
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA ROK 2013*

*Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na rok 2013 został  opracowany na podstawie informacji  przekazanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, Włodawski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom 
Kultury,  Muzeum  Pojezierza  Łęczyńsko-Włodawskiego,  Przedszkole  Miejskie  nr  2,  Szkołę  Podstawową  nr  3  we  Włodawie,  Publiczne  
Gimnazjum nr 1 we Włodawie, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie.

Projekt kalendarza imprez będzie ulegał zmianie w miarę uzyskiwania nowych informacji o imprezach sportowych, kulturalnych 
i rekreacyjnych na 2013 rok. Informacje bieżące o planowanych imprezach będą zamieszczane na stronach internetowych.

Nazwa imprezy i jej zasięg
Data 

i miejsce imprezy
Organizator Współorganizator

Osoba 
odpowiedzialna

Charakterystyka imprezy

Koncert plenerowy
,,I niech się stanie światło” 

zasięg regionalny

4 stycznia 
plac przy MDK we 
Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, 
tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Mikołaj Butryn, 
tel. 825726531

Impreza pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubelskiego i 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Koncert plenerowy połączony ze 
składaniem życzeń noworocznych.

Orszak Trzech Króli 
zasięg lokalny

6 stycznia 
ulice miasta 
Włodawy

Publiczne Gimnazjum
nr 1 we Włodawie Danuta Sztuce, 

tel. 825721068

Uroczystość o charakterze religijnym 
organizowana w formie jasełek 
ulicznych (przemarsz ulicami miasta), 
którym towarzyszą sceny biblijne 



związane z narodzeniem Chrystusa. 
Uczestnikami orszaku są mieszkańcy 
miasta. Scenki biblijne przygotowują 
przedstawiciele lokalnych instytucji 
(m.in. władze samorządowe, 
nauczyciele). Impreza odbywa się za 
zgodą Fundacji Orszaku Trzech 
Króli.

Powiatowy Festiwal Kolęd 
i Pastorałek 

zasięg powiatowy

11 stycznia 
sala widowiskowa w 
MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, 
tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Iwona Szwaj, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
popularyzacja kolęd i pastorałek oraz 
piosenek związanych z tematyką 
bożonarodzeniową, prezentacja 
dorobku wokalnego młodych 
artystów amatorów, propagowanie 
wartości chrześcijańskich i 
narodowych, stworzenie możliwości 
wymiany pomysłów i doświadczeń 
pedagogów i instruktorów

Finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
13 stycznia

Włodawski Dom Kultury,  
Poleskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Piotr Misiura,
tel. 604997477

Impreza charytatywna o zasięgu 
ogólnopolskim.

Koncert Noworoczny

styczeń
Włodawski Dom 
Kultury,
Al.J. Piłsudskiego 10

Włodawski Dom Kultury,  
Poleskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Mirosław Megiel,
tel. 825721751

Widowisko nawiązujące do tradycji 
świątecznych i noworocznych 
przygotowane przez Zespół Tańca 
Ludowego„POLESIE”.

Festiwal ,,Kolędy i 
Szczodrywki nad Bugiem”

26 stycznia
Sala kina WDK

Starostwo Powiatowe we 
Włodawie

Włodawski Dom 
Kultury

Wydział 
Edukacji i 
Polityki 
Społecznej 
Starostwa 
Powiatowego,
Tomasz 
Korzeniewski

Kolejna edycja konkursowego 
festiwalu z prezentacjami kolęd i 
szczodrywek charakterystycznych 
dla regionu Polesia.
Początek Festiwalu o godz. 12.00 
Wstęp wolny.



Noworoczny Turniej Brydża 
Sportowego

styczeń
Włodawski Dom 
Kultury,
Al.J. Piłsudskiego 10

Włodawski Dom Kultury

Bogusław 
Smolik,

tel. 825721751

Konkurs Młodych Talentów- 
muzyczny konkurs 

międzyszkolny 
zasięg regionalny

styczeń 
Szkoła Podstawowa 
nr 3 We Włodawie

Szkoła Podstawowa nr 3 we 
Włodawie,
ul.Sierpińskiego 4     
tel. 825721138

Małgorzata 
Błażejczyk,
tel. 693073018

Konkurs muzyczny dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
którzy potrafią śpiewać lub grać na 
instrumencie. Tematem X edycji są 
piosenki o tematyce świątecznej lub 
zimowej. Wykonawcy będą oceniani 
w trzech  kategoriach  wiekowych i 
dwóch  kategoriach wykonawczych.

