


Opowiem Wam historię Biblioteki we Wróblewie, 

 jej początkach i rozwoju, nieodpartej wciąż potrzebie  

rozwijania czytelnictwa, dóbr regionu promowania.  

Biblioteka we Wróblewie – lat 70 starania  

wielu ludzi, pasjonatów o wrażliwych sercach, duszy…  

W czasach trudnych dla kultury trudno jest sumienie ruszyć  

tych, dla których w pierwszym rzędzie są ważniejsze inne cele.  

Takie były też początki …. Trzeba było pasji wiele,  

by przekonać władze gminy, że nie tylko gospodarczy  

rozwój gminie jest potrzebny, ekonomia nie wystarczy!  

Ważne jest by dbać o umysł i kształtować punkt widzenia…  

Biblioteka we Wróblewie ma poglądy ludzi zmieniać!  

Dziś z dobrodziejstw tej książnicy czerpie czwarte pokolenie.  

Warto zatem odnotować, jakie było jej istnienie.  

Rozpocznijmy podróż w czasie… mamy lata powojenne…  





Wiek XX we Wróblewie… Trudne życie jest codzienne.  

Mimo tego, rządna zmian jest nasza mała, wiejska gmina….  

Trzeba dążyć do rozwoju … Tak historia się zaczyna… 

Rok jest czterdziesty dziewiąty… skromne czasy, wokół bieda… 

Nie brakuje „zapaleńców” – rodzi się wśród nich potrzeba  

twórczych działań dla regionu, oświecenia społeczności…  

Myśl pojawia się przewodnia – „Niechaj w strzechach nam zagości  

dostęp do literatury, niech dostępna będzie prasa…”  

Brakowało informacji w jakże trudnych wówczas czasach.  

Zmiany wszystkie z bólem wchodzą, lecz dążenia się ziszczają… 

wkrótce więc mieszkańcy gminy biblioteki doczekają. 

 









Na dwunastu metrach tylko, w jednej izbie starej szkoły  

zgromadzono księgozbiory… Początkowo niewesoły  

okres przemian był książnicy. Wówczas mała biblioteka  

działać jednak by nie mogła bez zapału, rąk człowieka.  

Pan Ziołowicz - nauczyciel – człowiek z werwą, oczytany,  

pokierował biblioteką. Był powszechnie szanowany, 

mógł zarażać pasją innych – wychowawcą był młodzieży,  

a to od niej losy gminy i kultura wszak zależy.  

Mija sześć lat, ksiąg przybywa, rośnie grono czytelników…  

izba szkolna jest zbyt ciasna… czas na zmiany, więc w wyniku  

działalności decyzyjnej władz ówczesnych w naszej gminie,  

bibliotekę przeniesiono …. Tak kolejnych pięć lat płynie.  

 



1949 – 1968  
Szkoła Podstawowa  

we Wróblewie 



 Apolonia i Henryk    Ziołowiczowie  1949-1969 



1969 – sierpień 1973 
pomieszczenie starej piekarni 

Wróćmy w przeszłość z opowieścią… są lata siedemdziesiąte.  
Znów przenoszą bibliotekę w odleglejszy wsi zakątek.  
Lokal po starej piekarni …. Kto pamięta tamte czasy?  
Na dwudziestu metrach książki…. Brakowało w gminie kasy … 
o budowie większej sali bibliotecznej nie ma mowy...  
 



Potem znowu przeprowadzka w obiekt Narodowej Rady… 

jedna sala – znów jest ciasno… Marzy się, by mogła własną  

biblioteka mieć pracownię, miejsce również na czytelnię.  

Nie ma rady – trzeba było znosić złe warunki dzielnie.  

W kalendarzu pierwszy września – rok sześćdziesiąt dziewięć … zmiany …  

W bibliotece nowa kadra – Grażynkę Kurzawę mamy.  

Pracę ma na pół etatu … Z werwą, ładna, zdolna, młoda…  

Pamiętamy ciągle taką – uwieczniona jej uroda  

stronice kroniki zdobi. Dziś – jak wtedy – ciągle boska…  

a obecnie przypomnijmy – z męża zwie się Trojanowska.  

