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Miejski Dom Kultury w Łańcucie prowadzi działalność w zakresie tworzenia, 

upowszechnienia, organizowania działalności kulturalnej a także ożywiania lokalnych 

i regionalnych tradycji kulturowych w Gminie Miasto Łańcut. Placówka jest pomysłodawcą 

wielu wydarzeń kulturalnych, a także wspiera inicjatywy podejmowane przez inne jednostki, 

organizacje oraz osoby. W roku sprawozdawczym Miejski Dom Kultury prowadził także 

działalność w zakresie promocji miasta.  

W 2014 roku  Miejski Dom Kultury zorganizował i współorganizował łącznie 199 wydarzeń 

kulturalnych, w których uczestniczyło około 35 tys. osób. Na naszej scenie, jak również na 

scenie plenerowej przy Filii MDK oraz podczas Dni Miasta Łańcuta, gościliśmy wielu 

znanych i cenionych artystów. Byli wśród nich m.in.: Marek Piekarczyk, Jerzy Styczyński, 

Jan Wojdak, zespoły: Arka Noego, Luxtorpeda, Mr. Pollack, Noenovi, The Blues Experience 

oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej. Specjalnymi gośćmi byli również 

Krystyna Mazurówna, Piotr Bałtroczyk, Jan Mela, Grupa MoCarta, kabaret Ani Mru Mru. 

Miejski Dom Kultury, jako miejsce spotkań różnych grup społecznych, współpracował 

z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. 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 misteriów i jasełek parafialnych. Kontynuowaliśmy współpracę 

z Uniwersytetem Rzeszowskim i sfinansowaliśmy uczestnictwo w zajęciach trzem grupom 

małych studentów z Łańcuta i okolic Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2014 roku 

realizowaliśmy dwa programy edukacyjne Kino Szkoła oraz Młody Obywatel.  

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 oraz uroczysta 

Inauguracja Roku Akademickiego. Nasza współpraca z Galerią Maneż zaowocowała 

organizacją wielu imprez odbywających się w budynku, 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. 

W budynku MDK funkcjonowała prywatna Szkoła Muzyczna „Yamaha”, do której 

uczęszczały dzieci i młodzież, doskonalące swoje zainteresowania w dziedzinie muzyki i gry 

na instrumentach.  

Jak co roku Miejski Dom Kultury włączył się w promowanie i wspieranie wszelkich akcji 

charytatywnych. Oprócz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz współorganizowanego 

w grudniu koncertu dobroczynnego, MDK pomógł w organizacji XIII Pikniku 

Integracyjnego. 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.  

W strukturach MDK w 2014 r. prężnie funkcjonowała Galeria, pracowały cztery zespoły 

taneczne i dwa zespoły muzyczne, Podkarpacka Agencja Turystyczna otrzymała certyfikat, 

został doceniony także dorobek twórczy członków FotoKlubu oraz działalność 



2 
 

Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej a TV Łańcut notowała coraz wyższy wskaźnik 

oglądalności.  

 

IMPREZY ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI DOM 

KULTURY 

 

Lp. Data Wydarzenie 

1 5 stycznia Współorganizacja Jasełek Parafialnych, przygotowanych przez siostrę 

Albertę Borys i aktorów z łańcuckich parafii, według scenariusza Wandy 

Chotomskiej, uświetnionych oprawą muzyczno-wokalną Zespołu z parafii 

pw. Chrystusa Króla 

2 8 stycznia Organizacja jednodniowych warsztatów fotograficznych  

3 9 stycznia pomoc w organizacji (obsługa techniczna, fotograf, telewizja) II Przeglądu 

Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – 

Wychowawczych, który odbył się w Muzeum-Zamku w Łańcucie 

4 9 stycznia Spotkanie Opłatkowe ŁUTW, uświetnione występem chóru słuchaczy 

ŁUTW i zespołu szkolnego „Dzieciaki w trampkach”, a także 

przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu uczniów SP nr 3 w Łańcucie  

5 12 stycznia Po uprzednich przygotowaniach, zarejestrowaniu 193 wolontariuszy 

i zorganizowaniu Sztabu, odbył się 22 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Łańcucie, podczas którego wystąpiły lokalne 

zespoły muzyczne i taneczne (ZT RYTM, ZPiT Łańcut i ZPiT Łańcut 

Seniorzy z MDK Łańcut, ZT Fleks  z GOK w Czarnej, zespół Dzieciaki w 

Trampkach z SP3 w Łańcucie, solistki Julia Cieszyńska Zofia Opałka 

i Renata Kątnik oraz zespoły Pani K, Pozer i Hurry Up i Mistrz Drugiego 

Planu z Woli Małej) 

6 14 stycznia Pomoc w organizacji koncertu kolęd przygotowanego przez Przedszkole 

Miejskie nr 2 w Łańcucie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

7 16 stycznia X Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Z aniołami 

zaśpiewajmy”, organizowany przez Powiatowy Zespół Ognisk Pracy 

Pozaszkolnej w Łańcucie (pomoc w organizacji) 

8 19 stycznia „Rodzinne Kolędowanie” współorganizowane z Parafią pw. św. Stanisława 

Biskupa i Akcję Katolicką, na którym wystąpili m. in. Reprezentacyjna 

Orkiestra Miasta Łańcuta, Chór Cantabile, ZPiT Łańcut, Grupa Teatralna 

pod kierunkiem siostry Alberty, pracownicy MDK 

9 19 stycznia 

– 2 lutego 

W ramach programu „Ferie Zimowe 2014” w MDK dzieci i młodzież 

mogły korzystać z takich atrakcji jak: 

 konkursy plastyczne: „W oczekiwaniu na Panią Zimę”, „Ferie 

zimowe – wspomnienia, marzenia” 

 kurs tańca towarzyskiego 

 seanse bajkowe 

10 

 

25 stycznia Uroczysta 11. edycja wręczenia statuetek „Animatora Kultury” i „Sponsora 

Kultury” za rok 2013; impreza zainicjowana i zorganizowana przez 
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pracowników MDK uatrakcyjniona występami artystycznymi (ZPiT 

Łańcut, musical „Dziewczynka z zapałkami”) 

11 25 stycznia Współorganizacja XII Podkarpackiego Zimowego Pleneru Sony Alfa - 

warsztaty fotograficzne prowadzone przez Piotra Parvi (DI Team Sony) 

oraz Romana Łyko (Sony Centrum Foto Alfa) 

12 27 stycznia Organizacja warsztatów „Dzieci w kamerze – Kamera dla dzieci” 

prowadzonych przez redaktorów z TV Łańcut 

13 29 stycznia „Spotkanie z bluesem” – koncert zespołu The Blues Experience, na 

zaproszenie radnego miejskiego Jana Grabowskiego 

14 2 lutego Widowisko Jasełkowe „Do szopy hej pasterze” przygotowane przez Zespół 

Ludowy „Sonina” oraz Kapelę Biesiadką „Śwagry” z Soniny, w reżyserii 

Romana Skomry 

15 13 lutego Spotkanie z Krystynami – organizowane przez ŁUTW spotkanie 

z Krystyną Mazurówną oraz Krystyną Leśniak Moczuk. 

