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Wycieczka z wierszem
po Polsce
Data: 23.01.2020 r.
W podróży, która rozpoczęła się o 9.00 rano
wzięła udział klasa I B ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz ze swoją wychowawczynią
Panią Magdaleną Klus oraz Panią Eweliną
Pyrtek nauczycielem – bibliotekarzem.
Podczas zajęć zachęciliśmy naszych małych
gości do słuchania wierszy, wspólnej
zabawy, a także do udziału w zagadkach.
I tak w Izbie Tradycji pojawiły się tablice
z nazwami miast – które stały się naszymi
przystankami. Podczas wycieczki dziecięcy pociąg zatrzymywał się Warszawie,
Krakowie aby w końcu dotrzeć do celu
podróży, do naszej miejscowości Sułkowice.
Na każdym przystanku dzieci wysłuchały
tematycznie dobranego wiersza, poznały
kilka ciekawostek dotyczących najważniejszych zabytków, uczestniczyły w specjalnie
przygotowanych zagadkach-rymowankach,
brały udział w zabawach ruchowych.
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Podsumowanie akcji

„Czytanie łączy pokolenia”
Data: 25.01.2020 r.
Projekt pod nazwą „Międzypokoleniowa
Inicjatywa Samokształceniowa” to ponad
roczny cykl spotkań czytelniczych, który
odbywał się w 2019/2020 roku. Organizowany we współpracy z naszą biblioteką
przez Grupę Środowiskową Stowarzyszenia
„Kolonia”. Były to comiesięczne spotkania
integracyjne dla dzieci i dorosłych.
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Ferie z biblioteką
Data: 29.01.2020 r.
Dnia 29 stycznia 2020 roku Harbutowicka Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Józefa Sadzika przygotowała dla
dzieci spędzających tutaj ferie zimowe
dwie ciekawe propozycje. Pierwsza z nich
to legenda o smoku wawelskim. I nie było
by w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że
została ona przedstawiona jako spektakl
japońskiego teatru kamishibai. 22 uczestników zajęć wpatrywało się z zapartym
tchem w zmieniające się w drewnianej
walizce ilustracje, którym towarzyszył tekst
opowieści w wersji Magdaleny Zarembskiej. Gdy legenda dobiegła końca, była
chwila, by porozmawiać z dziećmi na temat
opisanych w niej wydarzeń fantastycznych
i historycznych. Odpowiadając na pytania,
dzieci wykazały się sporą wiedzą związaną
z dawnymi władcami Polski oraz stolicami.
Kolejną propozycją było spotkanie z poezją
dziecięcą. Poetycki pociąg zabrał w podróż
nie tylko dzieci, ale także przybyłych gości
czyli Pana Burmistrza Artura Grabczyka
i Panią Sołtys Izabelę Starowicz. Zabawa
z poezją trwała prawie godzinę.
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Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
Data: 21.02.2020 r.
Szczebrzeszyn z suchą szosą, korale
królowej Karoliny i zupa z kory dębowej
– dykcyjne łamańce to znakomity sposób
na budzenie zainteresowania językiem
i pretekst do świetnej zabawy. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” Gminna
Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika,
uczciła organizując zajęcia dla uczniów klas
III Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach.
Zajęcia dla dzieci rozpoczęły się o godzinie
9.00 w Izbie Tradycji. Spotkanie przygotowane zostało przez Panie Annę Strzelec
i Annę Gatlik. Uczniowie klasy III A i III B
chętnie brali udział w przygotowanych dla
nich zadaniach, zagadkach i wysłuchali
wierszyków łami-języków.
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„Szklane portrety” –
wystawa fotografii
Data: 27.02.2020 r.
Wystawa fotografii upowszechniająca historię miasta i jego mieszkańców.
Wystawa tworzona dla mieszkańców z ich
udziałem. Mieszkańcy w czasie zwiedzania
wystawy mogli zapisywać na kartkach
rozpoznane miejsca, osoby i oznaczyć je na
fotografiach wystawy.
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Ważniejsze wydarzenia
w okresie pandemii
wydarzenia on –line (marzec – maj)
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„Sułkowicka przygoda
Smoczycy Magdy
i Detektywa Adasia”
Data: 31.03.2020 r.
Autorski pomysł pracownika Izby Tradycji
Pana Macieja Ziembli. Akacja opowiadania
rozgrywa się w Sułkowicach i stanowi
promocję naszego miasta. Główna bohaterka, smoczyca, zabiera dzieci na spacer po
miejscach, którym warto poświęcić trochę
więcej uwagi. Do lektury dołączone zostały
zadania sprawdzające znajomość treści,
a tym samym ćwiczące pamięć dziecka.
Książeczkę można pobrać nieodpłatnie na
stronie www naszej biblioteki.
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„Nietoperz Franek
Zwisołek”
Data: 23.04.2020 r.
W Międzynarodowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, nasi najmłodsi czytelnicy
otrzymali wyjątkowy prezent w postaci
kolejnej książeczki z przygodami zwierzęcego bohatera, tym razem Franka Zwisołka.
Franek to nietoperz, który w czasie swoich
przygód oprowadził dzieci po wszystkich
miejscowościach gminy, przedstawiając
ciekawe zakątki i związane z nimi legendy,
a także zabytki, których w naszej okolicy
nie brakuje. Przygotowana z ogromną
starannością książka podzielona została
na rozdziały, dzięki czemu może stanowić
propozycje nawet na tygodniowe spędzenie
wolnego czasu z książką i najbliższymi.
Książeczka do pobrania bezpłatnie na
stronie www naszej biblioteki.
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30 lat Samorządu
w Sułkowicach

