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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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) 
 

1. Liczba aktywnych czytelników: 645 (50% wszystkich zarejestrowanych 

czytelników biblioteki). 

2. Liczba wypożyczonych książek: 9936 woluminów tradycyjnych + 131 

audiobooków.  

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 2018 r.:  

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 2018 roku: 
 

1. Spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą, autorem książki ”Trener marzeń”  

w Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie – organizacja. 

Termin: 5.02.2018 r. 

Liczba uczestników: 100. 
 

 Dnia 5 lutego 2018 roku Krzysztof Piersa miał spotkanie z uczniami 

Gimnazjum i promował swoją książkę "Trener Marzeń ". Uczestnicy spotkania 

podziękowali za nie gromkimi brawami. 

     Książka "Trener marzeń" powstała na prośbę nauczycieli, rodziców, 

bibliotekarzy i młodzieży, którą autor odwiedzał na spotkaniach autorskich. Autor 

podchodzi do marzeń w sposób poważny i rzeczowy. Jak przygotować szczegółowy 

plan rozłożony w czasie? Jak znaleźć źródła wiedzy i wzory realizacji? Jak określić 

przeciwwskazania wewnętrzne, zewnętrzne oraz zwykłe wymówki? W jaki sposób 

zaplanować realizację swoich marzeń, zwłaszcza tych z kategorii "niemożliwe"? Jak 

radzić sobie z krytyką, brakiem pieniędzy i innym przeszkodami? - te supertrudne 

pytania podczas spotkania autorskiego (spuentowanego przez młodzież gromkimi 

brawami) nie pozostały bez odpowiedzi. 
 

2. Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek – organizacja.  

Termin: 16.02.2018 r. 

Liczba uczestników: 45. 
 

W piątkowe popołudnie naszą bibliotekę odwiedziła Krystyna Mirek - pisarka  

z ogromnym doświadczeniem życiowym i... niezwykłym talentem, o czym świadczą 

choćby recenzje naszych Czytelników. 
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Krystyna Mirek to dość późno debiutująca pisarka, prywatnie matka czwórki 

dzieci z dużym stażem pedagogicznym (nauczycielka języka polskiego w gimnazjum). 

W jej powieściach Czytelnicy znajdują nie tylko niebanalne historie, ale i niezwykłe 

przemyślenia, poparte doświadczeniem życiowym.  Nasz Gość opowiadał nie tylko o 

perypetiach fikcyjnych postaci, będących pierwszoplanowymi bohaterami książek - 

odpowiadała także o swoim życiu, poszukiwaniu weny twórczej, emigracji i pracy 

pisarki (dla niektórych zaskoczeniem był fakt, że Krystyna Mirek pisze również 

felietony dla czasopism i prowadzi bloga). 

 

 Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek było bardzo ciekawym doświadczeniem - 

mieliśmy okazję poznać osobę, która (co nie jest takie oczywiste) potrafi oddzielić 

fikcyjny świat bohaterek własnych książek od autentycznego życia. 

 
 

3. Szkolenie dla studentów UTW – organizacja. 

Termin: marzec 2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 20 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zorganizowała dla studentów UTW 

w Żabiej Woli warsztaty „PŁACĘ SWOJE RACHUNKI PRZEZ INTERNET”. Do 

poprowadzenia zajęć zaprosiła przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 

Rawskiej oddział Tarczyn. Celem warsztatów było, przełamywanie nieufności wobec 

narzędzi on-line oraz nauka obsługi bankowości elektronicznej, zwiększanie 

świadomości w zakresie bezpieczeństwa. 

Prowadzący omówił zasady i bezpieczeństwo obsługi elektronicznej rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego. W ramach warsztatów słuchacze poznali stronę 

internetową banku, poznali najważniejsze zakładki, zapoznali się z formami 

zabezpieczenia strony i koniecznością wylogowywania się po każdej dokonanej 

operacji. Każdy uczestnik dokonał również przelewu na stronie testowej przekonując 

sią, że bankowość internetowa nie jest już zarezerwowana jedynie dla ludzi młodych. 

Prowadzący odpowiedział także wyczerpująco na zadawane pytania, przekazując 

materiały informujące o ofercie banku oraz upominki. 
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4. Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim - organizacja. 

Termin: 6 marca 2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 80. 

