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50. rocznica
naszego miasta
Rok 2019 to kolejny rok wielu ważnych dla Polski rocznic. Jego początek przyniósł nam setną
rocznicę pierwszych wyborów parlamentarnych
oraz pierwszych obrad Sejmu Ustawodawczego
w wolnej Polsce, jesienią zaś minie osiemdziesiąt lat od najtragiczniejszego polskiego września, kiedy to wybuchła II wojna światowa.
Jednak najważniejszą dla naszej miejscowości
jest 50. rocznica nadania praw miejskich Sułkowicom. Dla jednych jest to już wydarzenie czysto
historyczne, o którym dowiadują się z opowiadań,
dokumentów i książek, ale wśród nas wciąż wiele
jest takich osób, które pamiętają ten czas osobiście. By przekonać się, jak ważny był to fakt dla Sułkowic, wystarczy przyjrzeć się rozwojowi miasta
na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.
W 1968 roku nasza miejscowość spełniła wszystkie warunki, które pozwalały ubiegać się o nadanie praw miejskich. Ówczesne władze lokalne
wystąpiły więc z wnioskiem o ich przyznanie
i w czerwcu tegoż roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie, w myśl którego z dniem 1 stycznia 1969
roku Sułkowice otrzymały prawa miejskie.
Wówczas też rozpoczęto pracę nad nowymi symbolami Sułkowic. Autorem obecnie obowiązującego
herbu miejskiego jest Ryszard Judasz, wieloletni
działacz kultury, a obecnie kustosz działającej przy
Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Józefa Sadzika
Izby Tradycji. Herb ten w swojej symbolice nawiązuje do tradycji naszego miasta: w czerwonej tarczy
nad połową koła zębatego umieszczono srebrnego
orła oraz skrzyżowane narzędzia kowalskie, młotek
i szczypce. W związku z rocznicą nadania praw miej2

skich w tym roku powstało okolicznościowe logo,
które zaprojektował Maciej Ziembla. Będzie ono
nam towarzyszyło przez cały rok obchodów jubileuszu. Logo, podobnie jak herb, nawiązuje do tradycji
kowalskich Sułkowic.
Inauguracja roku jubileuszowego nastąpiła
31 stycznia podczas V Sesji Rady Miejskiej. Specjalnie
na tę wyjątkową okazję Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Józefa Sadzika we współpracy z Sułkowickim Archiwum Cyfrowym i Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” opracowała prezentację
multimedialną przedstawiającą historię Sułkowic
od najstarszych dziejów, poprzez rozwój miejscowości, aż do momentu nadania jej praw miejskich
w roku 1969. Inauguracja roku jubileuszowego
nastąpiła w styczniu, ale świętować będziemy
cały rok. W uświetnienie tej ważnej rocznicy włączą się instytucje i szkoły działające nie tylko
na terenie naszego miasta, ale całej gminy. Już
w lutym biblioteka zorganizowała dla uczniów
sułkowickich szkół podstawowych „Spotkania
z historią”, podczas których dzieci miały okazję
poznać dzieje naszej miejscowości.
O dalszych planowanych wydarzeniach będziemy
informować na łamach gminnej gazety oraz na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
Małgorzata Dzidek

Czwartek z tematem

Magiczny świat cyrku
Ostatnie dni stycznia to kolejne „Spotkanie
z tematem” odbywające się w ramach współpracy
naszej biblioteki z TPS KOWADŁO. Tym razem
w sali Izby Tradycji spotkaliśmy się z magicznym
światem cyrku za sprawą państwa Barbary i Stanisława Kozików wraz z ich synem, Sebastianem.
Obecnie mieszkające w Sułkowicach małżeństwo, większość swojej drogi zawodowej spędziło na arenie cyrkowej. Każde z nich wywodziło
się z innego rejonu naszej ojczyzny – pan Stanisław pochodzi z Sułkowic , a pani Barbara z odległego Zamościa. To właśnie cyrk i jego magia
sprawiły, że pewnego dnia ich drogi się spotkały
i odtąd idą już wspólnie przez życie.
Początkowo oboje mieli inne plany. Pan Stanisław to technik weterynarii, a pani Basia planowała
zostać pedagogiem. Jednak egzaminy do szkoły cyrkowej odbyły się wcześniej i obojgu życie napisało
inny scenariusz. A co w nim? Podróże, przygody, ale
i ciężką pracę nad doskonaleniem sztuki cyrkowej.