16 14 lutego IV Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne, zorganizowane z inicjatywy 

Foto-Klubu, działającego przy MDK, pod kierownictwem Edwarda 

Sońskiego, na których zaprezentowano prace członków koła 

fotograficznego. 

17 14 lutego Walentynkowy wieczór poetycko-muzyczny „Miłość wszystko przeżyła”, 

zorganizowany przez Małgorzatę Boćkowską i Adama Opałkę. 

18 23 lutego „Spotkanie z bluesem – ciag dalszy” koncert gitarzysty zespołu „Dżem” 

Jerzego Styczyńskiego w duecie z Urszulą Fryzką, na zaproszenie radnego 

miejskiego Jana Grabowskiego (pomoc w organizacji koncertu w MOSiR) 

19 23 lutego XVI Ogólnopolski Turniej Par Brydża Sportowego, zorganizowany przez 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego 

20 27 lutego Wieczór wspomnień o łańcuckim teatrze „Lutnia”, poprowadzony przez 

Antoniego Dariusza Dubiela 

21 9 marca Program artystyczny, pokaz fryzur, makijażu i stylizacji sylwetki ubiorem 

współorganizowany przez Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika 

w Łańcucie z okazji Święta Kobiet pt. „Dolls’ House”, uświetniony 

występami zespołu tanecznego RYTM oraz kabaretu „Tere Fere” 

22 23 marca Monolog satyryczny Piotra Bałtroczyka „Druga 50-tka Piotra Bałtroczyka” 

23 24 marca Współorganizacja uroczystych obchodów 70. Rocznicy zbrodni na rodzinie 

Ulmów w Łańcucie, podczas których została uroczyście otwarta 

i poświęcona ulica nosząca imię tej rodziny.  

24 27 marca Wieczór liryczny Adama Opałki, przy autorskim akompaniamencie 

Tomasza Frączka 

25 28 marca V Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca 

Ludowego „GARNIEC 2014”, współorganizowany 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 600 osób. 
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26 1-2 kwietnia Pomoc w organizacji IX Powiatowych Targów Edukacyjnych w Łańcucie, 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie we współpracy 

z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

27 5 kwietnia Pomoc w organizacji Regionalnych Prezentacji Chórów szkół muzycznych 

I i II stopnia, współorganizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną 

I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie i Łańcuckie Towarzystwo 

Muzyczne 

28 13 kwietnia Współorganizacja sztuki teatralnej pt. „Gdyby Chrystus nie 

zmartwychwstał…”, przygotowanej przez grupę teatralną działającą przy 

łańcuckiej Farze, w reżyserii siostry Alberty Borys (dwa spektakle) 

29 13 kwietnia IV Łańcucki Kiermasz Wielkanocny w Maneżu, połączony z pokazem oraz 

rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną 

30 29 kwietnia Spotkanie z najmłodszym zdobywcą obu biegunów polarnych oraz 

założycielem fundacji „Poza Horyzonty” Jaśkiem Melą, na zaproszenie 

Szkoły Językowej CoolSchool (promocja, pomoc w organizacji) 

31 30 kwietnia Pomoc w organizacji Dnia Flagi 

32 3 maja Współorganizacja uroczystych obchodów Narodowego Święta Trzeciego 

Maja 

33 9 maja Organizacja Dni Otwartych funduszy europejskich z łańcucką 

oczyszczalnią 

34 9 maja Pokaz diaporam cyfrowych, prezentacji multimedialnych i etiud 

fotograficznych w ramach „Nocy Bibliotek” w MBP zorganizowany przez 

członków Foto-Klubu 

35 11 maja Współorganizacja uroczystych obchodów XV Międzynarodowego Dnia 

Tańca, w którym udział brały zespoły taneczne działające na terenie 

Łańcuta, w tym zespoły działające w strukturach MDK (Impet, Ekrol, 

ZPiT Łańcut, Gracja, Fleks, Rytm, ZPiT Markusy, Iskierka); gościem 

specjalnym była grupa akrobatyczna Elite Talent Club 

36 16 maja Pomoc w organizacji debaty pt. „Co można zrobić dla Łańcuta i Ziemi 

Łańcuckiej będąc posłem do Parlamentu Europejskiego?” 

37 17 maja Uroczysty koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia ZPiT „Łańcut” oraz 15-

lecia ZPiT „Mały Łańcut”, w oprawie muzycznej w wykonaniu kapeli 

ludowej z MDK w Łańcucie pod kierunkiem Zbigniewa Gisserowskiego 

oraz Chóru Camerata z Soniny pod dyrekcją Ewy Drewniak 

38 23 maja Pomoc w organizacji uroczystych obchodów 110. rocznicy powstania 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

39 29 maja Uroczyste otwarcie Filii MDK w dzielnicy Podzwierzyniec 

40 8 czerwca Pomoc w organizacji XIII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego Osób 

Niepełnosprawnych 

41 9 czerwca Spotkanie z podróżniczką Patrycją Pitrą „Kubańska czasoprzestrzeń” 

42 27 maja – 

1 czerwca 

XXXV Przedszkolada 2014 – blok imprez dla dzieci, w ramach których 

odbyły się: 
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 konkurs recytatorski „Tobie mamo” 

 konkurs plastyczny „Mój najpiękniejszy sen” 

 konkurs piosenki dziecięcej „Świerszczykowe nutki” 

 festyn z okazji Dnia Dziecka „Zabawa, uśmiech i taniec” (m. in. 

pokazy strażackie, występy i koncerty zespołów i solistów: Rytm, 

Ekrol, „Mały Łańcut”, „CUON CUORE”, MR. POLLACK”, 

spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu Bajlandii 

z Warszawy) 

43 7 czerwca Opera „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki w wykonaniu opery 

dębickiej 

44 10 czerwca XVI Powiatowy Artystyczny Przegląd Pracy Szkolnej i Pozaszkolnej w 

Łańcucie, którego organizatorem był Powiatowy Zespół Ognisk Pracy 

Pozaszkolnej (pomoc organizacyjna) 

