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Miejski Dom Kultury w Łańcucie jest placówką, która w szczególny sposób dba 

o upowszechnianie kultury i ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych 

w Gminie Miasto Łańcut. Prowadzi także działalność w zakresie promocji miasta. Jest 

pomysłodawcą wielu wydarzeń kulturalnych, a także wspiera  inicjatywy podejmowane przez 

inne jednostki, organizacje oraz osoby. Stara się, aby były to inicjatywy o różnym 

charakterze, obfitujące w różnorakie formy i skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

W strukturach MDK w 2013 r. prężnie funkcjonowała Galeria, pracowało pięć zespołów 

tanecznych i trzy zespoły muzyczne, Podkarpacka Agencja Turystyczna otrzymała certyfikat, 

został doceniony także dorobek twórczy członków FotoKlubu, a TV Łańcut zanotowała 

znaczny wzrost oglądalności. Naszą chlubą była Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, 

a niemalejącym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia gimnastyczne.  

W roku sprawozdawczym Miejski Dom Kultury zorganizował i współorganizował 

łącznie 152 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 33 tys. osób. Na naszej 

scenie, jak również  w Kościele Farnym i na scenie plenerowej podczas Dni Miasta Łańcuta, 

gościliśmy wielu znanych i cenionych artystów. Byli wśród nich m.in.: zespół Akurat, Noro 

Lim, Abba Cover, Zespół Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Łukasz Gorczyca 

z zespołem Funky Flow i Krzysztofem Puma Piaseckim, Andrzej i Michał Chorosińscy, 

Alvon Johnson, Kabaret Moralnego Niepokoju. Specjalnymi gośćmi byli Filip Frąckowiak, 

prof. Paul Cameron, dr Igor Krywoszeja, Renata Radomska – zdobywczyni tytułu Zwykły 

Bohater 2013. Miejski Dom Kultury, jako miejsce spotkań różnych grup społecznych, 

współpracował z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. W naszych 

murach odbyły się liczne konferencje, pokazy, targi, prelekcje, odczyty itp. 

Współpracowaliśmy z Powiatowym Zespołem Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Miejską 

Biblioteką Publiczną oraz Parafią pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie. 

W ramach tej współpracy pomogliśmy w organizacji rekolekcji, misteriów, jasełek 

parafialnych. Zawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim i przy okazji 

powstania Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego sfinansowaliśmy uczestnictwo w zajęciach 

trzem grupom małych studentów z Łańcuta i okolic. W 2013 r. nasza placówka podpisała 

umowę o współpracę z Polskim Centrum Kulturalno-Oświatowym państwowego 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu. 

W okresie sprawozdawczym w MDK swoją siedzibę miał Łańcucki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, którego słuchacze realizowali własny program działań, organizując przy naszej 

pomocy wiele ciekawych inicjatyw. Oprócz wielu wykładów, wystaw i pokazów, w tradycję 

wpisały się już przygotowywane co roku spotkania: Opłatkowe i Wielkanocne, uroczysta 

Inauguracja Roku Akademickiego oraz Spartakiada. Nasza współpraca z Muzeum - Zamkiem 

w Łańcucie zaowocowała organizacją wielu imprez odbywających się w budynku Maneżu, 

podczas których staraliśmy się promować tradycyjne wyroby kulinarne, rękodzieło 

i rzemiosło artystyczne naszej „małej ojczyzny”. Wspólnie z Urzędem Miasta Łańcuta oraz 

Starostwem Powiatu Łańcuckiego dbaliśmy o uroczysty przebieg obchodów świąt 

narodowych oraz imprez im towarzyszących, a także opiekowaliśmy się delegacjami z miast 

partnerskich przybyłych m.in. na Dni Miasta Łańcuta. W budynku MDK funkcjonowała 
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prywatna Szkoła Muzyczna „Yamaha”, do której uczęszczały dzieci i młodzież doskonalące 

swoje zainteresowania w dziedzinie muzyki i gry na instrumentach.  

Działalność Miejskiego Domu Kultury to również promowanie i wspieranie wszelkich akcji 

charytatywnych. Oprócz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która kolejny raz zagrała 

w Łańcucie oraz współorganizowanego jak co roku w grudniu koncertu dobroczynnego, 

MDK pomógł w organizacji dwóch koncertów charytatywnych. Współpracowaliśmy również 

ze Świetlicą Profilaktyczno – Wychowawczą „Wzrastanie” a także wspieraliśmy osobę Pana 

Dionizego Majdańskiego zamieszkałego w Przeworsku, który wraz z rodziną znalazł się 

w szczególnie ciężkiej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Poczuwając się do 

odpowiedzialności za integrację środowisk ludzi zdrowych i niepełnosprawnych, 

pomogliśmy w zorganizowaniu XII Pikniku Integracyjnego.  

Miejski Dom Kultury w minionym roku pomógł przy organizacji ważnych wydarzeń 

o zasięgu nie tylko lokalnym, ale również wojewódzkim i ogólnopolskim, takich jak: 52. 

Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Podkarpackie Imieniny Krystyn czy Noc Bibliotek. 

Działania te zostały docenione licznymi podziękowania złożonymi na ręce Dyrektora 

placówki. Za całokształt pracy nasza placówka został 24 lipca 2013 r wyróżniona 

Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych.  

W Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w roku sprawozdawczym pracownicy zatrudnieni 

byli na 20 i ½  etatu.  

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Dom Kultury: 

1) 6 stycznia –  Jasełka parafialne „Świąteczna ulica” w dwóch odsłonach, przygotowane 

przez siostrę Gracjanę - przełożoną Sióstr  Serafitek w Łańcucie, uatrakcyjnione występem 

zespołu tanecznego  Rytm; 

2) 10 stycznia - Spotkanie Opłatkowe ŁUTW uświetnione występem chóru słuchaczy 

ŁUTW; 

3) 12 stycznia - „Kolędowanie w Maneżu” współorganizowane z Podkarpacką Agencją 

Turystyczną oraz Fundacją Contigo; 

4) 13 stycznia - po uprzednich przygotowaniach, zarejestrowaniu 232 wolontariuszy 

i zorganizowaniu Sztabu, obył się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Łańcucie, podczas którego wystąpiły lokalne zespoły muzyczne i taneczne (w tym ZPiT 

Mały Łańcut, Ekrol, Rytm, zespół wokalny), towarzyszyła im coroczna licytacja 

przedmiotów; 

5) 16 stycznia – odbył się IX Powiatowy Konkurs Wokalny pod hasłem „Z aniołami 

zaśpiewajmy” organizowany przez PZOPP w Łańcucie; 

6) 23 stycznia – pomoc w organizacji (obsługa techniczna, fotograf, telewizja) I Przeglądu 

Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – 

Wychowawczych, który odbył się w Muzeum-Zamku w Łańcucie; 

7) 26 stycznia – uroczysta 10 jubileuszowa edycja wręczenia statuetek „Animatora Kultury” 

i „Sponsora Kultury” za rok 2012. Impreza zainicjowana i zorganizowana przez 
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pracowników MDK uatrakcyjniona występami zespołów działających przy Miejskim Domu 

