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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. 

 Placówka pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – 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 (z uwagi na brak możliwości 

etatowych w soboty biblioteką opiekuje się pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli).  

 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  

(w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) 
 

1. Liczba aktywnych czytelników: 647 (74% wszystkich zarejestrowanych 

czytelników biblioteki). 

2. Liczba wypożyczonych książek: 9842. 

3. Zaplecze informatyczne dostępne dla czytelników:  

a) stacjonarne: 4 komputery z dostępem do Internetu, usługa skanowania, 

kopiowania, drukowania, zabezpieczone łącze bezprzewodowe  

b) online: katalog biblioteczny, internetowe konto w programie 

bibliotecznym Mateusz (umożliwiające pogląd stanu, prolongatę, 

rezerwacje wybranych pozycji) oraz platforma IBUK LIBRA (rozbudowana 

czytelnia książek w wersji elektronicznej). 

4. Liczba pozycji książkowych zakupionych w 2015 r.: 575 oraz 48 audiobooki. 

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

zatrudniona na 1 etat – oraz księgowa pełniąca jednocześnie funkcję kadrowej 

– 1 osoba zatrudniona na 0,1 etatu). W soboty placówką opiekuje się 

posiadający odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy w bibliotece 

pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli. 
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Ważne wydarzenia w 2015 roku: 
 

 

1. Ferie z Kulturą – współorganizacja wypoczynku zimowego. 

Termin: 19.01.2015 – 23.01.2015 r. 

Liczba uczestników: 45 (średnia dla jednego dnia). 

Atrakcje: warsztaty ceramiczne, spektakl teatralny „Kozucha Kłamczucha”, dwa 

wyjazdy na lodowisko (Mszczonów), seans filmowy w Cinema City w Jankach. 

 

2. Spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem – organizacja. 

Termin: 5.02.2015 r. 

Liczba uczestników: 50 
 

Wybitny ornitolog, współzałożyciel i były prezes Towarzystwa Ochrony 

Przyrody "Ostoja", autor kilkunastu książek i przewodnik terenowy w turystyce 

przyrodniczej bardzo ciekawie opowiadał uczniom Szkoły Podstawowej im.  

M. Kownackiej w Skułach o florze i faunie Mazowsza i terenów świętokrzyskich. 

Nie zabrakło wspaniałych konkursów i zabaw (np. udawanie głosów przyrody). 

Mieliśmy również okazję zapoznać się z licznymi publikacjami naszego Gościa,  

a kilka z nich zostało przekazanych naszej bibliotece. 

 

3. Spotkanie poświęcone defibrylacji – organizacja. 

Termin: 14.02.2015 r. 

Liczba uczestników: 20 

Dzień Zakochanych stał się doskonałą okazją do tego, by porozmawiać  

o potrzebach serca (w dosłownym znaczeniu). Jednym z elementów spotkania 

było pojęcie i zastosowanie defibrylacji AED, zasady pierwszej pomocy. 

 

4. Cykl spotkań z aktorem, Jackiem Wolszczakiem – organizacja. 

Termin: luty i marzec 2015 r. 

Liczba uczestników: 200 

Miejsce: szkoły podstawowe z terenu gminy Żabia Wola 
 

Jacek Wolszczak to dziennikarz, aktor i prezenter. Podczas trzech spotkań 

(na terenie każdej szkoły podstawowej) opowiadał dzieciom o pracy aktora, 

pokazywał rekwizyty służące do stworzenia teatru lalkowego oraz odpowiadał na 

najróżniejsze pytania kierowane do niego przez dzieci.  
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5. Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – organizacja. 

Termin: 17.04.2015 r. 

Liczba uczestników: 50 

 

Pisarz opowiadał uczniom Szkoły Podstawowej im. S. Dziewulskiej  

w Ojrzanowie o swojej pracy i życiu pisarza oraz o sposobie tworzenia książek. 

Część spotkania poświęcił również na czytanie swoich rymowanych bajeczek. Nie 

zabrakło także anegdot i zagadek z nagrodami. Chętni mogli również nabyć 

książki Wiesława Drabika z dedykacją autora. 

 
6. Spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską – organizacja. 

Termin: 7.05.2015 r. 

Liczba uczestników: 45 

 

Młoda pisarka, absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP 

oraz ilustratorka książek, czasopism i podręczników w czasie spotkania 

opowiedziała młodzieży z klas pierwszych Gimnazjum im. J. Chełmońskiego  

w Józefinie o jej drodze do pisania. Pokazując kilka swoich prac (zarówno książek, 

jak i ilustracji),  czytając fragmenty książek  i urozmaicając spotkanie grami 

słownymi pobudziła wyobraźnię gimnazjalistów. Po spotkaniu chętni nabyli 

książki z autografami autorki.  

 
7. „Maj miesiącem bibliotek” – akcja promocyjna. 

