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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 (w soboty biblioteką opiekuje się 

pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli).  

 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  

(w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) 
 

1. Liczba aktywnych czytelników: 681 (57% wszystkich zarejestrowanych 

czytelników biblioteki). 

2. Liczba wypożyczonych książek: 10024 (+ 136 audiobooków). Za 

pośrednictwem strony internetowej wypożyczono 1350 pozycji. 

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 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. 
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4. Liczba pozycji książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym w języku 

angielskim) zakupionych w 2017 r.: 691 szt. 

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

zatrudniona na 1 etat, pomoc biblioteczna zatrudniona na 1 etat 

(prowadzenie Lokalnego Centrum Kompetencji). W soboty placówką opiekuje 

się posiadający odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie do pracy  

w bibliotece pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli. 

 
 

Ważne wydarzenia w 2017 roku: 
 

1. Spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą, autorem książki ”Komputerowy 

ćpun” w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie – 

organizacja. 

Termin: Luty 2017 r. 

Liczba uczestników: 150. 
 

 Krzysztof Piersa spotkał się z uczniami klas IV - VI, by uświadomić im, jak 

niebezpieczne (lub po prostu nudne) mogą być - z pozoru ciekawe i rozrywkowe - 

gry komputerowe. W trakcie dyskusji nie negował potrzeby grania, ale zwracał 

uwagę na niewidoczną linię, dzielącą pasję od nałogu. Dawał przykłady na to, co 

gra może zrobić z zawładniętym nią człowiekiem. 
 

2. Ferie z Iluzją – współorganizacja wypoczynku zimowego z Domem Kultury. 

Termin: 13.02.2017 – 17.02.2017 r. 

Liczba uczestników: 45 (średnia dla jednego dnia). 
 

Występ Konrada Modzelewskiego – iluzjonisty scenicznego. 

Duża dawka humoru i świetna zabawa wprawiła w dobry nastrój każdego 

uczestnika spotkania, a odrobina magii pobudziła wyobraźnię. W czasie występu 

dzieci zobaczyły między innymi, jak porwana chustka zamienia się w całą i jak 

sznurek raz ma końce, a raz nie. Albo komuś wyskoczyła piłeczka zza ucha. 

Iluzjonista do swoich występów i do wielu trików potrzebował asystentów 

wybieranych spośród publiczności. Dzieci nie przestawały się śmiać! Sile dowcipu  

i czarów ulegli nawet sceptycznie nastawieni widzowie. 
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3. Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską – organizacja. 

Termin: 9.03.2017 r. 

Liczba uczestników: ok. 20 
 

Ałbena Grabowska to nie tylko lekarz neurolog i epileptolog, ale – przede 

wszystkim – wspaniała pisarka, wplatająca w swój świat przedstawiany  

w książkach zarówno fikcyjne postacie i wydarzenia, jak również elementy dobrze 

nam znane (choćby Brwinów, Stawisko i ziemie południowo – zachodniego 

Mazowsza). Jej książki czyta się w bardzo przyjemny, lekki sposób, trudno się od 

nich oderwać. 

Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę i poprosić o 

autograf autorkę. 

 

4. Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim - organizacja. 

Termin: marzec 2017r. 

Liczba uczestników: ok.200 

 

Spotkania autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim były bardzo 

zabawne. Autor nie tylko promował własną twórczość, ale - przede wszystkim - 

zafundował dzieciom mnóstwo zabawy. Poprzez dialogi teatralne, pokaz znanych 

z telewizji pacynek i kukiełek oraz opowieści p. Grabowskiego publiczność 

poznała tajemnice produkcji programów telewizyjnych oraz dowiedziała się, jak 

powstają piosenki. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniu. Uważnie 

słuchali wybranych fragmentów z książki "Instrukcja obsługi pieska Jacusia". 

Zaproszony Gość z kolei bardzo chętnie odpowiadał na pytania dzieci i rozdawał 

autografy. 

 

5. Przedstawienie profilaktyczne „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary!” – 

organizacja. 

Termin: 9.05.2017 r.  

Liczba uczestników: 80  

 

Aktorzy teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” w trakcie przedstawienia 

przypomnieli wszystkim uczniom klas „0” z terenu naszej gminy, że biblioteka jest 

domem dla wielu ciekawych opowieści – aby jednak docenić taką skarbnicę 

wiedzy, musimy często ją odwiedzać, odkrywać jej tajemnice, wypożyczać 

książki!  
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Najmłodszym czytelnikom bardzo podobała się nasza Biblioteka oraz 

przedstawienie teatralne.. 

 

6. Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz – organizacja. 

Termin: 11.05.2017 r. 