Kultury (ZPiT Mini Łańcut, Mały Łańcut, Ekrol, ULteamAtum, Rytm, zespół wokalny); 

8) 11-22 lutego – w ramach programu Ferie zimowe w MDK dzieci i młodzież mogły 

skorzystać z takich atrakcji jak: 

 konkurs plastyczny pt. „Zimowa pocztówka z Łańcuta”, 

 konkurs plastyczny pt. „Łańcut mrozem pomalowany”, 

 gry i zabawy ruchowe, 

 seanse bajkowe, 

 warsztaty zespołów tanecznych; 

9) 5 lutego – spotkanie zorganizowane pod hasłem „Powstanie Styczniowe Mity i Fakty”, na 

które składał się wykład dr. Eugeniusza Szala, a także prezentacja filmu poświęconego 

sylwetce Romualda Traugutta; 

10) 21-22 lutego – odbyły się III Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne, powstałe 

z inicjatywy FotoKlubu, prezentujące prace członków koła fotograficznego, działającego 

przy MDK; 

11) 24 lutego – współorganizacja XV Ogólnopolskiego Turnieju Par Brydża Sportowego 

o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta; 

12) 9 marca – współorganizacja Podkarpackich Imienin Krystyn ph. „Gdzie łańcucki diabeł 

nie może, tam Krystynę pośle” (występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta 

a także zespołu wokalnego i zespołów tanecznych: ZPiT Łańcut, Ekrol, ULteamAtum, 

Rytm); 

13) 10 marca – Program artystyczny, pokaz fryzur, makijażu i stylizacji sylwetki ubiorem 

z okazji Święta Kobiet ph. „Wczoraj, dziś, jutro” współorganizowany przez Zespół Szkół 

nr 3 im. Mikołaja Kopernika (występ zespołu Rytm); 

14) 15 marca – wernisaż wystawy malarstwa Urszuli Opałki Abstrakcyjny realizm - żywioły 

15) 17 marca – Idziemy za Tobą słowno-muzyczne rozważania Drogi Krzyżowej 

w wykonaniu zespołu Noro Lim, zorganizowane przez Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne, 

Parafię p.w. św. Stanisława Biskupa oraz MDK; 

16) 22 marca – IV Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca 

Ludowego „GARNIEC 2013”, impreza współorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut”.  W przeglądzie oprócz zespołów działających przy MDK 

uczestniczyły również grupy taneczne z sąsiednich gmin i powiatów łącznie ok. 200 osób – 

członków i sympatyków 17 zespołów tanecznych z całego Podkarpacia; 

17) 24 marca – III Łańcucki Jarmark Wielkanocny w Maneżu organizowany przez MDK 

połączony z rozstrzygnięciem konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

organizowanego przez  Galerię MDK oraz PAT; 

18) 24 marca – Handzlowski Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka oraz MDK; 

19) 7 kwietnia – Łańcucka Caritasiada – koncert dobroczynny pod hasłem „Wielkie serce 

nam daj” organizowany m.in. przez MDK; 
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20) 10 kwietnia – II Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej pod hasłem „Wyśpiewać poezję” 

organizowany przez PZOPP w Łańcucie; 

21) 11 kwietnia - Spotkanie Wielkanocne słuchaczy ŁUTW uświetnione występem chóru 

ŁUTW; 

22) 14 kwietnia  – Misterium Wielkanocne „Znak Krzyża”; 

23) 15 kwietnia – uroczysty finisaż wystawy Urszuli Opałki; 

24) 19 kwietnia – uroczyste otwarcie wystawy Marka Twardego uatrakcyjnione występem 

Zespołu Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa, Kapeli Ludowej z Futomy oraz 

prezentacja poezji Mieczysława Łypa; 

25) 20 kwietnia – Jestem, jaka jestem - wieczór poezji z Grażyną Sordyl zorganizowany 

przez MDK oraz Galerię Maneż; 

26) 20 kwietnia – Wiosenna Biesiada w Maneżu organizowana wspólnie z Galerią Maneż; 

27) 21 kwietnia – widowisko plenerowe „Przez Chrzest na Golgotę” – Misterium Męki 

Pańskiej w wykonaniu Zespołu Ludowego „Soninianie”; 

28) 28 kwietnia – uroczyste obchody XIV Międzynarodowego Dnia Tańca, w którym udział 

brały zespoły taneczne działające na terenie Łańcuta, w tym zespoły działające w strukturach 

MDK (Ekrol, ZPiT Mały Łańcut, Mini Łańcut, Rytm, Mini Rytm). Barwny pochód, 

poprzedzający występy, poprowadziła  łańcucka Reprezentacyjna Orkiestra Dęta ; 

29) 26 i 28 kwietnia – pomoc w organizacji obchodów Święta 10 Pułku Strzelców Konnych 

(w tym występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta); 

30) 30 kwietnia – pomoc w organizacji Dnia Flagi; 

31) 3 maja – współorganizacja uroczystych obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja; 

32) 9 maja – pomoc w organizacji Święta Straży Pożarnej; 

33) 9 maja – pomoc w organizacji wieczoru prezentacji poezji ŁUTW w ramach projektu 

„Spełniona jesień życia”; 

34) 10 maja – wernisaż wystawy rysunku Wandy Melik 

35) 24 maja-3 czerwca – XXXIV Przedszkolada – blok imprez dla dzieci, w ramach których 

odbyły się: 

 koncert z okazji Dnia Matki ph. „Tysiąc uśmiechów” (wystąpiły Rytm, Mini 

Rytm, Mały Łańcut) 

 występy artystyczne przedszkolaków pn. „Serduszko i kwiaty dla Mamy 

i Taty” 

 konkurs recytatorski „Tobie mamo”, 

 konkurs wokalny „Świerszczykowe nutki”, 

 konkurs plastyczny „W świecie bajek Juliana Tuwima”, 

 widowisko bajkowe dla dzieci „Królewna Śnieżka” przygotowane przez 

pracowników MDK; 

36) 9 czerwca –  pomoc w organizacji XII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego Osób 

Niepełnosprawnych; 
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37) 11 czerwca - rozdanie nagród oraz oficjalne otwarcie wystawy prac biorących udział 

w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Na Łańcuckim Zamku” organizowanym 

przez Muzeum – Zamek w Łańcucie (MDK współfinansował nagrody); 

38) 14 czerwca – współorganizacja spotkania w MBP pod hasłem „Podróże z Biblioteką”; 

39) 11 czerwca - XV Powiatowy Artystyczny Przegląd Pracy Szkolnej i Pozaszkolnej 

w Łańcucie, których organizatorem był PZOPP; 

40) 16 czerwca - współorganizacja  z Radą Osiedla „Południe” Pikniku Rodzinnego przy 

ul. Bohaterów Westerplatte; 

41) 16 czerwca – współorganizacja koncertu charytatywnego dla Michałka ph. „Serce dla 

Serca” (występ zespołów Ekrol, Rytm); 

