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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 pięć dni w tygodniu. 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli 

(w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) 

1. Liczba aktywnych czytelników : 601 

2. Liczba wypożyczonych książek i audiobooków: 16314 (w tym na zewnątrz:  8727, na 

miejscu:7449, audiobooków na zewnątrz: 135, audiobooków na miejscu: 3). 

3. Zaplecze informatyczne dostępne dla czytelników: 

a) stacjonarne: 2 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); LEGIMI  

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 2020 r.:  788 ( w tym  708   książek oraz   

80  audiobooków). 

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

zatrudniona na 1 etat oraz  młodszy bibliotekarz zatrudniony na 1 etat w tym 

oddelegowany do prowadzenia Lokalnego Centrum Kompetencji). 
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Ważne wydarzenia w 2020 roku 

1. 

Teatr Edukacji i Profilaktyki “Maska” ze spektaklem promującym czytelnictwo- organizacja 

Termin: 24.01.2020r. 

Liczba uczestników:  177  

W dniu 24 stycznia 2020 r. Szkołę Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie oraz Szkołę 

Podstawową im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Józefinie odwiedził Teatr Edukacji i Profilaktyki 

“Maska” ze spektaklem pt.: Opowieści z teczki profesora Książeczki. 

Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej ubogi. 

Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością sięgnąć po kolejną, ciekawą lekturę. Być może 

na dobre pochłonąłby nas Internet. A co stałoby się wówczas z naszą wyobraźnią i kreatywnością? 

Biblioteka to miejsce, gdzie człowiek spotyka się z literaturą ale nie tylko…to tutaj możemy 

uczestniczyć w ciekawych spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych. 

Spektakl opowiada o Profesorze, którzy uwielbia czytać, a w zaciszu jego leśnej pracowni powstają 

kolejne opowieści, które za każdym razem chowa do kolorowej teczki. Profesor Książeczka nie ma 

pojęcia, że bajki ukryte w jego teczce, mogłyby trafić do wydawnictwa, później na regały wielu 

bibliotek, a następnie do domów wszystkich dzieci. Gdyby mali widzowie opowiedzieli o takim 

miejscu jak biblioteka, to Profesor zrozumiałby wreszcie, że może jeszcze stać się znanym pisarzem…. 

2. 

Teatr Tak ze spektaklem “Milutka w malachitowym borze” – organizacja 

Termin: 03.02.2020 r. 

Liczba uczestników: 119 

W dniu 3 lutego 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli dla Przedszkolaków 

z Przedszkola “Leśna Kraina” zaprosiła Teatr Tak ze spektaklem “Milutka w malachitowym borze”. 

Spektakl ten opowiada o losach tytułowej Milutkiej. To pół-kwiat, pół-dziewczynka, która mieszka 

na łące pośród innych bajek. Pewnego razu, nie słuchając przestróg Mamy, Milutka wpuściła 

do domu Lisa Sadełko. Lis Sadełko okazał się oszustem. W poszukiwaniu skradzionych przez Lisa 

korali, Milutka wyszła z domu i zabłądziła. Szukając powrotnej ścieżki do domu nasza Bohaterka 

spotykała na swej drodze różne osoby. Nie zawsze były to osoby  dobre i pomocne. Po wielu 

przygodach, dopiero Krasnal Hałabała odprowadził Milutką bezpiecznie do domu. 

Oprócz zabaw interaktywnych wplecionych w spektakl takich jak: gra w kolory czy wróżby wróżki 

Hortensji, Przedszkolaki uczyły się również języka angielskiego.  
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3. 

Teatr Edukacji i Profilaktyki “Maska” ze spektaklem pt.: „ W leśnym sądzie niejeden bohater dziś 

zasiądzie” – organizacja 

Termin: 25.02.2020 r. 

Liczba uczestników: 65 

W dniu 25.02.2020 r. Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Skułach odwiedził  Teatr 

Edukacji i Profilaktyki “Maska” ze spektaklem pt.: „W leśnym sądzie niejeden bohater dziś 

zasiądzie”. 

Empatia, bycie pomocnym, uczciwym, prawdomównym – czy to oznaka dobrego wychowania? 

Oczywiście! W świecie pełnym zawirowań należy szczególną uwagę zwrócić na pewne wartości. A co 

w wypadku, kiedy egoizm, lenistwo i kłamstwo zwyciężają? O tym pisał poeta Jan Brzechwa. Jego 

wiersze: „Kłamczucha”, „Samochwała”, „Leń” będą przestrogą i podstawą do stworzenia nowego 

kodeksu savoir vivre’u, gdzie prawda i dobro są na pierwszym miejscu. 

