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Harmonogram Imprez 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 

na rok 2022    

 

                                                

Impreza Termin Miejscowość 

STYCZEŃ 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 

XXIX finał 

 30.01.2022  Dobra GCKiB 

 Obchody 170 rocznicy śmierci Louisa 

Braille'a- twórcy pisma dla niewidomych 
 Biblioteka w Dołujach 

Wieczór kolęd i pastorałek- Koncert 

zespołu ,,Tam i Owo” z Tanowa 

15.01.2021 Klub w Stolcu 

Poznajemy świat finansów - warsztaty dla 

młodzieży 
 Klub w Stolcu i Rzędzinach 

„Zimowe inspiracje” – twórcze warsztaty 

plastyczne – różne techniki  
 Wszystkie kluby 

Turniej gry w ,,mini darta”  Klub w Wołczkowie 

Dzień Babci i Dzień Dziadka  Wszystkie kluby i biblioteki 

Karnawał z książką – „Freebook”  

w bibliotece 
 Biblioteka w Mierzynie 

Opieka nad zwierzętami zimą – warsztaty, 

wyjścia w plener 
 Wszystkie kluby 

Światowy Dzień Śniegu - konkurs na 

rzeźbę ze śniegu  
 Klub w Dobrej, Dołujach 

oraz Rzędzinach 
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„Kreatywne wtorki” - warsztaty 

rękodzielnicze z ,,Dobrawiankami” 
 Klub w Dobrej 

Warsztaty kulinarne – rozmaitości kuchni 

polskiej 

 Wszystkie kluby 

Dzień ptysia – kulinaria z zabawą  Kluby w Wąwelnicy i w 

Dołujach 

Cykl warsztatów tematycznych – 

„Bezpieczne ferie” 
 Wszystkie kluby 

Pierwsza rocznica śmierci Henryka Jerzego 

Chmielewskiego- wystawa Komiksu 

,,Tytus, Romek i ATomek” 

 Wszystkie biblioteki 

Wystawa książek Kornela Makuszyńskiego 

w 137 rocznicę urodzin 
 Biblioteka w Dobrej 

Dzień osób nieśmiałych oraz 12 ważnych 

emocji w opowiadaniach od 12- stu 

autorów 

 Biblioteka w Mierzynie  

i w Wołczkowie 

Turniej Tenisa stołowego we współpracy z 

LZS 
 Klub w Skarbimierzycach  

i w Wołczkowie 

,,Bezpieczny kontakt z psem”- spotkanie z 

behawiorystą dla dzieci i młodzieży 
 Klub w Dołujach 

Warsztaty ,,Śnieżna kula” - Zrób to sam – 

DIY dla dzieci 
 Klub w Stolcu 

„Biblioteka przyjazna dzieciom” –

spotkania z najmłodszymi czytelnikami – 

godzina z bajką, wystawa literatury 

dziecięcej  

  

Wszystkie biblioteki 

LUTY 

,,Zimowe podróże po literaturze”- 

czytanie fragmentów ulubionych książek 

przez dzieci i młodzież 

 Biblioteka w Dobrej 

Plener wokół nas – wycieczka   Kluby w Skarbimierzycach 

 i w Rzędzinach 

Światowy Dzień Nutelli  Klub w Stolcu 
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Światowy Dzień ciasta marchewkowego   Klub w Wąwelnicy 