42) 22-23 czerwca – Dni Miasta Łańcuta, objęte patronatem Burmistrza Miasta Łańcuta, 

w programie których znalazły się: 

 koncert kapel podwórkowych, 

 wernisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 

„Levoca 2013”, 

 koncert zespołu Cichociemni, 

 konkurs wiedzy o mieście Łańcucie, 

 koncert zespołu Abba Cover, 

 koncert zespołu Akurat, 

 „Naszemu Miastu”- występy zespołów artystycznych z MDK oraz zespołu 

Dzieciaki w Trampkach,  

 koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 

 koncert Pjotras Acoustic Live 

 koncert zespołu Kompania Country; 

 pokaz sztucznych ogni; 

43) 25czerwca-2września – Wakacje z MDK, podczas których zapewniono następujące 

atrakcje: 

 29.06.13 r. - „Witajcie wakacje”, koncert Alvona Johnsona i zespołu Blues 

Band na tarasie restauracji Vis a Vis, 

 06.07.13r. - „Szlakiem Bieszczadzkiej kolejki”, plener fotograficzny 

FotoKlubu, 

 24.07.13r. - konkurs plastyczny dla dzieci „ Ze słońcem jest nam do twarzy”, 

 28.07.12r. - XIV Piknik Rekreacyjno-Sportowy na basenach MOSiR, który 

ubarwił tradycyjnie już wybór „Najsympatyczniejszej dziewczyny lata 2013”, 

„Małej Miss Lata 2013” oraz liczne zabawy, konkursy i zawody, 

 14.08.31r. – konkurs plastyczny dla dzieci „To właśnie była wakacyjna 

przygoda”, 

 15.08.13 r. – wystawa pamiątek po płk. Ryszardzie Kuklińskim (inicjatywa 

radnego Jana Grabowskiego) 

 19-21.08.13 r. – „Lato z kamerą”, warsztaty filmowe dla dzieci,  

 27 projekcji filmów w kinie Gabinet, 

 zajęcia  nordic walking, 

 wakacyjna gimnastyka korekcyjna oraz 40+ w MDK; 
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44) 29 czerwca-3 lipca - tygodniowe warsztaty plastyczne pn. „Międzynarodowa Akademia 

Wyobraźni”.  W warsztatach brały udział dzieci, młodzież i dorośli, które doskonaliły swoje 

umiejętności pod okiem znanych artystów plastyków – Klaudię i Eugeniusza Potapów. 

Efekty pracy uczestników warsztatów można było podziwiać podczas wystawy 

zorganizowanej w holu MK w dniu 3 sierpnia 2013; 

45) 24 lipca – pomoc w organizacji uroczystych obchodów Święta Policji; 

46) 29lipca-3 sierpnia  – dofinansowanie XIV Międzynarodowego Pleneru Malarsko - 

Rzeźbiarskiego „Łańcut 2013” organizowanego przez Zenona Majczaka; 

47) 9 -10 sierpnia  - pomoc w organizacji Motofestiwalu 2013; 

48) 6 września – wernisaż wystawy batiku Wiktorii Dubowik; 

49) 16 września – lekcja historii o płk. Ryszardzie Kuklińskim; 

50) 19 września – pomoc w organizacji uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy ul. 

Bohaterów; 

51) 22 września – pomoc w organizacji uroczystych obchodów poświecenia i nadania nazwy 

jednej z łańcuckich ulic; 

52) 27 września - pomoc w organizacji Przysięgi Klas Wojskowych (występ 

Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej); 

53) 3 października - uroczysta inauguracja roku akademickiego Łańcuckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku uświetniona występem Chóru słuchaczy ŁUTW oraz  Reprezentacyjnej 

Orkiestry Dętej, akompaniującej przy uroczystym przemarszu; 

54) 11 października – obsługa multimedialna i prowadzenie Akademii Miejskiej 

zorganizowanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej; 

55) XXXVII Łańcucka Jesień Kulturalna, w programie której znalazły się: 

 11 października  - wernisaż III Wystawy Rzeźbiarzy z Łańcuta i okolic, 

 12 października - koncert Łukasza Gorczycy z zespołem Funky Flow 

i gitarzystą Krzysztofem Puma Piaseckim, 

 13 października - koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia MDK w Łańcucie 

(występ m.in. zespołów Rytm, Ekrol, ZPiT Mały Łańcut oraz Łańcut), 

 13 października – Koncert Papieski zorganizowany w kościele Farnym: 

muzyka organowa w wykonaniu prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz recytacje 

utworów poetyckich Karola Wojtyły w wykonaniu aktora Michała 

Chorosińskiego, 

 20 października – spektakl  „Garbus” Sławomira Mrożka, 

 21 października – spotkanie z Renatą Radomską, autorką książki „Autyzm bez 

łez”, 

 10-11 listopada – projekcja filmu  „Największy z cudów”; 

56) 19 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego na Małym Uniwersytecie 

Rzeszowskim, którego słuchaczami jest 103 dzieci z Łańcuta i okolic, należących do tzw. 

grupy łańcuckiej; 
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57) 10 listopada – współorganizacja koncertu z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, w ramach XVIII Łańcuckich Wieczorów Muzyki w wykonaniu prof. Feliksa 

Widery i prof. Władysława Szymańskiego; 

58) 11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetnione 

występem  Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta; 

59) 13 listopada – „Odgłos powstania styczniowego na Humańszczyźnie” – spotkanie 

połączone z wykładem i wystawą, będące okazją do zawiązania współpracy naszej placówki  

z Polskim Centrum Kulturalno - Oświatowym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Humaniu reprezentowanym przez dyrektora Igora Krywoszeja; 

60) 14 listopada – otwarcie wystawy prac będących efektem pleneru malarsko-

fotograficznego, w którym brali udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Przeworsku. Podczas wernisażu zaprezentowali zebranym spektakl teatralny pt. „Jak wół 

do karety”; 

61) 23 listopada - Biesiada Andrzejkowa w Maneżu współorganizowana przez Fundację 

Contigo; 

62) 30 listopada – Mikołajkowy Fat Burning - jednodniowe zajęcia gimnastyczne 

prowadzone przez studentki AWF Kraków; 

63) 6 grudnia – spotkanie ze św. Mikołajem poprzedzone widowiskiem bajkowym 

pt. „Kopciuszek” w dwóch odsłonach, przygotowanym przez pracowników MDK; 

64) 9 grudnia – pomoc techniczna w organizacji Festiwalu Piosenki Maryjnej 

i Patriotycznej, w którym uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej z terenu Podkarpacia 

i okolic; 

61) 14 grudnia – wieczór poezji Adama Opałki; 

62) 16 grudnia – koncert dobroczynny z okazji 20-lecia Świetlicy „Wzrastanie” pt. „Jednego 

Wiecora” organizowany przez MDK oraz Zespół Tańca Estradowego Ekrol (występy 

Zespołu Ekrol i ZPiT Łańcut); 

63) 21-22 grudnia – Łańcucki Kiermasz Świąteczny w Maneżu  promujący  tradycyjne 

wyroby kulinarne, rękodzieło i rzemiosło artystyczne, podczas którego rozstrzygnięto 

konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” oraz „Najpiękniejszą Ozdobę 

Choinkową”. Impreza organizowana przez MDK, PAT oraz Galerię Maneż, objęta 

patronatem przez Burmistrza Miasta Łańcuta oraz Starostę Powiatu Łańcuckiego; 

