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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 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 (w soboty biblioteką opiekuje się 

pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli).  

 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  

(w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) 
 

1. Liczba aktywnych czytelników: 687 (67% wszystkich zarejestrowanych 

czytelników biblioteki). 

2. Liczba wypożyczonych książek: 9664 (oraz książki mówionej: 141) 

3. Zaplecze informatyczne dostępne dla czytelników:  

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

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, 

rezerwacje wybranych pozycji) oraz platforma IBUK LIBRA (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 księgozbioru oraz działań 

promocyjnych placówki. 

4. Liczba pozycji książkowych zakupionych w 2016 r.: 577 (i 46 audiobooków). 



3 

 

5. Pracownicy Biblioteki: 3 osoby (w tym kadra zarządzająca biblioteką – 1 osoba 

zatrudniona na 1 etat, pomoc biblioteczna zatrudniona na 1 etat 

(prowadzenie Lokalnego Centrum Kompetencji) oraz księgowa pełniąca 

jednocześnie funkcję kadrowej – 1 osoba zatrudniona na 0,1 etatu). W soboty 

placówką opiekuje się posiadający odpowiednie wykształcenie oraz 

przygotowanie do pracy w bibliotece pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli. 

 

Ważne wydarzenia w 2016 roku: 
 

 

1. Noworoczne spotkanie z Biblioteką – organizacja. 

Termin: styczeń 2016 r. 

Liczba uczestników: 30 

Atrakcje: warsztaty o tematyce indyjskiej, tworzenie kolorowych mandali, 

wykorzystanie księgozbioru tematycznego GBP. 

 

2. Wyprawa w świat Indii „Przygoda w Bibliotece ‘– organizacja. 

Termin: 28 stycznia 2016 r. 

Liczba uczestników: 30 

Cel: zapoznanie z kulturą, tradycjami i zwyczajami świata indyjskiego, 

zwiększenie wrażliwości na różnorodność kulturową, promocja biblioteki wśród 

dzieci oraz rozbudzenie ich aktywności twórczej. 

 

3. Ferie z Kulturą – współorganizacja wypoczynku zimowego. 

Termin: 1.02.2016 – 5.02.2016 r. 

Liczba uczestników: 45 (średnia dla jednego dnia). 

Atrakcje: warsztaty rękodzielnicze, nauka savoir vivre, spektakl teatralny 

„Zaczarowane krzesiwo”, bal karnawałowy dla dzieci, prelekcja Marcina Uklei –

reprezentanta nadleśnictwa w Grójcu, wycieczka do Matecznika w Otrębusach, 

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

w Jankach.      

 

4. Spektakle teatralne Teatru Maska pt. „Skradzione Mądrości” w szkołach 

podstawowych w Ojrzanowie i Skułach – organizacja. 

Termin: 10.03.2016 r. 

Liczba uczestników: ok. 200 
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W spektaklu pokazany został niezwykły wpływ obcowania z literaturą na dzieci. 

Książki bowiem rozwijają ich wyobraźnię, zdolność myślenia, powiększają zasób 

słownikowy i wiedzę o otaczającym je świecie. Wszak każda przeczytana książka 

jest wspaniałą przygodą. 

 

5. Święto Bibliotek z teatrem „Art – Re” („Smok wawelski”) – organizacja. 

Termin: maj 2016 r. 

Liczba uczestników: 60 

 

Spektakl przygotowany został na podstawie najbardziej znanej krakowskiej 

legendy. Dzieci poznały nie tylko historię najbardziej znanego smoka w Polsce, 

ale również znaczenie uczciwości i szacunku.  Znakomite opracowanie tekstu, 

piękna, autorska muzyka, doskonałe, kolorowe stroje i rekwizyty stworzyły 

atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. 

 

6. Spotkanie autorskie z Natalią Usenko – organizacja. 

Termin: maj 2016 r. 

