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 Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli należy 

gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie księgozbioru, wypożyczanie książek, 

zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz 

uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Nadzór nad działalnością placówki 

sprawuje Wójt Gminy Żabia Wola, zaś nadzór merytoryczny – Biblioteka Publiczna Gminy 

Grodzisk Mazowiecki, pełniąca zadania biblioteki powiatowej.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli udostępnia materiały i zbiory na miejscu, 

umożliwia ich wypożyczenia, prowadzi również punkt nieodpłatnej wymiany książek między 

czytelnikami (bookcrossing). 

 Placówka pełni funkcję ośrodka informacji bibliograficznej. Udostępnia materiały 

osobom niepełnosprawnym.  

Biblioteka podejmuje również niezbędne zadania, mające na celu zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych naszych mieszkańców. Współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami 

działającymi na terenie naszej gminy. 

Biblioteka jest czynna sześć dni w tygodniu. 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli 

(w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) 

1. Liczba aktywnych czytelników : 702 

2. Liczba wypożyczonych książek: 11 522 (w tym na zewnątrz: 10527, na miejscu: 995). 

3. Zaplecze informatyczne dostępne dla czytelników: 

a) stacjonarne: 3 komputery z dostępem do Internetu, usługa skanowanie, 

kopiowania, drukowania, zabezpieczone internetowe łącze bezprzewodowe, łącze 

przewodowe na stanowiskach czytelniczych; 

b) online: katalog biblioteczny, internetowe konto w programie bibliotecznym 

Mateusz (umożliwiające pogląd stanu, prolongatę, rezerwację wybranych pozycji) 

oraz platforma ACADEMICA (rozbudowana czytelnia książek w wersji 

elektronicznej); 

c)  inne: bramka sms umożliwiająca kontakty z czytelnikami w celu powiadomienia 

o możliwości odbioru rezerwowanej książki, przypomnienia o obowiązku oddania 

książek oraz o działaniach promocyjnych placówki. 

4. Liczba pozycji książkowych oraz audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

(w tym w języku angielskim) zakupionych w 2019 r.: 652 ( w tym 585 książek oraz 

67 audiobooków). 

5. Pracownicy Biblioteki: 2 (w tym kadra zarządzająca Biblioteką – 1 osoba  

zatrudniona na 1 etat, pomoc biblioteczna zatrudniona na 1 etat (prowadzenie 

Lokalnego Centrum Kompetencji). 

 



 

Ważne wydarzenia w 2019 roku 

 
1. Spektakl Teatru „Tak” - organizacja 

Termin: 17.01.2019 r. 

Liczba uczestników: 45 

W czwartek, 17 stycznia, do Ojrzanowa przyjechał teatr "Tak", by pokazać 

najmłodszym bardzo ciekawą, żabią sztukę. 

     Benio - nie do końca zwykła zielona żabka - pragnie za wszelką cenę zatrzymać przy 

sobie swoją przyjaciółkę, Larysę. Dzięki zaklęciom dopina swego - księżniczka wykonuje 

wszystkie jego polecenia! Co ciekawe, dzieci również "zarażają się" zaklęciem! Dla Benia to 

niesamowita lekcja dobrych manier i empatii, bowiem jak można bawić się z kimś, kto nie 

ma własnego zdania i nie jest ulubioną przyjaciółką z wieloma ciekawymi pomysłami? 

     Dzieci obejrzały spektakl z mocno zaakcentowanym morałem. Utrwaliły w ten sposób 

zasady cierpliwości i szacunku do przyjaciół i do wszystkich rówieśników. Przedstawienie 

uświadomiło dzieciom, że nie mogą mieć wszystkiego, chociaż czasem pokusa jest naprawdę 

silna. 

2. Spotkanie z rodziną Photonów – organizacja. 

Termin: 07-08.02.2019 r. 