Klamra nr 2 (316) 2020 r. str. 10

Izba Tradycji – pamięta o ważnych lokalnych wydarzeniach - z okazji 30 lecia działalności samorządu powstało okolicznościowe logo, prezentacja multimedilana,
a także artykuły w prasie i Internecie.
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W czasie pandemii
W tym czasie pamiętaliśmy także o naszych
starszych czytelnikach. To właśnie dla nich
przygotowany został konkurs on-line
„Czytelnicy – Czytelnikom” na recenzję
książki.
W tym czasie prowadziliśmy również pracę
wewnętrzną biblioteki polegającą m.in.
na uzupełnianiu księgozbioru o nowości
wydawnicze, usuwaniu książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, recenzowaniu
zakupionych nowości.

13

14 maja wznawiamy działalność.
Biblioteka otwarta dla czytelników
z zachowaniem reżimu sanitarnego
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Oj dzieje się…
Data: 19 maja 2020 r.
W jednej z sal Izby Tradycji z racji panującego zagrożenia epidemicznego w szczególnych warunkach i z uwzględnieniem
sanitarnych rygorów kręciliśmy reportaż
dla zaprzyjaźnionego Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” dotyczący sułkowickiej gwary.
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1 czerwca
Święto Dzieci
1 czerwca to święto dzieci. Ten szczególny
dzień chcieliśmy upamiętnić poprzez organizację konkursu plastycznego pt. „Moja
biblioteka”.
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Powiatowa konferencja
bibliotekarzy /on-line/
Data: 15 czerwiec 2020 r.
Tradycyjnie jak co roku bierzemy udział
w konferencji bibliotekarzy. Tym razem
poświęcona była pracy biblioteki w czasie
pandemii. Była to doskonała okazja aby
podzielić się doświadczeniami i zaprezentować działania, które prowadziliśmy
on-line.
Zapowiedzieliśmy również realizację
pomysłów na zajęcia on-line dla najmłodszych oraz konkursy czytelnicze dla starszych użytkowników biblioteki.
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Gwara Sułkowicka
Data: 19.06.2020 r.
Tradycyjnie już od kilku lat w popołudniowy czwartek gościliśmy Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”, które
w ramach swoich „Czwartkowych spotkań
z tematem” prezentowało książkę dotyczącą sułkowickiej gwary.
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„Skarby przeszłości”

– spotkania dla podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach
Data: 1.07.2020 r.
W Izbie Tradycji gościliśmy dwie kolejne
grupy uczestników ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sułkowicach. Mieli
oni okazję wysłuchać krótkiego wykładu na
temat dawnych sułkowickich zawodów.
Była to również okazja do zobaczenia
miejsca pracy kowala, tradycyjnych
wyrobów kowalskich oraz zapoznania się
z sułkowickimi zwrotami gwarowymi,
których używało się w kuźni.
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Opowiadania
na dobranoc
Opowiadania na dobranoc – „Sułkowicka
przygoda smoczycy Magdy i detektywa
Adasia”– [on-line].
Część 1 – „Ku nowej przygodzie” – 9 lipca
Część 2 – „Poszukiwanie” – 16 lipca
Część 3 – „Odnalezienie” – 23 lipca
„Opowiadania na dobranoc”. Przygody
sympatycznej smoczycy Magdy i jej przyjaciela, detektywa Adasia nagrane w formie
filmików z multimedialnymi atrakcjami
miały swoją premierę w trzy lipcowe
czwartki o godzinie 19.00 na kanale youtube
i FB naszej biblioteki.
Ta ciekawa propozycja czytelniczego
spotkania dodatkowo zachęcała do
poznania swojej najbliższej okolicy, za
sprawa konkursów ogłaszanych podczas
każdego spotkania on-line. Pozytywny
odbiór, z jakim spotkała się ta propozycja,
zachęca do kontynuowania pomysłu.