Z sentymentem wspominali wspólne występy akrobatyczne na trapezie, tresurę koni czy codzienne
życie, a w nim wychowywanie dzieci we wspólnej
rodzinie cyrkowej. Dużym sukcesem państwa Kozików było zwycięstwo w odbywającym się w Warszawie Festiwalu, które przyniosło im korzystny kontrakt w Norwegii.
Lata 90. były dla cyrku bardzo trudne. Przyniosły
likwidację cyrków państwowych i prywatyzację. Jako
nierentowną zlikwidowano bazę w Jelinku. Szukając
oszczędności usypiano zwierzęta, zawierano niekorzystne umowy z artystami.... Wielu z nich nie radziło
sobie z nowymi realiami i często popadało w nędzę,
bezdomność, a nawet zdarzały się samobójstwa.
Opowieści z życia państwa Kozików mogłyby trwać
jeszcze bardzo długo. Nikt z uczestników spotkania
nie kwapił się do wyjścia. Goście mieli wiele pytań,
na które państwo Kozikowie chętnie odpowiadali.
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Spotkanie z historią z okazji 50. Rocznicy
nadania Praw Miejskich Sułkowicom
Inauguracja tego ważnego w naszej lokalnej
historii wydarzenia miała miejsce na styczniowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas to rozpoczęto
świętowanie tego wydarzenia.
Z tej też okazji przygotowane zostało logo, które
towarzyszyć nam będzie przez cały rok. Jego autorem jest Maciej Ziembla – radny obecnej Rady Miejskiej. Kontynuując obchody już w dniach 12 i 13
lutego 2019 roku, uczniowie wszystkich klas szkół
podstawowych z naszej miejscowości wzięli udział
w spotkaniu zorganizowanym przez naszą bibliotekę.
W sali samorządowej obejrzeli prezentację przygotowaną z okazji jubileuszu przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. ks. Józefa Sadzika we współpracy z Sułkowickim Archiwum Cyfrowym oraz Towarzystwem
Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”. W trwającym niespełna dwadzieścia minut filmie nie jesteśmy w stanie
przedstawić całej, bogatej historii Sułkowic. Dlatego
też skupiono się jedynie na najważniejszych faktach,
które ukształtowały naszą tożsamość i doprowadziły do przekształcenia się małej osady w miasto.
W prezentacji wykorzystane zostały stare fotografie.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces jak zmieniała się nasza miejscowość na przestrzeni wieków.
Mogli zobaczyć ciekawe miejsca, o których dowiadujemy się jedynie z dokumentów i zdjęć. Bo najczęściej całkowicie zniknęły z sułkowickiego krajobrazu, a w tym miejscu znajduje się coś zupełnie
innego. Był to swego rodzaju powrót do przeszłości
dla każdego z nas. Prezentację kończył rok 1969 –
kiedy to otrzymaliśmy prawa miejskie.
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W dniu 23 lutego rozpoczęliśmy cykl spotkań
w ramach organizowanego przez Grupę Środowiskową Stowarzyszenia „Kolonia” we współpracy
z naszą biblioteką projektu pod nazwą Międzypokoleniowa Inicjatywa Kulturalno - Samokształceniowa.
Było to pierwsze spotkanie, którego bohaterem
była bajka o „Czerwonym Kapturku”. W postacie
wcielili się chętni dorośli, którzy z zaangażowaniem
odczytali przygotowane dla nich role. Ale na tym
spotkanie wcale się nie skończyło. Na przybyłe licznie dzieci wraz z opiekunami czekało wiele atrakcji. Zostały one podzielone na grupy i pod opieką
wolontariuszy uczestniczyły w zabawach tematycznych. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w
mini warsztatach teatralnych. Spotkanie przebiegło
w sympatycznej atmosferze, a na koniec na uczestników i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek.
Następne spotkanie odbyło się 16 marca.
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Po wysłuchaniu przez dzieci opowiadania przyszedł czas na rozmowę. Rozmawialiśmy o emocjach
towarzyszącym nieporozumieniom. Uczestnicy
spotkania bardzo chętnie włączali się w rozmowę
dotyczącą omawianego tematu. Po rozmowie przyszedł czas na zabawę i mini konkursy. Każde dziecko
otrzymało drobny upominek. Następne spotkanie
odbyło się w kwietniu.

W sobotę 16 marca odbyło się drugie spotkanie
w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia”.
Bohaterem spotkania tym razem były muminki.
Opowiadanie pt. „Muminek maluje obraz”
zostało przeczytane przez osoby dorosłe – przedstawicieli różnego pokolenia.
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w Harbutowicach. Zapoznaliśmy więc dzieci z najstarszą historią Sułkowic prezentując im film, który
powstał z okazji obchodzonej w tym roku rocznicy.
Uczniowie dzięki temu mogli „wsiąść w wehikuł
czasu” i porównać jak zmieniły się nasze okolice od
powstania do lat 60-tych ubiegłego stulecia. Podczas oglądania prezentacji dzieci rozpoznawały
miejsca, budynki, zakłady pracy widząc zachodzące
w nich zmiany, które dokonywały się na przestrzeni
lat. Chcielibyśmy, aby tego rodzaju spotkania uczyły
dzieci historii tej najbliższej, historii „małej ojczyzny” z której wyrastamy.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa
Sadzika w Sułkowicach filia w Harbutowicach we
współpracy z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej w Harbutowicach.
W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy spotkanie przybliżające dzieciom historię ich rodzinnej
miejscowości na tle zmian, jakie dokonywały się w tym
regionie na przestrzeni wieków. Na korytarzu szkolnym przygotowaliśmy niewielką wystawę poświęconą historii Harbutowic. Losy naszej wsi zawsze
związane były z losami pobliskich Sułkowic, które
to obchodzą w bieżącym roku 50.lecie nadania praw
miejskich. Zmiany jakie dokonywały się na terenie
Sułkowic miały swoje odzwierciedlenie w zmianach
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W dniu 28 marca po raz kolejny w Izbie Tradycji odbyło się Czwartkowe spotkanie z tematem.
Tym razem Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic
„Kowadło” zaprosiło Pana Romana Kozika, który
opowiedział o swojej pasji zbierania znaczków
pocztowych.

W przygotowanej na spotkanie prezentacji mogliśmy się dowiedzieć m.in. o historii znaczka pocztowego. Pan Roman chętnie dzielił się ze zgromadzonymi gośćmi swoimi opowieściami wciągając tym
samym innych do dyskusji.
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Otwarcie wystawy
135 lecia
OSP w Sułkowicach
Czwartek, 11 kwietnia 2019 r. to dzień w którym
w sali Izby Tradycji odbyło się otwarcie wystawy
fotografii poświęconej historii Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sułkowicach obchodzącej 135
lecie swojego istnienia. Wpisała się ona również
w obchody 50 lecia naszego miasta.
Wystawa powstała dzięki współpracy naszej
biblioteki z Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic
„Kowadło” oraz Sułkowickim Archiwum Cyfrowym.
Pomysłodawcą i autorem wystawy jest Pan Maciej
Ziembla, który od lat zbiera materiały i zdjęcia związane z historią ziemi Sułkowickiej. Specjalnie na tą
okazję przygotował prezentację, którą można było
zobaczyć podczas czwartkowego spotkania. Prezentacja oprócz historii Ochotniczej Straży Pożarnej
wzbogacona była o wiele ciekawostek, które spowodowały że była jeszcze bardziej interesująca. Dodatkowo przygotowane zostały okolicznościowe kartki
pocztowe, które można było zabrać na pamiątkę
zwiedzając wystawę.