Amatorska Liga Siatkówki 
Mężczyzn

Młodzieżowa Amatorska 
Liga Siatkówki

zasięg regionalny

styczeń 
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa
Ul. Szkolna 4, 
tel. 825722584
www.mosir.wlodawa.eu

Cykl meczy, które będą odbywały się 
w weekendy. 
Celem jest umożliwienie i 
prowadzenie rywalizacji pomiędzy 
amatorskimi drużynami grającymi w 
piłkę siatkową.

Noworoczny Turniej Tenisa 
Stołowego 

zasięg regionalny

styczeń
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa UKS MOSiR 
Turniej skierowany do dzieci i 
młodzieży.

Ferie zimowe
- turniej tenisa stołowego

zasięg regionalny

luty 
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa UKS MOSiR

Turniej skierowany do dzieci i 
młodzieży szkolnej, mający na celu 
wyłonienie zwycięzcy. 
Impreza stanowi kontynuację  celów i 
zadań wychowania fizycznego a 
także ma wyrabiać zdolności 
nawiązywania i pogłębiania 
kontaktów z innymi.

Ferie zimowe 
- amatorskie zawody 

pływackie 
zasięg regionalny

luty
Pływalnia MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa UKS MOSiR Zachęcanie dzieci i młodzieży do 
pływania jako aktywnego spędzania 
czasu wolnego, który wpływa 
korzystnie na ogólny rozwój 
psychofizyczny i sprawność dzieci 



oraz kształtuje podstawowe cechy 
motoryczne.

Ferie w mieście
zasięg regionalny

luty Włodawski Dom Kultury

MOSiR Włodawa,
Poleskie 
Stowarzyszenie 
Folklorystyczne,
placówki 
oświatowe

Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

Powiatowa Olimpiada 
Genealogiczno – 

Heraldyczna 
zasięg lokalny

28 luty
sala kina WDK

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki we 
Włodawie
ul. Szkolna 1, 
tel. 825721023, 
szkola@1lo.wlodawa.pl

Instytut Genealogii 
w Różannej – 
Polska Kapituła 
Heraldyków i 
Genealogów,
Starostwo 
Powiatowe we 
Włodawie

E. Połuszańczyk 
- Oksytiuk

Powiatowa Olimpiada Gnealogiczno 
– Heraldyczna organizowana jest 
cyklicznie. Adresowana jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Powiatu 
włodawskiego. 
Celem Olimpiady jest:
- promowanie wartości tradycji 
narodowych i patriotycznych,
- zainteresowanie młodzieży 
poszukiwaniem własnych korzeni, 
poznawaniem dziejów 
rodów i bohaterów rodzinnych
- zainteresowanie historią oraz 
kulturą „małej ojczyzny” – regionu 
włodawskiego
- popularyzacja genealogii oraz 
heraldyki 
- rozwijanie zdolności artystycznych 
uczniów.

Koncert z okazji Dnia Kobiet
zasięg lokalny

8 marca 
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury
Poleskie 
Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

XVII Szkolny Przegląd 
Artystyczny

zasięg lokalny

8 marca 
PG1 Włodawa, 
ul. Szkolna 7

Zespół Humanistyczny  
Publicznego Gimnazjum nr 1 
we Włodawie

Ewa Stefaniak, 
tel. 825721068

Przedstawienie osiągnięć uczniów na 
różnych płaszczyznach: filmowej, 
teatralnej, fotograficznej, 
kabaretowej, multimedialnej, 
tanecznej, instrumentalnej, 
poetyckiej, plastycznej.



Rozpoczęcie sezonu 
ORLIK 2013

 Turniej piłki nożnej
Turnieje gier zespołowych

zasięg lokalny

marzec 
ORLIK
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Skierowane do mieszkańców miasta: 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Impreza mająca na celu rozwój 
fizyczny poprzez kształtowanie  
ambicji, doskonalenie wyrobionych 
nawyków i  poszerzanie 
zainteresowań, które mają zachęcić 
do uprawiania sportu. 

Konkurs Młodych Talentów 
pod hasłem 

„Każdy ma talent, mam i ja” 
zasięg lokalny 

21 marzec
sala kina WDK

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki we 
Włodawie
ul. Szkolna 1, 
tel. 825721023, 
szkola@1lo.wlodawa.pl

Starostwo 
Powiatowe we 
Włodawie

Michał Ignatiuk

Jest to piąta edycja odbywającego 
się w ramach pierwszego dnia 
wiosny konkursu talentów 
organizowanego przez I LO we 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym we Włodawie. 
W konkursie biorą udział uczniowie 
szkół Powiatu Włodawskiego. 
Uczestników konkursu ocenia jury 
przyznając nagrody.