Spektakl opowiada o pewnej rozprawie sądowej, gdzie na czele prawa stoi sędzia – Tygrys. Zwierzę 

dba o to, by w lesie panował ład i porządek. Niestety, jak to czasem bywa w lesie znajdują się także 

delikwenci, którzy nic nie robią sobie z zasad dobrego wychowania. Jedną z takich osób jest Pani 

Kłamczewska, której zdarza się „naginać prawdę” przy każdej nadarzającej się okazji. Pod lupę 

zostanie wzięta również Zosia Samochwalska, która nie wie czym jest pokora i skromność. W leśnym 

sądzie będzie dziś bardzo burzliwie. Sędzia Tygrys dobrze wie, co zrobić, aby zmienić nawyki naszych 

delikwentów. Czy jednak ukarze oskarżonych? Może po prostu nauczy ich dobrych nawyków? 

Wsłuchując się w wiersze Jana Brzechwy przekonamy się, jaki będzie finał rozprawy. 

 

4.  

Od 12.03.2020r do 08.05.2020r  w związku z rozwijającym się koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującym chorobę COVID-19, Wójt Gminy Żabia Wola podjął decyzję o zamknięciu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli . 

Po terminie od 08.05.20r – wznowione zostaje wypożyczanie książek z zachowaniem szczególnych 

zasad bezpieczeństwa i godzinami dla seniora.  

 

5. 

Nowy autorski projekt: „KUMAM BO CZYTAM!!!” 

Termin : od 01.09.2020r. 

Liczba uczestników: 106 
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Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w nowym projekcie 

„Kumam, bo czytam!!!” 

Chcesz bawić się z nami? Jeżeli masz status Czytelnika naszej Biblioteki, wystarczy, że przyjdziesz i 

wyrazisz wolę udziału w projekcie „Kumam, bo czytam!!!” 

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z Biblioteką, musisz się zapisać. 

Wydana zostanie dla Ciebie Karta Wzorowego Czytelnika, na której będziesz zbierał pieczątki, za 

każdorazową wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem, co najmniej jednej książki. 

Jednemu Uczestnikowi przysługuje jedna Karta Wzorowego Czytelnika. 

Po uzbieraniu regulaminowej ilości pieczątek, zostaniesz uhonorowany dyplomem oraz 

niespodzianką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Serdecznie  zapraszamy od  1 września 2020 r. 

6. 

Narodowe Czytanie : „BALLADYNA”  

Termin: 05.09.2020r 

Liczba uczestników: 20 

W dniu 5 września 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zaprosiła mieszkańców do 

udziału we wspólnym czytaniu. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji  Narodowe Czytanie – Para Prezydencka  zaprosiła  do czytania      

„ Balladyny”  Juliusza Słowackiego słowami : „W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy 

razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, 

przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc  w przekonaniu o doniosłości dzieł 

naszych największych pisarzy”. 

W sobotnie przedpołudnie miłośnicy czytania, wśród których znaleźli się  przedstawiciele władz 

samorządowych: Wójt Gminy  p. Piotr Rybka,  Z-ca Wójta p. Bohdan Nowosielski  oraz   Grupa 

Teatralna „Trzeci Dzwonek” pod przewodnictwem Agnieszki Rybarczyk, spotkali się w sali Domu 

Kultury w Żabiej Woli, by wspólnie czytać „Balladynę”. Całe wydarzenie  prowadzone było  przez  p.  

Jacka Wolszczaka.  O oprawę estetyczną i organizacyjną kameralnego spotkania odpowiedzialna była 

Kierownik  Biblioteki p. Izabela Lewandowska wraz z p. Niną Kowalską. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoim udziałem. Mamy nadzieję, że spotkamy 

się ponownie na kolejnych edycjach tego wydarzenia. 

 

7. 

Spotkanie autorskie z Edytą Świętek 

Termin: 08.10.2020r  
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Liczba uczestników: 20 

W dniu 08 października 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli dla słuchaczy z 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiła panią Edytę Świętek , pisarkę z Krakowa,  autorka  tworzy 

powieści obyczajowe osadzone we współczesnych realiach. W jej utworach pojawiają się również 

wątki kryminalne. Najczęściej miejscem akcji jest Kraków i okolice, akcja cyklu Spacer Aleją Róż 

rozgrywa się w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta, a cykl Grzechy Młodości w Bydgoszczy.  Inspirację 

do pisania powieści znajduje wszędzie: w drobiazgach dnia codziennego, twarzach ludzi, których mija 

na krakowskich chodnikach, w krótkim dialogu zasłyszanym podczas jazdy tramwajem. Z urywków 

ulicznych wspomnień tworzy świat wyobrażeń – ożywia go na kartkach powieści. 

 

8. 

Zapraszamy na portal społecznościowy Facebook – https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-

Publiczna-w-Żabiej-Woli-114488783612110/ 

Już jesteśmy na Facebooku !! 

 

9.  

Ponowne zamknięcie Biblioteki !  Od 12 – 29 . 11.2020r  

Zgodnie z § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli będzie nieczynna  od 

12.11.2020r do dnia 29 listopada 2020 r.  

Po tym terminie Biblioteka została otwarta dla czytelników, oczywiście z zachowaniem wszelkich 

rygorów sanitarnych jak do tej pory.  

Spotkań autorskich i innych wydarzeń z udziałem czytelników nie można organizować- zakaz Rady 

Ministrów. 
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