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Legenda o harbutowickich cisach
15 stycznia 2021 r. miała miejsce premiera
„Legendy o harbutowickich cisach” na
profilu Facebook-owym biblioteki. Filmik
zrealizowany został przez pana Macieja
Ziemblę - pracownika Izby Tradycji, a
w jego nagraniu wzięły udział wszystkie
panie bibliotekarki. Legenda w wersji
on-line cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy liczba
wyświetleń i słowa uznania, które dotarły
do biblioteki.
20 stycznia widząc duże zainteresowanie historią o cisach w Harbutowicach,
na podstawie ilustracji przygotowana
została dla najmłodszych malowanka,
którą można pobrać na stronie internetowej biblioteki.

2

Afryka niezwykły
Kontynent
16 lutego dla uczniów z klasy 6 Zespołu
Placówek Oświatowych w Harbutowicach zostało zorganizowane wirtualne
spotkanie. Filmik przygotowany we
współpracy z panią Dorotą Ostafin był
następnie wykorzystywany podczas lekcji
języka polskiego przy okazji omawiania
lektury „W pustyni i w puszczy”.
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Nowa pieczęć
Izba Tradycji to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, jak również przez
„zbieraczy znaczków turystycznych”.
Znaczek dostępny do nabycia jest już od
kilku lat. Mając na uwadze bliskość Szlaku
Jakubowego jak i liczne zapytania zwiedzających nasze małe muzeum przygotowało jeszcze jedną pamiątkę w postaci
pieczęci z widokiem „Starej Szkoły”.
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Legenda
o diabelskim kamieniu
5 marca 2021 odbyło się spotkanie
on-line, tym razem poświęcone kolejnej
miejscowości naszej Gminy - Rudnikowi.
W filmiku zaprezentowana została
legenda dotycząca diabelskiego kamienia
oraz przedstawione ciekawostki historyczne związane z Rudnikiem. Tekst
legendy jest do przeczytania w naszej
książeczce o przygodach nietoperza
Franka Zwisołka.
Filmik został zrealizowany w Filii biblioteki w Rudniku przez pracowników, tekst
opowiadania czytała pani Anna Strzelec pracownik Filii biblioteki w Rudniku oraz
Punktu bibliotecznego w Krzywaczce.
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Kolejne restrykcje
i ograniczenia covidowe
W odniesieniu do przepisów i rekomendacji dotyczących funkcjonowania
bibliotek publicznych od 20 marca do 9
kwietnia nasza Biblioteka pracowała w
dotychczasowych godzinach. Troszcząc
się jednak o własne i innych bezpieczeństwo poprosiliśmy naszych użytkowników o stosowanie się do podstawowych
zaleceń:
1. Ograniczona liczba czytelników w
Bibliotece.
2. Przy stanowisku wypożyczania może
znajdować się tylko jedna osoba.
3. Czytelnicy muszą posiadać poprawnie
założone maseczki.
4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
5. Brak wolnego dostępu do zbiorów –
książki podaje Bibliotekarz.
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6. Książki zwracane są w punkcie
tymczasowego Stanowiska Zwrotów –
podlegają 3 dniowej kwarantannie.
7. Upomnienia wysyłane drogą mailową
są generowane automatycznie, prosimy
potraktować je jako przypomnienia.
8. Rekomendujemy zamawianie książek
on-line lub przygotowanie wybranych
tytułów.
9. Nie przyjmujemy darów do odwołania.
Podyktowane przez ministerstwo zmiany
były bezwzględnie przestrzegane przez
nasz zespół - dbajmy o siebie oraz innych
w tym trudnym czasie.

„Niezwykłe legendy sułkowickie” – konkurs
W kwietniu zaprosiliśmy dzieci z terenu
Gminy Sułkowice w wieku od 4 do 13 lat do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną, pt. „Niezwykłe legendy
sułkowickie”. Konkurs był przeprowadzony w dniach 23 kwiecień – 4 maj 2021
roku. Tematem konkursu było narysowanie jednej z przygód zawartych w
książeczkach „Sułkowicka przygoda
smoczycy Magdy i detektywa Adasia”
lub „Nietoperz Franek Zwisołek” oraz
dostarczeniu pracy w czasie trwania
konkursu do siedziby biblioteki.