Liczba uczestników: 60 

 

Natalia Usenko opowiedziała wszystkim o pracy pisarki i o powstawaniu książki - 

od pierwszej litery po drogę do księgarni. Ciekawostką tematyczną było 

wprowadzenie do folkloru dziecięcego oraz twórczości ludowej z różnych części 

świata - tak oryginalny temat skupił uwagę większości słuchaczy i prowokował 

do zadawania pytań. Finałem spotkania były warsztaty teatralne, podkreślające 

indywidualną pracę nad poziomem twórczości własnej. 
 

7. Dzień Dziecka – współorganizacja festynu dla dzieci. 

Termin: 5.06.2016 r. 

Liczba uczestników: ok. 500 

Atrakcje: wspólne zabawy taneczne, dmuchane zamki, występy, zwierzątka  

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

Muzeum Bajek. Stoisko GBP jako miejsce, w którym można było choć na chwilę 

stać się dzieckiem, pobawić i odpocząć – promocja działań placówki, 

popularyzowanie bookcrossingu, zabawy plastyczne . 
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8. Projekt „Książka muzyką i obrazem malowana” – partnerstwo. 

Termin: 23.06.2016 – 11.08.2016 r. 

Liczba uczestników: ok. 300 (łącznie). 
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9. Narodowe czytanie „Quo Vadis” H. Sienkiewicza – organizacja 

Termin: 3.09.2016 r. 

Liczba uczestników: 20 

 

     Gdy rejestrowaliśmy naszą placówkę w rejestrze krajowym, nie spodziewaliśmy 

się prezentu, który otrzymaliśmy kilka dni później. Do naszych rąk dotarła mała 

paczka ze... zdjęciem pary prezydenckiej i okazjonalną pieczątką! To była 

niespodzianka również dla tych, którzy w sobotę przyszli do nas z własnym 

egzemplarzem książki - na życzenie można było ozdobić ją autentyczną pieczęcią  

z 2016 roku... 

     Nasze "spotkanie z książką" poprowadził Jacek Wolszczak. Przybliżył wszystkim 

zgormadzonym postać Henryka Sienkiewicza oraz (korzystając z prezentacji 

przygotowanej przez Dorotę Dziekańską) omówił losy "Quo Vadis" - od pierwszej 

strony do pierwszego wydania. Po prelekcji zebrani w czytelni wolontariusze  

i czytelnicy zagłębili się w tekstach. 

 

10.  Święto Biblioteki – współorganizacja. 

Termin: 18.09.2016 r. 

Liczba uczestników: 1000 

 

     W niedzielę, 18 września, na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się 

"Święto Biblioteki" - impreza wieńcząca wakacyjny projekt "Książka muzyką i 

obrazem malowana". 

     Projekt, będący efektem współpracy Stowarzyszenia "Parabuch" oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, cieszył się dość dużym powodzeniem wśród 

młodych duchem lub metryką mieszkańców żabiowolskiej gminy. Tym bardziej jego 

podsumowanie nie mogło przejść bez echa - na wrześniową niedzielę 

zaplanowaliśmy dużo atrakcji. 

    Na  scenie wystąpili m.in. nasi Seniorzy, zgromadzeni w zespole "DoReMiRe", 

młodzież - prezentująca folklorystyczną choreografię taneczną oraz zespół wokalno - 

instrumentalny "Wesołe Rzępoły" pod kierownictwem Marka Rejnowicza, który 

pokazał, na co go stać. Organizator projektu, SDT Parabuch, zadbał o oprawę 

muzyczną i przygotował "Dżezzabawę" oraz książkową grę terenową, która cieszyła 

się dużym powodzeniem.  

     Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, Halina Krajewska, 

dokonała uroczystego ogłoszenia listy najaktywniejszych czytelników 2016 roku.  

W kategorii do lat pięciu zwyciężył Kacper Krukar, w kategorii do 15 lat niepokonana 
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była Wioleta Pasińska, zaś w kategorii osób dorosłych na pierwsze miejsce 

zasłużyła Alicja Zakrzewska. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni drobnymi 

upominkami od naszej biblioteki. 

 

11. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą – organizacja. 

Termin: 21.10.2016 r. 

