Miesiąc
Luty

Nazwa imprezy

Miejsce
imprezy

Charakterystyka

Organizator/Współorganizator

Dzień bajkowego
kota

Miejska
Biblioteka
Publiczna

Zajęcia animacyjno-czytelnicze z okazji
przypadającego 17 lutego Światowego Dnia Kota,
mające podkreślić znaczenie najpopularniejszego
zwierzęcia domowego w życiu człowieka
w nawiązaniu do „kociego” motywu w literaturze.

Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

Ferie z WDK

WDK

Program skierowany został do społeczności lokalnej i
ukierunkowany głównie na dzieci i młodzieży, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na pokazanie młodym
osobom możliwości twórczego spędzania wolnego
czasu z dala od używek i przemocy.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Ferie z MOSiR
Włodawa

MOSiR
Włodawa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

XV Powiatowy
Konkurs
Czytelniczy Dla
Młodzieży

Miejska
Biblioteka
Publiczna

Celem organizacji ferii jest aktywne spędzanie
wolnego czasu przez dzieci w wieku szkolnym poprzez
kształtowanie aktywności ruchowej tj. nauka jazdy na
łyżwach, nauka pływania, gimnastyka, gra w piłkę, gra
w tenisa stołowego, itd. Formy tej aktywności
ruchowej pozwalają na doskonalenie koncentracji,
uwagi, wytrzymałości i wytrwałości.
Coroczny konkurs czytelniczy o zasięgu powiatowym
adresowany do uczniów klas gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu włodawskiego, mający
na celu aktywizację czytelnictwa wśród młodzieży oraz
popularyzację literatury polskiej i światowej spoza
kanonu lektur szkolnych. Konkurs odbywa się w
dwóch etapach – eliminacji szkolnych
i międzyszkolnego finału powiatowego.

Miejska Biblioteka Publiczna we
Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

Walentynki
z MOSiR
Aqua Aerobik

Pływalnia
MOSiR

Marzec

Koncert z okazji
Dnia Kobiet

WDK

Kwiecień

Licealia

WDK

Rajd rowerowy
-rozpoczęcie
sezonu

Nadbużański
szlak
rowerowy

XIII Biblioteczna
Noc z Andersenem

MBP

Maj

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze
środowiskiem wodnym, przełamanie wszelkich barier,
lęku. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Koncert z okazji Dnia Kobiet podczas którego wystąpią
uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia we Włodawie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

Muzyczne imprezy plenerowe skierowane do uczniów
szkół średnich. Głównym akcentem jest koncert, w
którym udział wezmą, nieformalne grupy artystyczne
spośród młodzieży oraz gwiazdy większego formatu
polskiej sceny muzycznej.
Impreza o charakterze rekreacyjnym mająca na celu
popularyzację turystyki rowerowej wśród młodzieży
szkolnej, osób dorosłych oraz promocję walorów
turystyczno-krajoznawczych. Rajdy rowerowe
odbywać się będą cyklicznie od kwietnia do września.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

„Noc z Andersenem" to przedsięwzięcie organizowane
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 teksty literackie, a celem rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz idei głośnego
czytania. Hasłem towarzyszącym włodawskiej edycji
2018, nawiązującym do ogłoszonego przez MEN roku
szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” jest
apoftegmat – fragment tekstu piosenki z płyty z serii
Niezwykłe lekcje rytmiki-śpiewamy i tańczymy:„ Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem, kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i Ty”. W programie: czytanie baśni, ba-

Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

Szkoła Muzyczna I Stopnia we
Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

jek i wierszy, gry, konkursy, zabawy edukacyjne, projekcje filmowe.