45 14-15 

czerwca 

Dni Miasta Łańcuta, objęte patronatem Burmistrza Miasta Łańcuta, 

w programie których znalazły się: 

 koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta – 

dyrygent Tadeusz Chlebek 

 występ zespołu wokalnego „Dzieciaki w trampkach” ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łańcucie 

 koncert zespołu „Arka Noego” 

 koncert zespołu „The Entropy” z Łańcuta 

 koncert zespołu „Compania” z Łańcuta 

 konkurs wiedzy o Mieście Łańcucie i bezpieczeństwie na drogach 

 koncert zespołu „Luxtorpeda” 

 koncert zespołów artystycznych z MDK w Łańcucie „Naszemu 

miastu” 

 recital poezji śpiewanej Katarzyny Marii Nowak  

 Koncert Promenadowy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 

Filharmonii Lubelskiej 

 koncert zespołu „Neonovi” z Rzeszowa 

46 29 czerwca 

– 

31 sierpnia 

Wakacje z MDK, podczas których zapewniono następujące atrakcje: 

 27 lipca – XV Wakacyjny Piknik Rekreacyjno-Sportowy na 

basenach MOSiR ubarwiony tradycyjnie Wyborami 

Najsympatyczniejszej Dziewczyny Lata 2014” oraz licznymi 

zawodami, grami i zabawami sportowymi 

 28 lipca – 1 sierpnia – „Akademia wyobraźni” – warsztaty 

plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez 

Jerzego Szerstobitowa, zakończone wystawą prac powarsztatowych 

 29 lipca – 1 sierpnia – „Pieniny 2014” – plener Foto-Klubu Łańcut 

 11-12 sierpnia – „Okiem obiektywu” – warsztaty filmowe dla 

dzieci w wieku 7-14 lat prowadzone przez TV Łańcut 

 28 sierpnia – „Wakacje słońcem malowane” – konkurs plastyczny 

dla dzieci 
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 Liczne seanse filmowe w Kinie „GABINET” 

47 18 lipca Pomoc w organizacji Święta Policji 

48 29 lipca – 1 

sierpnia 
Plener fotograficzny 

49 8-10 

sierpnia 
Pomoc w organizacji Motofestiwalu 2014 

50 sierpień Dofinansowanie XV Międzynarodowego Pleneru Malarsko-

Rzeźbiarskiego „Łańcut 2014” organizowanego przez Zenona Majczaka; 

51 3 września Spotkanie podsumowujące wakacyjne warsztaty filmowe 

52 4 września Wernisaż wystawy poplenerowej prac plastycznych dzieci i młodzieży 

powstałych w czasie „Wakacyjnych warsztatów muzyczno-plastycznych 

dla dzieci i młodzieży – Lipnik 2014”, zorganizowanych przez Świetlicę 

„Wzrastanie” w Łańcucie,  

53 5 września Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Rozbudowa i 

przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” 

54 8 września Współorganizacja spotkania z podróżnikiem Marianem Krzywdą na temat 

jego podróży do Iraku (miejsce Vis a Vis) 

55 13 września Wieczór liryczny „Sen nocy letniej”, współorganizowany przez Koło 

Liryczne „Wena” i „CoCo Club” w Łańcucie, w wykonaniu Adama 

Opałki, Iwony Jaworskiej, Jolanty Mach i Krzysztofa Puchały, z oprawą 

muzyczną Tomasza Frączka 

56 26 września pomoc w organizacji Przysięgi Klas Wojskowych i Policyjnych (występ 

Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej); 

57 3-30 

października 

XXXIX Łańcucka Jesień Kulturalna, w programie której znalazły się: 

 3 października –„Pięć lat z pędzlem i paletą” – wernisaż wystawy 

Grupy Malarskiej Stowarzyszenia ŁUTW 

 4 października – „Niby nic, a tak to się zaczęło” – uroczysty 

koncert z okazji Jubileuszu 5-lecia Reprezentacyjnej Orkiestry 

Dętej Miasta Łańcuta 

 12 października – „Ale Czad! czyli podróże Grupy MoCarta” 

 15 października – „Lekcja w kinie” – spektakle dla młodzieży 

szkolnej w wyk. Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina 

 25 października – „Marek Piekarczyk – akustycznie” 

 30 października – „Diabelski młyn” – spektakl dla młodzieży 

szkolnej w wykonaniu Teatru „Moralitet” z Krakowa 

58 6 

października 

Spotkanie z podróżnikiem Marianem Krzywdą na temat jego podróży na 

Wyspy Wielkanocne 

59 października Pomoc w organizacji uroczystej inauguracji roku akademickiego 

Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uświetniona występem Chóru 

słuchaczy ŁUTW oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej, akompaniującej 

przy uroczystym przemarszu; 

60 11 Plener Foto-Klubu w Beskidzie Niskim 
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października 

61 13 

października 

Obsługa multimedialna i prowadzenie Akademii Miejskiej zorganizowanej 

z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej; 

62 22 

października 

„Spotkanie z muzyką” – koncert Jana Wojdaka na zaproszenie Radnego 

Miasta Łańcuta Jana Grabowskiego 

63 24 

października 

Organizacja spotkania podsumowującego zakończenie inwestycji 

w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. 

64 11 listopada Współorganizacja uroczystych obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości,  

65 11 listopada Spektakl poetycko-muzyczny „Nostalgia Sekwany”, współorganizowany 

przez Koło Liryczne „Wena”, wyreżyserowany przez Adama Opałkę, w 

wykonaniu Iwony Jaworskiej, Jolanty Mach, Adama Opałki, Krzysztofa 

Puchały, Zbigniewa Gisserowskiego, Urszuli Opałki i Urszuli Jaworskiej, 

w oprawie muzycznej autorstwa Luizy Ganczarskiej 

66 3 grudnia Występ kabaretu Ani Mru Mru z programem „Jak się nie da, a bardzo się 

chce… to można!” 