V „Biblioteczna Noc z 
Andersenem"

marzec/kwiecień 
MBP we Włodawie

Miejska Miejska Biblioteka 
Publiczna we Włodawie, 
ul. Przechodnia 13, 
tel. 8257211 03, 
mbpwlodawa@gmail.com

Lokalny Lider 
Ogólnopolskiej 
Kampanii 
Społecznej „Cała 
Polska czyta 
dzieciom”  - 
Bogusława Górska 
(604 936 265), 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich – miejskie 
Koło przy MBP we 
Włodawie

Joanna 
Orzeszko, 
Małgorzata 
Zińczuk, 
tel. 825721103, 
825721492

„Noc z Andersenem" jest 
międzynarodowym przedsięwzięciem 
organizowanym 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki Dziecięcej i urodzin J.Ch. 
Andersena. Biorą w nim udział 
biblioteki z różnych krajów, 
organizując w tym samym czasie 
całonocne imprezy dla dzieci. 
Motywem przewodnim są baśnie i 
bajki, a celem - rozbudzenie w 
dzieciach zainteresowań 
czytelniczych oraz idei głośnego 
czytania. W programie imprezy: 
czytanie baśni, gry, zabawy, 
projekcje filmów.

Koncert Papieski
zasięg lokalny

2 kwietnia
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury
Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

Impreza coroczna przygotowywana 
przez Włodawski Dom Kultury w 
rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła 
II ku Jego czci.

mailto:mbpwlodawa@wp.pl


Dzień języków obcych – 
powiatowe konkursy dla 

gimnazjalistów  
zasięg lokalny

5 kwietnia
I LO we Włodawie

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki we 
Włodawie
ul. Szkolna 1, 
tel. 825721023, 
szkola@1lo.wlodawa.pl

Starostwo 
Powiatowe we 
Włodawie

Anna Daniluk

Zajęcia edukacyjne dla uczniów, 
pokazy projektów i prezentacje 
uczniów z zakresu języków obcych 
(angielski , rosyjski, niemiecki, 
hiszpański, francuski)
Podczas dnia języków obcych 
odbywają się konkursy: językowe  i 
matematyczny organizowane przez I 
LO we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym we Włodawie. 
W konkursie biorą udział uczniowie 
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Powiatu 
Włodawskiego oraz powiatów 
ościennych. 

Turniej tenisa stołowego o 
Puchar Burmistrza Włodawy

zasięg lokalny

kwiecień
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa UKS MOSiR
Impreza jest skierowana do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
szkół średnich.

Seminarium z okazji Dnia 
Ziemi 

zasięg lokalny

23 kwietnia 
sala kina WDK lub 
sala konferencyjna 
Starostwa 
Powiatowego we 
Włodawie

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki we 
Włodawie
ul. Szkolna 1, 
tel. 825721023, 
szkola@1lo.wlodawa.pl

Wydział Nauk o 
Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej 
Uniwersytetu Marii 
Curie-
Skłodowskiej w 
Lublinie

Mirosława 
Poleszuk-Kozioł

Seminarium ma charakter 
popularnonaukowy. Składa się z sesji 
referatów i prezentacji 
multimedialnych o tematyce 
związanej z ochroną środowiska 
Ziemi. W seminarium czynny udział 
biorą uczniowie ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu włodawskiego oraz instytucje 
związane z ochroną środowiska a 
także uczelnie wyższe.

X  Konkurs Czytelniczy dla 
Młodzieży 

regionalna o zasięgu 
powiatowym

23 kwietnia 
(Światowy Dzień 
Książki i Praw 
Autorskich) 
MBP Włodawa, 
ul. Przechodnia 13

Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie, ul. 
Przechodnia 13, 
tel. 82 5721103, 
mbpwlodawa@gmail.com

Biblioteka szkolna 
Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 i 
II Liceum 
Ogólnokształcąceg
o we Włodawie, 
biblioteka szkolna 
Publicznego 
Gimnazjum nr 1 
we Włodawie, 

Dorota 
Garczyńska – 
Ślusarz, 
Małgorzata 
Zińczuk, 
tel. 825721103

Cykliczny (coroczny) konkurs 
czytelniczy o zasięgu powiatowym 
adresowany do gimnazjalistów i 
licealistów, mający na celu 
aktywizację czytelnictwa wśród 
młodzieży oraz popularyzację 
literatury polskiej i światowej.

mailto:mbpwlodawa@wp.pl


Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich – Koło 
przy MBP we 
Włodawie

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

zasięg lokalny

3 maja
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury,
Poleskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

Impreza mająca na celu 
kultywowanie tradycji narodowych.