 



wrzesień 1973 – 1974  

w pomieszczeniu gospodarczym  
Urzędu Gminy Wróblew 



Wnętrze biblioteki w starych pomieszczeniach 



Grażyna Kurzawa  (Trojanowska)  



Mija pięć lat i księgozbiór do „wywozin” znów gotowy.  

Idą z pomocą Zaryczni – lokal użyczyli własny,  

położony we wsi Ocin – na te czasy nie był ciasny.  

Pomieszczono na regałach zgromadzone wszystkie książki.  

W tamtych latach o księgozbiór dbały prężnie damskie rączki.  

W bibliotece pracowały: Pani Lepsik, Pani Chojka,  

Woźniak, Bąk, Pani Zaryczna. Potem jest też mężczyzn dwójka: 

Piotr Gutbier, Marek Zaryczny, Ania jest Burdelakowa,  

która ślęcząc nad książkami, była zwarta i gotowa  

wypożyczać czytelnikom kryminały, romans, baśnie… 

tu dodajmy – w tamtych czasach, wyglądała jak dziś właśnie… 

Lokal mieścił się w oddali. Czytelników ubywało,  

bo większości na skraj wioski dotrzeć jednak się nie chciało. 

 



1975 – 1991  

pomieszczenie gospodarcze 
państwa Zarycznych, 

Ocin  



Anna Burdelak   1985 - 2018 



Przesuwamy się z historią o następnych kilka latek.  

Wieść pomyślna się pojawia dla rodziców i ich dziatek. 

Lata są dziewięćdziesiąte … wreszcie jest nadzieja z wiosną… 

rozbudowę zapowiada Wójt Nowacka. Tą radosną  

wieścią daje czytelnikom perspektywę, szansę zmiany.  

Już w dziewięćdziesiątym drugim plan zostaje wykonany.  

Oto cud się w gminie zdarzył – mamy nową bibliotekę!  

Niby nowa, a leciwa - lat czterdzieści trzy już wiekiem...  

tyleż lat za sobą miała w gminie prężnej działalności.  

Na otwarciu biblioteki w nowych murach mamy gości:  

wojewoda, kierownictwo, władze gminy i sponsorzy,  

w kartach kronik zacne grono z życzeniami podpis złoży.  

 



Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w celu utworzenia 
pomieszczeń dla potrzeb rozwijającej się biblioteki 

 

do 2000 roku 



  Wnętrze biblioteki                   
w nowych pomieszczeniach od 

2000 roku (120 m kw.) 





21 marca 1992 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego 
lokalu  

o powierzchni 290 m kw.  
 

• Andrzej Ruszkowski – wojewoda sieradzki, 

• Urszula Grzelak – z-ca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Społecznej i Technicznej w 
Sieradzu 

• A.  Kuczyński  – przewodniczący Rady Gminy 
Wróblew, 

• J. Kokoszka – radny Gminy Wróblew, 

• Barbara Nowacka – Wójt Gminy Wróblew, 

• Zofia Sobczak – dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Sieradzu wraz z 
pracownikami – Grażyną Łaciną, Ewą 
Jaśkiewicz, Marią Herman, 

• Maria i Zygmunt Biegańscy – ofiarodawcy 
własnego księgozbioru w liczbie 1220 egz. 
bibliotece, 

• Anna i Grzegorz Wyrębscy 

• Alina Wyrębska, 

• Pracownicy Urzędu Pocztowego we Wróblewie 
– Marta Wojtysiak, Marek Burdelak. 

 

 

 

 





Nie brak również jest darczyńców – przekazują swoje książki.  

Czynią tak państwo Biegańscy. „Płyną rzeką” też pieniążki  

na zwiększanie księgozbioru od zaprzyjaźnionych osób…  

i powstaje pomysł nowy – trzeba znaleźć dobry sposób,  

by nie tylko czytelnictwo rosło w siłę należycie.  

Ważna staje się tradycja, priorytetem jest odkrycie  

tych, co swoją twórczą siłą mogą się przysłużyć gminie,  

wtedy dbałość o kulturę w społeczeństwie nie zaginie!  

Są kiermasze i konkursy, pierwsze miejsca i nagrody,  

dzieci uczą się języków – czy to stary, czy to młody  

z propozycji biblioteki – jeśli chce – skorzystać może. 

