
Z wprowadzenia do uroczystości dyrektorki biblioteki Małgorzaty Dzidek: 

 

Po Księdzu Józefie Sadziku pozostała niewielka spuścizna własnych tekstów. Trochę wstępów 

do wydawanych dzieł, artykułów, wywiadów, prace w maszynopisach, francuskojęzyczna praca 

doktorska z filozofii, tłumaczenia mszału, katechizmu, dzieł współczesnych teologów i filozofów.  

A jednocześnie pozostało po nim ponad 150 cennych książek wielkich humanistów XX wieku 

– polskich i zagranicznych; filozofów i teologów – wydanych przez założone przez niego 

wydawnictwo.  

Powstanie części z tych dzieł sam zainspirował i pomagał w ich tworzeniu – jak to było w 

przypadku tłumaczeń biblijnych Czesława Miłosza.  

Był wydawcą, przyjacielem i duszpasterzem współpracujących z nim autorów. Był 

duszpasterzem i intelektualnym wychowawcą Polaków na uchodźstwie – wygnańców gromadzących 

się na spotkaniach dyskusyjnych założonego przez niego w Paryżu Centrum Dialogu. Ludzi wygnanych 

z Ojczyzny, bo chcieli pozostać wierni swojemu sumieniu. Jego osobowość ks. Janusz Stanisław 

Pasierb scharakteryzował słowami: „Delikatny, dyskretny i powściągliwy, miał jednak charyzmat 

spotykania ludzi”. 

 

Kiedy przypominamy te paryskie dzieje, kiedy czytamy listę nazwisk znakomitych postaci 

związanych z ks. Józefem Sadzikiem, wierzyć się nie chce, że on jest nasz; że czuł się nasz do końca 

życia, że do Sułkowic przyznawał się i przyjeżdżał tu na urlopy, że z przyjaciółmi i znajomymi z 

Sułkowic korespondował, że tu wreszcie wybrał sobie miejsce wiecznego spoczynku.  

 

W Sułkowicach niewiele mamy po nim pamiątek: 

- przypomina o Nim tablica w kościele parafialnym, 

- okruchy rozrzuconych świadectw skrupulatnie zbierał wieloletni, emerytowany redaktor 

Gazety Gminnej „Klamra” Stefan Bochenek,  

- pamięć o księdzu Józefie i drobne pamiątki po nim przechowali Państwo Korpalowie,  

- Burmistrz i Urząd Miejski pamiętają, by na Jego grobie nie zabrakło kwiatów i zniczy,  a rok 

temu gimnazjaliści z Sułkowic zrealizowali projekt poświęcony ks. Sadzikowi.  

 

Wielkim wydarzeniem dla Sułkowic i Biertowic była wizyta na jego grobie samego Czesława 

Miłosza. Później na zaproszenie pani Haliny Kozioł gościł w szkole w Biertowicach. Kto chociaż trochę 

znał Miłosza, ten wie, jakim wyjątkiem była wizyta Miłosza w szkole – w jakiejkolwiek szkole.  

 

Dzisiejszy dzień jest jakby ukoronowaniem tych wszystkich działań,  a nasza biblioteka z serca 

i z nazwy staje się oto miejscem gromadzenia tych zachowanych okruchów pamięci i miejscem 

spotkania osób, którym ta pamięć jest droga. 

 

Patron ks. Józef Sadzik jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Jest też wielkim zobowiązaniem, 

które przyjmujemy dobrowolnie i z pełną świadomością. Pragniemy być strażnikami pamięci o tym 

wybitnym Rodaku. Pragniemy zgromadzić pamiątki po nim, które znajdują się tutaj, w jego rodzinnej 

gminie.  

 

Jeśli zaś okoliczności na to pozwolą, pragnęlibyśmy także zgromadzić chociaż część Jego 

spuścizny, by ten, który za życia poprzez światło rozumu pokazywał wielkość Boga, mógł czynić to 

dalej: by został Profesorem w swojej szkole – dla potomnych. 