 Turniej Fifa 21 przy współpracy 

 z LZS 

 Klub w Stolcu i 

Skarbimierzyce 

Tłusty czwartek – warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby  

Moje hobby – spotkanie z artystą oraz 

cykliczne spotkania  

z przedszkolakami 

 Biblioteka w Dołujach 

Dzień dokarmiania Zwierzyny Leśnej- 

wycieczka do lasu  

z młodzieżą 

 Klub w Stolcu, Rzędzinach 

oraz Wąwelnicy 

Walentynki – warsztaty, wystawy, zabawa  Wszystkie kluby  

Warsztaty artystyczne „Zimowe pejzaże” - 

różne techniki 

 Wszystkie kluby  

,,Kreatywne wtorki„– warsztaty 

kreatywne- współpraca z KGW 

 Klub w Dołujach 

Turniej sportowy  Klub w Skarbimierzycach we 

współpracy z LZS 

,,Nasze pasje”-warsztaty rękodzielnicze 

dla młodzieży i dorosłych 
 Klub w Bezrzeczu 

Karnawałowe maski i fascynatory na bal- 

zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych 
 Klub w Dołujach 

Międzynarodowy Dzień kota - wycieczka 

do schroniska w Dobrej 

 Biblioteki i klub w Dobrej 

Dzień dinozaura - wystawa książek 

popularnonaukowych z prehistorii 

 Biblioteka w Dobrej, 

Mierzynie oraz Dołujach 

MARZEC 

Dzień sołtysa – spotkania  

z mieszkańcami 

 Wszystkie kluby 

Międzynarodowy Dzień Poezji - wiersze 

ukryte w ciastkach  

z wróżbą dla każdego  

 Biblioteka w Dobrej 

„Cała Polska czyta dzieciom”  Wszystkie biblioteki 
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,,Wiosenne strofki”- promocja kultury 

żywego słowa i młodych talentów- 

konkurs recytatorski dla młodzieży 

 Biblioteka w Dołujach 

Światowy Dzień Pisarzy- spotkanie 

autorskie 

 Biblioteka w Mierzynie oraz 

biblioteka i klub w 

Wołczkowie 

Światowy Dzień Wody – warsztaty 

eksperymentalne 

 Kluby w Wołczkowie 

Akcja sprzątania świata- najbliższe 

otoczenie  

 Wszystkie kluby 

Dzień czekolady - warsztaty kulinarne  Klub w Wąwelnicy  

Międzynarodowy Dzień Teatru- wyjście z 

mieszkańcami na spektakl 

 Biblioteka w Dołujach 

Międzynarodowy Dzień Peruki - warsztaty 

plastyczne 

 Klub w Dołujach 

Dzień Kobiet   Wszystkie kluby 

„ONE” -portrety biograficzne kobiet – 

wystawa książek 

 Biblioteka w Wołczkowie 

Światowy Dzień Lalkarstwa- warsztaty e 

Teatrze Lalek Pleciuga 

 Kluby w Rzędzinach i Stolcu 

Światowy dzień budyniu- warsztaty 

kulinarne 

 Kluby w Dobrej, Dołujach,  

 Rzędzinach i Wąwelnicy 

Turniej tenisa stołowego we współpracy z 

LZS 

 Klub w Skarbimierzycach  

i w Wołczkowie 

Warsztaty rękodzielnicze- szydełkowanie 

dla dorosłych 

 Klub w Dobrej   

 Dzień Sołtysa   - spotkanie z 

mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Klub w Dobrej, Wołczkowie i 

Dołujach 

Pierwszy dzień wiosny - wycieczka do lasu 

w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny 

 Kluby w Rzędzinach, Stolcu, 

oraz Wąwelnicy 

Warsztaty artystyczne – różnorodne 

techniki 

 Wszystkie kluby i biblioteki 
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Przywitanie wiosny z „Marzanną” - 

warsztaty oraz wyjście w plener 

 Wszystkie kluby 

Międzynarodowy dzień pisarzy - Maria 

Konopnicka (Patronka roku 2022) -

wystawa -ciekawostki 

 Biblioteki w Mierzynie  

i Wołczkowie oraz klub  

w Wołczkowie 

KWIECIEŃ 

Quiz wiedzy o gminie Dobra „Ja to wiem” - 

XIV edycja 

 Biblioteka i klub w Dobrej 

Światowy Dzień Książki- panel dyskusyjny, 

spotkanie autorskie, wystawa. Historia 

pierwszej książki. 