 



Maria i Zygmunt Biegańscy 
  

– w darze z  własnego księgozbioru ofiarowali 
bibliotece 1220 egz.  



Hitem - pokaz żywieniowy – Pani z ODR pomoże  

przygotować tańszym sumptem dla rodziny smakołyki,  

są zajęcia dla młodzieży, nie brakuje też muzyki.  

Działa zespół kolędniczy pastorałki wyśpiewując,  

który później się przekształca coraz częściej występując 

na konkursach i przeglądach jako zespół „Wróblewianie”.  

I kolejna zmiana struktur przed książnicą wkrótce stanie… 

 



Zespół kolędniczy założony przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie.  
 

W 1998 r. z chwilą utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie stał się 
zespołem piosenki biesiadnej pod nazwą „Wróblewianie”. 



 Rok dziewięćdziesiąty ósmy – bibliotekę złączą z GOKI-iem…  

Z perspektywy czasu jednak, to nie było dobrym krokiem.  

Ośrodek Kultury w gminie bibliotekę naszą wchłania.  

Nie owocne były wtedy wszelkie książnicy starania,  

aby odwieść władze gminy od scalania jej z kulturą.  

Połączenie dwóch jednostek okazało się strukturą  

nie dającą oszczędności do budżetu naszej gminy.  

Przy budżecie połączonym trudno pomysł wcielać w czyny. 

 Czy też nikt się nie pokusi z władz w przyszłości po raz drugi, 

aby wdrażać znów reformę? Czas pokaże za niedługi…  

Interesy biblioteki znajdą się na drugim planie… 



I nadchodzi zmiana Wójta… Chwała za to, że staraniem  

Pana Jana Musiałczyka w dwa tysiące siódmym roku  

oddzielono bibliotekę. Odłączając ją od GOK-u  

powołano we Wróblewie biblioteki dyrektora,  

Marię Strózik. Ta kobieta od początku była skora  

do wdrażania technologii, no i wszelkich innowacji.  

W bibliotece specem staje się od komputeryzacji.  

 



2007 

Jan Musiałczyk – Wójt Gminy Wróblew 
(2006-2010) 

Maria Strózik – dyrektor  GBP we Wróblewie 
(2007-) 



Informatyczny System Biblioteczny „Mateusz” 

Plastikowe karty biblioteczne 



Strona Internetowa Biblioteki        www.gbp-wroblew.pl 
 

E-mail:  bp.wroblew@pbp.sieradz.pl 
 

http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
mailto:bp.wroblew@pbp.sieradz.pl


Biblioteka w liczbach 
na koniec 2018 roku: 

  
 

Księgozbiór:    19 561                     Audiobooki:    28  
Czytelnicy:          605 
Wypożyczenia:   12 593 



Zbiera stare fotografie, z czasów kiedy jeszcze gmina  

całkiem skromnie wyglądała. Pamięć o tym chce zatrzymać…  

Przed postępem się nie broni! Idzie śmiało z duchem czasu,  

przez co gmina nam zyskuje czerpiąc z Unii wręcz w dwójnasób.  

Do Internetu bezpłatnie stworzono dostęp w książnicy,  

na zajęcia z komputerem i seniorzy mogli liczyć.  

Był też warsztat fotografii, foldery o twórcach w gminie.  

Biblioteka z promowania amatorów wtedy zasłynie.  

„Cudze chwalicie swego nie znacie” to nazwa  

cyklu twórczości mieszkańców, w której promocję znalazła  

rzeźba, malarstwo i hafty, rękodzieło i grafika… 

Teraz w dobie Internetu folklor w gminie już zanika. 

Dochodzimy w opowieści już do czasów teraźniejszych,  

co nie znaczy, że jest łatwiej, że wysiłków trzeba mniejszych…  

 



Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży 

Warsztaty komputerowe  dla seniorów 





• Wydanie folderów  dot. działalności kulturalnej  
     biblioteki od 2001 do dziś...   

„Cudze chwalicie, swego nie znacie...” 



Dwa tysiące osiemnasty... w kadrach biblioteki zmiana 

Na emeryturę przeszła - bibliotekarz – Pani Ania... 