II Miedzyprzedszkolne 
Prezentacje Recytatorskie 

zasięg lokalny

8 maja
MBP Włodawa, 
ul. Przechodnia 13

Przedszkole Miejskie nr 2 we 
Włodawie, 
ul. Sierpińskiego 4

MBP Włodawa, 
ul. Przechodnia 13

Bogusława 
Górska, 
tel. 604936265

Impreza realizowana jest przez 
Przedszkole Miejskie nr 2 we 
Włodawie cyklicznie od dwóch lat. 
Każdego roku recytowane są wiersze 
wybranego autora książek 
dziecięcych. Jest to okazja, aby w 
przedszkolach zapoznawać dzieci z 
twórczością autorów literatury 
dziecięcej, rozwijać zainteresowanie 
czytelnictwem oraz aktywizować 
środowisko rodzinne do wychowania 
poprzez kontakt z książką

Dzień Otwartych Drzwi
zasięg lokalny

8 maja 
PG1 Włodawa, 
ul. Szkolna 7

Zespół ds. Promocji Szkoły 
PG 1

tel. 825721068

Prezentacje przygotowane przez 
młodzież oraz nauczycieli na różnych 
płaszczyznach. Prezentacja 
osiągnięć uczniów. Promocja szkoły. 

V Turniej o Puchar 
Dyrektora Szkoły 

Publicznego Gimnazjum nr 
1 we Włodawie
zasięg lokalny

maj 
PG1 Włodawa, 
ul. Szkolna 7

Zespół Sportu
i Bezpieczeństwa PG1

Dorota 
Sokołowska,
tel. 825721068

Impreza skierowana jest do szkół 
podstawowych z terenu miasta 
Włodawy i ma charakter rywalizacji 
sportowej. Główną nagrodą jest 
Puchar Przechodni Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum nr 1.

Turniej piłki nożnej o 
puchar Tymbarku
zasięg ogólnopolski

maj 
Boiska przy  ul. 
Korolowskiej lub  
boisko Orlik
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Z 
podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” jest imprezą, która ma na 
celu wyłonienie mistrza U-10 w kat. 
chłopców i dziewcząt urodzonych po 
01.01.2003 r.



Polska Biega
zasięg ogólnopolski

maj
Stadion
Al.J.Piłsudskiego 28 
lub ścieżka 
rowerowa

MOSiR Włodawa

Ogólnopolska impreza mająca na 
celu popularyzację biegania jako 
formy rekreacji fizycznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców regionu oraz 
promocję miasta.
Bieg na dystansie 3000 m.

Turniej 
o puchar M. Wielgusa

zasięg ogólnopolski

maj
Boiska  przy ul. 
Korolowsskiej lub  
boisko Orlik
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Celem rozgrywek jest wyłonienie 
mistrza Polski w piłce nożnej w  
kategorii chłopców i dziewczynek 
urodzonych od 1 stycznia 2002  roku.
Turniej promuje wychowanie przez
sport i szerzenie zdrowego trybu 
życia oraz aktywizację środowisk 
lokalnych.

Przegląd Kapel i Śpiewaków 
Ludowych – eliminacje 

powiatowe

maj 
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury, 
Al. J. Piłsudskiego 10, 
tel. 825721751

Tomasz 
Korzeniewski

Impreza mająca na celu 
kultywowanie tradycyjnych pieśni i 
muzyki ludowej

Mały Konkurs Recytatorski 
– eliminacje powiatowe

maj 
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury, 
Al. J. Piłsudskiego 10, 
tel. 825721751

Tomasz 
Korzeniewski

Impreza mająca na celu 
upowszechnianie utworów 
poetyckich i piękna mowy ojczystej

Powiatowy Konkurs 
Recytatorski 

O ,,Poetyckiego Oskara” 
zasięg powiatowy

17 maja 
Sala widowiskowa w 
MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie,
tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Marta 
Olszewska, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
rozwijanie zdolności recytatorskich, 
zainteresowanie uczniów literaturą, 
zachęcanie do występów na scenie, 
prezentacja umiejętności uczniów, 
uczenie rywalizacji w przyjaznej 
atmosferze

Turniej Brydża Sportowego
maj 
Włodawski Dom 
Kultury

Włodawski Dom Kultury, 
Al. J. Piłsudskiego 10, 
tel. 825721751

Bogusław 
Smolik, 
tel. 825721751

I Powiatowa Integracyjna 
Olimpiada Sportowa Osób 

Niepełnosprawnych
 ”Bądźmy Razem” 
zasięg powiatowy

23 maja

SOSW 
im. ks. Jana Twardowskiego 
we Włodawie
ul. Partyzantów 13, 
sos72@tlen.pl

Konrad Zaorski

Ideą olimpiady jest integracja              
i wspólna zabawa dzieci i młodzieży 
z placówek  Powiatu Włodawskiego, 
prezentacja umiejętności sportowych.