Liczba uczestników: 20 

 

Magdalena Witkiewicz jest obecnie uważana za czołową polską autorkę 

powieści, które zawsze dobrze się kończą. Pisze o poważnych sprawach w lekkim, 

a czasem nawet bardzo lekkim stylu. Rozśmiesza i wzrusza. Pisze dla dzieci i dla 

dorosłych. I tylko dla dorosłych. Jej książki są bardzo pozytywnie przyjmowane 

przez czytelników, zwykle pytających o kolejne wydania. 

Podczas spotkania promującego najnowszą powieść pt. „Czereśnie zawsze muszą 

być dwie” Autorka nie tylko opowiadała o swoim życiu, sposobach na 

podtrzymanie natchnienia i poszukiwanie nowej tematyki, ale również 

rozmawiała z Czytelnikami o najbliższych planach życiowych. Bardzo chętnie 

odpowiadała na pytania czytelników. Z uśmiechem podpisywała swoje książki 

oraz rozdawała autografy. 

 

7. Spotkanie autorskie z Katarzyną Wasilkowską – organizacja. 

Termin: 11.05.2017 r. 

Liczba uczestników: 60 

 

Katarzyna Wasilkowska to lektorka języka angielskiego, copywriterka  

i tłumaczka. Lubi książki dla dzieci. Sama również z powodzeniem je tworzy. 

Autorka na spotkaniu z uczniami klas III czytała fragmenty swoich książek 

„Mleczak”, ,,Jowanka i gang spod Gilotyny”, „Królestwo jakich wiele”. Anegdoty 

ze szkolnego życia, przygody dziewięciolatków wplecione w wartką akcję, 

ciekawa fabuła , emocje, błyskotliwy język, to wszystko sprawia ,że książki p. 

Wasilkowskiej są bardzo lubiane przez młodych czytelników. Na spotkaniu była 

możliwość zakupu książek z dedykacją autorki. 
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8. Dzień Dziecka – współorganizacja festynu dla dzieci. 

Termin: 3.06.2017r. 

Liczba uczestników: ok. 300 

 

Atrakcje: wspólne żabie tańce, muzyczne żabie zabawy, dmuchane zamki, 

konkursy i kolorowanki dla najmłodszych. Mobilne Miasteczko Rowerowe – 

widowisko, podczas którego widzowie zobaczyli akrobacje rowerowe, a także 

przypomnieli sobie podstawowe techniki mające ogromny wpływ na 

bezpieczeństwo na drogach.  

W ramach naszej akcji „WEŹ KSIĄŻKĘ – DAJ KSIĄŻKĘ” wystawiliśmy regał  

z książkami. Z naszej oferty korzystali dorośli a dzieci mogły się zmierzyć z 

łatwymi zagadkami literackimi ukrytymi w szklanej kuli. Prawidłowe odpowiedzi 

nagradzano ciekawymi książkami. 

 

9. Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – organizacja. 

Termin: 2.09.2017 r. 

Liczba uczestników: 20 

 

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziała młodzież gimnazjalna, na co 

dzień działająca w Zespole Pieśni i Tańca "Radlanie", jak również członkowie 

Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego w Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w 

Józefinie. Czytanie pozwoliło wszystkim przenieść się w świat sprzed ponad stu lat, 

widziany oczyma Stanisława Wyspiańskiego - stół zastawiony wiejskim jadłem, 

uczestnicy spotkania ubrani w tradycyjne stroje, dominujące słownictwo przełomu 

XIX i XX wieku... Nasi Goście (którym bardzo dziękujemy za przybycie i aktywne 

uczestnictwo w "Narodowym Czytaniu") wspaniale wczuli się w swoje role. Ci, którzy 

przynieśli ze sobą własne wydania "Wesela", otrzymali pamiątkową pieczęć na 

tytułowej stronie książki.  

     Spotkanie - tradycyjnie - poprowadził Jacek Wolszczak, dziennikarz, nauczyciel 

oraz pasjonat dziennikarstwa, który sprawił wszystkim niespodziankę, rejestrując 

spotkanie oraz publikując skrót z jego przebiegu w lokalnej telewizji internetowej 

GTV. 
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10.  „Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie” – organizacja stoiska GBP 

podczas dorocznego „Święta Chleba”. 

Termin: 3.09.2017 r. 

 

Na tegorocznym "Święcie Chleba" nie mogło zabraknąć naszego bibliotecznego 

stoiska. 

     Pomimo niesprzyjających prognoz postanowiliśmy wynieść poza bezpieczne 

mury nasze "plony" - stoisko biblioteki było pełne książek, które można było nabyć za 

niewielką opłatą. Dla młodych Czytelników przygotowaliśmy również konkurs pod 

nazwą "Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie!". Przygotowane przez nas 

zagadki cieszyły się dużą popularnością, zaś ci, którzy udzielili poprawnych 

odpowiedzi, nigdy nie odchodzili od nas z pustymi rękami. 