Zawsze bardzo stonowana, przy tym cicha no i skromna. 

Pasja do czytania książek była w niej od lat ogromna. 

Nigdy nie lubiła błyszczeć, unikała wręcz rozgłosu. 

Potrafiła jakimś cudem, w znany tylko sobie sposób 

Dobrać romans czy kryminał, trafić w gusta czytelnika. 

Czas wciąż pędzi, lecz potrzeba dobrej książki nie zanika. 

Chociaż gusta się zmieniają, książka wciąż ma nas zachwycać. 



W bibliotece czytelnictwo  krzewi dziś Pani Asia Kozica. 

Młoda, z werwą, w bibliotece wypożycza woluminy. 

Od jej pasji też zależy, aby chłopcy czy dziewczyny 

Czas spędzali wartościowo rozbudzając wyobraźnię 

Przy czytaniu lektur, książek, wysłuchując stare baśnie. 

Teatrzyki dla najmłodszych, Noc Bibliotek czy kafejka, 

Dla każdego coś dobrego, a oferta bywa wielka. 

Trzeba po nią tylko sięgnąć, od komórki się oderwać, 

Spędzić czas z innymi ludźmi, tkwiący w sobie marazm przerwać. 

Przed dyrekcją bibliotek zatem jest łamanie głowy, 

Jak zachęcić, jak promować, jak to robić w sposób nowy. 



Joanna Kozica   2018 - 



Życie szybko nam umyka, więc są ważne dzisiaj czyny! 

Niechaj biblioteka będzie naszej historii skarbnicą, 

więc się podziel swoją pasją, bo na Ciebie również liczą  

może przyszłe pokolenia – talent promować należy. 

Zastanówmy się nad światem – dokąd nasza przyszłość bieży? 

Pamiętajcie ludzie drodzy – nowoczesność to nie wszystko,  

bo nie po to Was mateńka przytulała nad kołyską,  

byście teraz w Internecie swój czas cenny wypełniali,  

pamięć przodków i historię o regionie zatracali.  

Doceniajcie, co stworzyło nam wcześniejsze pokolenie,  

niech się dostęp do książnicy pielęgnuje niestrudzenie.  

 

Tekst:  Monika Szymańska 



Osoby zarządzające biblioteką 

            Apolonia i Henryk 
    Ziołowiczowie  1949-1969 

Elżbieta Zaryczna 1977-1999   

Sylwester Kabza 1999-2007 Maria Strózik 2007- 



Pracownicy biblioteki: 

• Grażyna Kurzawa  
     (Trojanowska)  
     1969-1973 
• Sławomira Lepsik   
    1973-1976 

• Maria Chojka  
    (Janowska) 
    1976-1977  • Anna Burdelak  

    1985-2018 

• Piotr Gutbier  
    1983-1985 

• Marek Zaryczny  
    1983-1985 

• Florentyna Zaryczna  

• Grażyna Bąk 

• Henryka Wróbel 
    2000-2003 

• Dorota Wika  
     2003-2006 

• Danuta Wolska 
      2006- 

• Aleksandra Kuświk  
    2007-2012 
    2013- 

• Anna Urbanowska 
    2012-2013 

• Joanna Kozica  
     2018- 

Maria Strózik 
2000-2007 



Filia w Charłupi Wielkiej 

• Jadwiga Tworek (Frątczak) 

Filia w Wągłczewie 

• Sabina Kobyłecka (Strózik) 

• Anna Płuciennik (Strózik) 

• Anna Królak 

• Krystyna Siodłak 

Osoby pracujące w filiach GBP  

we Wróblewie 



Kiedy biblioteka otrzymała nowe lokum zaczęła tętnić życiem.  Zapraszano na spotkania 
autorskie ciekawych ludzi: pisarzy, poetów jak: Edward Kopczyński, Ewa Nowacka, Danuta 
Wawiłow, Ziemowit Skibiński, Lucyna Skompska, Joanna Papuzińska, Roma Alvarado-
Łagunionok. Odwiedzili także bibliotekę dziennikarze, prawnicy, ludzie nauki, 
parlamentarzyści. Można tu wymienić Stanisława Cieślę, profesora Tadeusza Olejnika, 
prezesa Sądu Rejonowego, Wiktora Jarzębowskiego itd. Konkursy plastyczne, czytelnicze 
itp.. 
•  1992 I miejsce we współzawodnictwie bibliotek województwa sieradzkiego,  
•  1996 Nagrodę specjalną za działalność edukacyjną w dziedzinie ekologii w 