Wystawy zorganizowane przez Miejski Dom Kultury w 2013 roku 

1. Wystawa dorobku twórczego Sekcji Plastycznej ŁUTW  (styczeń); 

2. Wystawa fotografii członków FotoKlubu w ramach III Łańcuckich Konfrontacji 

Fotograficznych (luty); 

3. Wystawa malarstwa i fotografii członków ŁUTW oraz trofeów myśliwskich 

Myśliwskiego Klubu Diana  z okazji Podkarpackiego Zjazdu Krystyn (marzec); 

4. Wystawa malarstwa Urszuli Opałki Abstrakcyjny realizm - żywioły 

(marzec/kwiecień); 
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5. Wystawa rzeźb Marka Twardego  (kwiecień/maj); 

6. Wystawa rysunku Wandy Melik (maj); 

7. Wystawa dziecięcych prac plastycznych „Moje miejsce na ziemi” prezentująca 

dorobek łańcuckich przedszkoli (maj, hol MDK); 

8. Pokonkursowa wystawa prac dziecięcych w ramach Przedszkolady ph. „W świecie 

bajek Juliana Tuwima” (czerwiec, hol MDK ) 

9. Wystawa popl. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "Levoca 2013" (czerwiec); 

10. Wystawa powarsztatowa Łańcuckiej Akademii Wyobraźni (sierpień, hol MDK); 

11. Wystawa pamiątek po płk. Ryszardzie Kuklińskim (sierpień)  

12. Wystawa batiku Wiktorii Dubowik (wrzesień); 

13. III Wystawa Rzeźby Twórców z Łańcuta i okolic (październik); 

14. Wystawa fotokopii XIX-wiecznych dokumentów związanych z przebiegiem 

powstania  styczniowego na Humańszczyźnie, należących do zbioru kijowskiego 

archiwum (listopad, hol MDK); 

15. Wystawa prac będących efektem pleneru malarsko-fotograficznego, w którym brali 

udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku (listopad); 

16. Wystawa prac z okazji 20-lecia Świetlicy „Wzrastanie” (grudzień); 

Wystawy współorganizowane przez MDK i Galerię Maneż  

1. Pokonkursowa wystawa palm wielkanocnych (24.03-7.04.2013r.); 

2. Pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych oraz ozdób choinkowych (16-

31.12.2012r.); 

Tabelaryczny wykaz imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych 

przez MDK 
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koncerty, uroczyste obchody, 

gale, występy, biesiady, 

jubileusze, spotkania 

3 1 2 9 6 14 2 1 4 8 4 2 56 

wystawy (w tym 

fotograficzne) 
1 1 3 1 2 2 0 2 1 1 2 2 18 

konkursy, turnieje, przeglądy 

festiwale 
1 3 2 1 0 6 1 1 0 0 0 3 18 

kursy, warsztaty 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

seanse filmowe, bajkowe 0 0 3 1 0 7 23 - 0 0 1 3 38 

konferencje, targi, debaty 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

jarmarki, kiermasze 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

widowiska, spektakle 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1   7 

inne akcje 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 

ogółem 7 8 13 14 8 33 27 5 6 10 9 12 152 
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STAŁE FORMY PRACY 

GALERIA MDK 

W 2013 roku w ramach funkcjonowania Galerii MDK, którą opiekuje się st. inst. Aurelia 

Piekło, zorganizowano łącznie 18 wystaw, z czego 2 wystawy odbyły się w budynku 

Maneżu, przy współorganizacji Galerii Maneż. Były to wystawy znanych i cenionych 

artystów, prezentujące różne techniki plastyczne, w tym malarstwo, rzeźbę, rysunek, batik. 

Galeria MDK zorganizowała również wystawy poświęcone pracom słuchaczy Łańcuckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także wystawy prac najmłodszych mieszkańców miasta - 

prezentujące dorobek twórczy dzieci z łańcuckich przedszkoli oraz dzieci ze świetlicy 

„Wzrastanie”.  

ZESPOŁY TANECZNE 

W okresie sprawozdawczym w MDK pracowało pięć zespołów tanecznych, reprezentujących 

rożne grupy wiekowe i różne kategorie tańca. Ogółem w zespołach pracowało około 149 

osób. W minionym roku nasze zespoły uczestniczyły w wielu  imprezach organizowanych 

m.in. przez MDK w Łańcucie. Brały także udział w konkursach, przeglądach, festiwalach 

organizowanych w kraju i za granicą.  

Zespół Taneczny Rytm  

Zespół, którego założycielem, opiekunem i choreografem jest Magdalena Cwynar, istnieje 

przy MDK od 15 lat. W zespole w 2013 r. pracowało 66 osób w wieku od 6 do 19 lat, które 

tańczyły w trzech grupach wiekowych. Rytm w roku sprawozdawczym odtańczył 20 

koncertów, wziął udział w wielu przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody i liczne 

wyróżnienia, w tym: 

- I nagrodę w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Tanecznych – Jedlicze 2013, 

- Grand Prix w V Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy,  

- I nagroda na Festiwalu Tańca „Powiew” w Tarnobrzegu, 

- II miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium” – Krosno 2013. 

 

Zespół Tańca Estradowego Ekrol 

Zespół Tańca Estradowego Ekrol, kierowany przez Magdalenę Decowską oraz Magdalenę 

Dudek, to zespół z tradycjami, istniejący od 36 lat. Tworzy go 20 osób w wieku 6-18 lat, 

podzielonych na dwie grupy taneczne. W 2013 roku zespół wystąpił ok. 20 razy na różnych 

imprezach, m.in. współorganizował koncert dobroczynny i organizował Międzynarodowy 

Dzień Tańca. We wrześniu reprezentował Łańcut w mieście partnerskim Baktalorenthaza na 

Węgrzech  

Zespół Pieśni i Tańca Mini Łańcut i Mały Łańcut 

Kierownikiem i choreografem ZPiT Mini Łańcut oraz Mały Łańcut jest Urszula Opałka. 

W 2013 roku dwie grupy taneczne skupiały  32 osoby - dzieci i młodzież  w wieku od 6 do 
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17 lat. Zespół Mały Łańcut wykonując polskie tańce narodowe, wiązanki tańców i pieśni 

ludowych a także tańce innych narodów, wystąpił w ubiegłym roku ok. 12 razy, w tym na 

Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Istimer na Węgrzech. Mały Łańcut wziął 

również udział w Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, gdzie wytańczył 

II miejsce. Mini Łańcut funkcjonował przez pierwsze półrocze 2013 roku, występując w tym 

okresie 4 razy w MDK. 

Zespół Pieśni i Tańca Łańcut  

Zespół prowadzony przez p. choreograf Zofię Byczkowską w okresie sprawozdawczym 

skupiał 24 osoby. Prezentując polskie tańce narodowa i regionalne tańce ludowe ZPiT Łańcut 

w 2013 r. wystąpił na licznych imprezach okolicznościowych, festynach rodzinnych czy 

dożynkach, zarówno w kraju jak i zagranicą. Brał udział w Przeglądzie Zespołów Ludowych 

„GACOK” w Gaci, gdzie zdobył II nagrodę. W sierpniu Łańcut zaprezentował się na 

Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Ohridzkie fale” w Ohrid w Macedonii. 