Liczba uczestników: 8 

     Podczas tegorocznych ferii naszą Bibliotekę odwiedzili wyjątkowi goście - rodzina 

Photonów. Photony to przybysze z innej planety, którzy podczas niefortunnego zderzenia  

z asteroidą stracili pamięć. Swą pomoc zaoferowały im dzieci krok po kroku ucząc rozbitków 

poruszania się, komunikowania, okazywania emocji i wielu innych umiejętności niezbędnych 

do życia. Programując roboty Photon dzieci uczyły się logicznego myślenia, kreatywnego 

podejścia do rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie, czyli kluczowych kompetencji 

XXI wieku. Photon jest pierwszym na świecie, interaktywnym robotem, który rozwija się 

razem z dzieckiem. 

     Ku uciesze wszystkich wesoła rodzinka zagości w naszej Bibliotece na dłużej. 

 

 



3. Wycieczka do Muzeum Bajek, baśni i Opowieści w Czarnowie - 

organizacja 

Termin: 01.02.2019 r. 

Liczba uczestników: 56 

W czasie ferii odwiedziliśmy wspaniałe Muzeum... Muzeum Bajek... W jego zbiorach 

można odnaleźć również nasze Bajania! 

     Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli obfitowały w moc atrakcji z 

myślą o wszystkich tych, którzy zimowy czas spędzali w domach. I tak od 28.01.2019 do 

01.02.2019 r. dzięki współpracy Biblioteki z Domem Kultury w Żabiej Woli dzieci z terenu 

naszej gminy mogły uczestniczyć w wyjazdowej formie ferii „Z kulturą na Ty…”. 

Pięćdziesięcioosobowa grupa młodych podróżników odwiedziła m.in. Muzeum Bajek, baśni  

i Opowieści w Czarnowie. Tam właśnie zostawiliśmy prezent dla innych dzieci - nasze 

"Żabiowolskie Bajania”. 

4. Spotkanie autorskie z Anną Jaklewicz – organizacja. 

Termin: 19.02.2019 r. 

Liczba uczestników: 82 

Dnia 19 lutego do naszych uczniów - dużych i małych - przybył bardzo ciekawy Gość. 

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli pozytywnie odpowiedziała 

Anna Jaklewicz, znana podróżniczka. 

       W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie nasz gość spotkał 

się z uczniami klas szóstych, zaś w siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli - z słuchaczami 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Jaklewicz zabrała nas w podróż do Indonezji. Indonezja 

to ponad siedemnaście tysięcy wysp, trzysta grup etnicznych i siedemset języków. To kraj 

aktywnych wulkanów, jezior, w których żyją niegroźne dla ludzi meduzy i oceanu  

z najpiękniejszą rafą koralową świata. Podczas pokazu slajdów ruszyliśmy w głąb dżungli na 

spotkanie z orangutanami, zanurkowaliśmy w oceanie podglądając życie gigantycznych 

płaszczek. Odwiedziliśmy wioskę na morzu zamieszkałą przez Badżo – Morskich Cyganów 

oraz domy Toradżów – górali z wyspy Celebes. 

 

 

 

 

 



5. Rozpoczęcie projektu „Z książką na start”  

Termin: 01.03.2019  

Liczba uczestników: 77 

„Z książką na start” to projekt skierowany do dzieci w wieku do 6 lat i ich rodziców, który 

działa od 2016 roku na terenie województwa pomorskiego, a od października 2018 roku 

także w dziewięciu bibliotekach warszawskich. Od marca 2019 roku projekt działa również 

w naszej bibliotece! 

6. Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem  dla Słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja. 

Termin: 07.03.2019 r.  

Liczba uczestników: 36 

W marcu do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjechał Robert Gondek - 

podróżnik, fotograf i miłośnik przyrody. Opowiadał o... Afryce. 

     Niezwykły świat niedocenianego kontynentu został nam pokazany z niecodziennej strony. 