Można było ją zobaczyć od kwietnia do czerwca w
godzinach pracy biblioteki. Dodatkowo 14 kwietnia
(tj. niedziela palmowa) była możliwość obejrzenia
wystawy w godzinach od 10.00 do 13.00.
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Na koniec każde dziecko miało możliwość wykonania
własnej zabawki-lamparta, oraz spróbowania zdrowego poczęstunku. Następne spotkanie odbyło się
w maju.

W dniu 27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia”.
Tym razem dzieci wysłuchały fragmentu książki
Doroty Kassjanowicz pt. „Zamieszanie na sawannie czyli dlaczego zwierz dziki łyka batoniki”.
W rolę zamieszkujących sawannę zwierząt wcielili się pracownicy biblioteki oraz wolontariusze.
Po wysłuchaniu bajki dzieci mogły pochwalić się
tym, co zapamiętały z opowieści, oraz porozmawiać
na temat różnic pomiędzy ludźmi, akceptacji samego
siebie, walki z kompleksami oraz zdrowego odżywiania (elementy bajkoterapii). Następnie uczestnicy
spotkania wzięli udział w „lekcji geografii”, dowiadując się wielu ciekawych informacji o sawannie.
10

Powiatowa konferencja bibliotekarzy
13 maja w sali Izby Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika, odbyła się
konferencja dla bibliotekarzy z całego powiatu
myślenickiego zorganizowana przez Miejską
Bibliotekę Publiczna im. ks. Jana Kruczka, we
współpracy z naszą biblioteką.
Była to pierwsza wyjazdowa konferencja.
Na nasze zaproszenie odpowiedzieli licznie przedstawiciele bibliotek z naszego rejonu. Okazja do spotkania i miejsce nie było przypadkowe, bowiem także
w ten sposób chcieliśmy włączyć się w obchody jubileuszu miasta. Jednym z punktów była przygotowana
specjalnie na obchody 50 lecia część historyczna
prezentacji. Przybyłych bibliotekarzy przywitały
dyrektor biblioteki powiatowej Pani Agnieszka Kazanecka-Bylica oraz dyrektor naszej biblioteki Małgorzata Dzidek, a także Pan burmistrz Artur Grabczyk,
który serdecznie zaprosił wszystkich przybyłych na
obchody 50- lecia nadania praw miejskich Sułkowicom które odbyły się w czerwcu w naszym mieście.

Pozostała część konferencji poświęcona była
sprawom bibliotecznym. Swoje prezentację przedstawiły Pani Mieczysława Żak „Moja fantastyczna
biblioteka”, Pani Karolina Mucha „Biblio-Plecak”
oraz Pani Małgorzata Molendys „Biblioteka pełna
dźwięków – o projektach muzycznych w bibliotece”.
Wszystkie tematy były przedstawione w sposób bardzo ciekawy i każdy z uczestników mógł wykorzystać
przedstawione pomysły i formy pracy z czytelnikami, dostosowując je do swoich warunków bibliotecznych.
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Następne spotkanie odbyło się w czerwcu. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć Grupie Środowiskowej Stowarzyszenia „Kolonia”.

Pan Galaretka i Mała Despotka to bohaterowie
opowiadań poznanych podczas sobotniego spotkania w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia”. 18 maja sala Izby Tradycji wypełniła się
po brzegi dziećmi wraz ze swoimi opiekunami,
którzy już po raz czwarty spotkali się aby uczestniczyć w słuchaniu bajek, a także wziąć udział
w dyskusji i zabawach dotyczących prezentowanej tematyki.
Tym razem z pierwszego opowiadania pt. Pan
Galaretka dzieci mogły dowiedzieć się jak walczyć ze
swoim strachem, w jaki sposób oswajać się z sytuacją
która na pierwszy „rzut oka” wydaje się przerażająca. Drugie opowiadanie pt. Mała Despotka uczyło
dzieci jak radzić sobie w sytuacji w której mamy
do czynienia z osobą niemiłą i władczą. Uczestnicy
chętnie włączali się przygotowane dla nich zajęcia.
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Za nami kolejne czytanie, które łączy pokolenia. Było to ostanie spotkanie przed wakacjami.
Miało ono wyjątkowy charakter, przygotowane
było bowiem pod kątem obchodzonych w tym
roku 50. urodzin naszego miasta.
Tym razem w Izbie Tradycji pojawiły się myszy
i to w dużej liczbie. Bajka „Mysz miejska i mysz
wiejska” stała się pretekstem do rozmów z dziećmi
na temat różnic i podobieństw pomiędzy życiem
w mieście i na wsi. Przypomnieliśmy sobie, że jeszcze
50 lat temu nasze miasto było wsią, a zmiany, jakie
w nim zachodziły w ostatnim półwieczu przybliżyła
nam prezentacja przygotowana przez bibliotekę, TPS
„Kowadło” oraz Sułkowickie Archiwum Cyfrowe. W
nagrodę za uważne oglądanie dzieci mogły przebrać się za myszki zakładając własnoręcznie przygotowane czapeczki. W drugiej części spotkania

Pani Aniela Ogarek – aktywna babcia obecna na
wszystkich naszych spotkaniach, członkini Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach i Aleksander
Grzybek, występujący już po raz trzeci, przeczytali
bajkę o sześciu myszkach, która poruszała problem
uważności. Na koniec, by ochłodzić nieco rozgrzaną
atmosferę, dzieci zatańczyły uspokajający taniec
przy irlandzkiej muzyce. Bardzo miłym i wzruszającym momentem dla organizatorów była chwila, gdy
dzieci spontanicznie podziękowały za czas wspólnie
spędzony w ramach prowadzonej od lutego akcji
„Czytanie łączy pokolenia”.
W imieniu organizatorów i osób przygotowujących sobotnie spotkania pragniemy wszystkim serdecznie podziękować, szczególnie lektorom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i poświęcili
swój czas dzieciom, wolontariuszom, rodzicom,
dziadkom, dzięki którym dzieci mogły uczestniczyć
w naszych spotkaniach i innym osobom, które nas
wspierały.
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mały drobne upominki. Pierwsza grupa dzieci miała
okazję spotkać się z Gospodarzem naszego miasta - Panem Burmistrzem Arturem Grabczykiem,
który zachęcił ich do poznawania swojego miejsca
zamieszkania i poznawania jego historii. Wyjaśnił
też najmłodszym mieszkańcom naszego miasta,
czym jest „mała Ojczyzna”.
W następnym tygodniu na spotkanie zaprosiliśmy dzieci z Filii Świetlicy Środowiskowej z Harbutowic, Biertowic i Krzywaczki.