Otwarte Sportowe Obiekty
MOSIR
Mistrzostwa Powiatu Włodawskiego Zakładów
Pracy

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby dorosłe oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego wśród pracowników
zakładów pracy z terenu powiatu włodawskiego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

Miejskie Przedszkole Integracyjne
Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Festiwal Piosenki
Przedszkolnej

WDK

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja śpiewania
piosenek, wzmacnianie pozytywnego wizerunku placówek przedszkolnych. Przesłuchania festiwalowe będą
odbywały się w kategorii solista i zespół.
W festiwalu uczestniczą mali artyści z przedszkoli
działających we Włodawie i okolicy.

Spływy kajakowe

Rzeka Bug

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Popularyzacja aktywnych form wykorzystania czasu
Gmina Miejska Włodawa
wolnego przez uczestników wszystkich kategorii
wiekowych poprzez propagowanie turystyki krajoznawczo – przyrodniczej, kajakowej i rowerowej. Spływy odbywać się będą cyklicznie od maja do września.

Polska Biega

Obiekty
MOSIR

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

XVIII Powiatowy
Festiwal Twórczości Dziecięcej
2017/2018

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna we
Festiwal jest konkursem w kategoriach literackiej
Włodawie
i plastycznej, adresowanym do dzieci i młodzieży
w wieku od 5 do 15 lat z powiatu włodawskiego. Tytuł Gmina Miejska Włodawa
przewodni XVIII edycji: „Książka spogląda spod długich rzęs... – w stulecie nadania Polkom praw wyborczych”. Głównym założeniem edycji jest celebracja obchodów ustanowionego przez Sejm roku 2018 jako
Roku Praw Kobiet poprzez podkreślenie motywu kobiety w literaturze. Celem jest aktywizacja czytelnicza
i kulturalna uczestników; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu
stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych
przez kulturę masową. W programie Gali Finałowej:
otwarcie pokonkursowej wystawy prac nagrodzonych
i wyróżnionych, wręczenie dyplomów, podziękowań
i nagród oraz tematyczne prezentacje artystyczne
i multimedialne.

Majówka

Amfiteatr

Impreza ogólnomiejska, stanowiąca alternatywną
Włodawski Dom Kultury
formę spędzania wolnego czasu z rodziną na świeżym
Gmina Miejska Włodawa
powietrzu. Ma na celu propagowanie kulturalnych form
rozrywek dla całej rodziny.

Obchody święta 3
maja

WDK

Święto upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja.
Uroczystości odbędą, się na placu przy pomniku
Tadeusza Kopciuszki. Później uroczystości przeniosą
się do sali widowiskowej Włodawskiego Domu
Kultury.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Przegląd Kapel i
Śpiewaków
Ludowych Eliminacje Powiatowe

WDK

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

IV Profilaktyczny
Festyn Rodzinny
V Włodawski
Przegląd
Filmowej
Twórczości
Dziecięcej i
Młodzieżowej

SP2

W Przeglądzie uczestniczą kapele, zespoły śpiewacze,
soliści instrumentaliści i śpiewacy oraz mistrzowie z
uczniami w konkursie ,,Duży-Mały”. Jury wylania
reprezentacje do Eliminacji Wojewódzkiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych.
Impreza cykliczna mająca na celu propagowanie wśród
społeczności zdrowego stylu życia.

PG1/WDK

Przedsięwzięcie cykliczne, którego celem jest
upowszechnianie kultury filmowej, kształtowanie
zainteresowań dzieci i młodzieży sztuką filmową,
tworzenie filmów
z użyciem różnorodnych form
i technik filmowania.

Publiczne Gimnazjum nr 1
Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Dni Szkoły
Muzycznej

Szkoła
Muzyczna

Sztandarowa impreza Szkoły Muzycznej organizowana Szkoła Muzyczna I Stopnia
we Włodawie
corocznie w miesiącach przedwakacyjnych. Choć poGmina Miejska Włodawa
tocznie nazywana Dniami Otwartymi, to jest formą
prezentacji osiągnięć uczniów oraz ich pedagogów. Repertuar jest podzielony na muzykę klasyczną oraz
utwory o tematyce rozrywkowej.