Natomiast w dniu 26 stycznia 2014 r. na uroczystej gali Animatora Kultury i Sponsora 

Kultury, nagrodę Animatora za rok 2013 odebrała Zofia Byczkowska, związana z Zespołem 

od początków jego istnienia, czyli od 1983 roku. 

Zespół Tańca Współczesnego ULteamAtum 

Zespół prowadzona przez Urszulę Opałkę skupiał wokół siebie 7 osób w wieku od 17 do 28 

lat. Grupa pracowała przez cztery pierwsze miesiące minionego roku, ćwicząc i prezentując 

różne techniki tańca współczesnego szerszej publiczności, podczas dwóch imprez 

odbywających się w MDK. 

ZESPOŁY MUZYCZNE 

W 2013 roku w MDK funkcjonowały dwa zespoły muzyczne i jeden zespół wokalny 

składający się z 3 dziewczyn – uczennic miejscowych szkół średnich. W skład dwóch 

zespołów muzycznych: Kompania Country i Mistrz Drugiego Planu wchodzi 8 muzyków. 

Wszystkie zespoły, którymi opiekuje się Krzysztof Kozuń, prezentowały swoje umiejętności 

podczas licznych imprez lokalnych.  

KAPELA LUDOWA 

Kapela towarzysząca Zespołowi Pieśni i Tańca  Łańcut powstała w lutym 2013 z inicjatywy 

Janusza Sochy, przy współpracy MDK i Państwowej Szkoły Muzycznej. Kierownikiem 

kapeli był Zbigniew Gisserowski  - akordeonista, akompaniator zespołu. W skład kapeli 

w 2013 roku wchodziło 6 muzyków śpiewających i grających na: akordeonie, klarnetach, 

skrzypcach i kontrabasie. 

REPREZENTACYJNA ORKIESTRA DĘTA MIASTA ŁAŃCUTA 

Orkiestra pod batutą Tadeusza Chlebka uczestniczyła w 2013 roku we wszystkich 

ważniejszych uroczystościach na terenie miasta, podkreślając rangę tych wydarzeń.  

Składająca się z  40 muzyków orkiestra, uświetniała swoim wyglądem i występem uroczyste 
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przemarsze podczas obchodów świąt religijnych, patriotycznych, lokalnych. Godnie 

reprezentowała Łańcut, biorąc udział łącznie w 16 ważnych dla miasta wydarzeniach, także 

kulturalnych. 

FOTOKLUB 

W 2013 roku klub prowadzony przez instruktora fotografii Edwarda Sońskiego a skupiający 

30 pasjonatów fotografii, na bieżąco prowadził dokumentację wszystkich imprez, wystaw 

i innych inicjatyw odbywających się nie tylko w MDK, ale także na terenie miasta Łańcuta 

i powiatu. Sam instruktor wykonał szereg fotografii wykorzystanych na stronie internetowej 

MDK, Urzędu Miasta w Łańcucie, a także do różnego rodzaju wydawnictw, przewodników, 

kalendarzy, gadżetów promujących Miasta Łańcut i  „Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego”.  

FotoKlub zorganizował i brał udział łącznie w 5 wystawach fotograficznych (m.in. podczas 

Nocy Bibliotek) oraz uczestniczył w trzech plenerach: w Pieninach, Bieszczadach 

i Szczawnicy. Wszystkie inicjatywy cieszyły się ogromną popularnością, zwłaszcza III 

Konfrontacje Fotograficzne prezentujące dorobek twórczy członków FotoKlubu. Uczniowie 

Edwarda Sońskiego brali udział w wystawach i konkursach, gdzie zdobywali liczne nagrody, 

w tym I miejsce na XI Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych. Klub prowadził 

swoją stronę internetową www.fotoklub.lancut.org, która była na bieżąco aktualizowana 

przez jego członków. 

 

KINO „GABINET” 

W 2013 roku w naszym kinie odbyło się 38 projekcji filmów, z czego 13 projekcji to filmy 

produkcji polskiej. Ogółem kino „Gabinet” odwiedziło 1195 widzów. Największą frekwencję 

odnotowano podczas projekcji filmów: „Cristiada”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” oraz 

„Największy z cudów”. Coraz niższa liczba projekcji filmów, w stosunku do lat ubiegłych, 

spowodowana jest przestarzałym i nieprzystosowanym do technologii cyfrowej sprzętem. W 

ostatnich latach nastąpiła całkowita cyfryzacja kina. Kino światowe rezygnuje z produkcji 

kopii filmowych w formie analogowej, na taśmie celuloidowej, co w rezultacie skazuje kina 

w małych miastach na zagładę. W całym województwie podkarpackim większość kin została 

już scyfryzowana. Na liście kilku jeszcze niezmodernizowanych, znajduje się nasze łańcuckie 

kino „Gabinet”. 

SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA 

Funkcjonująca od 7 lat, autorska szkoła prowadzona przez Barbarę Skałbanię skupiała wokół 

siebie w 2013 roku 25 uczniów - plastycznie uzdolnione dzieci i młodzież Łańcuta i okolic. 

Czynnie w zajęciach brali udział również słuchacze ŁUTW. Uczestnicy zajęć uczyli się 

podstaw rysunku i malarstwa (zajęcia dla początkujących w soboty), pogłębiali swoją wiedzę 

i umiejętności, organizowali prezentacje własnych prac plastycznych.  

KLUB BRYDŻOWY „AS” 

Klub zrzeszał sześć dorosłych osób, które spotykały się w minionym roku 2 razy w tygodniu: 

we wtorki i czwartki,  spędzając w ten sposób swój wolny czas. 

http://www.fotoklub.lancut.org/
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GIMNASTYKA  

Przez okres 2013 roku w Miejskim Domu Kultury prowadzone były zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Jedenastoosobowa grupa spotykała się dwa razy 

w tygodniu, aby poprzez ćwiczenia leczyć wady postawy ciała u dzieci i młodzieży, a także 

zapobiegać powstawaniu nowych.  Rok 2013 zaowocował również drugą formą aktywności, 

jaką była „GIMNASTYKA 40+”. Głównym jej celem była motywacja do aktywności 

fizycznej poprzez proste, ale skuteczne ćwiczenia wzmacniające i kształtujące ciało. Program 

ćwiczeń został specjalnie dobrany do wieku uczestników, na podstawie obserwacji grupy 

i dostosowaniu intensywności do jej potrzeb. W roku sprawozdawczym w zajęciach 

„GIMNASTYKI 40+” wzięło udział ok. 115 pań, przy czym każde spotkanie gromadziło 

w murach MDK  od 10 do 20 ćwiczących. Zorganizowaliśmy także zajęcia z Nordic 

Walkingu w Filii MDK Podzwierzyniec. W spotkaniach, które odbywały się  w okresie 

wakacyjnym w każdą środę o godzinie 19:00, każdorazowo brało udział ok. 6 osób.  

