
UCHWAŁA NR XXXIV/220/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie apelu dotyczącego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z  biblioteki króla 
Macieja Korwina, znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)), oraz na podstawie § 28 ust. 3 Statutu 
Powiatu Toruńskiego określonego załącznikiem do Uchwały Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia  27 września 2018 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
z 2018 r. poz. 5762 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel w sprawie projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z dawnej 
biblioteki króla Macieja Korwina, znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Toruńskiego celem przekazania 
do parlamentarzystów, Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1077. 
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APEL 
Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 25 lutego 2022 r. 
 

w sprawie projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z dawnej biblioteki króla 
Macieja Korwina, znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

 
 
Samorząd Powiatu Toruńskiego wyraża sprzeciw wobec projektu ustawy zakładającej 
przymusowe odkupienie ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Toruniu  manuskryptu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri 
quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae 
regem”, zwanego Kodeksem Korwina. 
 
Ten bezcenny zabytek kultury od 1594 r. znajduje się w Toruniu, przekazany do zbiorów 
biblioteki Gimnazjum Akademickiego, pierwszej publicznej biblioteki na ziemiach polskich. 
Od tego czasu utożsamiany jest z Toruniem, stając się częścią jego historii i dziedzictwa 
kulturowego. Jest przedmiotem godnej troski i opieki, które pozwoliły na jego przetrwanie  
do dzisiejszych czasów.   
Wprowadzenie w życie projektu ustawy pozbawi miasto i region, a wraz z nim polską kulturę 
ważnego świadectwa naszej tożsamości, jednoznacznie wskazującego na przynależność 
Rzeczypospolitej do kręgu kultury łacińskiej. 
 
Dzieła sztuki giną bezpowrotnie w trakcie konfliktów i zawirowań dziejowych, nasz kraj 
doznał tego w wyjątkowo mocny sposób. Tym bardziej musimy sprzeciwiać się pomysłowi 
pozbycia się tak wyjątkowej części naszego dziedzictwa. 
Radni Powiatu Toruńskiego apelują do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych  
o odrzucenie tego projektu ustawy w całości. 
 
 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2022 r.
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z wnioskiem  dziesięciu Radnych Powiatu Toruńskiego skierowanym do Przewodniczącego Rady 
Powiatu w trybie art.  15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920   późn. zm.) 
przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy  
o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z biblioteki króla Macieja Korwina, znajdującego się  
w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.  
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