Nasz Gość. przeniósł wszystkich do krain znanych tylko z przekazów medialnych i - dzięki 

barwnym opowieściom - mogliśmy właściwie dotknąć stopami wyobraźni miejsc, w których 

przebywał. Poznaliśmy nie tylko zwyczaje egzotycznych plemion i zagrożenia czyhające ze 

strony dzikich zwierząt. Przede wszystkim spotkaliśmy się ze światem ukrytym przed oczami 

zwykłych turystów.  

     Dziękujemy naszemu Gościowi za "wirtualne All - Inclusive". Nie ruszając się z sali, 

odbyliśmy wspaniałą podróż. 

7. Spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem – organizacja. 

Termin: 25.03.2019 r. 

Liczba uczestników: 85 

Pies to przyjaciel - nie rzecz! O tym uczniom Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej  

w Skułach oraz przedszkolakom z "Leśnej Krainy" opowiadał nasz Gość - Wojciech 

Cesarz. 

     Podczas spotkań pod hasłem "Pies nie jest rzeczą" nasz Gość opowiadał dzieciom, 

dlaczego to właśnie zwierzęta są bohaterami jego książek. Rozmawiano o postaciach 

zwierzęcych w bajkach i poszerzano wiedzę o gatunkach zwierząt żyjących w Polsce. Dzieci 

wybierały również swoich ulubionych zwierzęcych bohaterów i wcielały się w ich role. 



  Spotkanie pozwoliło nie tylko na przyjemne spędzenie czasu, ale pełniło bardzo ważną 

funkcję edukacyjną.  

8. Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek – organizacja. 

Termin: 05.04.2019 r. 

Liczba uczestników: 70 

Pomimo wiosny w kalendarzu niektórzy mogli jeszcze nie poczuć czytelniczego ciepła. 

By wspomóc naszych młodych Czytelników w poszukiwaniu ciepłych emocji w 

książkach, zaprosiliśmy do nas... Justynę Bednarek! 

     Nasz Gość - Specjalistka od Skarpetkowania - wprowadziła nas w świat literatury. 

Opowiedziała wszystkim zgromadzonym, w jaki sposób powstają książki i ile osób 

zaangażowanych jest w ich wydawanie. Pani Justyna przeczytała nam również fragment 

tekstu swojego autorstwa, nazwanego "Pięć sprytnych kun", który bardzo spodobał 

się naszym młodym Czytelnikom.  

     Niestety- czas spędzony w towarzystwie pani Justyny Bednarek minął bardzo szybko. Na 

jego efekty nie trzeba było długo czekać: większość książek Jej autorstwa, którymi dysponuje 

nasza placówka, odwiedza właśnie domy naszych Czytelników. 

9. Tydzień Bibliotek – spotkania autorskie: Jakub Skworz oraz 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk; spektakl „Śpiąca Królewna” 

teatru „Czarodziej” oraz „7 dni dookoła bajek” teatru „Tak”- 

organizacja. 

Termin: 06.05, 07.05, 08.05, 11.05.2019 r. 

Liczba uczestników: 222 (68 , 42, 65, 47) 

     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli w ramach Tygodnia 

Bibliotek przygotowała dla swoich Czytelników wiele ciekawych atrakcji. 

     W maju do naszej placówki przyjechał Jakub Skworz - polski dziennikarz i autor książek 

dla dzieci i młodzieży. Młody, ale już doświadczony pisarz opowiedział o swoich 

najnowszych publikacjach, nawiązując z naszymi gimnazjalistami bardzo dobry kontakt. 

Udowodnił, że nawet kilkunastolatkowie potrafią na poważnie rozmawiać o poezji  

i romantyzmie.  

     Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedziła zaś pisarka, której nikomu nie 

trzeba przedstawiać – Małgorzata Gutowska – Adamczyk. Zgromadzeni na sali uczestnicy 

spotkania nie tylko wysłuchali bardzo ciekawych opowiadań naszego Gościa, lecz również 

sami zadawali wiele dość nurtujących pytań (których większość nie pozostała bez 

odpowiedzi). 