 Wszystkie biblioteki  

Międzynarodowy Dzień Psa 

Ratowniczego- warsztaty z GPR OSP 

Wołczkowo 

 Klub w Wołczkowie  

Tradycja - palma wielkanocna - warsztaty   Wszystkie kluby 

Międzynarodowy dzień książki dla dzieci - 

spotkanie na polanie przedszkolakami  
 Wszystkie biblioteki 

Dzień Leśnika we współpracy  

z Leśnictwem Poddymin 
 Klub w Stolcu 

Międzynarodowy Dzień Ziemi - wystawa 

zdjęć i książek, zajęcia edukacyjne i 

plenerowe 

 Wszystkie biblioteki i kluby 

Turniej sportowy we współpracy z LZS  Klub w Skarbimierzycach 

Warsztaty artystyczne – pisanki, palmy i 

inne ozdoby  

 Wszystkie kluby 

 Spotkanie literacko- plastyczne dla 

najmłodszych czytelników 

 Biblioteka w Mierzynie 

,,Wiosna Włóczykija” - wycieczka 

plenerowa dla dzieci i młodzieży 

  Kluby w Stolcu, Dołujach 

 i Wąwelnicy 

Akcja sprzątania świata - sprzątamy 

najbliższą okolicę 

 Wszystkie kluby 

Warsztaty kulinarne- tradycyjne wypieki  Klub w Rzędzinach 
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Wielkanocne 

Warsztaty florystyczne- kompozycja 

świąteczna -zajęcia dla dorosłych 

 Klub w Dołujach i Dobrej 

Międzynarodowy Dzień Ziemi – warsztaty 

edukacyjne 

 Biblioteka w Dołujach 

Obchody 216 rocznicy urodzin Hansa 

Andersena- lekcja biblioteczna dla 

przedszkolaków 

 Biblioteka w Dobrej 

Turniej Darta we współpracy z LZS  Klub w Stolcu 

IX edycja „Czytam w podróży Herberta”  Wszystkie biblioteki 

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej – 

warsztaty rękodzielnicze 

 Klub w Bezrzeczu 

Dzień Ziemi i Ekologii - wycieczka do 

gospodarstwa ekologicznego 

 Biblioteka i klub w 

Wołczkowie 

Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów  Wszystkie kluby 

Warsztaty plastyczne- najpiękniejsza 

pisanka  

 Klub w Wołczkowie 

Prima Aprilis - żarty, komedia, teatrzyk dla 

dzieci i młodzieży 

 Klub w Skarbimierzycach 

 i Wołczkowie 

Dzień Scrabble– gry planszowe  Wszystkie kluby 

Sportowy kwiecień – zawody sportowe – 

integracyjne dla mieszkańców 

 Wszystkie kluby 

 

Dzień książki i praw autorskich- kiermasz 

książki 
 Klub i biblioteka w Dobrej 

MAJ 

Dzień Muzeów – wyjazd do Szczecina  Klub w Bezrzeczu 

Święto Flagi RP - warsztaty dla młodzieży   Wszystkie kluby 

,,Tydzień Bibliotek”- quizy, zabawy, filmiki, 

rebusy 

 Wszystkie biblioteki 

Dzień Matki  Wszystkie kluby i biblioteki 
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„Wiosna na pograniczu” - rajd pieszy 
 Klub w Skarbimierzycach i 

Stolcu 

Światowy dzień soku- warsztaty 
 Klub w Dołujach i 

Wołczkowie 

Spotkanie literacko- plastyczne dla dzieci 
 Biblioteka w Mierzynie 

Survival ABC przetrwania – obozowanie w 

lesie dla młodzieży we współpracy z 

Leśnictwem Poddymin 

 Klub w Stolcu 

Dzień Działacza Kultury  
 Klub w Dobrej 

,,Wędrujące książki z ręki do ręki”- 

kiermasz  

 Biblioteka w Wołczkowie 

Święto Konstytucji 3 Maja obchody 

wspólnie z czytelnikami (spotkania, 

prelekcje, gazetki) 

  