67 6 grudnia 

 

„Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, w programie którego znalazło się 

widowisko bajkowe „Sierotka Marysia w Krainie Baśni” przygotowane 

przez pracowników MDK 

68 14 grudnia Koncert Dobroczynny „Radość Dzielenia” 2014, współorganizowany 

przez Zespół Taneczny EKROL i Stowarzyszenie GEST, charytatywnie 

dla Świetlicy „Wzrastanie” im. Jana Pawła II w Łańcucie; wyreżyserowany 

przez Magdalenę Dudek i Magdalenę Decowską, gościnnie wystąpił 

Zespół Taneczny „Gracja” oraz Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa 

69 15 grudnia Spotkanie z instruktorami pierwszej pomocy z firmy BHPL – autorami 

projektu „Mary ratownik to ja”, współorganizowane przez Niepubliczne 

Przedszkole Artystyczno-Językowe Babyland 

70 20-21 

grudnia 

Łańcucki Kiermasz Świąteczny w Maneżu, współorganizowany przez 

Podkarpacką Agencję Turystyczną w Łańcucie i Galerię w Maneżu, pod 

honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łańcuta i Starosty 

Łańcuckiego, w programie którego znalazły się m. in.: 

 kiermasz rzemiosła i rękodzieła artystycznego oraz wyrobów 

bożonarodzeniowych 

 rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Szopkę 

Bożonarodzeniową 

 praktycznie porady na temat ubierania choinki 

 Święty Mikołaj z prezentami dla najmłodszych 
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STAŁE FORMY PRACY 

 

GALERIA MDK 

W 2014 roku w ramach funkcjonowania Galerii MDK, którą opiekuje się st. inst. Aurelia 

Piekło, zorganizowano łącznie 17 wystaw, z czego 2 wystawy odbyły się w budynku Maneżu, 

przy współorganizacji Galerii Maneż. Były wśród nich wystawy znanych i cenionych 

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

fotografię. Galeria MDK zorganizowała 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”.  

Wystawy zorganizowane przez Miejski Dom Kultury w 2014 roku 

 

1. Poplenerowa wystawa fotografii Szczawnica - Sandomierz 2013 (styczeń). 

2. Wystawa Rękodzieła Artystycznego przygotowana przez Stowarzyszenie ŁUTW 

(styczeń). 

3. Wystawa IV Łańcuckich Konfrontacji Fotograficznych Foto- Klubu MDK (luty). 

4. Wystawa fotografii dorobku twórczego Zbigniewa Girszinga, dokumentującego 

zmiany zachodzące w Łańcucie na przestrzeni lat (marzec). 

5. Wystawa fotografii Karoliny Niemczak „Portret w świetle zastanym” (kwiecień). 

6. Wystawa malarstwa Wandy Przedmojskiej-Melik (maj). 

7. Wystawa prezentująca dorobek przedszkoli w roku 2014 (maj) 

8. Wystawa pokonkursowa zorganizowana w ramach konkursu plastycznego „Mój 

najpiękniejszy sen” podczas XXXV „Przedszkolady” 

9. Wystawa malarstwa Tadeusza Machowskiego (czerwiec).  

10. Wystawa prac powstałych podczas warsztatów plastycznych pn. Łańcucka Akademia 

Wyobraźni” (sierpień).  

11. Wystawa florografii Albiny Róg „Obrazy liśćmi malowane” (wrzesień). 

12. Wystawa Grupy Malarskiej Stowarzyszenia ŁUTW „Pięć lat z pędzlem i paletą” 

(październik). 

13. Wystawa prac wychowanków Świetlicy „Wzrastanie” (październik) 

14. Wystawa prac malarskich członków  sekcji plastycznej ŁUTW z okazji 5-lecia 

działalności (listopad). 

15.  Poplenerowa wystawa fotograficzna „Szczawnica – lato 2014”, organizowana przez 

Stowarzyszenie ŁUTW, w ramach projektu „Oswoić trzecią młodość” (listopad). 

 

     Wystawy współorganizowane przez MDK i Galerię Maneż  

1. Pokonkursowa wystawa palm wielkanocnych  

2. Pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych oraz ozdób choinkowych  
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ZESPOŁY TANECZNE 

W okresie sprawozdawczym w MDK pracowały cztery zespoły taneczne, reprezentujące 

różne grupy wiekowe i różne kategorie tańca. Ogółem w zespołach pracowało około 152 

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 2014 r. pracowało ok. 60 osób w wieku od 6 do 19 lat, 

które tańczyły w trzech grupach wiekowych. Rytm w roku sprawozdawczym odtańczył 15 

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

wyróżnienia, w tym: 

- nagroda Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki ‘Orfeusz” we Włoszech, 

- III miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Mołogoszczu, 

- III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Współczesnego „Kontrasty” w Mielcu, 

- wyróżnienie na III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium” – Krosno 2014. 

 

Zespół Tańca Estradowego Ekrol 

Zespół Tańca Estradowego Ekrol, kierowany przez Magdalenę Decowską oraz Magdalenę 

Dudek, to zespół z tradycjami, istniejący od 37 lat. Tworzy go 37 osób, podzielonych na dwie 

grupy taneczne: Ekrol –  reprezentacja oraz Mini Ekrol. W 2014 roku zespół wystąpił 10 razy 

na różnych imprezach, w tym m.in. w  Miejskim Domu Kultury w Rzeszowie podczas 

Międzynarodowego Dnia Tańca, w Łańcucie podczas XV Międzynarodowego Dnia Tańca. 

23 maja Zespół Tańca Estradowego EKROL był gościem specjalnym na Gali "Laurus 

Aurerus" Uniwersytetu Rzeszowskiego a we wrześniu zespół  prezentował program 

artystyczny węgierskiej publiczności w zaprzyjaźnionym mieście Baktalorenthaza. W roku 

sprawozdawczym zostały uszyte stroje do układu „Bon voyage”. 

Zespół Pieśni i Tańca Mały Łańcut 

Kierownikiem i choreografem ZPiT Mały Łańcut jest Urszula Opałka. W 2014 roku dwie 

grupy taneczne skupiały  32 osoby - dzieci i młodzież  w wieku od 6 do 17 lat. Zespół Mały 

Łańcut wykonując polskie tańce narodowe, wiązanki tańców i pieśni ludowych a także tańce 

innych narodów, wystąpił w ubiegłym roku ok. 14 razy, w tym na XI Międzynarodowym 

Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży „Tęcza” w Ełku. W roku sprawozdawczym 

powstała suita „Tańce i pieśni górali orawskich”, do której zostały uszyte stroje, częściowo 

pokryte z funduszy MDK. 