Przypomnieliśmy również naszym
czytelnikom i osobom biorącym udział w
konkursie, że książeczki w wersji online
są dostępne na stronie internetowej
biblioteki www.biblioteka.sulkowice.pl.
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77. Rocznica aresztowań
30 kwietnia 2021 roku przypadła 77.
Rocznica aresztowań, w ten ważny dzień
dla naszej lokalnej społeczności zaprosiliśmy na film wspomnieniowy zrealizowany przez TPS „Kowadło” i naszą
Bibliotekę. Premiera filmu odbyła się
o godz. 20.00 na profilu Towarzystwo
Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”.
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„Wycieczki z klasą II a”
- on-line
W maju w ramach porozumienia naszej
biblioteki i Szkoły Podstawowej nr 1 w
Sułkowicach dzieci poznawały swoją
małą ojczyznę, jej historię, ciekawe
miejsca wspólnie z bohaterami książek,
smoczycą Magdą i nietoperzem Frankiem.
Pod kierunkiem wychowawczyni Pani
Danuty Kostowal-Suwaj „zwiedzały
wirtualnie” takie miejsca jak m.in.
Diabelski Kamień, Harbutowickie Cisy,
dowiedziały się również jakie krążą o
nich legendy.
Zajęcia odbyły się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
przypadającego 8 maja.
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Konkurs „Niezwykłe
legendy sułkowickie”
- rozstrzygnięty
W maju został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny, na który spłynęło wiele prac
od młodych artystów. Wszystkim uczestnikom za udział w konkursie serdecznie
dziękujemy. Cieszymy się, że tak licznie
wzięliście w nim udział.
Specjalne podziękowania dla klasy II a
wraz z Panią wychowawczynią Danutą
Kostowal-Suwaj za zaangażowanie w
organizowany przez bibliotekę konkurs.
Wyniki konkursu:
I miejsce - ex aequo- Antonina Kuźniar,
Antoni
Szarzyński
II miejsce - ex aequo- Magdalena
Kulesza, Hubert Jakóbik
III miejsce -ex aequo- Emilia Moskal,
Oliwia Maniecka
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Wyróżnienia:
Hanna Kosek, Milena Hodurek, Lena
Kotoniak, Wiktor Szczurek, Alicja Batko,
Julia Szarzyńska, Jakub Fliśnik, Jagoda
Skorut, Nadia Pająk

Jak dawniej żyło się
w Sułkowicach?
Z początkiem czerwca Towarzystwo
Przyjaciół Sułkowic Kowadło wraz z
naszą Biblioteką zaprosiło wszystkich
mieszkańców Sułkowic - dużych i małych
- do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Jak dawniej żyło się w Sułkowicach?”. Etap I (plastyczny) trwał do 7
czerwca, zaś literacki aż do 17 września.
Na konkurs spłynęło wiele prac.
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Historyczne wędrówki
z Izbą Tradycji

- czyli gdzie warto wybrać się podczas
wiosennego spaceru
W czerwcu przez pracownika biblioteki
w Sułkowicach panią Anne Gatlik został
przygotowany cykl wędrówek historyczno-krajobrazowych prezentowanych
zarówno na naszej stronie internetowej
jak również na profilu Facebook-owym.
Nie ma chyba lepszej pory na spacerowanie niż wiosna. Słońce zachęca nas do
wyjścia z domu. Nadchodzą cieplejsze
dni, warto więc wybrać się na krótki
spacer i przy okazji dowiedzieć się czegoś
ciekawego o naszym mieście. Pamiętajcie, że nasze okolice obfitują w miejsca
warte odwiedzenia.
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Prace remontowo-porządkowe

w Izbie Tradycji

17 czerwca zaprezentowaliśmy w internecie zdjęcia z remontu sali wystawowej.
W naszej Izbie Tradycji praca wre. Zmieniona i ułożona na nowo była również
stała ekspozycja.
Zostały odmalowane skrzynie wystawowe, oraz ściany w części pomieszczeń wystawowych. Została przeprowadzona selekcja eksponatów na głównej
wystawie. Trwają wciąż prace inwentarzowe.