Stałe zajęcia prowadzone w budynku MDK w 2013 roku: 

Zajęcia 

 

Termin Godz. zajęć Prowadzący 

Zespół taneczny Mini 

Rytm 

poniedziałek, 

piątek 

15.00-16.00 Magdalena Cwynar 

Zespół taneczny Rytm 

gr. młodsza 

poniedziałek, 

środa 

16.00-17.30 Magdalena Cwynar 

Zespół taneczny Rytm poniedziałek,środa 

piątek 

17.30-19.00 

16.00-19.00 

Magdalena Cwynar 

ZPiT Mini Łańcut wtorek 15.00-16.30 Urszula Opałka 

ZPiT Mały Łańcut 

 

wtorek,  

czwartek 

sobota 

16.30-18.00 

16.00-17.30 

10.30-12.00 

Urszula Opałka 

ZPiT Łańcut  czwartek 19.00-21.00 Zofia Byczkowska 

Zespół Ekrol czwartek 18.00-20.00 Magdalena Decowska 

Magdalena Dudek 

Kapela ludowa czwartek 18.00-20.00 Zbigniew Gisserowski 

Kompania Country piątek 17.30-22.00 Krzysztof Kozuń 

Zespół wokalny środa 15.00-18.00 Krzysztof Kozuń 

Mistrz Drugiego Planu wtorek 17.30-22.00 Krzysztof Kozuń 

ULteamAtum czwartek 19.00-21.00 Urszula Opałka 

Szkoła Rysunku i 

Malarstwa 

poniedziałek 

środa, piątek 

sobota 

8.30-11.30 

16.45-19.00 

9.00-11.30 

Barbara Skałbania 

Klub brydżowy 

 

wtorek, czwartek 16.00-21.00  

Foto-Klub piątek 15.00-20.00 Edward Soński 

Orkiestra Dęta sobota 14.00-16.00 Tadeusz Chlebek 

Gimnastyka korekcyjna środa, 

sobota 

16.30-17.15 

9.00- 9.45 

Agnieszka Dziewulak 

Gimnastyka 40+ poniedziałek, 

piątek 

19.00-19.45 

 

Agnieszka 

Dziewulak 
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PODKARPACKA AGENCJA TURYSTYCZNA 

Działająca w strukturach Miejskiego Domu Kultury, ale usytuowała w budynku Maneżu 

Podkarpacka Agencja Turystyczna cieszyła się w 2013 roku dużym zainteresowaniem. 

Dzięki oferowanym licznym folderom, materiałom reklamowym, albumom w języku 

angielskim, niemieckim, ukraińskim czy francuskim,  punkt informacji odwiedziło wielu 

turystów. W przeważającej większość byli to turyści z zagranicy, którzy oprócz 

standardowych informacji dotyczących atrakcji turystycznych Łańcuta i całego regionu, 

oczekiwali pomocy przy szukaniu oferty noclegowej i gastronomicznej, a także informacji 

dotyczących kalendarza imprez kulturalnych.  

Poprzez prowadzenie profilu na portalu społecznościowym facebook 

(www.facebook.com/patlancut), na którym umieszczane były aktualne informacje o 

imprezach kulturalnych, Agencja Turystyczna  docierała również do ludzi młodych. W 2013 

roku pomogła także przy organizacji dwóch kiermaszy świątecznych. 

9 października łańcucki punkt, jako jedyna odznaczona w tym roku instytucja w regionie, 

otrzymał trzygwiazdkowy (w czterostopniowej skali) Certyfikat Polskiego Systemu 

Informacji Turystycznej. Ogólnopolski proces certyfikacji realizowany jest przez Polską 

Organizację Turystyczną od 2010 roku. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości 

obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci 

standaryzowanych punktów współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym 

i krajowym. PAT od początku swojego istnienia współpracuje z Podkarpacką Regionalną 

Organizację Turystyczną (PROT), która w ubiegłym roku złożyła do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki projekt pt. Ujednolicenie podkarpackiego systemu informacji turystycznej, 

uwzględniający również łańcucką jednostkę. Projekt zyskał akceptację i otrzymał 

dofinansowanie. 

W roku sprawozdawczym PAT w Łańcucie odwiedziło ok. 45% z turystów zwiedzających 

Łańcut. Natomiast turyści z zagranicy to nawet 70% wszystkich odwiedzających nasze 

miasto. Największym zainteresowaniem punkt cieszył się w weekendy, w sezonie od maja do 

września, kiedy to odwiedzało go ok. 90 osób dziennie. 

  
TELEWIZJA ŁAŃCUT I INNE MEDIA PROMUJĄCE MIASTO ŁAŃCUT 

Działalność Miejskiego Domu Kultury to również szeroko pojęta promocja miasta oraz 

wszelkiej działalności kulturalnej. Poprzez prasę, telewizję, Internet informowaliśmy naszych 

odbiorców o wydarzeniach kulturalnych i sukcesach zespołów artystycznych. W 2013 roku 

wydaliśmy trzy numery „Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego” (nr 55,56,57), w których 

oprócz bloków tematycznych poszczególnych instytucji współpracujących z Urzędem 

Miasta, zamieściliśmy Animatora – blok Miejskiego Domu Kultury, informujący 

mieszkańców o wszystkich ważniejszych inicjatywach przez nas podjętych. W ubiegłym 

roku wydaliśmy także publikację pt. Plastyka nagrobna łańcuckiej nekropolii autorstwa 

Barbary Łyżki.  

http://www.facebook.com/patlancut
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Aktualizowana na bieżąco, nasza strona internetowa www.mdk.lancut.pl, była jednym z 

głównych źródeł informacji na temat wydarzeń odbywających się nie tylko na terenie MDK 

ale i całego miasta. Strona cieszyła się dużym zainteresowaniem. Drugi rok utrzymywała się 

na równym, większym niż w latach ubiegłym poziomie. Codziennie odwiedzało ją średnio 70  

internautów, średnio w miesiącu odnotowaliśmy ok 2100 wejść. Największa liczba odsłon 

przypadła na miesiąc czerwiec, gdzie zanotowano aż 2254 odwiedzin.  

TELEWIZJA ŁAŃCUT 

 

W minionym roku Telewizja Łańcut pokazała wszystkie ważniejsze wydarzenia mające 

związek z Urzędem Miasta i podlegającymi mu instytucjami kultury, sportu, oświaty i 

innych. Promowaliśmy miejskie inwestycje, uczestniczyliśmy we wszystkich obchodach 

świąt państwowych i kościelnych odbywających się w mieście, relacjonowaliśmy wszystkie 

większe imprezy, jakie odbyły się w Łańcucie. Poprzez swoją działalność przybliżaliśmy  

społeczeństwu pracę lokalnych władz i instytucji, poruszaliśmy tematykę zarówno społeczną, 

gospodarczą jak kulturalną. 

W 2013 roku wyemitowaliśmy 22 (o 4 więcej niż w roku 2012) wydań głównych Wydarzeń 

oraz 7 wydań specjalnych (o 3 więcej niż w roku 2012). Zamieściliśmy 6 Retransmisji (dwa 

razy więcej niż w 2012r.) z: Jasełek Parafialnych, Misterium Wielkanocnego „Znak Krzyża”, 

Międzynarodowego Dnia Tańca 2013, widowiska bajkowego w MDK Łańcut pt. „Królewna 

Śnieżka”, przedstawienia w Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie pt. „Szafa Babuni” oraz 

widowiska bajkowego w MDK Łańcut pt. „Kopciuszek”.  