To kolejne wydarzenie organizowane przez
Bibliotekę we współpracy z TPS „Kowadło” i SAC
z okazji 50 urodzin naszego miasta. Tym razem
nasze spotkanie odbyło się w Sali Samorządowej
Urzędu Miejskiego.
Celem spotkania było lepsze poznanie przez
dzieci historii rodzinnego miasta, którego historia jest „starsza” od nich samych, a często tez od
ich rodziców. Przy okazji dzieci mogły miło spędzić
czas i dobrze się zabawić: drużyny „Miasta” i „Wsi”
rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania
i wykonywały zadania związane z tematem miasta,
a później, po obejrzeniu drugiej części prezentacji
ukazującej historię naszego miasta od roku 1969 po
czasy współczesne, odpowiedzieć na trudne pytania.
Poradziły sobie z tym doskonale! W nagrodę otrzy14

tekstem do przywołania czasów zaborów. Na koniec
dzieci dostały kolorowanki, otrzymane przez Świetlicę Środowiskową w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje”. Dzieci zaciekawiła historia obelisku upamiętniającego ofiary epidemii, dlatego ich wycieczka
zakończyła się krótką wizytą na nowoutworzonym
przystanku turystycznym na Szlaku Jakubowym.
Wychowawczynie oraz pani Dyrektor Świetlicy Środowiskowej mogą być dumne z postawy swoich podopiecznych, którzy podczas spotkania wykazali się
dużą aktywnością, wiedzą i umiejętnościami.

We wtorek 16 lipca 2019 r. Gminna Biblioteka
Publiczna w Sułkowicach gościła uczestników
Akcji Lato Świetlicy Środowiskowej z Krzywaczki,
Harbutowic i Biertowic. Było to kolejne spotkanie
poświęcone 50 rocznicy nadania praw miejskich
Sułkowicom.
Chociaż dzieci nie są mieszkańcami Sułkowic
tylko pobliskich miejscowości, to miały one okazję
poznać bliżej historię serca swojej gminy. Oprócz
konkursów, wspólnego śpiewania a także oglądania
prezentacji czekały na nich specjalnie przygotowane przez Sułkowickie Archiwum Cyfrowe kolorowanki. Funkcję edukacyjną spełniły także wydane
przez SAC pocztówki przedstawiające jedno z najstarszych zdjęć sułkowickiej OSP – stały się pre15

14 sierpnia w wieku 78 lat zmarł Ryszard Judasz.
Umarł, jak żył – w pracy, w którą wkładał serce
i pasję. Całe swoje życie zawodowe poświęcił
sułkowickiej kulturze. W ostatnich latach był
założycielem i kustoszem Izby Tradycji w Starej
Szkole przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks.
dr Józefa Sadzika.

Był nie tylko kustoszem naszego minimuzeum
regionalnego, ale również strażnikiem historii,
tradycji i kultury ziemi sułkowickiej. Swoją niewyczerpaną wiedzą chętnie i o każdej porze dzielił się
z mieszkańcami zwiedzającymi Izbę, gośćmi z różnych stron, dziećmi i młodzieżą przybywającymi do
niego na lekcje muzealne, studentami i badaczami
przygotowującymi opracowania naukowe. Jego biuro
było naturalnym miejscem spontanicznych spotkań
Modliliśmy się za spokój Jego duszy. Prosiliśmy
pasjonatów historii regionu i nieformalnym centrum Matkę Bożą Kalwaryjską, w wigilię święta Której
informacji turystycznej. Dla każdego gościa miał odszedł do Pana, by orędowała za nim i wypraszała
uśmiech, ciekawą anegdotę i krówkę na poczęstunek. mu łaski potrzebne do zbawienia.
A nas, pracowników Biblioteki, zawsze traktował jak
rodzinę, a nawet z racji wieku trochę jak swoje dzieci
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
– pamiętał o mikołajkach, Dniu Kobiet, osobistych
Małgorzata Dzidek,
świętach. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach
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z okazji 135-lecia OSP, która prezentowana była
w Izbie Tradycji w okresie od kwietnia do czerwca
bieżącego roku.
Przygotowana ona była wspólnymi siłami biblioteki, TPS „Kowadło” i SAC. Można było też zapoznać
się z bieżącą działalnością „Kowadła” i biblioteki
a także z planami na przyszłość. Na zwiedzających
czekały okolicznościowe kartki. Stoisko „Kowadła” zdobiły dynie, które wyhodował członek stowarzyszenia, pan Roman Kozik. Wszystkim, którzy
odwiedzili nasze stanowisko serdecznie dziękujemy,
zapraszamy do korzystania z księgozbioru biblioteki
i naszych wspólnych propozycji, udziału w spotkaniach i projektach.