 

We wtorek, 6 marca, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej  

w Skułach uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Janem Kazimierzem Siwkiem. 

Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli. 

Jan Kazimierz Siwek - poeta i autor wierszy oraz książek dla dzieci – podczas 

spotkania uczył, jak odróżnić wiersz od prozy, nie obyło się również bez szkoły 

rymowania. Po krótkiej prelekcji nasz Gość wybierał drużyny, które brały udział  

w wielu konkursach (m.in. "Zadanie na rymowanie" i "Zagadki piegowatej Agatki"). 

Dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych rzeczy o znanych nam "Smerfnych 

hitach" i poznaliśmy "refren spotkania", który brzmi następująco: 

Po spotkaniu chętne osoby mogły uzyskać dedykacje w zakupionych książkach 

Jana Kazimierza Siwka. 

 

5. Przedstawienie „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?” – organizacja. 

Termin: 13.04.2018 r.  

Liczba uczestników: 200  

 

W piątek, 13 kwietnia, Szkołę Podstawową im. S. Dziewulskiej w Ojrzanowie 

oraz Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu odwiedził Teatr "Maska" 

ze spektaklem edukacyjnym pt.: "Na tropie afery - gdzie się podziały litery?". 

Organizatorem spotkań była Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli. 

Uczniowie klas młodszych zostali zapoznani z niesamowicie wciągającą 

historią młodego detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę zaginionych liter. W 

czasie śledztwa dzieci dowiedziały się, jak należy postępować z książkami, by służyły 

one jak najdłużej oraz - co nie mniej ważne - jakie wspaniałe treści moga one 

zawierać! Jest to bardzo ważne przesłanie, biorąc pod uwagę fakt, że dzieci i 

młodzież coraz częściej odkładają książki na półkę, a większość wolnego czasu 

spędzają przed komputerem lub tabletem. Zapomina się o tym, że dzięki książkom 

zdobywamy wiedzę, trenujemy umiejętność czytania, rozbudowujemy słownictwo, 

kształtujemy wyobraźnię. Tym bardziej warto docenić fakt, że wokół nas działają 

biblioteki. Odwiedzajmy je nie tylko w poszukiwaniu lektur, ale także całkiem nowych 

książek, bądźmy gotowi na przygody! 
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6. Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli – organizacja. 

Termin: maj 2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 400 (łącznie) 

 

a) wydanie „Żabiowolskich bajań, czyli o Żabiej Woli na wesoło” oraz spotkanie 

autorskie z Wiesławem Drabikiem: 

Z okazji jubileuszu naszej biblioteki postanowiliśmy wydać pierwszą książkę!  

I to nie byle jaką! Nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli wydane 

zostały "Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na wesoło". Bogato ilustrowana 

przez Marka Szala książeczką opatrzona została wspaniałym tekstem Wiesława 

Drabika, którego zaprosiliśmy na spotkanie autorskie z uczniami klas trzecich 

naszych szkół podstawowych.   

Uroczystość rozpoczęła p. Halina 

Krajewska, wieloletni kierownik naszej 

placówki. Przypomniała jej historię oraz 

przybliżyła obecną sytuację placówki. 

Zaproszony gość dokonał z kolei 

premierowego czytania swojej książki, 

opowiedział o dniu powszednim pisarza 

i odpowiadał na zadawane pytania. Dzieci 

oraz ich opiekunowie otrzymali 

pamiątkowe egzemplarze "Żabiowolskich 

Bajań", każda biblioteka szkolna otrzymała 

dziesięć książeczek w prezencie, zaś chętni uzyskali na nich bezcenny podpis autora! 

 

b) przedstawienie „Smocza Legenda” teatru „Krak – Art.”: 

Aktorzy teatru "Krak - Art" przygotowali spektakl, w którym poprzez 

współudział i wspólną zabawę dzieci utrwaliły znaczenie uczciwości i szacunku. 

Spektakl ukazał ważną rolę przyjaźni, wskazując jednocześnie dzieciom potrzebę 

kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki. Inscenizacja przygotowana przez 

aktorów z krakowskiego teatru przybliżyła dzieciom kulturę związaną z Krakowem, a 

tym samym z historią naszego kraju. 