Wszystkie biblioteki i kluby 

Warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby  

Rowerowy rajd po okolicy dla wszystkich 

mieszkańców 

 Kluby w Rzędzinach, Stolcu, 

Dołujach i Wąwelnicy 

Dzień bibliotekarza i booksession- 

czytelnicza zabawa integracyjna 

 Biblioteka w Mierzynie 

Dzień Hamburgera- warsztaty kulinarne  Klub w Bezrzeczu i Dołujach 

Dzień Działacza Kultury  Wszystkie kluby i biblioteki 

Sportowy turniej Miast i Gmin  Wszystkie kluby 

Tydzień bibliotek 08-14 maj cykl spotkań, 

warsztaty, wystawy, spotkania autorskie, 

noc w bibliotece 

 Wszystkie biblioteki 

Dzień Niezapominajki - spacer po okolicy  Klub w Dobrej 

Dzień Strażaka – spotkanie ze strażakami  Biblioteka i klub w 

Wołczkowie oraz klub w 

Bezrzeczu 
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,,Zasmakuj w bibliotece” - akcja czytania w 

rożnych miejscowościach 

 Biblioteka w Dołujach 

CZERWIEC 

Gminny Dzień Dziecka 1.06.2022 Dobra – plener 

 

Spotkania literacko – plastyczne dla dzieci  Biblioteka w Mierzynie  

i Dołujach 

Dzień przyjaciela - Portrety  Klub w Stolcu 

Wycieczki rowerowe i piesze  Kluby w Rzędzinach i Stolcu 

Świętojański bieg na orientację we 

współpracy z ZLS 

 Klub w Bezrzeczu 

Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom – 

przedstawiciele różnych środowisk dla 

dzieci  

 Wszystkie biblioteki  

„Noc Świętojańska”  Wszystkie kluby 

Dzień Pszczółki Mai - podróż literacka na 

słodko dla najmłodszych 

 Biblioteka w Wołczkowie 

,,Bajko-terapia na polanie. Opowiem Ci 

bajkę”- spotkanie z dziećmi w plenerze 

 Biblioteka i klub w 

Wołczkowie 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 

prelekcje, wystawy, sprzątanie najbliższej 

okolicy 

 Wszystkie kluby 

Dzień Ojca   Wszystkie kluby 

Noc Kupały – zabawa i konkursy dla dzieci   Klub w Wąwelnicy 

Noc świętojańska – warsztaty z plecenia 

wianków dla dorosłych 

 Kluby w Dobrej, Rzędzinach  

i Dołujach 

Turniej Badmintona  Kluby w Stolcu, Dołujach  

i Wąwelnicy 

 ,,Parada bajkowych postaci”- warsztaty i 

zajęcia literackie dla najmłodszych 

 Biblioteka w Mierzynie 
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Warsztaty -carving dla dorosłych  Klub w Dobrej 

Warsztaty artystyczne – różne techniki   Wszystkie kluby 

Warsztaty kulinarne   Wszystkie kluby 

LIPIEC 

 

Wakacyjny program – warsztaty, 

prelekcje, konkursy, gry i zabawy 

Lipiec / 

Sierpień 

Wszystkie kluby 

(szczegółowy program przed 

wakacjami) 

Turniej sportowy   Klub w Skarbimierzycach 

Mini Mundial 2022  Klub w Wołczkowie 

Dzień Policjanta – kartka z życzeniami, 

spotkanie, wystawa – gazetka o pracy 

policjanta 

 Klub w Dobrej i Dołujach 

Wielobój wiejski- turniej we współpracy z 

LZS 

 Klub w Stolcu 

Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży – 

spotkanie międzypokoleniowe  

 Wszystkie kluby 

Międzynarodowy Dzień Sernika   Klub w Dobrej i Wąwelnicy 

Dzień komiksów- spotkanie dla dzieci i 

młodzieży 

 Wszystkie biblioteki 

SIERPIEŃ 

Warsztaty ozdób dożynkowych  Wszystkie kluby 

Wakacyjny program – warsztaty, 

prelekcje, konkursy, gry i zabawy 

 Wszystkie kluby 

(szczegółowy program przed 

wakacjami) 