XIII Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tańca Ludowego 

zasięg wojewódzki

25 maja 
Scena letnia na 
placu MDK we 
Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, 
tel. 8225726531,  
mdkwlodawa@o2.pl

Anna Mróz, 
tel. 825726531

Impreza pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubelskiego, 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, 
Starosty Włodawskiego i Burmistrza 
Włodawy, której celem jest 
prezentacja umiejętności i dorobku 
dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów tańca ludowego 
województwa lubelskiego oraz 
wymiana doświadczeń młodych 
artystów i nauczycieli

Zabawa z Książką  
 zasięg lokalny

czerwiec
MBP we Włodawie, 
ul. Przechodnia 13

Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie, 
ul. Przechodnia 13, 
tel. 825721103, 825721492, 
mbpwlodawa@gmail.com

Lokalny Lider 
Ogólnopolskiej 
Kampanii 
Społecznej „Cała 
Polska czyta 
dzieciom”  - 
Bogusława Górska 
(604 936 265), 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich – Koło 
przy MBP we 
Włodawie, 
włodawskie 
przedszkola.

Joanna 
Orzeszko, 
Edyta Pietrzak 
tel. 82571103, 
825721492

Cykliczna (coroczna – w czerwcu)  
impreza czytelnicza adresowana do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
ukierunkowana na rozwijanie 
wyobraźni, rozbudzanie potrzeb 
czytelniczych i zainteresowania 
biblioteką oraz integrację dzieci z 
różnych przedszkoli, kształtowanie 
właściwych postaw we 
współzawodnictwie. Każdego roku 
bohaterem spotkania będzie inna 
postać literacka z kanonu klasyki 
dziecięcej. Celem tej edycji 
przebiegającej p.h. „Koziołek Matołek 
w odsłonach wielu”  jest przybliżenie 
literackich postaci komiksowych  
Kornela Makuszyńskiego i Mariana 
Walentynowicza. W programie 
przewidywany „Bal u Matołka”  
połączony z głośnym czytaniem, 
projekcją filmową, konkursami i grami 
literacko-ruchowymi.

Festyn Integracyjny
 zasięg powiatowy

14 czerwiec SOSW
im. ks. Jana Twardowskiego 
we Włodawie
ul. Partyzantów 13,
sos72@tlen.pl

Włodawski Dom 
Kultury 

Irena Dejer Ideą festynu jest integracja 
wychowanków Ośrodka oraz dzieci   i 
młodzieży z placówek  Powiatu 
Włodawskiego, prezentacja 
umiejętności artystycznych, 
plastycznych i sportowych oraz 
spotkanie z kulturą i twórczością 

mailto:mbpwlodawa@wp.pl


ludową regionu.

Finał
XIII  Festiwalu Twórczości 

Dziecięcej 2012/2013 
 „... i Koziołek mądra głowa, 

przybył do nas z 
Pacanowa ...” - w 80 – te 
urodziny Koziołka Matołka 

 zasięg powiatowy

czerwiec
MBP we Włodawie, 
ul. Przechodnia 13

Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie, 
ul. Przechodnia 13, 
tel. 825721103, 825721492, 
mbpwlodawa@gmail.com

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich – koło 
miejskie przy MBP 
we Włodawie

Joanna 
Orzeszko, 
Edyta Pietrzak 
tel. 825721103, 
825721492

Festiwal jest cyklicznym (corocznym) 
interdyscyplinarnym konkursem, w 
kategoriach: literackiej, plastycznej i 
multimedialnej, adresowanym do 
dzieci i młodzieży w wieku 6 –13 lat, 
propagującym twórcze formy 
spędzania czasu wolnego oraz 
promującym młode talenty. Celem 
XIII edycji jest przybliżenie i 
rozpowszechnienie twórczości 
polskich pisarzy Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana 
Walentynowicza i bohaterów ich 
utworów. Festiwal trwa od grudnia 
2012 r. do marca 2013 r.
W programie imprezy finałowej: 
otwarcie pokonkursowej wystawy 
prac nagrodzonych i wyróżnionych, 
wręczenie dyplomów, podziękowań i 
nagród oraz prezentacje artystyczne i 
multimedialne. 