     Po przedstawieniu Halina Krajewska, kierownik naszej biblioteki, zachęciła 

dzieci do wysłuchania naszej premierowej historii - "Żabiowolskich Bajań". Wartka 

akcja i nawiązanie do dziejów naszej gminy bardzo spodobały się naszym 

najmłodszym. 
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c) spotkanie autorskie z Grzegorzem Kalinowskim: 

Historyk, dziennikarz, korespondent wojenny, zapalony fan futbolu i... pisarz. 

Ta mieszanka talentu i wszechstronności stała się magnesem dla tych, którzy 

odwiedzili nas w piątkowy wieczór. Zaplanowane na półtorej godziny spotkanie 

autorskie trwało prawie... dwukrotnie dłużej - czytelnicy mieli mnóstwo pytań, zaś 

nasz Gość po prostu... nie protestował. Rozmowy - zarówno na tematy związane z 

tematyką książek, jak i z biografią autora - były niezmiernie wciągające, zaś czas 

spędzony na swobodnej dyskusji z cała pewnością można uznać za owocny. 

 

     Bardzo wysoko oceniane prze czytelników spotkanie autorskie miało bardzo 

duży walor promocyjny – wszystkie, będące w posiadaniu naszej biblioteki książki 

Grzegorza Kalinowskiego są bardzo często wypożyczane. 

 

7. Dzień Dziecka – współorganizacja. 

Termin: 2.06.2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 800. 

 

W pierwszą sobotę czerwca w naszym parku można było spotkać Michała 

Malinowskiego – kustosza Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, prowadzącego nasze 

plenerowe warsztaty. Nasz Gość okazał się wspaniałym opowiadaczem bajek, który 

oprócz swoich opowieści przywiózł ze sobą dużą ilość puf – bajkostworów -   

i zabawek służących do wzmacniania kreatywności dzieci i młodzieży.  

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

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. 

 

8. Festyn Żabiowolski – organizacja stoiska GBP. 

Termin: 8.07.2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 1000. 

 

„Dokończ przysłowie – nie zwlekaj! Pyszna nagroda dla Ciebie czeka!” - to 

hasło, pod jakim odbył się konkurs organizowany przez naszą bibliotekę podczas 

trwania Festynu Żabiowolskiego. Jak łatwo się domyślić nagrodami były wspaniałe 

książki, jednak ku zaskoczeniu i uciesze uczestników na pierwszych 20 osób czekały 

dodatkowo pyyyszne lody. 
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Stoisko biblioteczne oferowało również warsztaty tworzenia zakładek do 

książek. Chętnych nie brakowało a stworzone przez nich prace cieszyły oko 

wszystkich zgromadzonych. Dużym zainteresowaniem cieszył się jak zawsze 

bookcrossing. 

 

9.  „Narodowe Czytanie 2018” 

Termin: 8.09.2018 r. 

Liczba uczestników: 50 

 

W sobotę, 8 września, w progach Gminnej Biblioteki Publicznej spotkali się 

uczniowie gminnych szkół oraz osoby zainteresowane, by wspólnie zatopić się w 

lekturze "Przedwiośnia" S. Żeromskiego. 

 Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej 

gminy oraz spore grono starszych osób, które odwiedziły nas z myślą spontanicznego 

włączenia się w akcję „Narodowego Czytania”. Kilkanaście rozdziałów powieści, 

które wspólnie przeczytaliśmy, pozwoliło nam zrozumieć sens wyboru właśnie tego 

tekstu jako pozycji czytanej w całej Polsce dokładnie w setną rocznicę odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj. 

 

10.  „Znaki Państwa Polskiego” –wystawa.  

Termin: wrzesień 2018 

 

Od 5 września w naszej bibliotece udostępniona została wystawa poświęcona 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

     Wystawa "Znak Państwa Polskiego" pokazuje dzieje naszych znaków 

ojczystych. Możemy prześledzić na niej losy polskiego godła i barw narodowych, od 

wczesnego średniowiecza, poprzez 

lata panowania Jagiellonów, epokę 

nowożytną, walki o niepodległość 

toczone w XIX i XX wieku, aż po czasy 

współczesne. Jest to ciekawy zbiór, 

który w estetyczny i dobrze 

skompilowany sposób ukazuje 

zmiany, które zachodziły na 

przestrzeni wieków. 
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11.  Okresowe zamknięcie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej 

Woli na potrzeby remontu.  