Termin: maj 2015 r. 

Szacunkowa liczba uczestników: ok. 300 

 

Majowa akcja promująca bibliotekę polegała na wręczaniu czytelnikom 

toreb reklamujących placówkę oraz specjalnie wydrukowanych zakładek do 

książek. W maju zaprezentowane zostało również nowe logo Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Żabiej Woli. 

 
8. Dzień Dziecka – współorganizacja festynu dla dzieci. 

Termin: 1.06.2015 r. 

Liczba uczestników: 300 
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Atrakcje: wspólne zabawy taneczne, dmuchane zamki, występy, zwierzątka  

z balonów, malowanie twarzy, plac zabaw, konkursy dla najmłodszych. Trzy 

uśmiechnięte Jagódki na scenie wspaniale zabawiały zaproszone dzieci, 

świętujące swój dzień w nowym otoczeniu Domu Kultury. 

 

9. „Spotkania z Biblioteką” dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Termin: pierwsze półrocze 2015 r. 

Liczba uczestników: 50 
 

W pierwszym półroczu 2015 roku Gminną Bibliotekę Publiczną kilkukrotnie 

odwiedzały dzieci z „Maluchowa”, z przedszkola „Żabka” oraz dzieci z klas 

zerowych.  

Nasi mali Goście odpowiedzieli na bardzo trudne pytania, przygotowane 

przez bibliotekarkę. Dowiadywali się, jak należy postępować z książkami, czym 

różni się biblioteka od księgarni, jak powstaje ilustracja, a także rozwiązywały 

rebusy i zagadki, związane z biblioteką.  Głośne czytanie książek rozbudza 

zainteresowania, rozwija wyobraźnię kontynuujemy w ten sposób tradycję 

polegającą na wprowadzaniu dzieci w świat książki czytanej wśród bibliotecznych 

półek.  

Maluchy z dużym zainteresowaniem słuchały wybranych bajek.  

W podziękowaniu przekazały pani Kierownik wspaniałą, kolorową laurkę. 

 
10.  „Lato z Kulturą” – współorganizacja ferii letnich dla dzieci z terenu gminy. 

 

Cykl spotkań rozpoczął się od zajęć ceramicznych. Każdy uczestnik mógł 

ulepić coś niezwykłego i ciekawego z gliny. Na dzieci czekało również kilka 

seansów filmowych, spektakl teatralny „Baltazar Bombka” oraz zajęcia  

z tworzenia zabawek. Każdego dnia uczestnicy mieli do dyspozycji gry planszowe, 

karty do gry (z których powstawały ciekawe budowle) oraz stół tenisowy. 

Zwieńczeniem każdego spotkania były zajęcia taneczne, na których nie można 

było się nudzić… 

 

11.  „Czarodziejski młynek” (teatr dla dzieci) – organizacja 

Termin: 25.08.2015 r. 

Liczba uczestników: 60 

Atrakcje: występ aktorów teatru „Art. – Re”, zabawy z dziećmi i konkursy 

literackie. 



6 

 

12.  Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa – organizacja 

Termin: 5.09.2015 r. 

Liczba uczestników: 20 

 

By tradycji stało się zadość, Gminna Biblioteka Publiczna wzięła udział  

w „Narodowym Czytaniu”. W tym roku wspólnie czytaliśmy fragmenty "Lalki"... 

W tym roku wspomógł nas niezmiernie Jacek Wolszczak, dziennikarz, aktor  

i nauczyciel. Nasz gość przygotował ciekawą prelekcję na temat życia  

oraz twórczości Bolesława Prusa. Po jej zakończeniu wszyscy czytaliśmy 

przygotowane uprzednio fragmenty "Lalki", dyskutując na ich temat  

i porównując własne zdania na temat uczuć Wokulskiego i cynizmu Izabeli.. 

Uzupełnieniem spotkania był skromny poczęstunek oraz LIMONADA, 

przygotowana według receptury rodem z książki Bolesława Prusa. 

 
13.  Spotkanie autorskie z Ewą Nowak – organizacja. 

Termin: 10.09.2015 r. 

Liczba uczestników: 45 

 

Znana i lubiana przez młodzież pisarka odwiedziła Szkołę Podstawową im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W ciekawy i przystępny sposób 

opowiedziała o pracy pisarki, o swoich planach oraz bohaterach pisanych przez 

siebie książek. Chętnie odpowiadała na pytania stawiane przez uczniów. 

Szóstoklasiści, znający dorobek autorski p. Ewy Nowak, byli bardzo zadowoleni ze 

spotkania zorganizowanego prze Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli. 

 
14.  Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem – organizacja. 

Termin: 10.10.2015 r. 