Finał
IX  Konkursu Czytelniczego 
dla Słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku „ Maria 
Rodziewiczówna – życie i 

twórczość” - w 150 rocznicę 
urodzin pisarki  

 zasięg powiatowy

czerwiec

Miejska  Biblioteka Publiczna 
we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 
tel. 825721103, 
mbpwlodawa@gmail.com

Rejonowy Oddział 
Polskiego Związku 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów we 
Włodawie, 
Nadleśnictwo 
Włodawa, 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich – Koło 
miejskie przy MBP 
we Włodawie

Ewa Krukowska, 
Edyta Pietrzak, 
tel. 825721103,  
825721492

Impreza cykliczna (coroczna), 
adresowana do uczestników 
Włodawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Celem konkursu 
jest promocja i aktywacja 
czytelnictwa ludzi starszych oraz 
popularyzacja twórczości pisarzy 
polskich i miejsc z nimi związanych. 
Finał konkursu poprzedzony jest 
cyklem wykładów i przeglądem 
książek.

Amatorskie zawody 
pływackie z okazji 

Dnia Dziecka
zasięg lokalny

1 czerwiec
Pływalnia MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa Celem zawodów jest nie tylko 
rywalizacja sportowa, ale także 
popularyzacja pływania we Włodawie 
oraz uświetnienie Dnia Dziecka na 

mailto:mbpwlodawa@wp.pl
mailto:mbpwlodawa@wp.pl


sportowo.
Impreza skierowana do  uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjów 
(dziewczęta i chłopcy) :
kat. I klasy I-III styl dowolny 25 m
kat. II klasy IV styl dowolny 25 m
kat. III klasy V styl dowolny 25 m
kat. IV klasy VI styl dowolny 25 m
kat. V klasy I-III gimnazjum styl 
dowolny 50 m

Zakończenie szkółki 
piłkarskiej 

Festyn rodzinny
zasięg lokalny

czerwiec
Stadion
Al.J.Piłsudskiego 28 MOSiR Włodawa

Impreza skierowana do rodziców i 
dzieci uczestniczących w szkółce 
piłki nożnej prowadzonej przez  
MOSiR.

Mistrzostwa Włodawy na 
2013 rok w tenisie stołowym

zasięg lokalny

czerwiec
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa
Turniej skierowany do wszystkich 
mieszkańców Włodawy.

 Międzynarodowe Poleskie 
Lato z Folklorem

lipiec
Amfiteatr, rynek 
miejski

Włodawski Dom Kultury, 
Al. J. Piłsudskiego 10, 
tel. 825721751,
Poleskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Bogusław 
Smolik,  
Mirosław Megiel, 
tel. 825721751

Kolejna edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego z 
udziałem grup tanecznych i 
muzycznych. Impreza cykliczna o 
charakterze międzynarodowym. 
Festiwal upowszechniający folklor 
poprzez integrujące spotkania 
zespołów z całego świata, w tym 
akcentujący dorobek polskiego 
folkloru.

Wakacje (zajęcia sportowe)

Wakacyjny Turniej piłki 
nożnej

Turniej piłki koszykowej 
zasięg lokalny

lipiec/ sierpień 
ORLIK
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa Zajęcia mające na celu kontynuację 
zadań wychowania fizycznego w 
szkole- gra w tenisa ziemnego, 
koszykówkę, siatkówkę, badmintona i 
piłkę nożną. Tworzenie każdemu 
dziecku warunków do czynnego 
uczestnictwa w różnych formach  
sportu.
Przeciwdziałanie postępującym 
zjawiskom zachowań patologicznych 



poprzez uczestnictwo dzieci w 
wakacyjnych zajęciach rekreacyjno-
sportowych.

Nabór do szkółki piłki 
nożnej i tenisa stołowego

zasięg regionalny

wrzesień
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Nabór dzieci i młodzieży do szkółki 
tenisa stołowego i piłki nożnej.
Popularyzowanie i upowszechnianie 
sportu wśród ogółu dzieci i 
młodzieży.