Szkoła Podstawowa nr 2
Gmina Miejska Włodawa

Czerwiec

Koncert z okazji
Dnia Matki

MBP

Tematyka ściśle związana z Dniem Matki - 26 maja.
U progu egzaminów kończących rok nauki występy wywołują nie lada emocje. Prezentem dla solenizantek jest
oczywiście upominek muzyczny w postaci koncertu.

Szkoła Muzyczna I Stopnia
we Włodawie
Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

Dzień Dziecka

WDK

Miejski blok imprez dla dzieci obejmująca zabawy,
gry, konkursy i profilaktykę.

IV Ogólnopolska
Noc Bibliotek

MBP

Noc Bibliotek to ogólnopolskie wieczorno-nocne wydarzenie promujące czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Jest okazją do niekonwencjonalnego zaprezentowania zbiorów bibliotecznych i
oferty edukacyjno - kulturalnej oraz promocji biblioteki
w mediach i na Mapie Nocy Bibliotek. W programie
włodawskiego Rodzinnego Pikniku Literackiego: międzypokoleniowe czytanie tekstów literackich, gry i zabawy edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmowe.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa
Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie
Gmina Miejska Włodawa

XVI Sportowa
Olimpiada
Przedszkolaka

stadion
miejski

Dni Włodawy

Impreza rozpoczyna się barwnym pochodem przedszkolaków na stadion miejski. Młodzi sportowcy będą
musieli wykazać się min. zwinnością, celnym okiem i
umiejętnością zachowania równowagi w czasie pokonywania przeszkód.
placu
Dwudniowa impreza adresowana do mieszkańców
targowy przy miasta i turystów. Na scenie zaprezentują się
ul. Lubelskiej lokalni artyści, a główną gwiazdą; koncertu będzie
jeden z czołowych zespołów polskiej sceny
muzycznej. Przez cały czas trwania imprezy będzie
można również zwiedzać stoiska lokalnych
twórców.

Przedszkole Miejskie nr 1
Gmina Miejska Włodawa

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Lipiec

Sierpień

Międzynarodowe
Poleskie Lato z
Folklorem

Amfiteatr

Wakacje
z MOSIR

Obiekty
MOSIR

Festiwal Sztuk
Naturalnych ,
,ZEW NATURY”

Amfiteatr

Celem festiwalu jest upowszechnianie, udostępnianie i
ochrona folkloru poprzez integrujące spotkania
zespołów z różnych zakątków świata. Ukazanie
kondycji polskiego folkloru na tle innych krajów,
pokazanie bogactwa kostiumu polskiego, muzyki,
tańca, pieśni i obrzędu. Edukacja i wychowanie
społeczeństwa do integracji europejskiej, potwierdzenie
hasła ,,Kultura nie zna granic”. Budowanie
świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego,
tworzenie postaw obywatelskich, inicjowanie
długofalowej współpracy w dziedzinie kultury.
Rekonstrukcja i kultywowanie tradycji ludowych oraz
wytyczanie nowych kierunków współpracy z dziećmi i
młodzieżą.
Gry i zabawy mające na celu zapewnienie uczniom
możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach
zgodnych z ich zainteresowaniami. Wdrażanie zasad
współdziałania zespołu w czasie gry, kształtowanie
umiejętności indywidualnych i zespołowych.
Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz
młodzieży–poprawa umiejętności szybkościowych,
wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych
i zręcznościowych. Kształtowanie umiejętności
przestrzegania zasad fair play.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Włodawa

Stanisław Leszczyński
Festiwal to koncerty, warsztaty, konkursy dla dzieci i
dorosłych, wystawy, programy edukacyjne, kino, sport, Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa
świetna kuchnia i co najważniejsze niezapomniane
emocje oraz wypoczynek na łonie natury. Założeniem
festiwalu jest zbliżenie ludzi do siebie, obcowanie z natura, i świetna zabawa. Podczas tego wydarzenia jego
uczestnicy będą mogli zrelaksować się korzystając z

dobrodziejstw Matki Natury jednoczenie ucząc się o
niej i od niej. Zew Natury jest Festiwalem Sztuk Naturalnych, czyli Wszystkiego tego co naturalnie Wypływa z człowieka. Muzyka, taniec, zabawa, śpiew, jedzenie, odpoczynek. Wszystko Z czym mamy do czynienia
na co dzień i co sprawia że stajemy się szczęśliwsi.