Nasza Izba otrzymała również w darze
ciekawe eksponaty, które trafiły na nową
stałą wystawę. Darczyńcom serdecznie
dziękujemy. Jeszcze trochę pracy przed
nami ale już dzisiaj zapraszamy w nasze
progi.
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Letnie podróże

z Biblioteką i Izbą Tradycji
23. czerwca od godziny 9.30 do 11.30
zachowując obowiązujące obostrzenia
gościliśmy w Izbie Tradycji trzy grupy
podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sułkowicach. „Letnie
podróże z Biblioteką i Izbą Tradycji”zabrały uczestników w odległe egzotyczne
zakątki świata. Dzięki specjalnie przygotowanej prezentacji uczestnicy mogli
pogłębić swoją wiedzę o najbliższej
okolicy.

14

Wycieczki z klasą on-line
W czerwcu dobiegł końca wspólny projekt
„Wycieczki z klasą on-line” realizowany
z klasą II a wraz z wychowawczynią Panią
Danutą Kostowal-Suwaj.
Współpraca z uczniami i wychowawczynią klasy II a sprawiła nam ogromną
przyjemność.
Już nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych projektów. Klasie II a i
wszystkim uczniom życzymy udanych
wakacji. Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w
Sułkowicach oraz Pani Danucie Kostowal
–Suwaj.
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Akcja lato 2021
12 lipca rozpoczęły się spotkania dla
dzieci uczestniczących w „Akcji lato”
organizowanej przez Świetlicę Środowiskową. W ramach akcji Biblioteka wraz z
Izbą Tradycji przygotowała cykl spotkań
i zajęć. O godz. 10.00 w Centrum Kultury
w Krzywaczce zgromadzili się uczestnicy na zajęcia lepienia z gliny. Było dużo
radości i twórczej pracy dzieci. Wszystkie
prace wyszły przepięknie i bardzo nam
się podobały.
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Wakacyjna podróż
z książką
13 lipca odbyła się „Wakacyjna podróż z
książką”, czyli kolejne spotkanie zorganizowane dla uczestników „Akcji lato”.
Podzielone na kilka grup dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których
„odwiedziły” egzotyczne kraje. Byliśmy
w Chinach, Indiach, odwiedziliśmy też
Afrykę. Uczestnicy chętnie brali udział w
zajęciach dzieląc się własnymi spostrzeżeniami. Druga część dotyczyła podróżowania po Sułkowicach. Podczas tej wirtualnej wędrówki dzieci poznały niektóre
zabytki, historyczne i przyrodnicze
ciekawostki.
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Pamiątki z Harbutowic
14 lipca odbyły się zajęcia lepienia z
gliny pt. „Pamiątki z Harbutowic”. Był
to ostatni dzień spotkania dla dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej zorganizowany przez naszą bibliotekę. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na
dwie grupy, w których tworzyli swoje
niepowtarzalne „dzieła”. Pamiątki
przygotowane przez dzieci były bardzo
różnorodne, tak jak nieograniczona jest
wyobraźnia dziecka. Powstały serca,
które symbolizowały przywiązanie do
swojej miejscowości, pieski, które miały
przypominać o znajdującym się w Harbutowicach przytulisku, misie, rzeki, cisy...
Uczestnikom naszych spotkań serdecznie
dziękujemy. To była dla nas duża radość.
Serdeczne podziękowania kierujemy na
ręce Pani Kierownik Bernadetty Żurek
wraz z pracownikami za pomoc w organizowaniu spotkań.
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24 lipca - dzień pamięci
78 lat temu w Sułkowicach i Harbutowicach zatrzymało się życie. Niemiecki
okupant z całą mocą uderzył, wyciągając
ludzi z domów i spędzając na bydlęcy
rynek. W tym dniu mieszkańcy odczuli
okrucieństwo wojny, które zmieniło ich
na zawsze. Zamordowano, zakatowano
26 mieszkańców, ponad 60 wywieziono
do obozu. Na ten wyjątkowy dzień został
przygotowany dokument zawierający
wspomnienia uczestników tamtych
wydarzeń. Zachęcamy do poszerzenia
wiedzy o naszej lokalnej historii i zapoznania się z opracowaniem Izby Tradycji
odnośnie Pacyfikacji z 24 lipca 1943 roku
dostępnej na naszej stronie internetowej.