Turniej piłki nożnej 
o Puchar 

Premiera Donalda Tuska
zasięg ogólnopolski

wrzesień 
ORLIK
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Celem organizacji Turnieju o Puchar 
Premiera Donalda Tuska jest 
promowanie wśród dzieci i młodzieży 
sportowej aktywności i zasad 
rywalizacji fair play, aktywizacja 
lokalnych społeczności oraz zachęta 
do organizowania różnych działań 
sportowych na obiektach 
wybudowanych w ramach programu 
„Moje boisko - ORLIK 2012” .
Turniej Orlika przeznaczony jest dla 
drużyn piłkarskich dziewcząt i 
chłopców w kategoriach wiekowych 
10 – 11 oraz 12 – 13 lat.

Dzień Seniora
wrzesień 
Sala kina WDK

Włodawski Dom Kultury, 
Stowarzyszenie Seniorów 
„Złota Jesień”

Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

Festiwal Trzech Kultur 
zasięg ogólnopolski

wrzesień

Muzeum Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego
ul. Czerwonego Krzyża 7
tel./fax 825722178
poczta@muzeumwlodawa.pl
www.muzeumwlodawa.pl, 
www.ftk-wlodawa.pl

Starostwo 
Powiatowe we 
Włodawie, 
Narodowe 
Centrum Kultury

Mariusz Telepko 
tel. 825722178

Festiwal Trzech Kultur jest jedynym 
w Polsce trzydniowym wydarzeniem 
artystycznym promującym miejscową 
tradycję pogranicza kultur, tolerancji i 
współżycia wyznawców katolicyzmu, 
prawosławia i judaizmu.
Festiwalowe koncerty odbywają się 
we wnętrzach włodawskiej cerkwi i 
kościoła oraz w synagodze, które 
wyznaczają przebiegający przez 
miasto Szlak Trzech Kultur.
Każdy dzień Festiwalu poświęcony 
jest innej tradycji: piątek - dzień 

http://www.ftk-wlodawa.pl/
http://www.muzeumwlodawa.pl/
mailto:poczta@muzeumwlodawa.pl


tradycji kultury żydowskiej, sobota - 
prawosławnej i niedziela - katolickiej.
Koncertom festiwalowym towarzyszą: 
bazar festiwalowy, warsztaty 
taneczne i teatralne dla młodzieży, 
wystawy związane z tematyką 
festiwalu oraz promocje wydawnictw 
książkowych, spotkania z gwiazdami 
festiwalu.

XIV Bieg Sobiborski
Na trasie 

Sobibór–Orchówek–Włodawa 
zasięg ogólnopolski

październik 
etap końcowy – bieg 
ulicami Włodawy.
Biegi szkolne 
odbędą się wokół 
budynku Czworobok 
na ulicy Rynek.

MOSiR Włodawa

Impreza ma na celu uczczenie 
pamięci więźniów z byłego 
hitlerowskiego obozu zagłady w 
Sobiborze, jak również propagowanie 
biegania jako zdrowy styl życia. Bieg 
odbędzie się w kategoriach:
- open kobiet, 
- open mężczyzn, 
- open mężczyzn niepełnosprawnych 
na wózkach  zwykłych 
- open kobiet  niepełnosprawnych na 
wózkach  zwykłych 
Biegi szkolne odbędą się wokół 
budynku Czworobok na ulicy Rynek.

Święto Niepodległości
11 listopada
 Sala kina WDK

Starostwo Powiatowe we 
Włodawie 

Włodawski Dom 
Kultury, Poleskie 
Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Bogusław 
Smolik,
tel. 825721751

Obchody święta narodowego, 
obchodzone corocznie na pamiątkę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 r.

X Wojewódzki Konkurs 
Młodych Instrumentalistów 

– eliminacje powiatowe 
zasięg powiatowy

13 listopada 
Sala widowiskowa w 
MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Mikołaj Butryn, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
prezentacja umiejętności i dorobku 
muzycznego wykonawców, 
rozbudzenie aktywności muzycznej 
dzieci i młodzieży, wyzwalanie 
zdolności twórczych i odtwórczych, 
stworzenie możliwości wymiany 
doświadczeń pedagogów, 
instruktorów oraz młodych artystów

Wojewódzki Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i 

13 listopada 
Sala widowiskowa w 

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 

Mikołaj Butryn, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
prezentacja dorobku artystycznego 



Młodzieżowej ,,Śpiewający 
słowik” 

- eliminacje powiatowe 
zasięg powiatowy

MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Włodawie, tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

solistów, popularyzacja śpiewania 
piosenek i kierunkowanie właściwego 
doboru repertuaru, promowanie 
dziecięcej i młodzieżowej twórczości 
artystycznej oraz piosenki polskiej

Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski  Poezja 
Dziecięcej Radości i 

