
Gminny Dom Kultury 

Gminny Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury. Dysponuje salą 

widowiskową na 150 miejsc, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami biurowymi, 

świetlicą. 

Przy Gminnym Domu Kultury działają: 

− Młodzieżowy Zespół Teatralny „Jestem”  

− Dziecięcy Zespół Teatralny „Bez nazwy” 

− Pracownia plastyczna 

− Chór mieszany „Lutnia” 

− Klub szachowo-warcabowy 

Tutaj swoją siedzibę ma także Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i 

Inwalidów. Dom Kultury jest również miejscem spotkań i zebrań wszystkich 

organizacji i stowarzyszeń społecznych działających na terenie gminy. 

We wsiach Grabówno, Grabionna, Brzostowo, Okaliniec, Wolsko są świetlice 

wiejskie. 

W okresie jesienno – zimowym w świetlicach zatrudniani są pracownicy za 

pośrednictwem Urzędu Pracy. W pozostałych okresach roku opiekę nad świetlicami 

sprawują sołtysi. 

Największe imprezy organizowane przez Gminny Dom Kultury: 

− „Biesiada Krajeńska” – organizowana od 18 lat mająca na celu odkrywanie, 

kultywowanie i promowanie kultury ludowej Krajny oraz przekazywanie tych 

tradycji młodemu pokoleniu. Ma zasięg ogólnopolski. 

− Festiwal Twórczości Wszelakiej – przegląd twórczości dzieci i młodzieży. Ma 

zasięg gminny 

 

Od 2014 r. GDK współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych 

„Kod_Krowa” realizując warsztaty filmu dokumentalnego i koncerty w ramach 

projektu „Laboratorium Rejs”, a od 2015 z poznańskim Stowarzyszeniem „InterArt”, w 

lipcu br. zostanie zrealizowany projekt „Festiwal Outer Space” ( poza przestrzeniami), 

w jego ramach odbędą się koncerty, murale, „kino na rowerach” itp. 

Projekty zrealizowane przez GDK współfinansowane z funduszy zewnętrznych do 

których aplikował GDK:  



1. „Poznajmy się poza granicami” - trójstronna wymiana młodzieży ( polsko- 

niemiecko-hiszpańska) Lipsk – finansowane z Programu „Młodzież” 2005 

2. „„NIE RZUCIŁ ZIEMI SKĄD NASZ RÓD – MICHAŁ DRZYMAŁA SYMBOL 

TRWANIA I WIERNOŚCI” - obchody ROKU DRZYMAŁOWSKIEGO w 

GMINIE MIASTECZKO KRAJEŃSKIE  

3. Obchody Roku Drzymałowskiego w Gminie Miasteczko Krajeńskie” - 

finansowane z programu operacyjnego MKiDz „Patriotyzm jutra” - 2007 

4. „Angielskie lato 2” - przez LGD do programu „PROW' 2011 

5. „Plener rzeźbiarski – Brzostowo” - jw - 2012 

6. „Artystyczne ABC” - MKi DzN - program „Dom kultury+” 2012 

7. Warsztaty filmowe – sfinansowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Kod- Krowa” 2014 

8. „Mural” - LGD „Krajna nad Notecią”2014 

 

Dom Kultury był również partnerem i beneficjentem 2 projektów realizowanych przez 

STE „Stacja Szamocin” - koncerty, warsztaty i spektakle teatralne dla dzieci z cyklu 

„Alfabet teatru” i dorosłych. 

 