     Tydzień Bibliotek świętowali również najmłodsi. Specjalnie dla przedszkolaków z terenu 

naszej gminy przyjechał do nas teatrzyk „Czarodziej”, który pokazał przedstawienie pt. 

„Śpiąca królewna”. Nasza placówka dostała od dzieci wspaniałe życzenia i dyplomy, które 

są dla nas bardzo ważnym prezentem - świadczącym nie tylko o kulturze najmłodszych, ale 

także o wartościach wpajanych im przez rodziców i opiekunów. 

     Zwieńczeniem tygodniowych działań biblioteki było sobotnie spotkanie z teatrzykiem –  

w maju na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli do naszego dworku 

zawitali aktorzy teatru „Tak”, którzy przedstawili nam opowieść „7 dni dookoła bajek”. 

Zabrali zgromadzone na sali dzieci (oraz ich opiekunów) we wspaniałą podróż po świecie 

bajek.  

     Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas w ramach 

Tygodnia Bibliotek spotkaniach i spektaklach. 

10.  Dzień Dziecka - współorganizacja 

Termin: 01.06.2019 r. 

Liczba uczestników: 60 

Pierwszego czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Domem Kultury 

świętowała Dzień Dziecka. 

      Pierwszego czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Domem Kultury 

świętowała Dzień Dziecka. Na scenie nie zabrakło małych i dużych artystów, wspaniałego 

iluzjonisty oraz cieszących się ogromną popularnością dmuchańców. Nasze stoisko również 

było bardzo popularne. W tym roku pod hasłem „Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie 

dopadnie”, ukryte były różne łamigłówki dla naszych maluchów. Rebusy,  wykreślanki, 

rymowanki oraz krzyżówka obrazkowa z hasłem, bawiły starsze dzieciaki. Maluchy zaś, 

mogły wraz z nami bawić się w tworzenie zakładek do książek, ćwicząc zdolności manualne 

przy japońskiej sztuce składania papieru. Nagrodą za wspólną zabawę były bony na lody 

ufundowane przez Bibliotekę. 

11.  Festyn Żabiowolski - współorganizacja 

Termin: 30.06.2019 r. 

Liczba uczestników: 27 

Podczas tegorocznego Festynu Żabiowolskiego dla małych i dużych, przygotowaliśmy 

kreatywną zabawę klockami LEGO  pod opieką wykwalifikowanej  i zaangażowanej kadry  

firmy Bricks 4 Kidz.  W plenerze, pod namiotem czekała na uczestników  niesamowita 

przygoda z tak popularnymi wciąż klockami. 

 



12.  Projekt „Malowane Lato” – współorganizacja z Mazowieckim 

Instytutem Kultury 

Termin: 01-12.07.2019 r. 

Liczba uczestników: 42 

W dniach 01-12.07.2019 r. odbywały się u nas warsztaty plastyczne związane z 

projektem "Malowane Lato". 

     Młodzież uczestnicząca w tych warsztatach poznawała tradycyjne oraz nowe, nietypowe 

techniki plastyczne. Na zakończenie, każdy z uczestników podczas lokalnej wystawy 

końcowej, otrzymał zasłużony dyplom. Przed nami już tylko wysłanie 5 najlepszych prac do 

Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz mocne trzymanie kciuków za naszych utalentowanych 

Artystów!  

13.  Narodowe Czytanie – Nowele polskie - organizacja 

Termin: 07.09.2019 r. 

Liczba uczestników: 38 

7 września 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zaprosiła mieszkańców 

do udziału we wspólnym czytaniu nowel polskich odbywającym się w ramach 8 edycji 

akcji Narodowe Czytanie organizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

     Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała 

do czytania nowele polskie. Z ponad stu tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta 

wybranych zostało 8 utworów, wśród których znalazły się: "Dobra pani" autorstwa Elizy 

Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec 

wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, "Orka" Władysława Stanisława Reymonta, 

"Rozdzióbią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz 

"Sawa" z cyklu: "Pamiątki Soplicy" Henryka Rzewuskiego. 