 

 

11.  Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską – organizacja. 

Termin: 21.09.2017 r. 

Liczba uczestników: 70 

 

Spotkanie samo w sobie było niecodzienne i niesamowite. Dzieci nie tylko miały 

możliwość poznania autorki znanych książek, wysłuchania jej opowieści i zapoznania 

z ofertą wydawniczą. Tu liczyła się zabawa - wszyscy uczyli się piosenki pt. „Mądra 

rzeka". Gdy nasz Gość tworzył ilustratorskie arcydzieło, dzieci zgadywały, zadawały 

pytania, dawały rady... przez MIKROFON! Do zabawy włączały się również Panie 

Nauczycielki, dające dzieciom wspaniały przykład. 

     Przedszkolaki odwiedziły również naszą bibliotekę. Dowiedziały się, że znajdą 

w niej wiele książek dla siebie - co było dla niektórych wielką niespodzianką. 

 

12.  „Co, gdzie i u kogo” – współorganizacja rajdu rowerowego. 

Termin: 27.10.2017 r. 

Liczba uczestników: 25. 

 

Uzbrojeni w rajdowe kamizelki odblaskowe z logo i hasłem naszej biblioteki 

odwiedziliśmy zagrody w Ojrzanowie i Żelechowie, zaznając uroku żabiowolskiej 

gminy - wszyscy Gospodarze przyjmowali nas po staropolsku. Wiemy już, gdzie 

możemy kupić naturalny miód, mleko prosto od krowy, smaczną rybkę... Wszyscy 

uczestnicy rajdu skosztowali również domowego żurku i wzięli udział  

w odjazdowym, bibliotecznym konkursie. 
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13.  „Zaprogramuj się na czytanie – ver. 2.0” – współorganizacja. 

Termin: grudzień 2017 r. 

Liczba uczestników: 30. 

 

 

W grudniu br. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach 

projektu „Zaprogramuj się na czytanie – Ver 2.0”, 

Projekt "Zaprogramuj się na czytanie – Ver 2.0" to warsztaty, które łączą 

promocję czytelnictwa z programowaniem. Innowacyjna formuła zajęć oparta 

jest na analizie opowiadań Stanisława Lema oraz nauce kodowania. W trakcie 

spotkań wykorzystywane są nowe technologie i zestawy klocków LEGO 

Mindstorms. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Projekt realizowany jest przez 

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach zadania 

publicznego zleconego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w ramach programu „Promocja Czytelnictwa”.  

 

 

 

 
 
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli w 2017 roku kontynuowała udział 

w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” (film ze spotkania 

dostępny na You Tube). Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z małych 

miejscowości do nauki kodowania. Cel ten jest realizowany poprzez 

organizację warsztatów z kodowania z wykorzystaniem robotów,  prowadzonych 

przez instruktorów „Linku do przyszłości” – młodych entuzjastów programowania.  

W ramach warsztatów uczestnicy tworzą swoje pierwsze aplikacje w programie 

Scratch, a następnie testują ich działanie ożywiając roboty Finch. W ramach projektu 

nasza placówka organizuje spotkania Lokalnego Klubu Kodowania skupiającego 

młodych pasjonatów programowania. Podczas cyklicznych spotkań mieliśmy 

przyjemność gościć profesjonalnego trenera Pana Michała Kłosińskiego, który za 

pomocą stworzonych przez siebie elektrycznych klocków pokazał, czym jest i jak 

działa prąd. 
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W 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę w projekcie ACADEMICA – Cyfrowa 

Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Jest to realizowany przez Bibliotekę Narodową 

projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był 

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 

2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem 

projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa 

Z możliwościami cyfrowej wypożyczalni można zapoznać się na stronie 

academica.edu.pl. System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system 

rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. 

Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich 

użytkowników 

Na bieżąco przekazujemy informacje do biblioteki powiatowej w celu 

uzupełnienia „Kartoteki regionalnej” – zbioru publikacji autorstwa mieszkańców 

powiatu grodziskiego.  

 

 

 

 

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 ze 

stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni komputerowej. Obsługą 

serwisową jednostek komputerowych oraz sieci 

informatycznej Gminnej Biblioteki Publicznej zajmuje się 

pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli.  

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom czytelników  

i nauczycieli uzupełniając księgozbiór oraz aktualizując na 

bieżąco wykaz lektur. Systematyczne poszerzanie zasobów 

biblioteki w nowości wydawnicze przyczynia się do wzrostu 

liczby wypożyczeń oraz odwiedzin. 


