
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego  

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy dotyczącej nieprawidłowości w Głównej Bibliotece Lekarskiej 

w Warszawie. 
Na mocy obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 22 sierpnia 2011 roku o zamiarze i przyczynach podziału 

Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie planuje się utworzyć dwie państwowe 
instytucje kultury. Mają to być: Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki oraz Narodowe Muzeum 
Nauk Medycznych. Jak czytamy w uzasadnieniu, decyzja ta podyktowana jest koniecznością „wyodrębnienia 
zbiorów specjalnych” w celu „zapewnienia ochrony unikatowych dzieł i eksponatów”. Zaproponowany po-
dział podyktowany jest koniecznością stworzenia należytych warunków składowania i pieczy nad szczegól-
nie wartościowymi dziełami oraz unikatowymi materiałami znajdującymi się w zbiorach biblioteki. 

Obecnie w zbiorze specjalnym biblioteki znajduje się m. in. ok. 4 tysięcy 100 starodruków, ponad 1 tysiąc 
200 rękopisów, 5 tysięcy teczek z archiwaliami, 4 tysiące fotografii. Są wśród nich rękopisy Marii Curie-
Skłodowskiej, uniwersał króla Stanisława Augusta, a także kopia „De revolutionibus orbium coelestium” 
Mikołaja Kopernika. 

W obliczu zaistniałej sytuacji mamy prawo obawiać się o bezpieczeństwo zgromadzonych w bibliotece 
wspaniałych, unikatowych dzieł, które od lat służą polskiej nauce. Jak widać, brakuje elementarnego nadzoru 
nad działalnością biblioteki oraz jej zasobami. Skandaliczne jest stwierdzone w wyniku przeprowadzonego 
śledztwa „ubytkowanie” na tak szeroką skalę. Niedopuszczalnym jest, aby cenne, historyczne materiały były 
w nieuprawniony sposób tak łatwo wyprowadzane z budynku biblioteki. 

Zasoby Głównej Biblioteki Lekarskiej były tworzone przez dziesiątki lat. Wielu wybitnych przedstawicie-
li polskiej nauki, lekarzy przekazywało tu swoje prywatne zbiory po to, aby kolejne pokolenia mogły czerpać 
wiedzę z tych zasobów. Dziś ten wieloletni dorobek jest niszczony i rozkradany, a wprowadzane przez mini-
sterstwo zmiany, które miały służyć bibliotece, obracają się przeciwko niej. 

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie, jakie działania zostały 
podjęte w celu wyjaśnienia opisanej sprawy. Czy wobec osób zarządzających placówką zostały już wycią-
gnięte konsekwencje? W jaki sposób ministerstwo zamierza zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości i jak 
będzie chronić zbiory specjalne Głównej Biblioteki Lekarskiej? 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