     W sobotnie przedpołudnie miłośnicy czytania, wśród których znaleźli się harcerze, 

seniorzy, osoby niezrzeszone oraz przedstawiciele władz samorządowych, spotkali się w sali 

Domu Kultury w Żabiej Woli, by wspólnie czytać wybrane fragmenty nowel. Spotkanie 

poprowadził p. Jacek Wolszczak, prezenter radiowy, nauczyciel i miłośnik kultury i słowa 

czytanego.  

     O oprawę artystyczną kameralnego spotkania zorganizowanego przez Kierownika 

Biblioteki p. Halinę Krajewską zadbały sopranistka p. Emilia Klimczak oraz grająca na 

fortepianie p. Agnieszka Kościelak – Nadolska. Tłem wydarzenia była natomiast wystawa 

przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy oraz Teatr Wielki, przy 

dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prezentująca życie  

i twórczość kompozytora Stanisława Moniuszki. 



14.  Spektakl „Żółta ciżemka” teatru Blaszany Bębenek - organizacja 

Termin: 12.09.2019 r. 

Liczba uczestników: 65 

W dniu 12 września 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zaprosiła 

dla przedszkolaków z Leśnej Krainy Teatr Blaszany Bębenek ze spektaklem pt. "Żółta 

ciżemka". 

     "Żółta ciżemka" to spektakl, którego akcja rozgrywa się w XV wieku, w czasach 

panowania Kazimierza Jagiellończyka. Głównym bohaterem jest  Wawrzuś  - dziecko ze wsi 

Poręba. Posiada uzdolnienie rzeźbiarskie, jednak nie zyskuje uznania w kręgu rodzinnym. 

Pewnego dnia nie przypilnował krów i bojąc się konsekwencji nie wraca do domu, a wyrusza 

w świat. Tam przeżywa wesołe i ciekawe przygody. Jest świadkiem kradzieży oraz wstępuje 

do cyrku, w którym poznaje sztukę kuglarstwa.  Z powodu złego traktowania ucieka i trafia 

do Krakowa. Tam poznaje kronikarza Jana Długosza, który odkrywa rzeźbiarski talent 

Wawrzusia 

     W przedstawieniu zastosowano zmieniającą się scenografię i autorskie utwory zaśpiewane 

przez bohaterów. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. Pomagały złapać złodzieja,  

a wraz z głównym bohaterem uczyły się cyrkowych sztuczek. 

15.  Spotkanie autorskie z Anną Kamińską dla Słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku – organizacja. 

Termin: 08.10.2019 r. 

Liczba uczestników: 43 

W dniu 8 października 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 

zaprosiła panią Annę Kamińską na spotkanie autorskie ze studentami Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 

Anna Kamińska to autorka książek : Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych 

(2010) oraz bestsellerowych biografii : Halina (2019), Wanda (2017) oraz Simona (2015). Za 

tę ostatnią nominowana do Nagrody Literackiej Prezydenta miasta Białegostoku im. 

Wiesława Kazaneckiego. Laureatka tej nagrody za wydaną w 2017 roku książkę Białowieża 

szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej. Nominowana do Bestsellerów Empiku za Wandę – 

jedną z dwóch najchętniej czytanych biografii 2017 roku! Laureatka Grand Prix XXIV 

Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady za Halinę… - Książkę Górską Roku 2019. 

Pisarka przeniosła słuchaczy  w świat przyrody Puszczy Białowieskiej, snuła opowieści 

 o zwierzęcej menażerii, przytaczała gawędy. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 

informacji na temat sensu, celu i metod pisania biografii, trudności, kłopotów oraz pułapek  



z tym związanych. Czas na wolne pytania szybko został wypełniony. Nasi słuchacze chętnie 

zabierali głos, dzieląc się refleksjami po przeczytaniu książek Autorki. 