20

21

Jak mówili nasi dziadkowie

- spotkanie z gwarą
Data: 21.07.2020 r.

Dzieci próbowały sobie przypomnieć język,
którym mówili ich dziadkowie. Udało im
się stworzyć definicję gwary, próbowały też
„przetłumaczyć” zdania i pojedyncze słowa
napisane gwarą na język ogólnopolski.
Nie brakowało własnych, często zabawnych tłumaczeń, wyjaśnień. Nie mogło
też zabraknąć gwary kowalskiej, którą
w atrapie starej kuźni przybliżył uczestnikom pan Maciej. Pretekstem do rozmowy
z dziećmi stała się książka pt. „Gwara
sułkowicka” wydana przez Towarzystwo
Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”.
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Plener I
– Malujemy Sułkowice
Data: 23.07.2020 r.
Tym razem nasi mali artyści, mieli okazję
namalować obraz według przygotowanego
szkicu. Pod okiem Macieja Ziembli tworzyli
swoje dzieła na profesjonalnych podobraziach wykorzystując farby akrylowe.
Na początku dzieci tworzyły szkic metodą
kalkomanii, później powstały obraz wypełniły farbami. Pomysłów na kompozycję
obrazów nie brakowało.
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Jak powstaje chleb!
Data: 29.07.2020 r.
„Jak powstaje chleb” pokazało dzieciom,
ile pracy potrzeba, aby chleb trafił na nasze
stoły. Dzieci nie tylko słuchały informacji
i rozwiązywały zagadki, ale także mieliły
zboże na mąkę na żarnach, rozgniatały
kłosy i wydobywały z nich ziarno. Poznały
nieużywane już dziś narzędzia, takie jak
cepy, łopaty drewniane i wiele innych.
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Plener II
– Nasze zabytki
Data: 30.07.2020 r.
Tematem kolejnych zajęć były zabytki
Sułkowic, a do malowania wybraliśmy
kościółek św. Zofii. I tym razem powstały
wspaniałe obrazy.
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Pamiętamy
77. rocznica Pacyfikacji
Sułkowic
Data: 29.07.2020 r.
W ramach partnerstwa z Gminą Sułkowice w projekcie „Ku pamięci zamordowanych przez Niemców w Sułkowicach 24
VII 1943” i prac związanych z renowacją
mogiły pomordowanych znajdującej się na
cmentarzu - Izba Tradycji przygotowała 31
stronicowe opracowanie o zbiorowej mogile
oraz wydarzeniach z 24 lipca 1943 roku.
Materiał został przekazany przez burmistrza dyrektorom szkół podstawowych na
terenie gminy i posłuży do przeprowadzenia
lekcji historycznej. W opracowaniu przedstawiono również zdjęcie rynku sułkowickiego dostępnego na stronach pauart.pl
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„Moja Polska. Historia
oczami dziecka”
Data: 20.08.2020 Sułkowice
26.08.2020 Harbutowice
27.08.2020 Krzywaczka
Spotkania promujące książkę „Moja Polska.
Historia oczami dziecka”.
Głównymi odbiorcami książki są młodzi
czytelnicy, chociaż mamy nadzieję, że
również starsi z przyjemnością przeczytają zamieszczone w niej bajki, legendy czy
kroniki, pokazujące, jak potężną moc ma
dziecięca wyobraźnia. Udało nam się zamieścić w książce prace literackie ponad trzydziestu młodych autorów.

spotkaniu towarzyszyła oprawa muzyczna,
w jazzowy klimat wprowadził gości pan Jakub
Dzidek, który był także prowadzącym.