Każda okazja promowania GBP i TPS „Kowadło”
jest dobra, dlatego po raz kolejny biblioteka wraz
z zaprzyjaźnionym towarzystwem zorganizowała
stoisko promocyjne prezentujące ich działalność
na Jarmarku Sułkowicka Jesień .
Tym razem korzystając z okazji przypadających
w tym roku jubileuszów, 50-lecia nadania praw miejskich Sułkowicom i 135-lecia OSP, na naszym stoisku zaprezentowaliśmy publikacje związane z miastem Sułkowice, te które ukazały się już wcześniej,
a są w zbiorach naszej biblioteki, a także wydane
w roku jubileuszowym nowości, takie jak: „Gmina
Sułkowice w obiektywie” i „Pod patronatem św. Floriana. Historia i teraźniejszość OSP w Sułkowicach”.
Zaprezentowane zostały też fragmenty wystawy
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Tolerancja była tematem pierwszych zajęć które
odbyły się w piątek 21 września w Izbie Tradycji.
Punktualnie o godzinie 14.15 przybyli to Izby Tradycji
podopieczni Świetlicy Środowiskowej wraz ze swoimi opiekunami Panią kierownik Bernadetą Żurek
oraz Panią Katarzyną Bochenek. Bardzo cieszy fakt
że na nasze zaproszenie odpowiedział Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice Pan Dariusz Melerowicz,
który włączył się w prowadzenie zajęć. Przebiegły
one w miłej i sympatycznej atmosferze pomimo tego,
że temat był trudny, dzieci chętnie słuchały i włączały się do dyskusji. Brały też udział w przygotowanych specjalnie na zajęcia ćwiczeniach. Pretekstem
do dyskusji na temat tolerancji była historia o słoniu
Elmerze specjalnie wybrana pod kątem poruszenia
tego tematu i dostosowana do wieku dzieci. Pogadankę na temat tolerancji przygotowała i przeprowadziła pani pedagog Agata Kęsek –Olesek. W zrozumiały dla dzieci sposób wytłumaczyła co to znaczy
być tolerancyjnym. Odbyły się jeszcze trzy spotkania
na których poruszane były trudne ale ważne tematy.
„Porozmawiajmy o...” to cykl zajęć przygotowanych przez pracowników biblioteki, nauczyciela
ZSZiO w Sułkowicach a jednocześnie prezesa
TPS „Kowadło” Panią Urszulę Woźnik-Batko
przy współpracy Pani Agaty Kęsek-Olesek pedagoga ZSZiO w Sułkowicach oraz wolontariuszy
–wolontariatu Św. Jana Pawła II z tejże szkoły.
Patronat nad spotkaniami objął Burmistrz Gminy
Sułkowice Pan Artur Grabczyk.
Zajęcia te przygotowane zostały dla uczestników
Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z jej
filiami w Rudniku, Biertowicach i Harbutowicach.
Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu od września
do grudnia bieżącego roku, w Izbie Tradycji Gminnej
Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
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Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
na zajęciach w bibliotece
We wrześniu rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy naszej biblioteki z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach. Po wakacyjnej
przerwie do biblioteki przybyła nowa grupa podopiecznych wraz ze swoim opiekunem.
Będą oni uczestniczyć w organizowanych co dwa
tygodnie zajęciach. Ta forma wzajemnej współpracy
trwa nieprzerwanie od roku 2013 i przynosi obopólne
korzyści. Uczestnicy pomagają w drobnych, aczkolwiek czasochłonnych pracach bibliotecznych, takich
jak np. pieczętowanie książek, ale także w zajęciach
czytelniczych i innych specjalnie dla nich przygotowanych.
Te formy przyczyniają się do poprawy zdolności
manualnych podopiecznych, a także sprzyjają wzrostowi ich samooceny. Nowa grupa po raz pierwszy
zapoznała się z działalnością biblioteki dwa tygodnie
temu, brała też udział w lekcji patriotyzmu lokalnego. Grupa poznała historię miasta – w przygotowanych prezentacjach z komentarzem Pana Maćka
– nowego pracownika naszej Izby Tradycji. Kontynuacją rozmów na temat historii lokalnej były dzisiejsze zajęcia.
Na uczestników czekała niespodzianka. Oprócz
pogadanki na temat miasta uczestnicy dostali do
pokolorowania dwie plansze, które przedstawiały
„Dom ludowy” i okolice rynku oraz stare zabudowania Kuźni. Uczestnicy zapoznali się również z informacjami o Sułkowicach zawartymi w gazetach z 1937
roku.
19
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Warsztaty językowo-plastyczne w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa
Sadzika przystąpiła w tym roku do programu CEO
„DoMowy - rodzinne historie o słowach”, znalazła tym samym miejsce na mapie instytucji zaangażowanych w rozwijanie wyobraźni językowej
dzieci.
Do współpracy w organizacji i udziału w warsztatach zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na zaproszenie naszej biblioteki odpowiedziała klasa pierwsza wraz z wychowawczynią panią Magdaleną Klus
i panią Eweliną Pyrtek – nauczycielem bibliotekarzem.