Zespół Pieśni i Tańca Łańcut  

Zespół Pieśni i Tańca Łańcut prowadzony przez choreografa panią Zofię Byczkowską 

a kierowany przez Janusza Sochę w okresie sprawozdawczym skupiał 23 osoby. Zespół 

prezentując polskie tańce narodowa i regionalne tańce ludowe wystąpił w 2014 r. ok. 17 razy 
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na licznych imprezach okolicznościowych, festynach rodzinnych czy dożynkach, zarówno 

w kraju jak i zagranicą, w tym wystąpił na Węgrzech w miejscowości Balmazujvaros na 

zaproszanie burmistrza tegoż miasta z okazji jubileuszu 25-lecie nadania praw miejskich. 

ZPiT Łańcut reprezentował nasze miasto na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych pt „Gdzie 

różne kultury się spotykają” w miejscowości Ajak na Węgrzech i miejscowości Neum 

w Bośni i Hercegowinie. Zespół wystąpił w auli Politechniki Rzeszowskiej z okazji 

jubileuszu 45-lecia powstania ZPiT Połoniny. 

 

ZESPOŁY MUZYCZNE 

W 2014 roku w MDK funkcjonowały dwa zespoły muzyczne: Kompania i Duet. W skład 

zespołów 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 2014 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 2014 roku we wszystkich 

ważniejszych uroczystościach na terenie miasta, podkreślając rangę tych wydarzeń.  

Składająca się z  40 muzyków orkiestra, uświetniała swoim wyglądem i występem uroczyste 

przemarsze podczas obchodów świąt religijnych, patriotycznych, lokalnych. Godnie 

reprezentowała Łańcut, biorąc udział łącznie w 17 ważnych dla miasta wydarzeniach, także 

kulturalnych. Orkiestra w 2014 roku zdobyła I miejsce na XV Podkarpackiej Paradzie 

Orkiestr Dętych – Tyczyn 2014 oraz I miejsce XII Edycji Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu 

Łańcuckiego. 

KOŁO LIRYCZNE WENA 

Koło Liryczne Wena powstało początkiem 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie,  

z inicjatywy Adama Opałki, skupiając pięcioro poetów z Łańcuta. Od początku istnienia 

poeci należący do Koła sami prezentują swoją poezję podczas licznych wieczorów poetycko-

muzycznych. Przygotowywane spektakle liryczne wzbogacane są zawsze o kompozycje 

muzyczne, muzykę na żywo i  śpiew oraz inne formy artystyczne. Wena w 2014 roku 

zorganizowała 9 wieczorów poetycko-muzycznych, mających charakter spektakli lirycznych 

m.in. Miłość Wszystko Przeżyła- walentynki, Sen Nocy Letniej-pożegnanie lata, Nostalgia 

Sekwany – 11 listopada. W 2014 roku powstała i została wyemitowana w Radio Rzeszów 

również Walentynkowa audycja Anny Leśniewskiej- o małżeństwach z pasją i wieczorach 

poezji – Urszula Opałka i  Adam Opałka. 
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FOTOKLUB 

W 2014 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 10 wystawach fotograficznych (m.in. podczas 

Nocy Bibliotek, Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych) oraz uczestniczył w dwóch 

plenerach: w Beskidzie Niskim i Szczawnicy. Wszystkie inicjatywy cieszyły się ogromną 

popularnością, zwłaszcza IV Konfrontacje Fotograficzne, prezentujące dorobek twórczy 

członków FotoKlubu. Uczniowie Edwarda Sońskiego brali udział w wystawach i konkursach, 

gdzie zdobywali liczne nagrody, w tym wyróżnienie na XII Podkarpackich Konfrontacjach 

Fotograficznych. Klub prowadził swoją stronę internetową www.fotoklub.lancut.org oraz 

fanpage’a , które były na bieżąco aktualizowana przez jego członków.  

 

 

KINO „GABINET” 

W 2014  roku w naszym kinie odbyło się 38 projekcji filmów, z czego 13 projekcji to filmy 

produkcji polskiej. Ogółem kino „Gabinet” odwiedziło 1685 widzów. Największą frekwencję 

odnotowano podczas projekcji filmów: „Ziemia Maryi”, „Wymyk” oraz „Trzech zbójców”. 

Kino Gabinet w 2014 roku uczestniczyło w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Programie 

Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Jest to projekt złożony z różnorodnych form 

edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji 

medialnych wśród przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.   

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 8 lat, autorska szkoła prowadzona przez Barbarę Skałbanię skupiała wokół 

siebie w 2014 roku 25 uczniów - plastycznie uzdolnione dzieci i młodzież Łańcuta i okolic 

oraz osoby dorosłe. Czynnie w zajęciach brali udział również słuchacze ŁUTW 

(poniedziałek). Uczestnicy zajęć uczyli się podstaw rysunku i malarstwa (zajęcia dla 

początkujących w soboty), pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności (wtorek), organizowali 

prezentacje własnych prac plastycznych.  

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

GIMNASTYKA  

Przez okres 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie  prowadzono zajęcia 

z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Dziewięcioosobowa grupa spotykała się 

początkowo 2 razy  w tygodniu, jednak w połowie roku jedne zajęcia przeniesiono do Filii 

MDK Podzwierzyniec, gdzie przyciągnęły one szóstkę dzieci. 

W 2014 roku w murach MDK funkcjonowała również  druga forma aktywności fizycznej, 

skierowana do Pań po 40-ce.  Mowa tu o  „GIMNASTYCE 40+”.  Zajęcia odbywały się 

2 razy w tygodniu, a pod koniec roku rozszerzyły swój zasięg o nowo otwartą Filię 

Podzwierzyniec. Głównym celem gimnastyki  była motywacja do aktywności 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. 

170 pań, przy czym każde spotkanie gromadziło w MDK od 10 do 22 ćwiczących. 

 

Stałe zajęcia prowadzone w budynku MDK w 2014 roku: 

 

Zajęcia Termin Godz. zajęć Prowadzący 

Zespół taneczny Rytm 

gr. młodsza 

poniedziałek, 

środa 

15.00-16.30 Magdalena Cwynar 

Zespół taneczny Rytm 

gr. średnia 

środa,  

piątek 

16.00-17.30 Magdalena Cwynar 

Zespół taneczny Rytm 

gr. starsza 

poniedziałek, 

środa 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

Magdalena Cwynar 

ZPiT Mały Łańcut 

 

wtorek,  

czwartek 

sobota 

16.30-18.00 

16.00-17.30 

10.30-12.00 

Urszula Opałka 

ZPiT Łańcut  środa 19.00-21.00 Zofia Byczkowska 

Kapela ludowa poniedziałek 18.00-20.00 Zbigniew Gisserowski 
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Kompania  piątek 17.30-22.00 Krzysztof Kozuń 

Duet wtorek 17.30-22.00 Krzysztof Kozuń 

Szkoła Rysunku i 

Malarstwa 

Poniedziałek 

wtorek 

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 

Zajęcia rytmiczno-

taneczne 

czwartek 15.30-16.30 Anna Ganczarska 

 

PODKARPACKA AGENCJA TURYSTYCZNA 

 

 PAT - Podkarpacka Agencja Turystyczna działająca w strukturach MDK w Łańcucie, 

mieści się w hali Maneż - miejscu, które dostosowane jest do obsługi ruchu turystycznego. 