Goście mieli okazję obejrzeć prezentację,
dzięki której mogliśmy „przenieść się w
Dodatkowym atutem są ilustracje – prace czasie” i jeszcze raz przypomnieć sobie, jak
najmłodszych uczestników konkursu, karty przebiegły konkursy. Od pierwszego z nich
książki zdobią ilustracje czterdziestu autorów. minęły już bowiem cztery lata.
Na spotkanie promocyjne w Sali Izby Tradycji
została przygotowana wystawa prac konkur- Spotkania odbyły się także w Harbutowicach
sowych, także tych, które nie zostały z braku i Krzywaczce.
miejsca zamieszczone w książce, samemu
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„Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania” /on-line/
Data: 20.09.2020 r.
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. J. Sadzika
w Sułkowicach wraz z czytelnikami i zaprzyjaźnionymi instytucjami przygotowała
wyjątkową niespodziankę na „Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania”. Przygotowane
zostały dwa utwory przeczytane przez przedstawicieli m.in. przedszkoli, niepełnosprawnych, oraz czytelników.
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Wycieczki z klasą
– filmy on-line
Data: 8.10.2020 r.
Projekt realizowany przez bibliotekę i Szkołę
Podstawową nr 1 w Sułkowicach. Celem
projektu jest wypełnienie luki w zakresie
oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej promującej i upowszechniającej
historię i tradycje regionalne naszej gminy.
W ramach współpracy przygotowane
zostały filmiki 3 filmiki tematyczne.
1. „Jak wyglądała praca na roli”?
2. „Odzyskanie Niepodległości”
3. „Bitwa Warszawska”.
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... za zamkniętymi
drzwiami biblioteki?
Z powodu panującej epidemii koronawirusa
biblioteka została zamknięta dla czytelników od 7 do 29 listopada.
Za zamkniętymi drzwiami biblioteka dalej
funkcjonowała i przypominała o sobie przez
roszerzeną działalność w social mediach
i internecie.
Trwały prace w Punkcie bibliotecznym w
Krzywaczce, gdzie biblioteka wzbogaciła się
o nowe regały i kolejne nowości książkowe.
W głównej siedzibie biblioteki trwała praca
wewnętrzna /porządkowanie księgozbiorów, zakup nowości ksiązkowych, itp./.
Poprzez nasz kanał na fb rozpoczęliśmy
cykl „Skarby przeszłości” Izby Tradycji
w którym przedstawiamy ciekawostki
naszego małego muzeum i nie tylko.
Zorganizowany został „Szybki konkurs
zadaniowy” dla najmłodszych.
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#skarbyprzeszlosci
W 2020 poprzez panujące obostrzenia Izba
Tradycji musiała zostać zamknięta dla
zwiedzających.
Nie chcieliśmy by nasi zwiedzający utracili
z nami kontakt dlatego przygotowaliśmy
cykl #skarbyprzeszlosci w którym prezentujemy nasze zbiory w ciekawy, a czasem
zabawny sposób zachęcając mieszkańców
do odwiedzenia naszego małego muzeum
jak również propogujemy wiedzę o historii
miasta i gminy.
Dzięki temu, że informacje zamieszczane są
w internecie docierają do szerszego grona
odbiorców.
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„Poznajemy zawody –
Praca bibliotekarza”
filmik opowiadający o pracy w bibliotece
Nasza Biblioteka wzieła udział w projekcie
realizowanym przez Przedszkole
w Rudniku pt. „Poznajemy zawody”.
W ramach projektu przygotowany został
film, w którym zaprezentowaliśmy pracę
bibliotekarza.
Filmik został zaprezentowany wszystkim
grupom z Przedszkola w Rudniku.
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Nowa strona biblioteki
Data: 10.12.2020 r.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza
strona spełniała wszystkie wymagania
WCAG 2.0 na poziomie AA. Dlatego została
zakupiona skórka: JM Commune Offices
(Instytucje publiczne) zgodna z WCAG 2.1.
Układ graficzny serwisu jest w całości
opisany przez arkusze stylów kaskadowych
(CSS). Na stronach serwisu używane są
tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar
tekstu” w przeglądarkach graficznych.
Staramy się by wszystkie obrazki i grafiki
prezentacyjne zawierały opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są
opisywane w treści strony, tak aby ich
znaczenie było jasne również dla osób,
które nie mogą zobaczyć obrazów. Strona
jest responsywna i dostosowuje się do urządzeń mobilnych. Jest też przyjazna dla osób
niepełnosprawnych.
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Początek roku to czas sprawozdań z działalności każdej instytucji. Cieszymy się, że
mimo panującej pandemii z naszej oferty,
jaką zaproponowaliśmy w 2020 roku, tak
chętnie korzystaliście. Wydarzenia w naszej
placówce cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Niestety i nas dotyczyły wymogi sanitarne, dlatego dostosowaliśmy placówki
oraz ograniczyliśmy ilość miejsc na zajęciach w tym tych wakacyjnych w Izbie
Tradycji. Listy uczestników zapełniały się
błyskawicznie. W czasie pandemii to my
gościliśmy w waszych domach poprzez
przygotowane specjalne filmiki on-line
jak również dzięki mediom społecznościowym. Dziękujemy wszystkim za każde
ciepłe słowo i wyrazy sympatii. Koniec roku
to dużo pracy nad nowym wyglądem strony
internetowej oraz wdrażanie programu dla
czytelników - już możecie szukać i rezerwować książki on-line. Zachęcamy do
korzystania z naszej oferty, która również
w tym roku będzie bogata w przeróżne
wydarzenia, konkursy i spotkania.
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