
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Martynowskiego 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Szanowna Pani Minister! 

W marcu 2012 roku władze Biblioteki im. Zielińskich w Płocku prosiły o wsparcie finansowe. Skierowały 

się z apelem. 

„Szanowni Państwo, Mieszkańcy Płocka i województwa mazowieckiego! 

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego na 

skutek decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej nie otrzymała żadnych środ-

ków z budżetu państwa na swoją działalność w 2012 roku. 

Decyzja ta pociąga za sobą konieczność zamknięcia jedynej w Płocku i na Mazowszu (poza Warszawą) 

biblioteki naukowej, która posiada 400 tysięcy woluminów i 15 tysięcy starodruków wchodzących w skład 

narodowego zasobu bibliotecznego. Zagrożony jest los tej niezwykle ważnej placówki, która powinna trwać, 

służyć i rozwijać się dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. 

Zamknięcie biblioteki i zwolnienie jej pracowników oznacza przerwanie zakupów wydawnictw zwartych 

(średniorocznie ok. 6 tysięcy woluminów) i prenumeraty bieżącej (240 tytułów prasy), czego już nigdy nie 

uda się nadrobić. Bez wątpienia spowoduje to uniemożliwienie dostępu do zbiorów 30 tysiącom czytelników 

w skali rocznej, z których większość to studenci uczelni Płocka, Torunia, Łodzi i Warszawy, a ponadto licz-

nych rzesz uczniów szkół średnich. W konsekwencji ustaną także liczne prace naukowe o charakterze regio-

nalnym i ogólnokrajowym. 

Decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego sprawia, że Biblioteka im. Zielińskich, która stoi na straży 

narodowych wartości, dziedzictwa kulturowego, a której zadaniem jest działalność na rzecz upowszechnia 

nauki, nie może wzorem lat przeszłych pełnić dalej swej misji na rzecz społeczeństwa. 

Dlatego też w imieniu Biblioteki im. Zielińskich TNP w tej dramatycznej sytuacji zwracam się z apelem 

o udzielenie pilnej pomocy finansowej w jakiejkolwiek wysokości na ratowanie biblioteki i jej zbiorów. Ape-

luję zarówno do instytucji, przedsiębiorstw, firm, jak i osób prywatnych o to, by dokonanymi wpłatami moż-

na było zachować ciągłość zbiorów i dziedzictwo pokoleń. 

Za Zarząd TNP 

Prezes dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski 

Płock, dnia 27 marca 2012 r.”. 

28 kwietnia 2012 roku „Gazeta Wyborcza” informowała w swoim tytule: „Udało się! Biblioteka im. Zie-

lińskich uratowana!”. Dalej w artykule mogliśmy przeczytać: „Dostaliśmy także maila z ministerstwa. «Uzu-

pełniony i zweryfikowany wniosek Towarzystwa Naukowego Płockiego został rozpatrzony pozytywnie. De-

cyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 kwietnia br. przyznano środki finansowe w wys. 

1.019.000 zł na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, w tym na zadania dotyczące dzia-

łalności naukowej Biblioteki im. Zielińskich» – tak pisała Marta Jurek z biura prasowego MNiSW.” 

Rok później, rozmawiając z panem profesorem Zbigniewem Kruszewskim, dowiedziałem się, że dotacji 

do tej pory nie dostali. 

Pytam więc: czy to prawda i czy ministerstwo zamierza coś w tej sprawie zrobić? 

Z poważaniem 

Marek Martynowski 

 

 

 