Dożynki Gminne  15.08.2022 Dobra- plener 

WRZESIEŃ 

Festyn pieczonego ziemniaka  Klub Bezrzecze 

"Tyle słońca w całym mieście...” -młodość 

Anny Jantar i innych osób, które odeszły w 

 Biblioteka w Wołczkowie 
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młodym wieku- wystawa 

Światowy Dzień Turystyki- wycieczka 

rowerowa dla dorosłych  

 Klub w Stolcu 

Grzybobranie dla dorosłych  Klub w Rzędzinach 

Warsztaty plastyczne - pejzaże  

z wakacji – konkursy, komiksy, wystawy 

 Wszystkie kluby 

Sprzątanie Świata – sprzątamy okolicę  Klub w Stolcu, Rzędzinach 

oraz Wąwelnicy 

„Cała Polska czyta dzieciom” oraz 

„Narodowe Czytanie”  
 Wszystkie biblioteki i kluby 

Święto Jabłka- warsztaty poetyckie  Biblioteka w Dołujach 

Spotkanie literacko- plastyczne dla dzieci  Biblioteka w Mierzynie 

Rocznica wybuch II wojny światowej   Wszystkie kluby i biblioteki 

Eko strój – konkurs dla dzieci  Klub w Dobrej 

Jesienni poszukiwacze przygód – 

podchody dla młodzieży we współpracy z 

LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

Święto Jabłka- recytacja wierszy o 

tematyce owocowej. Spotkanie z 

przedszkolakami. 

 Biblioteka w Dobrej 

Turniej gier zespołowych  Klub w Wołczkowie 

„Kolorowa jesień” - plener  Biblioteka i klub w Dobrej 

Akademia Filmowa - spotkania ze sztuką 
od kuchni - dla młodzieży 

 Klub Rzędziny 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy–

warsztaty, spotkanie z ratownikiem 

medycznym 

 Kluby w Dołujach, 

Wołczkowie i Wąwelnicy 

PAŹDZIERNIK 

„Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko, 

konkursy   

 Klub w Rzędzinach, Stolcu, 

Dołujach, Wąwelnicy oraz 

Dobrej 
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Dzień Edukacji Narodowej  Wszystkie biblioteki i klub w 

Wołczkowie 

„Święto latawca” – festyn  Klub w Bezrzeczu 

 „Bractwo Śpiewacze z Tanowa” - Koncert 

zaprzyjaźnionych muzyków. 

 Klub w Stolcu 

Turniej w piłkarzyki we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

„Grzybobranie” - wyprawa do lasu  Klub w Stolcu 

Światowy Dzień Zwierząt - spotkanie z 

psem ratownikiem z OSP Wołczkowo.  

 Biblioteka w Wołczkowie 

Noc Bibliotek  Biblioteka w Mierzynie 

Dzień Poczty Polskiej- wycieczka na 

pocztę dla dzieci 

 Klub w Dołujach 

Moja mała ojczyzna - pogadanka o mojej 

miejscowości z uczniami szkoły 

podstawowej. 

 Biblioteka w Dołujach 

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych- 

warsztaty 

 Kluby w Bezrzeczu, 

Wołczkowie i Stolcu oraz 

biblioteka w Dobrej  

Ognisko integracyjne  Klub w Skarbimierzycach 

„Na progu jesieni” - spotkanie autorskie, 

warsztaty dla seniorów 

 Biblioteka w Mierzynie 

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich- 

uroczystości w klubie 

 Kluby w Dobrej, Dołujach,  

 Wołczkowie i Wąwelnicy 

Światowy dzień chleba- warsztaty 

kulinarne dla dorosłych. 