W dniu 03.10.2019 r. odbyły się dwugodzinne
warsztaty językowo-plastyczne. W organizację i prowadzenie spotkania, oprócz pracowników
biblioteki: pani Małgorzaty Dzidek, pani Anny Gatlik
i pana Macieja Ziembli, włączyła się pani Urszula
Woźnik-Batko, polonistka i opiekun wolontariatu ZSZiO w Sułkowicach a także przyjaciel naszej
biblioteki. Nauka poprzez zabawę, a zabawa to także
jeden z celów naszego spotkania, to jedna z najlepszych form zdobywania wiedzy, zwłaszcza jeśli
chodzi o dzieci młodsze. Podczas warsztatów miały
one okazję przyjrzeć się słowom i stworzyć własny
słownik klasowy. Dzieci bardzo chętnie włączały się
w przygotowane ćwiczenia językowe, takie jak np.
„Język pod lupą” czy „Wynalazki słowne”, a także
ćwiczenia plastyczne, m.in. „Obrazkowe historie
o słowach”. Podczas naszego spotkania nie brakowało uśmiechu i radości.
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Kolejne spotkanie z historią patriotyzmu
lokalnego dla podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Harbutowicach
Październik to miesiąc maryjny jest to więc
doskonała okazja do przybliżenia uczestnikom
zajęć historii cudownego obrazu Matki Boskiej
Harbutowickiej.
Oprócz przybliżenia historii cudownego obrazu
specjalnie dla uczestników naszych zajęć Pan Maciej
Ziembla przygotował wizerunek Matki Bożej (malowana deska z wypalonym wizerunkiem). Zdobienie
przez uczestników naszych zajęć potrwa przez cztery
kolejne nasze spotkania. Efekty ich pracy będzie
można zobaczyć na stronie naszej biblioteki, a także
na fb Gminy Sułkowice.
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Porozmawiajmy o...
akceptacja siebie
Akceptacja siebie stanowiła główny cel zajęć
przeprowadzonych dla uczestników Świetlicy
Środowiskowej w Harbutowicach, które przebiegały wg scenariusza przygotowanego przez panią
dyrektor Biblioteki, Małgorzatę Dzidek, przy
współpracy polonistki z ZSZiO Urszuli Woźnik-Batko.
W piątkowe popołudnie zgromadziliśmy się w filii
naszej biblioteki w Harbutowicach, aby porozmawiać na ten ważny temat. Dzieci przybyły na spotkanie wraz z opiekunkami ze Świetlicy Środowiskowej.
Naszymi gośćmi byli: Pan Artur Grabczyk – burmistrz Gminy Sułkowice, Pani Izabela Starowicz –
sołtys Harbutowic oraz Pani Iwona Dzidek – nauczyciel polonista ze SP nr 1. Po krótkim przywitaniu gości
i dzieci przez Panią Bernadetę Zarembę, w specjalnie
przygotowanej pogadance został przybliżony dzieciom temat samoakceptacji. W sposób przystępny czyli traktowanie siebie z życzliwością, szacunek do
wyjaśniła ona dzieciom czym jest samoakceptacja, własnego ciała, wiara we własne możliwości a także
znajomość swoich słabych i mocnych stron. Dzieci
oraz zaproszeni goście chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez prelegentkę. Kolejnym etapem
naszego spotkania było wysłuchanie bajki. Dzieci
z zainteresowaniem wysłuchały tekstu i aktywnie
brały udział w dyskusji. Nagrodą dla nich było wykonanie prac plastycznych: dzieci kolorowały obrazki
przedstawiające kwiaty korzystając z przygotowanych przez Bibliotekę szablonów. Na koniec zajęć
powstał kolorowy bukiet w formie kolażu pokazujący, że różnorodność czyni nasz świat piękniejszym.
Podsumowaniem naszych zajęć były podziękowania
dzieci wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
spotkania osobom chóralnym „Dziękujemy!”.
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Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadały
na pytania (dotyczące treści przeczytanego tekstu)
zadawane przez naszych gości. O historii piłki opowiedziała dzieciom również Pani Paulina Węgrzyn,
a w dalszej części sobotniego spotkania odbyły się
zabawy ruchowe i plastyczne, które prowadziła Pani
Danuta Kostowal –Suwaj wraz z wolontariuszami.
Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.

W sobotę 19 października odbyło się pierwsze
powakacyjne, a szóste z kolei spotkanie w ramach
akcji „Czytanie łączy pokolenia”, organizowane
przez Grupę Środowiskową Stowarzyszenia
Kolonia oraz naszą Bibliotekę.
Dzieci, wraz ze swoimi opiekunami wysłuchali
opowiadania o Samolubnym Tymku. Tym razem na
zaproszenie do wspólnego czytania bardzo chętnie
odpowiedzieli: Pan Artur Grabczyk Burmistrz Gminy
Sułkowice, który wcielił się w rolę piłki; Pan Dariusz
Melerowicz Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice
został tytułowym Tymkiem. Pani Krystynie Madejczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 przypadła rola Cioci Honoraty; czytały także Panie Urszula
Woźnik-Batko jako narrator oraz Małgorzata Dzidek, która wcieliła się w rolę Wojtka –kolegi Tymka.
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jednak tylko formy wykładu, specjalnie na nasze
spotkanie Pan Maciej przygotował kilka ciekawostek: pokazał szklane negatywy, zwrócił uwagę na
stosowany w tamtym okresie retusz ołówkowy (fot.
2) , a także specjalne koperty (fot. 1) - wykonane
z papieru bawełnianego, w których przechowuje
się negatywy aby optymalnie je zabezpieczyć przed
działaniem czynników zewnętrznych. Uczestnicy
spotkania chętnie zadawali pytania i dzielili się
własnymi spostrzeżeniami, zwłaszcza wtedy kiedy
wyświetlane było zdjęcie miejsca, albo wtedy kiedy
próbowali rozpoznać osoby utrwalone na portrecie.
Podczas spotkania udało się rozpoznać osoby na jednym z nich. Mamy nadzieję, że organizowana przez
nas wystawa stanie się pretekstem do rozpoznawania jak największej liczby osób na fotografiach,
a tym samym odkrywania swoich korzeni. Na koniec
naszego spotkania na przybyłych czekała jeszcze
jedna niespodzianka, mogli oni obejrzeć oryginalną
fotografię - jedną z pierwszych- Sułkowickiej Szkoły
Kowalskiej, która w tym roku obchodzi 125 lecie
swojego istnienia.
W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z tematem organizowane przez TPS „Kowadło” we
współpracy z GBP im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach oraz Sułkowickim Archiwum Cyfrowym.
Tym razem na nasze spotkanie przybyła spora
grupa osób zainteresowanych fotografią, a także
historią Sułkowic. „Szklane portrety” to tytuł
wystawy która miała swoją premierę w styczniu 2020
roku, w naszej sułkowickiej Izbie Tradycji. Spotkanie
stanowiło przedsmak tego, co będziemy mogli zobaczyć na fotografiach, przedstawiających m.in. portrety mieszkańców Sułkowic z lat 20 i 40 ubiegłego
stulecia.
Prelegent w postaci prezentacji przedstawił proces przygotowań do wystawy. Spotkanie nie miało
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5 listopada 2019 roku przenieśliśmy się w krainę wyobraźni, a to za sprawą bajek, które były
tematem spotkania zorganizowanego przez dwie
biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks.
Józefa Sadzika oraz bibliotekę szkolną Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach. Pretekstem do zorganizowania spotkania był przypadający dokładnie w tym dniu
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Zajęcia w formie nauki przez zabawę spotkały się
z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczniów klas
II, którzy przybyli do naszej sułkowickiej Izby Tradycji.
Bajkowi bohaterowie zapoznali dzieci z definicją
bajki, jej ważną funkcją poznawczą oraz przybliżyli
postacie najwybitniejszych światowych autorów.
Podczas spotkania odbyło się wiele mini konkur26