16.  Spektakl „Śmieciaki ratują świat” Teatru Tak - organizacja 

Termin: 21.10.2019 r. 

Liczba uczestników: 68 

Dzień 21 października 2019 r. dla dzieci z przedszkola Leśna Kraina był dniem 

spotkania z Teatrem Tak. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zaprosiła 

przedszkolaków na spektakl  ekologiczny pt. Śmieciaki ratują świat.  

Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której na świecie żyją już tylko tytułowe 

Śmieciaki. Od nich dzieci dowiadują się jak świat wyglądał kiedyś, dlaczego wszystko się 

zepsuło i co zrobić, żeby to naprawić. Razem z dziećmi  przygotowują paradę pełną 

ekologicznych hasełek, które wspólnie skandując zapamiętują. Śmieciaki stosują w praktyce 

pojęcie recyklingu i segregacji śmieci według najnowszych zasad. Podpowiadają  dzieciom 

jak swoją postawą i działaniem mogą być eko-bohaterami, bo przecież Ziemia potrzebuje 

ratunku każdego dnia.  

Wprowadzone są również elementy języka angielskiego, ze słownictwem związanym ze 

środowiskiem oraz elementy interaktywne takie jak np.: egzamin z segregowania 

Śmieciorków, gra na instrumentach zrobionych ze śmieci, udział w Eko-Paradzie  

i skandowanie eko-hasełek typu: „Panowie i Panie zakręcajcie wodę w kranie”. Całość 

spektaklu podszyta jest przebojowymi piosenkami i dowcipem. 

17.  Wyjazd na finał projektu Malowane Lato 2019 - organizacja 

Termin: 31.10.2019 r. 

Liczba uczestników: 11 

W dniu 31 października 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli została 

zaproszona na finał Malowanego Lata 2019. Malowane Lato, organizowane przez 

Mazowiecki Instytut Kultury w małych miejscowościach i wsiach na terenie 

województwa mazowieckiego, przygotowywane jest we współpracy z lokalnymi 

organizacjami. 

Mieliśmy to szczęście współtworzyć ów projekt, którego podstawą były warsztaty 

plastyczne dla dzieci i młodzieży. Efektem warsztatów były prace plastyczne. Jury 

konkursowe w składzie: Przewodniczący Ryszard Ługowski – artysta, profesor ASP, 

Kierownik Galerii XXI; Sławosz Balcerzak – artysta, Kierownik Działu Galerii  i Wystaw w 

Mazowieckim Instytucie Kultury, Milena Stryjewska – historyk sztuki, Koordynator 

Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje , wybrało spośród 50 prac powstałych podczas 

tegorocznej edycji  projektu 3 najlepsze oraz wyróżniło dodatkowo 10 prac. 



I nagrodę otrzymała Malwina Filipek, a wśród wyróżnionych dzieci znalazł się Patryk 

Izydorczyk, nasi uczestnicy projektu. Wraz z panią Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Józefinie, Marzeną Pytlak, instruktorką warsztatów panią Danutą Rex Sadowską oraz 

małymi uczestnikami naszych warsztatów 31 października 2019 r. pojechaliśmy na wielki 

finał. Oprócz dyplomów i nagród dla dzieci przygotowany był występ artystyczny grupy  

o nazwie „Opowieści z walizki” oraz poczęstunek. 

 Jesteśmy dumni z  prac naszych uczestników, które opublikowane zostały  

w specjalnym katalogu. Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów. 

18.  Spotkanie autorskie z Panem Poetą dla przedszkolaków  

z Przedszkola „Żabka” oraz „Leśna Kraina” - organizacja 

Termin: 13.11.2019 r. 

Liczba uczestników: 56 

W dniu 13 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli gościła 

przedszkolaków z przedszkola „Leśna Kraina” oraz „Żabka”. Na wspólne spotkanie, 

dla dzieci, zaproszony został bajkopisarz, o wdzięcznym pseudonimie Pan Poeta.  