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Nasze Sułkowice
„Pamięć o przeszłości stanowi podstawę
bytu narodowego, dlatego każda społeczność powinna dbać o to, by młode pokolenie
miało możliwość jej poznania…”.
Sułkowicka Izba Tradycji to miejsce, które
warto odwiedzić by obejrzeć stałą ekspozycję, jest to również miejsce gdzie odbywają się zajęcia dla zainteresowanych dzieci
i młodzieży. Spotkania te organizowane są
zarówno w roku szkolnym we współpracy
ze szkołami, ale także w sezonie letnim
dla uczestników wakacyjnych akcji organizowanych na terenie naszej Gminy. To
głównie zajęcia o tematyce historycznej. 12
sierpnia mieliśmy okazję gościć na zajęciach pt. „Opowieści o przeszłości - Nasze
Sułkowice” uczestników akcji „Wakacje z
SOK-iem”. Grupa zainteresowanych dzieci
chętnie wzięła udział w przygotowanych pod
ich kątem zajęciach. Spotkanie z wami było
dla nas prawdziwą przyjemnością.
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Jesienne powroty
2 września rozpoczął się kolejny rok
współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Józefa Sadzika z Warsztatami
Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.
Od o ś m i u l a t z prz e rw ą spo wo dowaną pandemią podopieczni uczestniczą w zajęciach przygotowanych pod
ich kątem. W tym roku odbywać się
będą one co dwa tygodnie w czwartki w
godzinach od 10.00 do 12.00. Dzisiejsze
spotkanie podzielone było na dwie części.
W pierwszej, o charakterze organizacyjnym, omówiliśmy czym będziemy się
zajmować i czego będą dotyczyły zajęcia.
W drugiej części nowa grupa uczestników
wraz z opiekunką Panią Agnieszką Gatlik,
miała okazję przenieść się do przeszłości
po pierwsze za sprawą historycznego
filmiku, a później przy okazji oprowadzenia po części muzealnej ekspozycji.

Zainteresowanie podopiecznych było
bardzo duże. Specjalnie dla nich Pan
Maciej przygotował garść historycznych ciekawostek. Przed nami kolejne
spotkania i kolejne interesujące wydarzenia.
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Jak żyli nasi dziadkowie
3 września w godzinach od 9.30 do 11.30
już kolejny raz gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach. Tym razem
spotkania z trzema grupami dotyczyły
dawnego życia mieszkańców Sułkowic.
Podopieczni chętnie włączali się do
rozmowy. Zajęcia przebiegły jak zwykle w
przyjemnej atmosferze. Mamy nadzieję,
że staną się one zachętą do udziału w
organizowanym z zaprzyjaźnionym z
naszą biblioteką Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” konkursie o
podobnej tematyce. Już niedługo kolejne
spotkanie pt. „Na ścieżkach sułkowickiej
ziemi-kapliczki”. Do zobaczenia.
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Na ścieżkach
sułkowickiej ziemi
16 września odbyły się zajęcia plenerowe
dla uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Harbutowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach. Spod Starej Szkoły udaliśmy
się na trasę gdzie zobaczyliśmy stare
elementy architektoniczne, budynki,
dzwony, pomniki. Uczestnicy zostali
zapoznani z ciekawostkami związanymi
ze zwiedzanymi miejscami oraz rozgrywanymi w tych miejscach wydarzeniami
historycznymi.
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Odkrywamy ciekawe
miejsca Małopolski
17 września o godz. 9.00 odbyły się
zajęcia dla kl. 3 B Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sułkowicach. Były to pierwsze
wspólnie przygotowane zajęcia w ramach
cyklu „Odkrywamy ciekawe miejsca
Małopolski”. Temat pierwszych zajęć
dotyczył stolicy Małopolski. Uczniowie
poznali wiele ciekawostek dotyczących
Krakowa. Odbyła się premiera naszego
wspólnego filmiku, w którym wzięli
udział uczniowie przygotowani przez
swoją wychowawczynię panią Magdalenę Klus. Podsumowaniem zajęć były
zagadki dotyczące omawianego tematu,
w których dzieci z radością wzięły udział
wykazując się dużą wiedzą. To już nasza
kolejna forma współpracy z tą grupą
uczniów. Do zobaczenia na kolejnym
spotkaniu.