sów, w których dzieci chętnie brały udział i udzielały
poprawnych odpowiedzi.
Bardzo dziękujemy dzieciom i ich opiekunom
za przybycie i zachęcamy do korzystania z naszej
biblioteki.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące
treści i brały udział w przygotowanych na spotkanie
„misiowych” zabawach. Listopadowe, jesienne spotkanie z sympatycznym misiem i jego przyjaciółmi
dostarczyło dzieciom mnóstwo radości. Wydawnictwo Znak Emotikon w ramach odbywających się
spotkań włączyło się we współpracę i podarowało
książki. Kolejne spotkanie odbyło się w grudniu.

Jak co miesiąc tradycyjnie w trzecią sobotę Izba
Tradycji stała się miejscem, w którym zgromadzili się przedstawiciele wszystkich pokoleń, od
dzieci po seniorów, a to za sprawą siódmego już
spotkania w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia”.
Ucieszyło nas, że oprócz mieszkańców Sułkowic
w imprezie wzięli udział także uczestnicy z okolicznych miejscowości, Rudnika, Harbutowic, a nawet
Jastrzębi. Tym razem nasza opowieść przeniosła słuchaczy do Stumilowego Lasu, gdzie spotkaliśmy się
z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi. Dzieci
z uwagą wysłuchały przygotowanego fragmentu
książki, który został przeczytany z podziałem na rolę
przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości.
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Tadeusz Bylica, pan Piotr Bylica oraz pan Jan Klus.
Scenariusz spotkania przygotowały pani Urszula
Woźnik-Batko oraz pani Anna Strzelec, zaś prezentację multimedialną - pan Maciej Ziembla.
Zajęcia miały wyjątkowy przebieg i charakter. Spotkanie składało się z kilku części. Pierwszą
częścią było ćwiczenie polegające na rozpoznaniu
przedmiotów i sytuacji przedstawionych na rysunkach, prezentowanych przez panią sołtys.

Tym razem comiesięczne spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o...” miało miejsce w Rudniku.
Patronat nad spotkaniem objął pan Artur Grabczyk -Burmistrz Gminy Sułkowice.
W organizację zajęć oprócz Gminnej Biblioteki
Publicznej im. ks. Józefa Sadzika – Filia w Rudniku
włączyła się tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna,
dlatego dzięki dużej przychylności druhów odbyły
się one w strażnicy.
Na listopadowe spotkanie zaproszenie przyjęły dwie świetlice: Świetlica Środowiskowa, a także
Świetlica Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych
w Rudniku.
Każde nasze spotkanie to także wyjątkowi goście.
Tym razem nasze zaproszenie przyjęli: pani Sołtys – Zofia Góralik, pan Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Rudniku – Konrad Gomulak oraz
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej: pan
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Litery znajdujące się na rewersach ilustracji
utworzyły napis, będący tematem naszego spotkania: „Bezpieczeństwo”. Celem organizatorów było
zwrócenie uwagi nie tylko na problem bezpieczeństwa, ale także przybliżenie pracy strażaka, kształtowanie odpowiednich zachowań w sytuacjach
zagrożenia oraz uświadomienie dzieciom konieczności dostosowywania się do obowiązujących w społeczeństwie zasad.

Druhowie z OSP w Rudniku przedstawili następnie strój bojowy i butlę z powietrzem, które zabezpieczają strażaka przed działaniem ognia, pyłu
i innych niebezpiecznych substancji. Następnie
dzieci zostały zaproszone do obejrzenia wozu strażackiego. Druhowie pokazali i opowiedzieli dzieciom
o jego wyposażeniu. Na koniec zostało wykonane
pamiątkowe zdjęcie.

Następnie dzieci wysłuchały krótkiej bajki pt.
„Niebezpieczeństwo”, dzięki której dowiedziały
się, jakich zachowań należy unikać i jak reagować
w sytuacjach zagrożenia. Historia mieszkańców
lasu bardzo ich zaciekawiła, o czym świadczyła ich
duża aktywność i emocje towarzyszące rozmowie na
temat wysłuchanej opowieści. Dowiedzieliśmy się
między innymi, że łąka nie jest najlepszym miejscem
na palenie ogniska.
Kolejna część poświęcona była strażakom. Dzieci
poznały specyfikę ich pracy słuchając opowiadania
pt. „Mam przyjaciela strażaka”, towarzyszyła temu
prezentacja multimedialna. Przy okazji jednego ze
slajdów pan dyrektor zaprezentował im wyposażenie wozu strażackiego. W rozmowie ze strażakami,
która nastąpiła po przeczytaniu opowiadania, dzieci
uzupełniły swoją wiedzę oraz poznały bliżej zadania
straży, takie jak gaszenie pożarów i ratowanie ludzi
z wypadków.
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„Jedyneczki” z wizytą w bibliotece
Dzieci z Przedszkola nr 1 wraz ze swoją wychowawczynią Panią Jolantą Profic przybyły na swoją
pierwszą wizytę do biblioteki publicznej. Pani
bibliotekarka Ania oprowadziła naszych małych
gości po bibliotece.
Opowiedziała o tym, co należy zrobić żeby zostać
naszym czytelnikiem, mówiła o pracy bibliotekarza i zachęcała dzieci do słuchania czytanych książek, a z biegiem lat do samodzielnego ich czytania.
Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania pani
Ani. Miały też dla pracowników miłą niespodziankę
– przygotowały „Księgę swoich imion”, którą podarowały bibliotece na pamiątkę. Mamy nadzieję,
że udało nam się zachęcić do korzystania z naszej
biblioteki i już nie długo zobaczymy się znowu. Serdecznie zapraszamy.
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Grudzień, chociaż należy do miesięcy zimowych,
u zdecydowanej większości z nas budzi ciepłe
skojarzenia. Już na samym jego początku do każdego z nas przychodzi św. Mikołaj z prezentem.
Nie znam osoby, której w dniu jego imienin nie
robi się milej na sercu i radośniej. I z tym pozytyw-