Konfrontacjach Kulturalnych Województwa Sieradzkiego,  
• 1997 Nagrodę Specjalną za systematyczną realizację programu Konfrontacji pod nazwą 

„Żyjmy w zgodzie z naturą” w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Województwa 
Sieradzkiego. 

• 2000 II miejsce w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego za 
scenariusz i realizację przedstawienia teatralnego pt. „Pamięci Reymonta”. 

• 2004 I miejsce w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego za 
scenariusz i realizację przedstawienia teatralnego pt. „Ostatni sen rzeźbiarza – 
pamięci Jerzego Kaczmarka”. 

Osiągnięcia Gminnej Biblioteki Publicznej  
we Wróblewie 



• W związku z brakiem wpisu do Rejestru Instytucji Kultury we Wróblewie biblioteka 
nie otrzymała w 2006 r. dotacji ministerialnej na zakup nowości.  

• Według Ustawy o bibliotekach placówki kultury, które nie były wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury do 2001 r. musiały po tym terminie być rozłączone (na wniosek 
Wójta Gminy Wróblew do Wojewody Łódzkiego, który  nakazał władzom Gminy 
Wróblew wyłączyć bibliotekę ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie). 

• W 2007 r. w marcu utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie, powołano 
dyrektora i 29 marca 2007 r. pod nr 2. wpisano ją do Rejestru Instytucji Kultury we 
Wróblewie. Dzięki temu biblioteka mogła znów starać się o dotację ministerialną na 
zakup nowości i czyni to do dnia dzisiejszego. 

•  2005r. - 7.700 zł 

•  2006 r.   - 0  (do wniosku obowiązkowo należało dołączyć dokumenty: Statut i wpis do 

Rejestru Instytucji Kultury).                                                   

•  2007r. - 8.000 zł                                                     

•  2008r. - 8.000 zł  

•  itd. 

 

Dlaczego bibliotekę wyłączono ze struktur Gminnego 
Ośrodka Kultury we Wróblewie? 





2000 grudzień - zakup komputera 

2001 - zakup programu SOWA-1 

2002 - zakup programu SOWA-2 

2002 - uruchomienie Internetu 

2003 - zakup pakietu internetowego na 45 godz. miesięcznie w TP S.A. 

2004 - uruchomienie Czytelni Internetowej IKONK@ 

2004 - uzyskanie stałego łącze SDI w TP S.A. 

2007 - uruchomienie automatycznej wypożyczalni 

2008 - uruchomienie Centrum Informatycznego  

(trzy stanowiska komputerowe z TP S.A.) 

- założenie strony Intertrnetowej www.gbp-wroblew.nets.pl 

2011 - wdrożenie nowego programu bibliotecznego  

MATEUSZ w formacie MARC21 (rezygnacja z kosztownego programu SOWA) 

 

 

   
 
   



 

   
   
  

 

2011 kwiecień - wprowadzenie plastikowych legitymacji czytelniczych z kodem 

kreskowym  

2011 - wykupienie usługi SMS API (grupowe powiadomienia sms-em 

czytelników przetrzymujących zbiory bibliotecznych, powiadamianie ich o 

rezerwacji zamówionych pozycji, itp.) 

2012 kwiecień - uruchomienie oficjalnej strony   

                www.gbp-wroblew.pl 

 

2013 - 1 marca  - uruchomienie kawiarenki internetowej dofinansowanej z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - 4 stanowiska 

komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub224. 

2015 - zakup rozszerzonego programu bibliotecznego Mateusz, wersja 

PROFESSIONAL  - zakup serwera 

2018 – modernizacja strony www (dostosowanie jej do potrzeb osób 

niedowidzących). 

http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/
http://www.gbp-wroblew.pl/




• Piszemy i  realizujemy projekty zdobywając fundusze na ich realizację. 

