
 

 

Plan pracy GCKIB filia biblioteki / klub w Stolcu  Miesiąc: Listopad 2022 
 

LP DATA GODZ. WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE 
INFORMACJE 

1 03.11.2022 
czwartek 

14.00 – 16.00 
 
17.00 – 19.00 
 
20.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
„Szachowa edukacja”- warsztaty. 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,   bilard) 

Dla dzieci. 
Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 
 

 

2 04.11.2022 
piątek 

15.00 – 17.00 
 
17.00 – 19.00 
 
             
20.00 – 22.00 

Zajęcia kulinarne. 
 
Trening uważności i oddechu – zajęcia łączące trening 
poprawnego oddychania z ruchem, umiejętnością wyciszenia  
się, skupienia i zrelaksowania. 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
 
Dla dzieci 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych 

 

3 05.11.2022 
sobota 
 

 12.00 – 14.00 
 
15.00 – 18.00 

„Kosmetyka dla ciała ii duszy” - warsztaty. 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,   bilard) 

Dla dorosłych. 
 
Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 

 
 
 
 
 
 

4 08.11.2022 
wtorek 

14.00 – 16.00 
 
 
16.00 – 20.00 
 
20.00 – 22.00 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”. 
Spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. 
 
Zajęcia animacyjne ( (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
Zajęcia dla młodzieży (gry stolikowe, bilard ) 

Dla seniorów. 
 
 
Dla dzieci. 
 
Dla młodzieży. 

 
 
 
 
 

5 09.11.2022 
środa 

 Wyjazd do Dobrej na obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 
 

Dla wszystkich 
chętnych 

 



 

 

6 15.11.2022 
wtorek 

14.00 – 16.00 
 
 
16.00 – 20.00 
 
 
20.00 – 22.00 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”. 
Spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. 
 
Zajęcia animacyjne ( (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
Zajęcia dla młodzieży (gry stolikowe, bilard ) 
 
 

Dla seniorów. 
 
 
Dla dzieci. 
 
 
Dla młodzieży. 

 

7 16.11.2022 
środa 
 

14.00 – 16.00 
 
  
17.00 – 19.00 
 
 
18.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
Warsztaty plastyczne z Fabryką Inspiracji. „Świąteczny 
Renifer”  
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci 
 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 
 

 

8 17.11.2022 
czwartek 

14.00 – 16.00 
 
 
1700 – 19.00 
 
                              
20.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
„Szachowa edukacja”- warsztaty. 
 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci. 
 
 
Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 
 

 

9 18.11.2022 
piątek 
 

15.00 – 17.00 
 
17.00 – 19.00 
 
                    
20.00 – 22.00 

Zajęcia kulinarne. 
 
Proste zabawy umożliwiające lepsze poznanie siebie i  
komunikowanie się. Drama jako ćwiczenie umiejętności 
skupienia i ekspresji. 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
Dla dzieci 
 
 
Dla młodzieży i 
dorosłych 

 
 



 

 

10 19.11.2022 
sobota 

12.00 – 14.00 
 
15.00 – 17.00 
 
 

„Kosmetyka dla ciała ii duszy” - warsztaty. 
Ogólnopolski Dzień Seniora. 
„Koncert pieśni miłosnych” w wykonaniu chóru „Tam i Owo” 
z Tanowa. 
 

Dla dorosłych. 
 
Dla dzieci, młodzieży. I 
dorosłych. 
 

 

11 22.11.2022 
wtorek 

14.00 – 16.00 
 
 
16.00 – 20.00 
 
 
20.00 – 22.00 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”. 
Spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. 
 
Zajęcia animacyjne ( (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
Zajęcia dla młodzieży (gry stolikowe, bilard ) 
 

Dla seniorów. 
 
 
Dla dzieci. 
 
 
Dla młodzieży. 

 

12 23.11.2022 
środa 
 

14.00 – 16.00 
 
17.00 – 19.00 
 
18.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
Warsztaty plastyczne z Fabryką Inspiracji.  
Warsztat Świąteczny- Kalendarz Adwentowy 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci 
 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
 
Dla młodzieży i 
dorosłych. 
 

 
 

13 24.11.2022 
czwartek 

14.00 – 16.00 
 
1700 – 19.00 
 
 20.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
„Szachowa edukacja”- warsztaty. 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard) 

Dla dzieci. 
 
Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 
 

 

14 25.11.2022 
piątek 
 

15.00 – 17.00 
17.00 – 19.00 
 
                 
20.00 – 22.00 

Zajęcia kulinarne. 
Tworzenie świata – zabawa literacka – grupa tworzy mapę  
wymyślonego świata dla bohaterów przedstawionych przez  
prowadzącego.  
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,  bilard. 

Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
Dla dzieci 
 
Dla młodzieży  

 



 

 

 i dorosłych 
15 26.11.2022 

sobota 
 12.00 – 14.00 
 
15.00 – 16.00 
 
16.00 – 18.00 

„Kosmetyka dla ciała ii duszy” - warsztaty. 
 
Warsztaty z Profesorką Atomówką. 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,   bilard) 

Dla dorosłych. 
 
Dla dzieci 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 
 

 
 

16 29.11.2022 
wtorek 

14.00 – 16.00 
 
 
16.00 – 19.00 
 
 
19.00 – 22.00 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”. 
Spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. 
 
Zajęcia animacyjne ( (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard) 
 

Dla seniorów. 
 
 
Dla dzieci. 
 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych. 

 

17 30.11.2022 
środa 
 

14.00 – 16.00 
 
  
17.00 – 19.00 
 
 
18.00 – 22.00 

Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis stołowy, 
piłkarzyki)  
 
Warsztaty  z Fabryką Inspiracji.  
Andrzejki 
 
Zajęcia animacyjne (karty, tenis stołowy, piłkarzyki,   bilard) 

Dla dzieci 
 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
 
Dla młodzieży  
i dorosłych 

 

 
sporządził(a): Luiza Supernak 