Działalność PAT to informowanie o atrakcjach i walorach turystyczno-kulturalnych, 

krajoznawczych i rekreacyjnych, nie tylko miasta Łańcuta, ale i całego regionu 

podkarpackiego. Dysponujemy informacjami o bazie hotelowej, gastronomicznej, rozkładach 

jazdy PKP, PKS, BUS, biurach turystycznych a także lokalizacji podobnych centrów 

informacji turystycznych na terenie całego Podkarpacia. W PAT znajdują się wydawnictwa 

przedstawiające i promujące zarówno Łańcut, jak i cały region Podkarpacki. Są to albumy, 

przewodniki, książki, plany, mapy i widokówki. Materiały te otrzymujemy głównie od 

Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (której 

jesteśmy członkami), Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia-

Procarpathia, ale tez bezpośrednio z miejsc ciekawych turystycznie (zamki, muzea, 

skanseny). Turyści mogą uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio w PAT,  jak i za 

pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i profilu na portalu społecznościowym 

facebooka www.facebook.com/patlancut, na którym umieszczamy informacje o ciekawych 

wydarzeniach i imprezach kulturalnych jakie będą miały miejsce w naszym mieście i całym 

województwie podkarpackim. 

Sezon turystyczny 2014 rozpoczęliśmy wydaniem informatora turystycznego o Łańcucie. 

Pozycja ta powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym Wrzesława Żurawskiego, 

http://www.facebook.com/patlancut
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Teresy Bagińskiej – Żurawskiej, Edyty Kucaby - Łyszczek, Bożeny Lauzer, Jana 

Żurawskiego. Książka prezentuje historię miasta, jego atrakcje turystyczne, bazę hotelową 

i gastronomiczną, adresy i numery telefonów przydatne zarówno turystom, jak i mieszkańcom 

miasta. Uczestniczyliśmy również w powstaniu publikacji "Powiat Łańcucki". 

Podkarpacka Agencja Turystyczna w Łańcucie w partnerstwie z Podkarpacką Regionalną 

Organizacją Turystyczną i 13 innymi certyfikowanymi jednostkami Informacji Turystycznej 

z woj. podkarpackiego złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turstyki pn. "Ujednolicenie 

wizualizacji podkarpackiego systemu informacji turystycznej". Uzyskane dofinansowanie 

wyniosło 47 400 zł a wartość całości projektu to 95 tys. zł. 

Założeniami projektu było: 

1.Wizualizacja biur Informacji Turystycznej – jednolita kolorystyka ścian, witryn 

z materiałami promocyjnymi, propozycja umieszczenia logo danego miasta wraz z logo 

województwa podkarpackiego. 

2.Ujednolicenie materiałów promocyjnych – kolorystyka, format materiałów promocyjnych, 

torebki na materiały promocyjne, oznakowanie punktów informacji turystycznej. 

3. Ujednolicenie standardów obsługi klientów – szkolenie z zakresu obsługi klienta, odzież 

dla pracowników (koszulki z logo woj. Podkarpackiego). 

Projekt został zakończony we wrześniu 2014, wszystkie cele zostały zrealizowane. 

16 listopada 2014 łańcucki punkt informacji turystycznej otrzymał trzygwiazdkowy 

(w czterogwiazdkowej skali) Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

Podkarpacka Agencja Turystyczna brała udział w organizacji: 

- dwóch kiermaszy świątecznych (Maneż) 

- cyklu spotkań z podróżnikiem (restauracja Vis a Vis) 

 

W roku sprawozdawczym PAT w Łańcucie odwiedziło ok. 60% turystów zwiedzających 

Łańcut, natomiast turyści z zagranicy to nawet 75%. Największym zainteresowaniem punkt 

cieszył się w weekendy i dni świąteczne w sezonie od maja do września, kiedy to odwiedzało 

nas ponad 100 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 2014 roku 

wydaliśmy cztery numery „Łańcuckiego Biuletynu Miejskiego” (nr 58,59,60,61), 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. Łańcut. Informator turystyczny oraz broszurę informacyjną dla turystów. 

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 z roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Codziennie 

odwiedzało ją średnio 88  internautów, średnio w miesiącu odnotowaliśmy ok 2672 wejść. 

Największa liczba odsłon przypadła na miesiąc czerwiec, gdzie zanotowano aż 3260 

http://www.mdk.lancut.pl/
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odwiedzin w miesiącu (108 odwiedzin dziennie). Z początkiem października 2014 roku 

powstał nowy fanpage Projektowo- łańcuckie inicjatywy, dzięki któremu mieszkańcy mogą 

na bieżąco śledzić wszystkie inicjatywy podejmowane przez MDK. 

TELEWIZJA ŁAŃCUT 

 

W minionym roku Telewizja Łańcut pokazała wszystkie ważniejsze wydarzenia mające 

związek zarówno z miastem jak i z Urzędem Miasta oraz 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 i sportową. 

 

Rok 2014, to zdecydowanie najlepszy rok w ciągu kilkuletniej działalności Telewizji Łańcut. 

W 2014 roku wyemitowaliśmy 39 (o 17 więcej niż w roku 2013) wydań głównych Wydarzeń 

oraz 16 wydań specjalnych, zapowiedzi, informacji dnia (o 9 więcej niż w roku 2013). 

Zamieściliśmy 27 Retransmisji (prawie pięć razy więcej niż w 2013r.): Jasełka Parafialne, 

Rodzinne Kolędowanie, Musical „Dziewczynka z zapałkami”, Koncert Laureatów 

Ogólnopolskich Przesłuchań – PSM w Łańcucie, Ogólnopolski Turniej w skokach na 

trampolini, Misterium Wielkanocnego „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał”, Debata z 

kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego w MDK, Międzynarodowy Dzień 

Tańca 2014, Floribeth Mora Diaz w Łańcucie, Jubileusz ZPiT „Łańcut” i „Mały Łańcut”, 53. 