Pan Poeta to autor takich książeczek jak: „Kura, co tyła na diecie”, „Kaczka, co 

przebrała miarkę” czy „Paw, co ogon miał z przyjaźni”. To pięknie ilustrowane, rymowane 

bajki zakończone morałem. Autor opowiadał o swoich bohaterach, zachęcając dzieci do 

wspólnej zabawy. Dzieciaki chętnie uczestniczyły w zabawie, przebierały się niczym kaczka, 

co przebrała miarkę, doczepiały piórka, żeby paw nie był smutny. Było gwarno i wesoło. 

Na zakończenie maluchy przygotowały niespodziankę dla Pana Poety w postaci 

podziękowania, które wykonały dzień wcześniej na zajęciach. Po poczęstunku, każdy 

przedszkolak wracał z balonem od Pana Poety do swojego przedszkola. 

19.  Spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk dla Słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja 

Termin: 14.11.2019 r. 

Liczba uczestników: 42 

W dniu 14 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli dla 

słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiła panią Agnieszkę Krawczyk, 

pisarkę z Krakowa, zajmującą się literaturą obyczajową oraz kryminalną.  

Jako pisarka zadebiutowała w 2009 roku powieścią pt.: „Napisz na priv”. Jej 

twórczość charakteryzują błyskotliwe dialogi oraz nieprzeciętne poczucie humoru. Pisze, jak 

twierdzi,  książki wesołe, optymistyczne, dzięki którym czytelnik ma szansę na odpoczynek 

przy zabawnej lekturze. Kryminały pani Krawczyk to już inna historia, są mroczne i 



niepokojące.  Spotkanie autorskie to również okazja do świętowania  przez Autorkę 

dziesięciolecia pracy pisarskiej.  

Podczas spotkania pani Agnieszka przybliżyła naszym Słuchaczom pracę pisarza, 

opisała warsztatowe problemy w konstruowaniu różnych wątków, jak również  podzieliła się 

z nami swoją miłością do Krakowa. Mieliśmy okazję posłuchać o najnowszej powieści 

zatytułowanej „Najmilszy prezent”, która w dniu 13 listopada b.r. miała swoją premierę.  

W utworze tym pani Krawczyk na główną bohaterkę wybrała emerytowaną bibliotekarkę 

Florę Majewską. Dzięki niej możemy zatrzymać się na chwilę, aby zwrócić uwagę na ważną 

rolę seniorów, osób doświadczonych i mogących wspierać innych życiową mądrością  

w społeczeństwie.  

Pani Agnieszka Krawczyk to osoba szczególnie ciepła oraz optymistycznie 

nastawiona do życia. Ten optymizm przejawia się również w Jej powieściach, dzięki czemu 

tak chętnie po nie sięgamy. 

20.  Spektakl „Świąteczny dar – magia i czar” Teatru Edukacji  

i Profilaktyki Maska - organizacja 

Termin: 27.11.2019 r. 

Liczba uczestników: 49 

W dniu 27 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli dla uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, zaprosiła Teatr Edukacji  

i Profilaktyki „Maska” ze specjalnym przedstawieniem pt.: „Świąteczny dar – magia i 

czar”. 

Spektakl ten, to pouczająca opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni, osadzona  

w bajecznej, zimowej scenerii. Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa wyglądania przez okno 

w oczekiwaniu na św. Mikołaja? Wtedy pojawia się uczucie niepewności, czy byliśmy 

wystarczająco grzeczni, żeby dostać prezenty. Ta mądra historia zmusi nawet najbardziej 

sceptycznego widza do refleksji nad sobą i swoim postępowaniem. Mały Tygrysek i jego 

przyjaciele zabiorą najmłodszych w wyprawę pełną przygód i odkryć. Ten spektakl porusza 

także bardzo istotny temat - radosnego oczekiwania. Ukazuje magię Świąt i ich wartość  

w życiu człowieka. Fabuła przedstawienia odnosi się do trwałych wartości takich jak: dobro, 

przyjaźń, uczciwość, a zabawne perypetie Tygryska nie pozwolą się nudzić.  

