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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2022 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 25 lutego 2022 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 14:00 

otworzył XXXIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą 

Markiem Olszewskim na czele, Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danutę Jabłońską – Drążelę, 

Sekretarz Powiatu Toruńskiego Wiolettę Schreiber oraz Radcę Prawnego Monikę Kochowicz.    

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 22  

Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.  

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad 3. Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja ta została zwołana na wniosek 10 radnych, 

zatem porządek obrad został przesłany drogą mailową dwa dni temu, w trybie nadzwyczajnym. 

Zapytał, czy są do niego uwagi. Wobec braku uwag przesłany porządek obrad XXXIV Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Podjęcie uchwały 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. 

5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

6. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady.  

Ad 4. Radny Andrzej Walczyński przedstawił projekt uchwały 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. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 24 lutego 2022 r. Komisja Edukacji, Kultury i 

Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Radny Mirosław Graczyk wniósł poprawkę do projektu uchwały, w § 2 wykonanie uchwały tj. 

przekazanie do parlamentarzystów. Poprosił o dodanie dwóch innych podmiotów: do Książnicy 

Kopernikańskiej oraz do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Radny Tomasz Wierzbicki powiedział, że ma odmienne zdanie na ten temat. Zapytał, który z 

radnych widział omawiany manuskrypt, albo chociaż o nim słyszał. Powiedział, że manuskrypt 

powstał we Florencji i napisany został przez florenckiego humanistę dla króla Węgier. Podczas 

działań wojennych trafił on do Torunia. Sam manuskrypt ma szczególną wartość dla 

Węgierskiej historii, jednak nie ma on ścisłego związku z historią polską. Radny Tomasz 

Wierzbicki zaznaczył, że biorąc pod uwagę historię Polski, jej dorobek kulturowy, gdy został 
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zrabowany, my jako naród polski staramy się go odzyskać. Jego zdaniem manuskrypt napisany 

dla króla Węgier, powinien tam wrócić. Mając na uwadze obecną sytuację wojny w Ukrainie 

„my nie chcemy przekazać czegoś co formalnie w mojej ocenie powinno wrócić do rąk 

węgierskich”. Następnie nawiązał do historii, do przyjaźni polsko-węgierskiej. Powiedział, że 

Polska otrzymała unikalną zbroję Zygmunta Augusta i dobrze byłoby się zrewanżować. 

Następnie powiedział, że np. obraz Jana Matejki został przekazany Papieżowi i znajduje się on 

obecnie w Muzeum Watykańskim. Zaproponował umożliwienie zapoznania się z tym 

manuskryptem przed odesłaniem go do Węgier. Następnie powiedział, że oferowane 25 mln. 

zł, to nie jest mała kwota i można przeznaczyć ją np. dla pokrzywdzonych w trwającej wojnie 

na Ukrainie, albo poszkodowanym rolnikom przez grupę „Ziarno” z Cichoradza lub ROTR 

Rypin – pokrzywdzeni rolnicy. Powiedział, że jest za przekazaniem manuskryptu Węgrom.  

Radny Andrzej Walczyński powiedział, że szanuje zdanie radnego Tomasza Wierzbickiego i  

zwrócił się z pytaniem, czy wobec tego Polska powinna oddać też dzieło Leonadra DaVinci, 

które znajduje się w Muzeum w Krakowie. Powiedział, że Polska poniosła ogromne straty nie 

tylko podczas II wojny światowej. Dodał, że z tej biblioteki Korwina ponad 800 inkunabułów 

znajduje się poza granicami Węgier.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy Radni mają uwagi do proponowanej zmiany 

w projekcie uchwały, którą złożył Radny Mirosław Graczyk. 

Radni nie zgłosili uwag, zatem jednomyślnie zostały one przyjęte.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/220/2022 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, została 

podjęta większością głosów (20 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 5. Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że niektórzy radni zgłaszali 

Przewodniczącemu by Rada wypowiedziała się na temat sytuacji w Ukrainie. Sesja ta zwołana 

została w trybie nadzwyczajnym, dlatego też z przyczyn formalnych nie można było poszerzyć 

porządku obrad, niemniej jednak zgodził się z Radnymi, że ten agresywny atak na duże państwo 

europejskie wymaga potępienia. W mediach społecznościowych w imieniu Zarządu zostało 

wyrażone stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Rady wymagałoby jednak pełnej konsultacji. 

Podkreślił, że oczywiście takie stanowisko jest istotne, ale na takim etapie rosyjskiej agresji na 

państwo ukraińskie nie stanowiska są ważne, a konkretne działania. Dzisiaj odbyła się 

wideokonferencja z Wojewodą, na której omówiona została sytuacją na granicy. Mieszkańcy 

Ukrainy licznie przekraczają granicę Polski, na której znajdują się doraźne punkty medyczne z 

posiłkami oraz możliwością odpoczynku. Problem będzie o wiele szerszy, jeżeli powiat 

toruński będzie chciał pomóc obywatelom Ukrainy. W związku z tym powiat powinien się 

skupić na przygotowaniach do przyjęcia tych osób, które dotrą na miejsce. Powiedział, że 

niektóre osoby mają w Polsce rodziny i takim ludziom będzie łatwiej. Część obywateli Ukrainy 

potraktuje Polskę jako kraj tranzytowy, jednak można spodziewać się, że bardzo liczna część 

pozostanie. Jest to zadanie, z którym samorządy będą musiały się zmierzyć. Zaznaczył, że 
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konieczne będzie zapewnienie miejsca zamieszkania, systemu opieki zdrowotnej, pomocy w 

znalezieniu pracy, nauki języka, a także umożliwienie ukraińskim dzieciom chodzenie do 

szkoły. Dodał, że Rada oprócz przygotowania stanowiska w tej sprawie ma znacznie więcej do 

przygotowania.  

Ad 6. Przewodniczący Rady zamknął XXXIV Sesję RPT o godzinie 14:30. 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 