Wrzesień

Wakacje
z MOSIR

Obiekty
MOSIR

Narodowe
Czytanie

skwer
Zesłańców
Sybiru

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gry i zabawy mające na celu zapewnienie uczniom
możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgod- Gmina Miejska Włodawa
nych z ich zainteresowaniami. Wdrażanie zasad
współdziałania zespołu w czasie gry, kształtowanie
umiejętności indywidualnych i zespołowych.
Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz
młodzieży–poprawa umiejętności szybkościowych, wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych
i zręcznościowych. Kształtowanie umiejętności
przestrzegania zasad fair play.
Narodowe Czytanie to akcja publicznego czytania naj- Miejska Biblioteka Publiczna we
Włodawie
wybitniejszych dzieł literatury polskiej w lokalnych
przestrzeniach Polski i poza jej granicami, odbywająca Gmina Miejska Włodawa
się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W programie włodawskiej
edycji: głośne czytanie, konkursy, gry i zabawy literackie, wystawy okolicznościowe, prezentacje multimedialne.

Październik

XVIII Bieg
Sobiborski

SobibórWłodawa

Bieg główny organizowany na trasie Sobibór-Włodawa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w kategoriach: open kobiet, open mężczyzn, open męż- Gmina Miejska Włodawa
czyzn niepełnosprawnych na wózkach zwykłych, open
kobiet niepełnosprawnych na wózkach zwykłych. Biegi
szkolne odbywające się trasą ulic miasta. Impreza ma
na celu uczczenie pamięci ofiar byłego hitlerowskiego
obozu zagłady w Sobiborze, edukację historyczną, popularyzację biegania jako najbardziej dostępnej formy
ruchu, promocję walorów turystycznych i przyrodniczych Włodawy i okolic, poszerzenie oferty sportowej,
popularyzacja biegania i rywalizacji sportowej.

Listopad

XVII Biblioteczne Spotkania
Regionalne

MBP

Impreza cykliczna adresowana do uczniów lokalnych
szkół wszystkich typów, nauczycieli, bibliotekarzy
szkolnych, historyków i regionalistów; popularyzująca
wiedzę o regionie – historii, kulturze, walorach
przyrodniczych i krajoznawczych. W programie XVII
edycji, nawiązującej do Roku Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości: sesja
popularnonaukowa, wernisaż wystawy edukacyjno-historycznej, prezentacje artystyczne.

Miejska Biblioteka Publiczna we
Włodawie Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Włodawskiej
Gmina Miejska Włodawa

III Wojewódzki
Konkurs Pieśni
Patriotycznej

WDK

Impreza cykliczna której celem jest popularyzacja pieśni patriotycznych oraz promocja młodych talentów.

Szkoła Podstawowa nr 2
Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Grudzień

Przegląd Piosenki
Żołnierskiej

WDK

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej, przybliżenie okresów historycznych powstawania utworów, oraz rozbudzanie
zainteresowań muzycznych.

Włodawski Dom Kultury
Gmina Miejska Włodawa

Konkurs na
najpiękniej
ubraną choinkę

włodawski
deptak

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież
Włodawski Dom Kultury
z włodawskich szkół i przedszkoli. Celem konkursu
Szkoła Muzyczna I stopnia
jest propagowanie tradycji świątecznych, wspólne ko- Gmina Miejska Włodawa
lędowanie i dobra zabawa.