Muzyczny Festiwal w Łańcucie, przedstawienie „Czerwone kapturki” w wykonaniu 

rodziców, nauczycieli i uczniów ze SP nr 3 w Łańcucie, Konferencja podsumowująca projekt 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”, Jubileusz RODMŁ – 

koncert galowy; wieczory poetycko – muzyczne: Sen Nocy Letniej, Nostalgia Sekwany, 

Opowieści liryczne; I i II Sesję Rady Miasta Łańcuta VII Kadencji; Konkurs piosenki 

„Wygraj szansę”; widowisko bajkowe w MDK Łańcut pt. „Sierotka Marysia w krainie baśni” 

oraz Koncert Dobroczynny „Radość dzielenia”. W retransmisjach znalazły się także: mecz 

Polska – Brazylia rozegrany w lipcu na łańcuckiej hali MOSiR oraz dwa (2) mecze PTG 

Sokół Łańcut i dwa (2) mecze SPAR Łańcut Futsal Team.  

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

„My Bike” a także  fragmenty koncertów: Marka Piekarczyka (październik, MDK) oraz Jana 

Wojdaka (październik, MDK). Udało się również zarejestrować i udostępnić szerszej 

publiczności fragmenty koncertów z Dni Miasta Łańcuta 2014 oraz Motofestiwalu Łańcut 

2014.  

 

Przez cały rok 2014 materiały TV Łańcut udostępniane były za pośrednictwem darmowego 

kanału YouTube (www.youtube.com/LancutTV). Już w roku 2013 telewizja zaczęła tam 

zamieszczać swoje materiały, co przyniosło zdecydowane 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. 

http://www.youtube.com/LancutTV
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Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 kanał TV Łańcut zarejestrował 131 164 wyświetleń, co 

dało szacowany czas oglądania 546 975 min. Uzyskano 192 subskrypcji kanału dokonanych 

przez widzów (automatycznie informujący subskrybenta o nowych materiałach 

zamieszczonych na kanale). Filmy TV Łańcut w tym okresie uzyskały 270 ocen pozytywnych 

(o 200 więcej niż w roku 2013) nadanych przez zarejestrowanych w serwisie YouTube 

użytkowników (przy 39 ocenach negatywnych). 

 

Info. 10 filmów najlepiej ocenionych przez zarejestrowanych użytkowników YouTube 

 

 
 

Najchętniej oglądanym programem TV Łańcut w 2014 roku był materiał informujący  

o skutkach zniszczeń, spowodowanych przez nawałnice, która przeszła przez nasz region w 

nocy z 13/14 sierpnia 2014 r. z liczbą 7 028 wyświetleń i 13 ocen pozytywnych. Na drugim 

miejscu pod względem wyświetleń znalazł się materiał promujący Motofestiwal 2014, który 

uzyskał 6 180 wyświetleń oraz 15 ocen pozytywnych. Na kolejnych miejscach uplasowały 

się: Musical "Dziewczynka z zapałkami" 4 946, Mecz Polska – Brazylia cz. ½ 3 089, wydanie 

Wydarzeń z dnia 9 stycznia 2014 r. 2 923 wyświetleń.    

10 najpopularniejszych filmów i ilość wyświetleń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 

r. przedstawia poniższa informacja: 
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Materiały TV Łańcut były oglądane nie tylko w Polsce ale i poza granicami kraju. Najwięcej 

wyświetleń zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (3 071) oraz Stanach Zjednoczonych (2 320).  

Szczegółowe statystyki serwisu YouTube w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 dotyczące 

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

następująco: 

 

Info. 10 regionów geograficznych o największej liczbie wyświetleń kanału TV Łańcut 

 

 

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. 

Przez cały 2014 r. regularne wydania Wydarzeń TV Łańcut emitowane były raz w tygodniu. 

Poruszane w programach kwestie w roku sprawozdawczym w jeszcze większym stopniu niż 

w latach poprzednich dotyczyły zdarzeń interesujących z punktu widzenia mieszkańców. 

Zrealizowaliśmy m.in. materiały dotyczące: budowy autostrady A4, przebudowy i remontów 

lokalnych dróg, rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej, modernizacji Ciepłowni 

Łańcut, informowaliśmy o nowych inwestycjach oraz inicjatywach podejmowanych zarówno 

przez mieszkańców jak również instytucje miejskie. Mówiliśmy o sukcesach i problemach 

łańcuckich szkół, przedszkoli oraz innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. 

Relacjonowaliśmy ważniejsze wydarzenia z Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz prywatnych 

przedsiębiorstw znajdujących się na terenie miasta. Wyjeżdżaliśmy także do innych miast aby 

na bieżąco informować o wydarzeniach i osobach bezpośrednio związanych z Łańcutem. 

Dzięki częstym emisjom prezentowane reportaże dotyczą aktualnych wydarzeń z życia 

miasta. Wszystko to ciągle przekłada się na systematyczny wzrost oglądalności.  

 

Tradycją stało się organizowanie przez TV Łańcut warsztatów telewizyjno – filmowych dla 

dzieci i młodzieży. W ramach zajęć organizowanych na ferie zimowe, 27 i 30 stycznia 2014 r. 

dzieci z Łańcuta miały okazję wziąć udział w zajęciach pod hasłem „Dzieci w kamerze – 

Kamera dla dzieci”. Celem mini-warsztatów skierowanych do uczniów szkół podstawowych 

było obudzenie ciekawości pracą dziennikarza, operatora kamery, aktora czy reżysera. 



18 
 

Jednym z wyzwań dla młodych filmowców było stworzenie scenorysu - czyli scenariusza 

w formie komiksu.  

Natomiast wakacyjne warsztaty filmowe „Okiem obiektywu”, przybrały zdecydowanie 

większą i dłuższą formę pracy z dziećmi i młodzieżą łańcucką. Blisko czterdziestu młodych 

adeptów sztuki filmowej w wieku od 7 do 14 lat, poznawało podstawowe sprzęty z jakimi 

pracuje operator kamery, sami też mogli spróbować swoich sił jako dźwiękowiec czy 

kamerzysta. Wspólnie opracowano kilkadziesiąt scenariuszy do krótkometrażowego filmu, 

a wybrane cztery zostały zekranizowane.  

Zajęcia odbywające się w Filii MDK na Podzwierzyńcu miały charakter telewizyjny. 

Wspólnie przygotowano dwa reportaże od podstaw – zaczynając od zapowiedzi w studiu, 

przez wywiady, na nagraniu reporterskiego komentarza kończąc. 

