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JÓZEF ANDRZEJ JENDRYCH

Szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie Tytułu

Mając na względzie wszechstronne działania w zakresie popularyzacji gminy, 

wiedzy ekologicznej, szeroko rozumianej kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej zwracam 

się z prośbą o przyznanie Panu Józefowi Andrzejowi Jendrychowi tytułu Zasłużonego 

cłła Gminy Żabia Woła,

Pan Józef Andrzej Jendrych przez lata społecznie angażował się w organizacje wielu inicjatyw 

i projektów tworzonych z myślą o lokalnej społeczności i promocji Gminy Żabia Wola.

Z jego inicjatywy w 2007 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli powstało jedyne w swoim 

rodzaju „(Mini) Muzeum Żaby”. Pan Jendrych przekonał sceptyków, zorganizował zbiórkę 

eksponatów, (sam był jednym z czołowych darczyńców), nawiązał zewnętrzne kontakty 

oraz zebrał grupę aktywnych osób, które włączyły się w realizację przedsięwzięcia. Nazywany 

„kustoszem” przez kilka lat oprowadzał po Muzeum grupy odwiedzających i przybliżał dzieciom, 

młodzieży, grupom emerytów informacje na temat środowiska naturalnego oraz potrzeby jego 

ochrony. „(Mini) Muzeum Żaby” było opisywane w mediach, a więc przyczyniło się do promocji 

i popularyzacji naszej Gminy. Każdego roku w Domu Kultury organizowane są wydarzenia 

dla dzieci i młodzieży promujące ekologię m.in. konkursy, zajęcia, występy (spotkania 

przez wiele lat nazywane były potocznie „Żabimi Zlotami”). Kilka lat temu uruchomiona 

została także strona internetowa „(Mini) Muzeum Żaby” (www.dkzabiawola.pl/muzeum/), 

pozwalająca na zwiększenie stopnia popularyzacji kolekcji wśród internautów.

Pan Józef Andrzej Jendrych współpracował z Urzędem Gminy Żabia Wola w czasie tworzenia 

ścieżki edukacji leśno- przyrodniczej w „Lasku Żabiowolskim”. Był także aktywnym członkiem 

powstałego w Gminnej Bibliotece Publicznej Zespołu Historii i Tradycji, który zajmował się 

badaniem historii Gminy Żabia Wola (zespół tworzyli pasjonaci i miłośnicy lokalnej historii, 

którzy zbierali pamiątki z dawnych czasów, mapy, zdjęcia, publikacje, wspomnienia ludzi). 

W rocznicę śmierci Wojciecha Siemion zorganizował natomiast koncert upamiętniający 

tego wybitnego aktora i krzewiciela kultury. Jest również autorem wydanej w 2018 roku książki 

pt. „Historia ziem gminy Żabia Wola (od zarania do wieku XX)” - opracowanie kończy się 

na XIX wieku i tylko symbolicznie zahacza o wiek XX.

http://www.dkzabiawola.pl/muzeum/


Pan Józef Andrzej Jendrych przez lata społecznie wspierał działania Domu Kultury 

w Żabiej Woli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, uczestniczył w przygotowaniach 

uroczystości, takich jak: „Święto Chleba”, „Dzień Szarlotki”, a także w organizowaniu spotkań 

dziennikarskich, plenerów malarskich, konkursów o różnej tematyce. Wraz z małżonką 

— Walentyną — ufundowali wystawę o życiu i twórczości Józefa Chełmońskiego, a także wystawę 

„Ziemie Żabiowolskie na mapach” (część eksponatów nadal można obejrzeć w Domu Kultury 
w Żabiej Woli).

Działalność społeczna Pana Jendrycha niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie, 

zaś ilość pomysłów i zrealizowanych projektów przy pełnej bezinteresowności i angażowaniu 

własnych środków sprawia, że Gmina ma w nim oddanego „Patriotę Lokalnego”, dlatego w mojej 

ocenie zdecydowanie zasługuje na tytuł Zasłużonego dla Gminy Żabia Woła.
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