabyć i polecam. Jest tam nie tylko o tym, bo to jest gruba książka 

z przypisami, z całym operatem naukowym, więc myślę, że jeżeli zajmujemy się takimi 

tematami, to osoby, które się nimi zajmują, nie mam na myśli tutaj pana, bo pan jest 
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jak to się mówi jako zarządzający tymi osobami, to te osoby powinny też to wszystko 

wziąć pod uwagę. Tak przynajmniej uważam panie prezydencie, nie chciałbym w tej 

sprawie się kłócić.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ja się nie kłócę absolutnie i chciałem 

się tylko trzymać faktów. Chciałem się zapytać pana przewodniczącego, kiedy zwrócił 

się pan do IPN z tym pismem?” 

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

„Kontaktowałem się telefonicznie, natomiast trudno jest tam kogoś spotkać i 

w sierpniu wysłałem oficjalne pismo z zapytaniem i to jeszcze wtedy było w trakcie 

i wtedy było też to w trakcie w Urzędzie Miejskim więc panie prezydencie…” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „To było pismo do IPN czy do Urzędu 

Miejskiego?” 

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

„To było pismo bezpośrednio do IPN.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Nie otrzymał pan żadnej odpowiedzi?” 

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

„Cały czas nie otrzymałem odpowiedzi.” 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Rozumiem, to będziemy mogli to 

zweryfikować 10-ego. Ja jeszcze raz powiem, wydaje mi się, że dochowaliśmy wszelkiej 

staranności powierzając i współpracując w tym temacie z IPN w Poznaniu.” 

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

„W takim razie myślę, że wyczerpaliśmy temat, temat został poruszony i jeszcze raz 

w imieniu swoim i w imieniu pana prezydenta zapraszam wszystkich chętnych 10 

listopada o godz. 12 za parkiem Chopina.” 
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Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Wiceprzewodniczący 

Komisji Praworządności 

/-/ Jacek KUBIAK 

Protokołowała: 

M. Kamińska 
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