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Ogólnopolski dzień
głośnego czytania
29 września w Izbie Tradycji rozdanie
odbyło się rozdanie nagród w konkursie
„Jak dawniej żyło się w Sułkowicach”.
Efektem konkursu jest książeczka o tym
samym tytule, którą można otrzymać
w Naszej Bibliotece. Szczególnie dzisiaj
zachęcamy do głośnego przeczytania
tekstów zamieszczonych w tej książeczce.
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Warsztaty „ikono-pisania” dla WTZ
1 października rozpoczęły się Warsztaty
ikono-pisania.
Tym razem zajęcia były podzielone na
dwie części. Pierwsza była część czytelnicza, w której uczestnicy poznali
„Legendę o harbutowickich cisach”.
W drugiej części odbyły się zajęcia
plastyczne. Uczestnicy przygotowywali
swoją kartkę z wakacji. Na następnych
zajęciach uczestnicy będą rozpoczynać
malowanie ikony „Św. Jana Pawła II”.
Już nie możemy doczekać się spotkania i
efektów prac.
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Przedszkolaki z Jasienicy
7 października 2021 odwiedziła nas grupa
dzieci z Przedszkola w Jasienicy wraz z
Wychowawczyniami. Dzieci obejrzały
historię Smoczycy Magdy i wzięły udział
w mini konkursie. Druga część spotkania
dotyczyła skarbów przeszłości zgromadzonych w Izbie Tradycji. Cieszymy się,
że mogliśmy Was gościć. Zapraszamy.
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Przygoda ze Smoczycą...
Bardzo miło rozpoczął się piątek 8 października w Bibliotece, a to za sprawą
małych gości z Niepublicznego Żłobka
i Przedszkola „Radosne Serce”. Było to
pierwsze wspólne spotkanie, które na
długo pozostanie nam w pamięci. Dzieci z
uwagą wysłuchały opowiadania o Smoczycy
Magdzie, a także zobaczyły kilka eksponatów znajdujących się w Izbie Tradycji
oraz poznały ich zastosowanie. Dziękujemy
za odwiedziny i do zobaczenia.
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Moja Biblioteka - poznajemy pracę bibliotekarza
12 października odbyły się zajęcia dla
pierwszej grupy dzieci z Przedszkola nr
2 pt. „Moja Biblioteka - poznajemy pracę
bibliotekarza”. Dzieci poznały pracę
bibliotekarza, funkcjonowanie biblioteki. Obejrzały także ekspozycję w Izbie
Tradycji. Jutro spotkanie z kolejnymi
grupami. Już nie możemy się doczekać do zobaczenia
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Nowa mogiła pomordowanych w Rudniku
13 października dzięki staraniom Urzędu
Gminy pozyskano środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu ,,Groby i
cmentarze wojenne w kraju”, dzięki temu
powstał zupełnie nowy pomnik upamiętniający ofiary mordu z 5 września 1939
roku.
Podczas pacyfikacji zginęły osoby z
Rudnika, Cięciny oraz Krzczonowa, a
mieszkańcom dano zaledwie noc by
pochować zamordowanych. Później
miejsce pochówku zostało ogrodzone
niewielkim drewnianym płotkiem.
Postawiono kamienny krzyż, dopiero
po wojnie wzniesiono mogiłę z kamieni.
Takie świadectwa można było usłyszeć od
rodzin ofiar Pacyfikacji Rudnika uczestniczących w spotkaniu w Izbie Tradycji,
które odbyło się po poświęceniu pomnika.
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Na ścieżkach...
spacer i wystawa
14 października kolejne zajęcia z WTZ
w Harbutowicach. Dzisiaj korzystając z
pięknej pogody wybraliśmy się z grupą
uczestników na drugą część spaceru
pt. „Na ścieżkach Sułkowickiej ziemi”.
Tym razem uczestnicy zobaczyli m.in.