W ramach magazynu muzycznego Wolna Scena, TV Łańcut wyemitowała koncert Alvona 

Johnsona z dnia 29 czerwca 2013. W omawianym roku udało się zrealizować dwa filmy 

dokumentalne: „Skracanie” – poświęcony łańcuckiemu fryzjerstwu połowy XX wieku oraz 

„Międzynarodowe Kursy Muzyczne” – prezentujący  historię i specyfikę tego wydarzenia. 

 

Od 23 maja 2013 materiały TV Łańcut udostępniane są za pośrednictwem darmowego kanału 

YouTube (www.youtube.com/LancutTV). Przyniosło to ze sobą korzyści, z których 

najważniejsze to: znaczne odciążenie serwera opłacanego przez Urząd Miasta Łańcuta, 

ułatwienie odbioru przez internautów (odtwarzacz video serwisu YouTube jest obsługiwany 

przez praktycznie wszystkie przeglądarki i systemy i nie wymaga instalowania przez widza 

dodatkowych sterowników czy wtyczek) oraz dostęp do dokładnych statystyk. 

Od 23 maja do 31 grudnia 2013 kanał TV Łańcut zarejestrował 25 154 wyświetleń. 

Uzyskano 45 subskrypcji kanału dokonanych przez widzów  (automatycznie informujący 

subskrybenta o nowych materiałach zamieszczonych na kanale). Filmy TV Łańcut w tym 

okresie uzyskały 70 ocen pozytywnych nadanych przez zarejestrowanych w serwisie 

YouTube użytkowników (przy 7 ocenach negatywnych). 

Najchętniej oglądanym programem TV Łańcut w 2013 roku był materiał promujący 

Motofestiwal 2013, który uzyskał 2 637 wyświetleń oraz 12 ocen pozytywnych. Na drugim 

miejscu pod względem wyświetleń znalazła się retransmisja Jasełek Parafialnych 2013 (2 114 

wyświetleń) oraz 53 wydanie Wydarzeń z dnia 5 czerwca 2013 (1 419 wyświetleń). 10 

najpopularniejszych filmów i ilość wyświetleń w okresie 23 maja do 31 grudnia przedstawia 

poniższa tabela: 

http://www.mdk.lancut.pl/
http://www.youtube.com/LancutTV
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Tabela 1 10 najpopularniejszych filmów TV Łańcut w okresie 23 maja - 31 grudnia 2013 

Film Wyświetlenia 

 

Oceny 

pozytywne 

 

Motofestiwal Łańcut 2013  
2 637 12 

TV Łańcut - Retransmisje - Jasełka 2013  
2 114 2 

TV Łańcut - "Wydarzenia" nr 53 z dnia 5 czerwca 

2013 

1 419 1 

Wydarzenia - wydanie 61 z dnia 8.11.2013 
1 164 2 

Wydarzenia TV Łańcut - wydanie 58 z dnia 

18.10.2013 

824 2 

TV Łańcut - Wolna Scena - Dni Miasta Łańcuta 

2012 

742 3 

TV Łańcut - Retransmisje - XIV Międzynarodowy 

Dzień Tańca 

737 6 

TV Łańcut - Film dokumentalny "Kowalstwo 

Boże" - ks. prałat Władysław Kenar 

722 2 

TV Łańcut - Retransmisje - Królowa Śniegu 
702 0 

Wydarzenia TV Łańcut - wyd. 64 z dnia 30 

listopada 2013 

686  

 

 

 

Materiały TV Łańcut były oglądane nie tylko w Polsce ale i poza granicami kraju. Najwięcej 

wyświetleń zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (731) oraz Stanach Zjednoczonych (537). 

Szczegółowe statystyki serwisu YouTube w okresie 23 maja – 31 grudnia 2013 dotyczące 

regionów, z których najczęściej wyświetlany był kanał TV Łańcut przedstawiają się 

następująco: 

Tabela 2 - 10 regionów geograficznych o największej liczbie wyświetleń kanału TV Łańcut 

Region geograficzny Wyświetlenia 

 

Polska 22 823 (91%) 

Wielka Brytania 731 (2,9%) 

Stany Zjednoczone 537 (2,1%) 

Francja 123 (0,5%) 

Niemcy 121 (0,5%) 

Włochy 92 (0,4%) 

Kanada 83 (0,3%) 

Irlandia 75 (0,3%) 

Holandia 50 (0,2%) 

Szwajcaria 45 (0,2%) 

Norwegia 39 (0,2%) 

Hiszpania 37 (0,1%) 

https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-4m6NHavp2Oc
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-bk9PXPj1IAY
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-XUbL9O_CbL4
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-XUbL9O_CbL4
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-8QDzngHURdY
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-gUpz86Hs1bA
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-gUpz86Hs1bA
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-Scox6IIHn3o
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-Scox6IIHn3o
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-HLSK3RQtJqo
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-HLSK3RQtJqo
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-E1kJ36K7udM
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-E1kJ36K7udM
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-ParSDqgm2fE
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-hWsHTQh4DTY
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary,dt=c,fs=15848,fe=16070,fr=lw-001,rps=7;fi=v-hWsHTQh4DTY
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Warto podkreślić że w większości nie są to wywołania przypadkowe. Wskazuje na to średni 

czas oglądania oraz bezpośrednie sygnały kierowane do redakcji TV Łańcut zza granicy. 

Od października 2013 r. regularne wydania Wydarzeń TV Łańcut emitowane były raz w 

tygodniu, czyli ponad dwa razy częściej niż w miesiącach poprzednich. Skrócono czas emisji, 

uatrakcyjniono szatę graficzną i formułę nagrań. Poruszane w programach kwestie w  roku 

sprawozdawczym w coraz większym stopniu dotyczyły zdarzeń interesujących z punktu 

widzenia mieszkańców Zrealizowaliśmy m.in. materiały dotyczące budowy autostrady A4, 

rozwoju opieki nad osobami starszymi w Łańcucie (plany budowy Podkarpackiego Ośrodka 

Geriatrii i Opieki Długoterminowej w Łańcucie), rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Woli 

Dalszej. Dzięki częstym emisjom prezentowane reportaże dotyczą aktualnych wydarzeń z 

życia miasta. Wszystko to przełożyło się na znaczący wzrost oglądalności.  

Przykładowo w okresie od 16 listopada do 15 grudnia 2013 materiały TV Łańcut obejrzało w 

sumie 6 819 osób. Dla porównania w okresie sprzed 3-4 miesięcy (15 sierpnia– 15 września) 

materiały TV obejrzało 2 484 osoby i była to w tym okresie tendencja stała. W porównaniu 

ze stanem z pierwszego kwartału 2013, pod koniec roku oglądalność materiałów TV Łańcut 

wzrosła minimum dwukrotnie. 