Liczba uczestników: 80 

 

     Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy "mocnym uderzeniem" - na zaproszenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli odpowiedział Krzysztof Piersa, autor 

"Komputerowego ćpuna", który spotkał się z uczniami klas pierwszych naszego 

gimnazjum. 

     Autor "Komputerowego ćpuna", Krzysztof Piersa nie jest psychologiem, czy 

pedagogiem. Jest praktykiem. Młodym człowiekiem, który od piątego roku życia 

nałogowo grał w gry. I tak przez dwadzieścia lat… Aż się zorientował, że w ten 

sposób może tylko przegrać swoje życie; dosłownie i w przenośni. Zaczął walczyć  

z uzależnieniem od komputera i wygrał, ale nie była to łatwa droga. Dlatego swoim 

doświadczeniem dzieli się z innymi, by poszli już przetartym szlakiem. Choćby dlatego 

potrzeba zorganizowania spotkania była oczywista, biorąc pod uwagę stopień 

zainteresowania grami komputerowymi. 

     Młodzież szybko podchwyciła język gościa, co doprowadziło do tego, że - ku 

zaskoczeniu opiekunów - pewna część spotkania prowadzona była w slangu graczy 

komputerowych, nieznanym szerokiej publiczności, zaś w doskonałym stopniu 

obeznanym z nim gimnazjalistów. Efekt spotkania również był zaskakujący, dla 

niektórych piorunujący. Autor nie owijał bowiem w bawełnę, a pokazał wszystkie 

drogi, do których może prowadzić nałogowa gra.  

. 

12.  Warsztaty poświęcone kodowaniu i programowaniu „Link do przyszłości” – 

organizacja. 

Termin: 10.10.2015 r. 

Liczba uczestników: 30 

 

    Uczniowie Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie wzięli udział  

w warsztatach z kodowania. Przygotowała je dla nich Gminna Biblioteka Publiczna 

w Żabiej Woli, która - jako jedna ze stu instytucji w Polsce - zakwalifikowała się do 

projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. 
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      Każda osoba, która wzięła udział w warsztatach, miała okazję odkryć, czym jest 

programowanie. I zrobiła to w wyjątkowy sposób - zadaniem uczniów było 

przygotowanie robota o nazwie Finch do udziału w wyścigu w labiryncie ułożonym z 

książek i pudełek. Trzeba było go zaprogramować, czyli napisać kod, pod którym 

kryją się polecenia, które robot powinien wykonać. Tak, by w rezultacie sprawnie nim 

sterować, omijać wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do mety. 

 

12. „Czytająca klasa” – udział w projekcie. 

Termin: 2.12.2016 r. 

Liczba uczestników: 30 

 

 Na początku grudnia wzięliśmy udział w akcji „Czytająca szkoła”, 

organizowanej w klasie szóstej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Józefinie. Wespół z p. Mieczysławem Osiadaczem (dziennikarz radiowy) 

przybliżyliśmy młodzieży nie tylko kulisy pracy dziennikarza i piękno literatury 

światowej (poprzez czytanie „Wrót czasu” U. Moore’a), ale również zachęciliśmy do 

odwiedzania wrót naszej, żabiowolskiej biblioteki – w której zabytkowych murach, 

za sprawą dobrych książek, czas dla czytelników potrafi się zatrzymać. 
 

 

 
 
 
 

     W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna 

otrzymała dotację w wysokości 7000 złotych na realizację 

Priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 

Nowości Wydawniczych Do Bibliotek”, czego efektem był 

zakup najnowszych pozycji książkowych 205 szt. oraz 46 

szt. książki mówionej. W 2016 roku elektroniczny system 

biblioteczny objął swym zasięgiem 1025 czytelników, 

używających kart bibliotecznych w celu skorzystania z 

usług i zasobów placówki. Uruchomiony został również 

system powiadomień sms o zarezerwowanej książce oraz 

przypomnienie o zwrocie książki do biblioteki. 
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W 2016roku kontynuowaliśmy 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.  Na bieżąco  przekazujemy informacje do biblioteki powiatowej w celu 

uzupełnienia „Kartoteki regionalnej” – 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”. 

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 trzech 

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.  