Kościółek św. Zofii oraz poznali jego
historię. Na dzisiejszym spacerze
podopieczni poznali zabytkowe budynki.
Po powrocie ze spaceru uczestnicy zajęć
obejrzeli wystawę prac plastycznych
uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach - uczestników konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Prace są do obejrzenia w
Izbie Tradycji do czego serdecznie zachęcamy.
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„SUŁKOWICE MOJA
MAŁA OJCZYZNA”
27 października w Izbie Tradycji odbyły
się zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 1
w Sułkowicach. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się wielu ciekawych informacji
dotyczących historii swojego miasta oraz
życia codziennego mieszkańców. Chętnie
włączały się do zajęć i odpowiadały na
zadawane pytania. To był mile spędzony
czas na wspólnym odkrywaniu naszej
historii. Do zobaczenia.
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Akcja „MAŁA KSIĄŻKA –
WIELKI CZŁOWIEK”
„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
- Wisława Szymborska
Akcja „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI
CZŁOWIEK” rusza w naszej bibliotece.
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku
przedszkolnym (roczniki 2015-2018)
wraz z rodzicami do Biblioteki w Sułkowicach oraz jej Filii (w Rudniku i Harbutowicach) oraz do Punktu bibliotecznego
(w Krzywaczce). Każde dziecko otrzyma
specjalną, bezpłatną, wyprawkę, która –
mamy nadzieję – zachęci go do częstych
odwiedzin w bibliotece i korzystania z
naszych pięknych i bogatych zbiorów!
Organizatorem kampanii jest Instytut
Książki Więcej o projekcie: wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/
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Szkolimy się!
Każda możliwość zdobycia dodatkowej
wiedzy potrzebnej w naszej pracy z
czytelnikiem jest wykorzystywana. Tym
razem uczestniczyliśmy w zajęciach
w ramach projektu „Biblioteka bliżej”
organizowanego przez Bibliotekę powiatową w Myślenicach. Tematyka wykładów
była bardzo różnorodna. Zdobyte kwalifikacje już wykorzystujemy w praktyce.
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Malowanie ikon z WTZ
Rozpoczynamy zajęcia „Malowanie
Ikon” z podopiecznymi WTZ Harbutowice. Dzisiaj odbyło się pierwsze
spotkanie tematyczne. Na przygotowanych deskach przymocowane zostało
płótno i położone pierwsze warstwy
podkładu. Wybrany został temat ikon
– św. Jan Paweł II. Kolejne spotkanie to
szkic i złocenie. Spotkania tematyczne
potrwają do końca stycznia.
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Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6000
zł. Już niedługo nowości książkowe trafią
do naszych czytelników.
Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu, w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na
lata 2021-2025”
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych
oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet
1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach
NPRCz 2.0
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Praca bibliotekarza
29 października odwiedziły naszą Bibliotekę dzieci z Przedszkola nr 2 w Sułkowicach. Tematem zajęć była praca bibliotekarza. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.
jaka jest „droga” książki od momentu
zakupu książki do wypożyczenia przez
czytelnika. Poznały także zasady korzystania z biblioteki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchały krótkiego opowiadania i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Podczas spotkania odbyła
się promocja projektu Mała książka wielki człowiek, zorganizowanego przez
Instytut Książki, Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przedszkolaki zwiedziły także Izbę Tradycji.
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Szkoła pamięta 2.0
W poniedziałek 8.11.2021 odbyły się
zajęcia w ramach akcji „Szkoła Pamięta”.
W spotkaniu uczestniczyły cztery klasy ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach.
Na zajęciach dzieci poznały historię osób,
które miały znaczący wpływ na rozwój
naszej miejscowości. Poznały również
miejsca czci naszych lokalnych bohaterów.
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SUŁKOWICE,
MOJA MAŁA OJCZYZNA
9 listopada w ramach zajęć pt. „SUŁKOWICE, MOJA MAŁA OJCZYZNA” odwiedziły
nas grupy „jedyneczek” i „dwójeczek” z
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach. Dzieci poznały wiele ciekawych
przedmiotów związanych z dawnym życiem
w Sułkowicach. Miały także okazję zobaczyć
bibliotekę. Podczas spotkania dowiedziały
się również o akcji „Mała książka wielki
człowiek”, która trwa w naszej bibliotece.