Termin: październik 2018 

 

W październiku 2018 roku, z uwagi na remont pomieszczenia bibliotecznego, 

działalność naszej placówki była bardzo ograniczona. Skupiliśmy się na 

przyjmowaniu książek od czytelników oraz organizacji spotkań autorskich i imprez 

niewymagających od nas udostępniania pomieszczenia. Od listopada 2018 r. 

placówka kontynuuje działalność statutową w pełnym zakresie. 

 

12.  Teatralna jesień w „Leśnej Krainie” oraz szkołach podstawowych w Józefinie  

i Ojrzanowie.  

Termin: wrzesień - październik 2018 

Liczba uczestników: ok. 300 

 

Pod koniec września do szkół podstawowych w Józefinie i Ojrzanowie oraz do 

przedszkola "Leśna Kraina" zawitali aktorzy z teatru "Maska", by przedstawić kilka 

teatralnych propozycji na początek tegorocznej jesieni. Organizatorem spotkań była 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli. 

     Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

obejrzeli spektakl pt. "Zadanie z patriotyzmu". Opowieść o dziewczynie, która 

musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem domowym oraz o postawie jej przyjaciół 

(niekoniecznie zbieżnej z definicją patriotyzmu) i pomocy ze strony taty przypadła do 

gustu młodzieży. Wiele osób doceniło improwizacyjne umiejętności scenicznego 

duetu.  

     W Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie przedstawiono 

spektakl "Przyjaźni dar odwróci zły czar". Opowieść o Frycku i jego przyjaciółce była 

ciekawą lekcją dobrego życia. Wszak żeby móc być szanowanym wśród swojej 

grupy,  musimy sami szanować innych. Jeśli będziemy tolerancyjni, możemy zdobyć 

sympatię kolegów i koleżanek. Odpowiednie traktowanie i empatia mogą otworzyć 

nam wrota prawdziwej przyjaźni. 

     Dla najmłodszych teatralny duet przygotował przedstawienie pod tytułem 

"Opowieści z teczki Profesora Książeczki". Główny bohater, pasjonat czytelnictwa 

oraz bajkopisarz przeniósł widownię w świat baśniowych postaci. Dzieci 

odwdzięczyły mu się, opowiadając o bibliotece, w której można znaleźć wiele bardzo 

ciekawych opowieści... 
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13.  Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem w Szkole Podstawowej im. Marii 

Kownackiej w Skułach. 

Termin: 11 października 2018 r. 

Liczba uczestników: ok. 50. 

 

11 października zaprosiliśmy do Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej  

w Skułach znanego podróżnika, Roberta Gondka. 

     Robert Gondek to autor ponad 300 pokazów podróżniczych, fotograf  

i podróżnik. Za konsekwentną realizację projektu "W drodze na najwyższe szczyty 

Afryki", mającego na celu zdobycie najwyższym afrykańskim kraju, otrzymał 

wyróżnienia w kategorii "Wyczyn Roku 2016".  

     Nasz Gość opowiedział zgromadzonym w sali uczniom o przyrodzie, tajemniczości 

i niezwykłości  afrykańskiego kontynentu. Nauczył wszystkich również podstawowych 

zwrotów używanych w języku suahili i wprowadził w egzotyczny świat mieszkańców 

Afryki. 

     Spotkanie z Robertem Gondkiem  - czego dowiedzieliśmy się jakiś czas później - 

rozbudziło u wielu uczniów ciekawość podróżniczą, czego efektem były nie tylko 

pytania, ale także ciekawe projekty... 

 

14.  Spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem w Szkole Podstawowej imienia 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

 

Marcin Kozioł to autor lektury uzupełniającej dla klasy VI - "Skrzynia Władcy 

Piorunów" (stanowiącej pierwszą część serii "Detektywi na kółkach") oraz 

wszechstronnie uzdolnionym pasjonatem, co udowodnił podczas niecodziennego 

spotkania. 

     Nasz Gość dosłownie zaczarował publiczność, nawiązując z nią wspaniały kontakt, 

Opowiadał - o dziwo - nie o swoich książkach, talencie czy doświadczeniu, ale  

o nauce. Spotkanie rozpoczął od przywołania nazwiska... Nicoli Tesli! (genialnego 

fizyka, którego postać – jak się okazało – jest bardzo ważnym motywem przewodnim 

w książce). Autor przekonywał, że nauka i literatura potrafią być niezwykle 

komplementarne, zaś niepełnosprawność człowieka (czego świetnym przykładem 

może być choćby Julka - bohaterka "Skrzyni Władcy Piorunów") nie stanowi żadnej 

przeszkody w zdobywaniu świata. 

