
Ja ze swojej strony napisałam do wszystkich bibliotek w województwie  

opolskim prosząc o potwierdzenie udziału w proteście celem lepszej  

orientacji co do wyników protestu. 

 

Wysłałam  również treść protestu do naszych posłów i senatorów w  

województwie. 

 

Bardzo się cieszę,że wreszcie nasze sprawy i potrzeby zostały solidnie  

zaznaczone. 

 

Serdeczności 

 

Mariola Król 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Bubliczna w Gogolinie 

 

PS 

 

Czytałam artykuł w Gazecie Wyborczej.Ten minister rodem z Wrocławia mnie  

wkurza:-!!!!!! 

 

------------------------------- 

Witam serdecznie! 

Cieszę się bardzo, że protest się powiódł . Ja rozesłałam informacje do wszystkich powiatów 

woj. podkarpackiego i części bibliotek gminnych gdzie biblioteki posiadały adresy e-

meilowe. 

Postaram się zebrać informację, ile bibliotek wzięło udział i prześlę takie dane do zwiazku  o 

ile  je otrzymam. 

                                                                                 Pozdrawiam - Alicja Warzybok 

 

----------------------------- 

Witamy! 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku  

informuje, że wzięła udział w proteście wysyłając 15 grudnia listy pod  

adresy wskazane w załącznikach. Do protestu dołączyła również Miejska  

Biblioteka w Piaskach. 

Pozdrawiam 

Dyrektor Jadwiga Ciołek 

 
Witam 
Panie Prezesie oczywiściwe nasza biblioteka włączyła się do protestu. Informacje dotyczące protestu 
dotostaliśmy również z Biblioteki Śląskiej. 
Pozdrawiam 
Wanda Kubień 
 

 

Dzień dobry 

Informuję, że włączyliśmy się do akcji. Wysłaliśmy protesty jako Oddział  

SBP, nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki, poszczególni  

pracownicy MBP i trochę naszych czytelników. Do akcji włączyły się   

gminne biblioteki  i ich czytelnicy z powiatu ostrołęckiego i  



makowskiego, szczególnie te, które pamiętają niedawne jeszcze czasy  

bycia pod pantoflem Centrum Kultury. 

Protesty wysłaliśmy również do naszych posłów. 

Pozdrawiam 

Sabina Malinowska 

 MBP Ostrołęka 

 

 
Dzień Dobry.Popieramy z pełną troską i powagą protest. W dzisiejszej Wyborczej  czytałam również  
artykuł na ten temat.Tak samo w prasie fachowej od  zdesperowanych dyrektorów bibliotek. Jest to 
kary godne, co kilka lat przerabiamy ten desperacki pomysł bardzo zadrażający dzisiejszym 
bibliotekom.Pozdrawiam  Sierpc 
 

 
Witam! 
Złotów i okolice protestują 
Pozdrawiam 
Sylwia Mróz 
 

 
Witam, 
  
Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży wysłała protest z kilku komputerów 
  
Pozdrawiam 
Elżbieta Habet 

 

Panie Prezesie, Książnica Płocka wysłała protest do ministra kultury 

podsekretarza stanu, rzecznika ministerstwa kultury oraz komisji 

"Przyjazne Państwo". Z poważaniem Alicja Charzyńska, Płock. 

>----------------------------------- 

 
Dzień dobry! 
Częstochowa wysłała rano protest, z rejonu wiemy, że Blachownia także. 
Pozdrawiam. Beata 
 

 

 

 
Dzień dobry Janku, 
Zapomniałam odpisać na Twojego maila. Oczywiście Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach 
wzięła udział w proteście. 
Protest podpisały również 2 związki zawodowe oraz przewodnicząca skierniewickiego oddziału SBP. 
  