Liczba uczestników: 30 

 

   Święto Biblioteki stało się doskonałą okazją do zorganizowania spotkania 

autorskiego dla dorosłych. Pomimo niesprzyjającej aury nasz gość stanął na 

wysokości zadania – chętnie opowiadał o sposobach zdobywania informacji 

historycznych, swoich pomysłach oraz procesie tworzenia książek. Nie obyło się 

również bez wielu pytań (nasi Czytelnicy byli nie tylko bardzo dobrze 

przygotowani, ale również dość dociekliwi…). Nasz Gość osobiście pogratulował 

również najaktywniejszym czytelnikom naszej biblioteki: p. Mirosławie 
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Wodnickiej, p. Alicji Zakrzewskiej, p. Katarzynie Leśkiewicz – Przerwie, Emilii 

Tatarek, Weronice Klimiuk i Paulinie Sajak, które podczas spotkania otrzymały 

drobne upominki od naszej placówki. Nasz gość z chęcią podpisywał również 

nabyte przez czytelniczki książki.  

     Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowała dla wszystkich nie 

tylko skromny poczęstunek, ale również niespodziankę muzyczną – po 

zakończeniu spotkania na scenie zagościł Andrzej Antolak, muzyk  

i multiinstrumentalista. Krótki koncert z saksofonem jako instrumentem 

wiodącym okazał się wspaniałym zwieńczeniem bardzo ciekawego spotkania. 

 

15.  Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe – organizacja. 

Termin: 20.10.2015 r. 

Liczba uczestników: 45 

 

20 października naszych Seniorów odwiedziła Jolanta Szwalbe – autorka 

wielu ciekawych książek i poradników (m.in. „Złap na zawsze wiatr w żagle”  

i „Wyrusz w drogę”). Podczas spotkania połączonego z wykładem pt. „Nie 

starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” autorka opowiadała o swoje pracy oraz 

motywowała do działania i pogody ducha za pomocą trafnych cytatów, anegdot 

i ciekawych historii. Spotkanie przebiegło w miłej ,pełnej optymizmu atmosferze. 

Po spotkaniu można było nabyć książki z autografem autorki. 

 

16. Mikołaj w Maluchowie – współorganizacja. 

Termin: 5.12.2015 r. 

Liczba uczestników: 30 

 

W sobotnie przedpołudnie odwiedził nas… Święty Mikołaj! Razem z nim 

przyjechali aktorzy z teatru „Pinokio”, by zaprezentować spektakl „Przygody Janka i 

Dziadka Mroza”.  Teatr lalkowy bardzo podobał się zgromadzonym na sali dzieciom. 

Spektakl pobudził ich wyobraźnię i sprawił, że były bardzo skore do zabawy. Dlatego 

z radością wzięły udział w tańcach przygotowanych przez Śnieżynkę, łapały konfetti 

oraz przeciągały anielską linę. 

      Mikołaj nie zostawił żadnego dziecka bez prezentu! Każdy dostał kolorową 

książeczkę z bajkami i legendami, zasponsorowaną przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Żabiej Woli. 
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W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna 

otrzymała dotację w wysokości 6500 złotych na realizację 

Priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 

Nowości Wydawniczych Do Bibliotek”, czego efektem był 

zakup najnowszych pozycji książkowych. W 2015 roku 

elektroniczny system biblioteczny objął swym zasięgiem 

ok. 870 czytelników, używających kart bibliotecznych  

w celu skorzystania z usług i zasobów placówki. 

 

 

 

 

W bieżącym roku kontynuujemy członkostwo w Mazowieckim Konsorcjum 

Bibliotek. W placówce uruchomiony został nieodpłatny dostęp do platformy 

internetowej IBUK LIBRA, umożliwiający dostęp do ok. 1000 publikacji w wersji 

elektronicznej.  W trakcie przygotowywania przez bibliotekę powiatową jest 

„Kartoteka regionalna” – zbiór publikacji autorstwa mieszkańców powiatu 

grodziskiego. 

 

 

 

Działania zmierzające do zwiększenia stopnia atrakcyjności placówki nie 

ustają. Działalność informacyjna Biblioteki prowadzona jest m.in. przez BIP, stronę 

internetową oraz Biuletyn Urzędu Gminy „Nasza Gmina”. 
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W chwili obecnej oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu (za pośrednictwem 

naszego sprzętu komputerowego lub poprzez udostępnienie sieci bezprzewodowej – 

również w czytelni biblioteki, z wykorzystaniem własnego urządzenia), możliwość 

wydruku, skanowania oraz kserowania, a także umożliwiamy korzystanie z czterech 

stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni komputerowej. Z uwagi na 

brak możliwości etatowych obsługą serwisową jednostek komputerowych oraz sieci 

informatycznej Gminnej Biblioteki Publicznej zajmuje się pracownik Domu Kultury  

w Żabiej Woli.  

Od gości odwiedzających naszą placówkę często usłyszeć można słowa 

uznania i pochwały dla władz gminy za działania służące poprawie estetyki 

żabiowolskiego dworku i jego najbliższej okolicy.  