Młodzieńczych Marzeń, 
objęty honorowym patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty 

oraz  w ramach konkursu 
recytatorskiego 

współtowarzyszący tej 
imprezie konkurs plastyczny

21 listopada

SOSW 
im. ks. Jana Twardowskiego  
we Włodawie
ul. Partyzantów 13, 
sos72@tlen.pl

Joanna Tkaczuk

Ideą konkursu jest integracja               
i wspólna zabawa wszystkich 
uczestników, prezentacja 
umiejętności recytatorskich                 
i plastycznych 

Jesienny Konkurs 
Recytatorski – eliminacje 

powiatowe

listopad 
Sala Kina WDK

Włodawski Dom Kultury, 
Starostwo Powiatowe we 
Włodawie

Tomasz 
Korzeniewski,   
tel. 825721751

Impreza mająca na celu 
upowszechnianie utworów 
poetyckich i piękna mowy ojczystej.

Zakończenie sezonu 
ORLIK 2013 – Turniej Mini 

Piłki Nożnej
zasięg lokalny

listopad
ORLIK
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa
Impreza skierowana do mieszkańców 
miasta.

Zaduszki Rockowe
listopad 
Sala Kina WDK

Włodawski Dom Kultury, 
Poleskie Stowarzyszenie 
Folklorystyczne

Piotr Misiura, 
tel. 604997477

Impreza  mająca na celu przywołanie 
pamięci bliskich, którzy odeszli oraz  
ukazanie dorobku artystycznego 
lokalnych  zespołów młodzieżowych, 
uczęszczających i korzystających  z 
zaplecza  muzyczno – koncertowego 
WDK.  Impreza również  o 
charakterze profilaktycznym 
przeciwko używkom.

XII Biblioteczne Spotkania 
Regionalne – Rok Powstania 

Styczniowego na 
Lubelszczyźnie 

zasięg regionalny

listopad
Miejska Biblioteka 
Publiczna we 
Włodawie, 
ul. Przechodnia 13

Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 
tel.825721103, 
mbpwlodawa@gmail.com

Włodawski Oddział 
PTTK, 
Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Włodawskiej, 
Stowarzyszenie 

Olga Puś, 
Małgorzata 
Zińczuk, 
tel. 825721103, 
825721492

Impreza cykliczna (coroczna) 
adresowana do różnych grup 
wiekowych - użytkowników biblioteki, 
nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, 
historyków i regionalistów; 
popularyzująca wiedzę o regionie – 

mailto:mbpwlodawa@wp.pl


Bibliotekarzy 
Polskich – Koło 
miejskie przy MBP 
we Włodawie

historii, kulturze, walorach 
przyrodniczych i krajoznawczych. 

Mikołajkowe Zawody 
Pływackie 

zasięg lokalny

7 grudnia
Pływalnia MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa

Uczestnictwo zawodników-
Kl.I - dz.chł. dystans 25 m
Kl. II- dz. chł. dystans 25 m
Kl.III - dz. chł. dystans 25 m
Kl.IV - dz. chł. dystans 25 m i dystans 
50 m /inne dzieci/
Kl.V - dz. chł. dystans 50 m
Kl.VI - dz. chł. dystans 50 m

XV Powiatowy Konkurs 
Plastyczny ,,Boże 

Narodzenie” 
- tradycje i współczesność 

zasięg powiatowy

13 grudnia 
Sala wystawowa w 
MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Anna Butryn, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
kultywowanie bożonarodzeniowej 
tradycji chrześcijańskiej, rozbudzenie 
ekspresji plastycznej dzieci i 
młodzieży, promowanie młodych 
talentów plastycznych poprzez 
umożliwienie prezentacji twórczości 
dzieci i młodzieży, wymiana 
doświadczeń

VIII Powiatowy Konkurs 
Plastyczny ,,Kartka do Św. 

Mikołaja. Namaluj swoje 
świąteczne marzenia” 

zasięg powiatowy

13 grudnia 
Sala wystawowa w 
MDK we Włodawie, 
ul. Partyzantów 17

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Oskara Kolberga we 
Włodawie, tel. 8225726531, 
mdkwlodawa@o2.pl

Anna Butryn, 
tel. 825726531

Impreza powiatowa, której celem jest 
rozwijanie wyobraźni twórczej 
dziecka, rozbudzanie ekspresji 
plastycznej dzieci i młodzieży, 
pielęgnowanie tradycji wysyłania 
listów z życzeniami do Św. Mikołaja

Noworoczny turniej tenisa 
stołowego

zasięg lokalny

grudzień
Hala MOSiR
ul. Szkolna 4

MOSiR Włodawa
Impreza skierowana do mieszkańców 
miasta