 Kluby w Dobrej  

Warsztaty artystyczne- kotyliony   Wszystkie kluby 

Dzień Papieża Jana Pawła II- wystawa  Klub w Dobrej 

Warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby 
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Warsztaty „Barwy jesieni” dla 

przedszkolaków 

 Biblioteka w Dołujach  

Światowy Dzień Drzewa- warsztaty  Kluby w Wołczkowie 

Światowy Dzień Żywności- warsztaty 

kulinarne 

 Wszystkie kluby 

„Turniej w Piłkarzyki” - dla mieszkańców 

gminy   zorganizowany przy współpracy   

z LZS  

 Klub w Stolcu i 

Skarbimierzycach 

Światowy Dzień Uśmiechu  Kluby w Wąwelnicy, 

Dołujach, Rzędzinach i 

Stolcu 

LISTOPAD 

Światowy Dzień Myszki Miki - (zajęcia 

literackie i warsztaty plastyczne) 

 

 

Biblioteki w Dołujach i 

Dobrej 

Akademia 11 listopada  Biblioteka i klub w Dobrej  

Dzień Seniora  Wszystkie kluby 

Andrzejki – wieczór wróżb i dobrej zabawy  Wszystkie kluby  

Akademia Filmowa - spotkania ze sztuką 
od kuchni - dla młodzieży 
 

 Klub w Rzędzinach 

Uroczyste spotkanie podsumujecie 

działalność w roku 2022 

 Klub w Skarbimierzycach 

Ogólnopolski Dzień Seniora- spotkanie w 

klubie z mieszkańcami 

 Klub w Wąwelnicy 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 

bajkowy bal 

 Biblioteka w Mierzynie 

Turniej tenisa stołowego we współpracy  

z LZS 

 Klub w Stolcu i 

Skarbimierzycach 

„Rajd Niepodległościowy” - rajd 

samochodowy po okolicy 

 Klub w Stolcu 

Warsztaty kulinarne dla dzieci- wypiek i 

zdobienie pierników 

 Wszystkie kluby 
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  Warsztaty rękodzielnicze  Wszystkie kluby 

Poetyckie ,,zaduszki”  Wszystkie biblioteki i klub  

w Dobrej 

GRUDZIEŃ 

„Świąteczny worek życzeń” warsztaty 

plastyczne  

 Wszystkie kluby, biblioteka  

w Wołczkowie 

„Wigilijne kolędowanie”  Kluby w Dobrej, Wąwelnicy, 

Wołczkowie i Stolcu 

Maraton Pisania Listów Amnesty 

International 

 Klub w Skarbimierzycach 

Wieczór Opłatkowy – Spotkanie z dziećmi  Klub w Stolcu i Wąwelnicy 

Dzień Guzika- warsztaty z przyszywania 

guzika dla dzieci 

 Klub w Wąwelnicy i Dobrej 

Turniej sportowy we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

Stroiki świąteczne- warsztaty dla 

dorosłych 

 Klub w Dobrej i Wąwelnicy 

Warsztaty – tradycje świąteczne  Wszystkie kluby 

„Mikołaj mieszka w bibliotece” – wystawa 

książkowa, pisanie listów do św. Mikołaja 

przez dzieci 

 Biblioteka w Dobrej 

Warsztaty artystyczne – dekoracje 

świąteczne 

 Wszystkie kluby 

Kiermasz stroików świątecznych  Klub w Dobrej i Dołujach 

„Projekt kartki świątecznej” - zajęcia z 

uczniami szkoły podstawowej. 

 Biblioteka w Mierzynie  

i Dołujach 

Szopka Bożonarodzeniowa – konkurs dla 

dzieci 

  Kluby w Dobrej i 

Wołczkowie 

„Zostań Dobrym Mikołajem” – organizacja 

podarku dla potrzebujących 

 Klub w Wołczkowie 
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Jak napisać list do Św. Mikołaja? - zasady i 

porady na list do Dziadka Mroza.  

 Biblioteka w Dołujach  

i Wołczkowie 

„Czytelnik roku” - akcja biblioteczna  Biblioteka w Dobrej 

Jarmark Bożonarodzeniowy we 

współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z LZS 

  Klub w Bezrzeczu 

Mikołajki   Wszystkie kluby 

 

 

 

 