nym nastawieniem czekamy na gwiazdkę, wigilię
i upragnione przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. W tym sprzyjającym organizacji spotkań
czasie nasza biblioteka, chcąc wprowadzić dzieci
w tę świąteczną atmosferę, zaprosiła przedszkolaków w swoje progi. I tak grupy „Krasnoludków”,
„Kubusiów Puchatków”, „Muchomorków” i „Promyczków” odwiedzały bibliotekę każdego dnia,
uczestnicząc w specjalnie przygotowanych świątecznych zajęciach.
Sala Izby Tradycji przywitała dzieci odświętną
scenerią. W blasku choinki wysłuchały świątecznego
opowiadania, a potem chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Wierszem, śpiewem i tańcem dziękowały Św. Mikołajowi za otrzymane prezenty. Na
każde spotkanie Mikołaj zostawił dla dzieci cukierki,
które musiał odnaleźć podczas zabawy w ciepło-zimno „pomocnik” Mikołaja. A „pomocników”
miał kilku: były to Panie wychowawczynie, a nawet
Pan Burmistrz, którzy świetnie sobie poradzili.
Cukierki zostały odnalezione, a dzieci poczęstowane.
Spotkanie z każdą grupą przedszkolaków dla nas,
pracowników biblioteki, było ogromną przyjemnością, a największą radość obudziły w nas uśmiechy,
które nie schodziły z twarzy odwiedzających nas
dzieci.
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Zajęcia odbyły się jak zawsze według przygotowanego tematycznego scenariusza. Celem spotkania
było przypomnienie roli tradycji w życiu jednostki
i narodu, poznanie polskich tradycji bożonarodzeniowych, wzmocnienie postawy szacunku dla ludzi
starszych, wskazanie wartości dawania i dzielenia
się z innymi.
Dzieci z dużą uwagą słuchały opowiadania ks. M.
Malińskiego „Najpiękniejszy prezent” oraz „Szybkiej bajki o Św. Mikołaju” i aktywnie odpowiadały
na zadawane im pytania. Podsumowują wszystkie
nasze spotkania składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji.

13 grudnia odbyło się w sułkowickiej Izbie Tradycji ostatnie z zaplanowanych spotkań z cyklu
„Porozmawiajmy o ...” . Tym razem skierowane było dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
w Biertowicach, a tematem o którym rozmawialiśmy były Tradycje Bożonarodzeniowe.
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A co w roku 2020?
Zapraszamy na...
Styczeń

- „Wycieczka z wierszem po Polsce”,
- podsumowanie akcji „Czytanie łączy pokolenia”,
- „Kartka z kalendarza” - 75 lecie wyzwolenia Sułkowic spod okupacji hitlerowskiej,
- „Zajęcia z japońskim teatrem Kamishibai” w Harbutowicach,

Luty

- „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”
spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach,
- „Szklane portrety” - wystawa starych fotorgrafi w Izbie Tradycji.

Marzec

- „Jak powstaje chleb?” - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli w Izbie Tradycji,
- „Szklane portrety” - wystawa starych fotorgrafi w Izbie Tradycji.

Kwiecień

- „Jak powstaje chleb?” - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli w Izbie Tradycji,
- „DoMowy - rodzinne historie o słowach” /edycja 2020/warsztaty słowotwórcze dla dzieci ze Szkoły
Podstawoej
- „Szklane portrety” - wystawa starych fotorgrafi w Izbie Tradycji,
- „Czytelnicy czytelnikom” - konkurs dla młodzieży i dorosłych na najlepszą recenzję książki
ze zbiorów bibliotecznych.

Maj

- „Wspomnienia o papieżu św. Janie Pawle II” - spotkanie integracyjne w Izbie Tradycji,
- „Wycieczka z wierszem po Polsce” - zajęcia dla dzieci w Rudniku z okazji Tygodni Bibliotek
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Czerwiec

- „Impreza czytelnicza z okazji Dnia Dziecka”.

Lipiec

- udział w organizowanych przez Urząd Gminy Sułkowice „Dniach Sułkowic”

Sierpień

- „Twórcze wakacje z Izbą Tradycji”.

Wrzesień

- Prezentacja biblioteki na organizwoanym przez Urząd Gminy Sułkowice „Jarmarku - Sułkowicka
Jesień 2020”

Październik

- Warsztaty dla niepełnosprawnych z wykorzystaniem twórczości ludowej w Izbie Tradycji

Listopad

- Spotkanie z poezją o charakterze wspomnieniowych.

Grudzień

- Świąteczne spotkania dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
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Działania podejmowane przez Bibliotekę są jak widać bardzo
różnorodne, to jednak wszystkim przyświeca jeden cel: promocja
książki i czytelnictwa, bo Biblioteka to przede wszystkim książki.
Dbając o to, aby nasza oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla
wszystkich naszych czytelników, przez cały rok uzupełniamy nasz
księgozbiór. Dokonując doboru książek śledzimy przede wszystkim
rynek wydawniczy, ale także bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie
zgłaszane przez naszych czytelników.
Jesteśmy przekonani, że każdy mieszkaniec Sułkowic w ofercie
Biblioteki i Izby Tradycji znajdzie coś dla siebie: książkę, czasopismo,
zabawę, naukę, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowę, sposób na
miłe spędzenie wolnego czasu. Bo u nas nie da się nudzić!
Małgorzata Dzidek

Dyrektor GBP w Sułkowicach
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