Mamy nadzieję, że przedstawienie to wprowadziło młodzież w świąteczny czas 

oczekiwania i radości.  

 

 

 



21.  Spektakl „Grajka Mikołajka” Teatru Tak – organizacja 

Termin: 2.12.2019 r. 

Liczba uczestników: 83 

W dniu 2 grudnia 2019 r.  Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach oraz  Szkoły Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie zaprosiła Teatr Tak ze świątecznym 

spektaklem Grajka Mikołajka. 

Spektakl ten opowiada o Śpiochu Elfie, który budzi się i orientuje, że ma niewiele 

czasu, aby przygotować  świat do nadejścia zimy i wizyty św. Mikołaja. Od razu bierze się 

do pracy. Po krótkiej rozgrzewce ruchowej wraz z Aniołkiem Stefanem  przeprowadza 

inspekcję jakości i ilości śniegu oraz test wyślizgania zimowych sprzętów. Po kontroli Bom-

Bom-Bombki, ubierają wspólnie choinkę, konstruując najdłuższy łańcuch na świecie. Elf 

sprawdza czy dzieci wiedzą jak odpowiedzieć na różne pytania dotyczące Świąt Bożego 

Narodzenia, w tym celu zaprasza skrzata Skrybę, aby przeprowadził Wielki Test. Tuż przed 

finałem Elf upewnia się że dzieci wiedzą jak wygląda Mikołaj; gdy zabawa w przebieranki 

trwa na dobre, pojawia się…..Prawdziwy Święty Mikołaj. 

Grajka Mikołajka wprowadza dzieci w czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego 

Narodzenia. 

 

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli przystąpiła do projektu 

„Z książką na start”, który będzie kontynuowany w 2020 r. Dzięki niemu 

wzbudziliśmy zainteresowanie czytelnicze wśród dzieci, co przyczyniło się do 

wzrostu wypożyczeń oraz odwiedzin naszej placówki. Otrzymaliśmy 

Certyfikat Biblioteka Przyjazna Dzieciom przyznany przez Fundację 

Metropolia Dzieci organizatora projektu „Z Książką na Start”. 

 

Sprawozdanie z działalności Lokalnego Centrum Kompetencji w 2019 r. 
 

 Lokalne Centrum Kompetencji w Żabiej Woli działa od 2016 roku. Od początku 

istnienia umożliwia mieszkańcom gminy bezpłatne korzystanie z : 

• komputera (5 stanowisk), 

• dostępu do Internetu, 

• skanera, 

• projektora multimedialnego, 

• kserokopiarki, 

• aparatu fotograficznego, 

• drukarki (w tym również drukarki 3D). 

 



 W 2019 roku ze sprzętu Lokalnego Centrum Kompetencji skorzystało 518  mieszkańców. 

Za główny cel naszego Centrum postawiliśmy sobie edukację osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym. Stąd poza pomocą w pisaniu podań, CV, listów motywacyjnych,  

w zakresie działalności żabiowolskiego LCK znajduje się szereg szkoleń i warsztatów.  

W roku 2019 Lokalne Centrum Kompetencji zorganizowało w sumie 17 szkoleń. 

 Ponadto zadaniem naszego punktu jest również stanowienie źródła informacji kulturalnej   

i gospodarczej za pośrednictwem strony: https://www.facebook.com/lckzabiawola/ 

 

Lokalne Centrum Kompetencji współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Żabiej Woli – 

przygotowanie i druk krzyżówek o tematyce czytelniczej. 

Ponadto stanowi wsparcie przy programie rządowym Rodzina 500+ udostępniając 

interesantom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli sprzęt komputerowy  

z dostępem do Internetu, skanerem i drukarką. 

 

 

https://www.facebook.com/lckzabiawola/