 

• Współpracujemy  ze Stowarzyszeniami Kobiet, Kołami Gospodyń Wiejskich, szkołami, przedszkolami, 

Kołem Diabetyków oraz Kołem Rencistów i Emerytów w Gminie Wróblew, a przede wszystkim z 

Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu. 

 

• Bierzemy udział w Dniach Gminy Wróblew i Sieradzkim Jarmarku Powiatowym. 

 

• Organizujemy spotkania autorskie, wystawy okolicznościowe, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, konkursy 

czytelnicze, plastyczne, fotograficzne, itp. 

 

• Użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z kawiarenki internetowej, z X-BOX-a, z gier 

planszowych, oglądania filmów i słuchania bajek bajek. 

 

• Wykonujemy usługi ksero, skanowanie, drukowanie. 

 

• Zbieramy wycinki prasowe dotyczące Gminy Wróblew (w przyszłości chcemy je zdygitalizować i stworzyć 

bibliografię regionalną naszej gminy).  

 

• Zbieramy również stare fotografie mieszkańców Gminy Wróblew, które częściowo są udostępniane na 

stronie Internetowej naszej biblioteki i na portalu społecznościowym Facebook.  

 

• Często ze starych zdjęć organizujemy wystawy w bibliotece. W każdej formie eksponowanie starych 

fotografii cieszy naszych czytelników i fanów starej fotografii. 

 

• Organizujemy od 2001 r. wystawy twórców amatorów Gminy Wróblew w cyklu „Cudze chwalicie, swego 

nie znacie...”, a od 2004 r. wydawane są foldery dot. wystawy każdego twórcy. 





•  „Komputer niejedno ma imię"  

finansowany przez Rzeczpospolitą Internetową i UNDP - 14.991,00 zł + aparat 

fotograficzny cyfrowy - 518,50 zł, rzutnik multimedialny - 1.304,18 zł 



• Opracowanie i wydanie folderu pt. Gmina Wróblew  
(jest  elementem promocji i upowszechniania wiedzy na temat rekreacji, 

turystyki i kultury naszej gminy ). 

Łączna kwota za wydanie folderu -6 350,00 zł  

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 4445,00 zł 



Całkowita wartość projektu: 23 558,00 PLN 

Kwota dofinansowania z PROW: 15 322,40 PLN 

•  „Kawiarenka internetowa" 





• Cykl wystaw twórców amatorów  „Cudze chwalicie swego nie znacie...) 

1. Renata Owczarek - malarstwo 
2. Krystyna Zaryczna - hafciarstwo 
3. Stanisław Fuchs - rzeźbiarstwo 
4. Mirosław Domagała - malarstwo 
5. Magda, Ewelina i Tomek Chrabelscy - prace plastyczne 
6. Grażyna Zawisza - malarstwo 
7. Edmund Kurzawa - malarstwo 
8. Małgorzata Wypuszcz - ikonografia, grafika 
9. Anna Szczecińska - malarstwo 
10. Zygmunt Maćkowiak - kolekcjonerstwo 
11. Krzysztof Marczak - rzeźbiarstwo 
12. Aleksandra Ficner - hafciarstwo, prace plastyczne 
13. Eugeniusz Wietrzyk - płaskorzeźba 
14. Monika Komsa - hafciarstwo 
15. Anna Szczecińska II wystawa 

https://www.gbp-wroblew.pl/wydawnictwa 

https://www.gbp-wroblew.pl/wydawnictwa
https://www.gbp-wroblew.pl/wydawnictwa
https://www.gbp-wroblew.pl/wydawnictwa


• Cykl działań kulturalnych pt. „Kultura łączy pokolenia” 

Gminny konkurs plastyczny pt. "Święta Bożego Narodzenia w literaturze” 

Składał się on z dwóch części. Pierwsza to jasełka i pastorałki, druga - rozstrzygnięcie konkursu. 

Konkurs Plastyczny pt. „Najładniejsza pisanka wielkanocna” 



• Ferie w bibliotece 



• Tydzień Bibliotek 





Dni Gminy Wróblew 



Spotkania autorskie 



Noc Bibliotek 