Pozdrawiam 

Iza Strączyńska 

 
Drogi Janku, 
odpowiadając na Twój apel o informację - informuję, iż tarnowscy bibliotekarze wysłali list 
protestacyjny w sprawie zmian w wiadomej ustawie do ministra B.Zdrojewskiego (tekst listu 
załączam). Pod listem podpisali się: dyrekcja i pracownicy MBP w Tarnowie oraz kierownicy bibliotek 
gminnych i miejsko-gminnych z terenu powiatu tarnowskiego (łącznie ok. 80 osób). O naszym 
proteście pocztą mailową poinformowani zostali: Premier RP, kluby posleskie, przewodniczący 
sejmowej komisji ds kultury, senat. 
Pozdrawiam  



Tadeusz Trytek 

tadek@biblioteka.tarnow.pl 
  
----------------------------- 

. Witam! 
Cały powiat wągrowiecki uczestniczył w akcji protestacyjnej na pewno! 
Serdecznie pozdrawiam Ewa Byczyska 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
   
Szanowny Panie Prezesie, 

uprzejmie informuję, że protest został przesłany 15 grudnia na adresy MKiDN 

od: Dyrektor i Pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Turku, 

Koła SBP w Turku i 39 członków, 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i Biblioteki Publicznej Gminy 

Wiejskiej 

Turek. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Wanda Grzeszkiewicz - dyrektor Biblioteki w Turku  

------------------------------- 

 

do PZB. 

Powiat krosnienski -9 bibliotek gminnych oraz Krosnienska Biblioteka  

Publiczna solidarnie wlaczyla sie do akcji protestacyjnej. 

15 XII-wyslane zostaly e-maile do Premiera,wszystkich  klubow   

senackich  i sejmowych,MKiDN oraz innych ,wlasciwych.. 

Rowniez do poslow i senatorow okregu przemysko-krosnienskiego -13 osob  

wyslalam konieczne informacje. 

Wiem rowniez,ze WiMBP w Rzeszowie  pilotowala calosc akcji w woj.  

podkarpackim. 

Rowniez moje biblioteki poparly akcje pna Tomka Swiatka,ktory napisala w  

imieniu srodowisk literackich Apel-pismo o pana Premiera. 

Ciesze sie,ze po raz pierwszy bibliotekarze sa solidarni. 

I tak trzymac,pozdrawiam 

teresa lesniak 

Krosnienska Biblioteka Publiczna 

W sobote w gazecie Wyborczej na stronie 11 jest informacja o ktorej  

wspominalam  tzn. inicjatywa p.T.swiatka na temat przylaczenia sie  

srodowiska literackiego do naszej akcji protestacyjnej. 

------------------------------------- 

Witam 

Również przyłączyliśmy się do akcji i poinformowaliśmy o niej mailowo wszystkie biblioteki 

w województwie pomorskim 

Maja 

Wojciechowska 

 

Witam Panie Prezesie, 
skontaktowałem się w sprawie protestu z wszystkimi bibliotekami województwa kujawsko-
pomorskiego, których adresy elektroniczne znajdują się w Internecie oraz innymi osobami 
związanymi z działalnością bibliotek. Łącznie poinformowanych o proteście zostało 197 instytucji. Nie 
oczekiwałem potwierdzeo wzięcia udziału w proteście, ale kilka bibliotek przysłało informację 

mailto:tadek@biblioteka.tarnow.pl


zwrotną i z wielką satysfakcją przyjęło długo wyczekiwaną możliwośd aktywnego udziału w 
zmienianiu sytuacji polskich bibliotek. Oto treśd jednego z  e-maili: 
 

„Witam !!! 
Dziękuję serdecznie . Przyłączyliśmy się wraz z pracownikami do 
protestu. Jesteśmy małą biblioteką i nasza władza tylko czeka na 
odpowiedni zapis aby nas połączyć z Domem Kultury. 
Mam nadzieję,że tak się nie stanie. 
Pozdrawiam serdecznie” 
 
Wiele rzeczy mamy jeszcze do zrobienia, byśmy mogli godnie funkcjonowad w naszych instytucjach. 
 
Pozdrawiam, 
Marek Taczyoski 

 