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11 listopada
Dzisiaj mieliśmy zaszczyt wziąć udział w
uroczystościach związanych ze 103 Rocznicą Odzyskania Niepodległości, zorganizowanych przez Gminę Sułkowice. O
15.00 w Sułkowickim Ośrodku Kultury
Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych.
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Trójeczki w Izbie Tradycji
Dzisiaj odbyły się kolejne zajęcia pt.
„Sułkowice moja mała ojczyzna”. Tym
razem w zajęciach uczestniczyły dzieci z
grupy Trójeczek z Przedszkola nr 1 w Sułkowicach. Na spotkaniu dowiedziały się m.in.
jak wyglądało dawne życie mieszkańców
wsi. Podczas wizyty miały okazję dowiedzieć się o projekcie „Mała książka - wielki
człowiek”, a także zwiedzić i zapoznać się z
zasadami korzystania z biblioteki.
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Zajęcia dla uczestników
WTZ w Harbutowicach
Dzisiejsze dwugodzinne zajęcia podzielone zostały na dwie części. W pierwszej części zajęć uczestnicy wykonywali
proste czynności biblioteczne, polegające
na pieczętowaniu oraz zakładaniu kart
książek. W drugiej części były to zajęcia
czytelnicze. Przeczytaliśmy wspólnie
książeczkę o przygodach sympatycznej
smoczycy, a później sprawdzaliśmy
naszą znajomość tekstu odpowiadając na
pytania znajdujące się w książce.
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Kolejny etap tworzenia
„ikon”
2 grudnia uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Harbutowicach uczestniczyli w zajęciach przygotowanych w Izbie
Tradycji. To już kolejne zajęcia z cyklu
malowania ikon. Tym razem uczestnicy
po odpowiednim przygotowaniu desek
nanosili wizerunek św. Jana Pawła II.
Następnym etapem będzie złocenie i
malowanie.
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„Zimowe spotkanie”
dla przedszkolaków
8 grudnia w blasku choinki w Izbie
Tradycji odbyły się świąteczne spotkania
dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Sułkowicach. Zajęcia, w których wzięły udział
trzy grupy, rozpoczęły się o godz. 9.00.
Nasi mali goście wysłuchali świątecznego
opowiadania, a następnie wzięli udział w
mini konkursie, w którym odpowiadali
na pytania. Chętne przedszkolaki zaprezentowały wierszyki świąteczne oraz
zaśpiewały piosenki, których nauczyły
się w przedszkolu. Spotkanie przebiegło
w świątecznej, radosnej atmosferze.
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Szybki
konkurs świąteczny
10-21 grudnia to czas trwania konkursu
świątecznego. Jury przyznało następujące
nagrody:
1. Ex aequo - Julia Wojtan, Madzia Żmuda
2. Antoś Szarzyński
3. Wojciech Pytlarz
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
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Kiermasz świąteczny
12 grudnia nasza biblioteka miała swoje
stoisko na Kiermaszu Bożonarodzeniowym. W ofercie znajdowały się książki
specjalnie dodrukowane na tę okazję.
Były to przygody smoczycy Magdy oraz
Nietoperza Franka. Wszyscy odwiedzający nas na kiermaszu mogli nieodpłatnie
otrzymać m.in. tomiki wierszy p. Władysława Kuchty, a także inne publikacje
wydane przez sułkowicką bibliotekę.
Zainteresowanie było ogromne i przerosło nasze oczekiwania.
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Mamy nagrodę w akcji
„Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne
Czytanie” - edycja 2021
Miło nam poinformować, że nasza biblioteka została nagrodzona w akcji „Kinder
Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne
Czytanie” - edycja 2021. Dzięki głosom
naszych czytelników do biblioteki trafił
zestaw książek o wartości 500 zł oraz
papierowy teatrzyk obrazkowy KAMISHIBAI. Wszystkim, którzy oddali głos
bardzo dziękujemy. Książki zarówno dla
dzieci jaki młodzieży już niebawem będą
do wypożyczenia, teatrzyk z bajkami
posłuży podczas zajęć bibliotecznych z
przedszkolakami.
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