TV Łańcut w 2013 roku organizowała warsztaty telewizyjno – filmowe oraz spotkania z 

dziećmi i młodzieżą z Łańcuta. W ramach programu wakacyjnego MDK, redakcja TV Łańcut 

we współpracy z TV Błękitną poprowadziła trzydniowe warsztaty (19 – 21 sierpnia 2013 r.), 

w których wzięło udział 20 uczestników w wieku 7 – 18 lat. Efektem zajęć było m.in. 

zrealizowanie przez dzieci i młodzież reportażu telewizyjnego oraz filmu 

krótkometrażowego. Redakcja TV Łańcut spotkała się z dziećmi także w ramach programu 

ferii zimowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w dniu 18 lutego 2013. 

Od początku 2013 roku TV Łańcut prowadziła profil na popularnym portalu 

społecznościowym Facebook (www.facebook.com/tvlancut). Profil w 2013 roku 

zarejestrował 360 „polubień” i liczba ta wciąż rośnie. Za pośrednictwem profilu TV Łańcut 

informowała internautów o bieżących wydarzeniach z życia miasta i regionu oraz zapraszała 

do oglądania emitowanych materiałów.  

Programy emitowane przez TV Łańcut w 2013 roku były dostępne takimi drogami jak: kanał 

YouTube, strony internetowe Urzędu Miasta Łańcuta i Miejskiego Domu Kultury w 

Łańcucie, fanpage „Miasto Łańcut” oraz „TV Łańcut” na portalu Facebook. Odnośniki do 

telewizji Łańcut znaleźć można było także na takich stronach jak www.lokalny24.pl czy 

www.lancut.przemyska.pl/  

 

ŚWIETLICA PRZEDMIEŚCIE ORAZ FILIA MDK – PODZWIERZYNIEC 

Działalność świetlicy i filii Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie w roku 2013 była 

planowana z uwzględnieniem zainteresowania i potrzeb środowiska oraz współpracę z MDK 

w Łańcucie.  

 

Baza lokalowa 

Filia MDK - Podzwierzyniec 

http://www.facebook.com/tvlancut
http://www.lokalny24.pl/
http://www.lancut.przemyska.pl/
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W związku z rozpoczęciem budowy nowego obiektu filii MDK Łańcut –Podzwierzyniec 

tymczasową siedzibą filii (od 1.09.2010) były pomieszczenia przy Zespole Szkół n.1 w 

Łańcucie przy ul. Kochanowskiego 6. Baza lokalowa składa się z pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 65,11m (sala dla młodzieży, pomieszczenie instruktora, korytarz, toalety). 

Świetlica MDK- Przedmieście 

Baza lokalowa składała się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 107m (duża sala dla 

młodzieży, mniejsza sala, korytarz, toalety). 

Obsada   

W filii i świetlicy MDK zatrudniona była jedna osoby - instruktor w pełnym wymiarze czasu 

pracy (poniedziałek, środa, piątek – filia Podzwierzyniec, wtorek, czwartek – świetlica 

Przedmieście ). 

 

Współpraca ze środowiskiem 

Stałą siedzibę w Filii MDK w Łańcucie – Podzwierzyniec posiadały: 

1. Rada Osiedla Podzwierzyniec- Kąty,  

2. Ochotnicza Straż Pożarna – Podzwierzyniec,. 

3. Klub „Pań” 

4. Klub Seniora 

5. Klub Brydżowy 

Filii MDK swoją działalność opierała również o współpracę ze szkołami znajdującymi się w 

środowisku. 

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Łańcucie 

2. Zespół Szkół nr 1 w Łańcucie (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 2) 

3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Łańcucie 

 

Stałą siedzibę  w świetlicy MDK Przedmieście posiadały: 

       1.  Rada Osiedla Przedmieście 

 Świetlica MDK swoją działalność opierała również w oparciu o współpracę ze Szkołą 

Podstawową nr 3 

 

Imprezy organizowane w 2013 roku 

1. Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora 

2. Wyjazd Klubu Seniora z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Białobrzegach 

3. Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 

4. Rozgrywki w piłkarzyki 

5. „ W rytm walczyka” - choinka środowiskowa 

6. „Zimowe pejzaże” – konkurs plastyczny 

7. Najładniejsza laurka dla babci i dziadka – konkurs plastyczny 

8. „Moja walentynka” – konkurs pl. 

9. Śnieżne ludki – zabawy na śniegu 

10. Rozgrywki w Play Station 2 

11. Dzień Kobiet w klubie emeryta 

12. Pokaz  makijażu i stylizacji firmy kosmetycznej Avon- z okazji Dnia Kobiet  

13. „Pączki i faworki” – tłusty czwartek – spotkanie w klubie emeryta 

14. „Jej Portret” – konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki 

15. Dzień Dziecka – gry, konkursy, zabawy 

16.  „Nasze Bieszczady” – wycieczka klubu emeryta w Bieszczady   

17. „Spracowane Ręce” – konkurs plastyczny z okazji Dnia Ojca 

18. Nauka gry na flecie – zajęcia dydaktyczne 
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19. „ Ruch to zdrowie” – NORDIC WOKING dla pań 

20. „Plon niesiemy plon” –dożynki parafialne 

21. Rozgrywki w badmintona dla dzieci 

22. „Zwierzęta nasi przyjaciele” – konkurs plastyczny 

23.  Dożynki archidiecezjalne Haczów 2013 - udział delegacji z wieńcem 

dożynkowy 

24. „Jesień życia” – spotkanie środowiskowe z okazji Dnia Seniora  

25. „Andrzejki 2013” – wróżby, zagadki, konkursy, gry dla dzieci 

26. „Kto widział św. Mikołaja”– konkurs plastyczny na portret św. Mikołaja. 

 
Stałe formy działalności ; 

1. Gra Play Station 2  

2. Gra w Brydża – dwa razy w tygodniu  

3. Spotkania emerytów środowiskowych -  raz w miesiącu   

4.  Klub Pań – raz w miesiącu  

5. TV Cyfra +  

6. Internet 

7. Zabawy i gry stolikowe dla dzieci i młodzieży. 

 

Z wymienionych imprez organizowanych na terenie  świetlicy i filii MDK skorzystało  około 

800 osób. 

 

 

REMONTY W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE 

W Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w 2013 roku udało się wyremontować dwa 

pomieszczenia przeznaczone dla instruktorów i działu administracyjno-gospodarczego. W 

ramach prac remontowych ściągnięto boazerię ze ścian, wymieniono podłogi, zamontowano 

podwieszane sufity i pomalowano ściany. Dzięki temu nieremontowane od lat 

pomieszczenia, zyskały nowy, estetyczny wygląd, a możliwe po remoncie zmiany 

organizacyjne, wpłynęły na poprawę ich funkcjonalności. 

W związku z planowanym powstaniem w Miejskim Domu Kultury pracowni komputerowej, 

zostało przedzielone pomieszczenie zajmowane przez łańcuckie koło Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków. Wygospodarowane wnętrza wyremontowano i przystosowano 

pod pracownię, która jako jedna z czterech jednostek powstałych na terenie Miasta z wolnym 

dostępem do Internetu, została wyposażona w ramach projektu Moc Internetu-

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut. 

W celu zabezpieczenia budynku i jego terenów przed powtarzającymi się kradzieżami 

i aktami wandalizmu, w roku sprawozdawczym wykonano monitoring zewnętrzny. 