     Po zakończeniu spotkania młodzież szturmem pobiegła do... biblioteki po 

"Detektywów na kółkach".  
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15.  „Koziołek Matołek wyrusza w świat” – spektakl teatralny w Szkole 

Podstawowej im. S. Dziewulskiej w Ojrzanowie. 

Termin: 9.11.2018 r. 

Liczba uczestników: 50 
 

Podczas spektaklu "Koziołek Matołek wyrusza w świat" aktorzy nie tylko 

przedstawili najważniejsze wątki ze "120 przygód Koziołka Matołka, ale wzbogacili 

scenariusz o elementy języka angielskiego (dzieci liczyły z aktorami, podpowiadały 

bohaterom sposób poruszania się po przejściu dla pieszych i utrwalały znajomość 

alfabetu) oraz wątki interaktywne (wspólny marsz do Pacanowa w "Piosence 

Koziołka", taniec animacyjny i wspólne wykonanie piosenki "Rap z alfabetem". 

Pewnym zaskoczeniem był koniec spektaklu, wszak nasz bohater podczas wędrówki 

nieoczekiwanie zmienił swoje plany... 

      Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli. 
 

 

16.  „O pchle, co manier nie miała” – spektakl teatralny w Szkole Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

Termin: 30.11.2018 r. 

Liczba uczestników: 90 
 

Spektakl interaktywny "O pchle, co manier nie miała" bardzo spodobał się 

widzom. Dużą role odegrały tu zarówno elementy interaktywne (m.in. gra  

w magiczne koło wiedzy oraz zabawy integracyjne), jak również rymowane zabawy 

językiem angielskim. Najważniejszym celem spektaklu było jednak nauczenie głównej 

bohaterki, jak należy zachowywać się w codziennych sytuacjach. To udało się naszym 

dzieciom znakomicie. 

     Spotkanie z teatrem zorganizowała Gmina Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli. 

 

17.  „Bałwanek Tiko i królowa Fruncja” – spektakl teatralny. 

Termin: 1.12.2018 r. 

Liczba uczestników: 70 
 

Przedstawiona w Domu Kultury musicalowa opowieść o przyjacielskim  

i pomocnym bałwanku, który chciał pomóc rozwiązać problemy zagubionego 

pingwinka i niewrażliwej Królowej bardzo spodobała się najmłodszym. Widzowie 

pomogli przyjaciołom Pana Cukierka i Wielkiego Poety przywrócić radość i szczęście 

w lodowej krainie. Niespodzianką dla wszystkich była wizyta… Świętego Mikołaja, 

który przywitał wszystkich i rozdał najmłodszym prezenty. 
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     W przedstawieniu nie zabrakło wątków edukacyjnych – widzowie przypomnieli 

sobie, jak niebezpieczna potrafi być zima i zabawy na lodzie. Doskonała oprawa 

muzyczna i mnóstwo śpiewu oraz ruchu scenicznego pozwoliły dzieciom – przy okazji 

zabawy – wyciągnąć wiele pouczających wniosków i bajkowych morałów. 

 

18.  „Co się stało z Mikołajem?” – spektakl teatralny w Szkole Podstawowej im.  

M. Kownackiej w Skułach. 

Termin: 3.12.2018 r. 

Liczba uczestników: 90 

 

Na początku grudnia Szkołę Podstawową im. M. Kownackiej w Skułach 

odwiedził... Święty Mikołaj! Przywiózł ze sobą aktorów teatru "Tak", którzy 

przedstawili bardzo ciekawą sztukę pod tytułem "Co się stało z Mikołajem". 

     Spektakl bardzo podobał się najmłodszym. Dzieci uczyły się tańca animacyjnego, 

rozwiązywali zagadki ze świątecznych skarpet, a nawet próbowały trudnej sztuki 

jazdy na reniferze Rudolfie! W finale pojawił się prawdziwy Święty Mikołaj - 

rozdawał wszystkim cukierki, a chętni mogli zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę w projekcie ACADEMICA – Cyfrowa 

Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. 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.  
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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 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. 