Dzięki takim warsztatom dzieci uczyły się, że funkcjonowanie planu filmowego czy 

realizacja programów telewizyjnych opiera się na wspólnym wysiłku wielu ludzi, których 

w gotowym materiale nie dostrzeżemy. Przekonały się też, jak dużo czasu i pracy potrzeba, 

żeby udało się zrealizować nawet krótki, jednominutowy film.  

Wszystkie materiały zrealizowane podczas wakacyjnych warsztatów dostępne są w wersji 

online na kanale YouTube TV Łańcut.  

 

Od roku 2013 roku TV Łańcut prowadziła profil na popularnym portalu społecznościowym 

Facebook (www.facebook.com/tvlancut). Profil w 2014 roku zarejestrował 1 245 „polubień” 

(cztery razy więcej niż w roku 2013) i liczba ta wciąż rośnie, co pokazuje poniższa informacja 

pobrana ze strony www.facebook.com/tvlancut. Na koniec roku 2014 uzyskaliśmy łącznie 

1605 polubień, co wyraźnie przekłada się na coraz większe zainteresowanie, w szczególności 

młodych odbiorców, naszymi informacjami.   

 

 
 

Za pośrednictwem profilu, TV Łańcut informowała internautów o bieżących wydarzeniach  

z życia miasta i regionu oraz zapraszała do oglądania emitowanych materiałów.  

W poprzednim roku można było zauważyć zdecydowany wzrost oglądalności naszych 

materiałów (w szczególności „Wydarzeń”). Należy zaznaczyć, że filmy oglądane za 

pośrednictwem Facebooka, nie są wliczane w statystykach YouTube. Tak więc liczba osób do 

http://www.facebook.com/tvlancut
http://www.facebook.com/tvlancut
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których statystycznie docieramy kreuje się w granicach kilku tysięcy (od 3 do 5 tysięcy 

odbiorców).   

 

YouTube i Facebook, to nie jedyne drogi dostępu do naszych materiałów. W 2014 roku  

TV Łańcut podjęła współpracę z łańcucka firmą MAT-SAT, dzięki czemu można nas oglądać 

w każdy weekend (sobota, niedziela) w telewizji kablowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

jesteśmy jeszcze bliżej mieszkańców, szczególnie osób starszych, które niechętnie odnajdują 

informacje w Internecie.  

Przypomnijmy, że programy emitowane przez TV Łańcut w 2014 roku były dostępne także 

poprzez strony internetowe Urzędu Miasta Łańcuta i Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie 

oraz fanpage „Miasto Łańcut”. Odnośniki do telewizji Łańcut znaleźć można było także na 

takich stronach jak www.lancut.gada.pl, www.lokalny24.pl czy www.lancut.przemyska.pl   

 

FILII MDK ŁAŃCUT – PODZWIERZYNIEC 

 

Filia MDK – Podzwierzyniec realizuje zadania statutowe w zakresie wychowania, edukacji 

i rozpowszechniania kultury w naszym środowisku. Prowadzimy systematyczne otwarte 

zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede wszystkim na 

terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutują się również z sąsiednich gmin. W 2014 

w Filii odbyło się wiele imprez, pokazów, spotkań, wystaw i konkursów, warsztatów, zabaw  

zdobywając sobie tym wielu sympatyków i stałych bywalców. Filia MDK stale współpracuje 

z Przedszkolem Miejskim nr 3 oraz ze szkołami znajdującymi się w najbliższej okolicy, 

tj. Zespołem Szkół nr 2 oraz Zespołem Szkół nr 1. W związku z budową nowej siedziby Filii 

MDK Podzwierzyniec, do 28 maja 2014r. tymczasową siedzibą Filii były pomieszczenia 

w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie przy ul. Kochanowskiego 6, o łącznej powierzchni 

65,11 m2. Działalność merytoryczna była w tym miejscu znacznie ograniczona.  29 maja 2014 

roku Filia MDK Łańcut-Podzwierzyniec oficjalnie rozpoczęła działalność w nowo 

wybudowanym obiekcie, większym, nowoczesnym w pełni wyposażonym i dostosowanym na 

działalność kulturalno-oświatową, przystosowanym również do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Spełniając potrzeby dzielnicy Podzwierzyniec, pełni rolę integracji 

lokalnej społeczności. Budynek posiada salę konferencyjną, salę widowiskową na 220 osób, 

pracownię komputerową oraz studio TV Łańcut. Łączna powierzchnia budynku przeznaczona 

na działalność kulturalną to 750 m2. W budynku znalazła miejsce również Filia Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łańcucie. Zajęcia odbywające się w budynku Filii obejmują 

aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, zajęć ruchowych (fitness, zumba, 

gimnastyka 40+, gimnastyka korekcyjna),  warsztatów artystycznych, oraz kół i klubów 

działających w naszej placówce. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych 

tj. zgrupowanych w kołach, klubach i grupach, jak i biernych tj. odbiorców produktów 

działalności artystycznej tworzonej jako prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, zabawy 

taneczne. Współpraca ze środowiskiem 

Stałą siedzibę w Filii MDK Podzwierzyniec posiadają: 

1.Rada Osiedla Podzwierzyniec-Kąty 

2.Ochotnicza Straż Pożarna Podzwierzyniec 
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3.Klub Seniora  

4.Klub Szachowy 

5.Klub Brydżowy 

6.Studio TV Łańcut 

7.Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 

8.Związek Harcerstw Rzeczpospolitej 

        

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Filię MDK Podzwierzyniec 

1.  8 stycznia – „Podzielmy się opłatkiem” – spotkanie Klubu Seniora, 

2. 20 stycznia - 2 lutego - Ferie Zimowe , w ramach których zorganizowane zostały: 

 „Laurka dla babci i dziadka” – konkurs plastyczny 

  „Moja choinka” – konkurs plastyczny 

  „Świat bajek”  – gry, konkursy, zagadki, quizy 

 „Zostań mistrzem” – rozgrywki w Play – Station 2 

 „Hej kolęda, kolęda” - konkurs muzyczny, 

3. 13 lutego – „Serce dla serca” – walentynkowy  konkurs plastyczny, 

4. 18 lutego – „Ruch to zdrowie” – rozgrywki w tenisa stołowego, 

5. 6 marca – „Być kobietą”– Dzień Kobiet, w tym pokaz kosmetyków firmy Mary-Kay, 

6. 9 marca–  Dzień Kobiet w Klubie Seniora (zorganizowany wyjazd do teatru w Rzeszowie), 

7.  11 kwietnia – „Piękno w wiklinie zaklęte” warsztaty wikliniarskie dla dzieci, 

8. 11- 13 kwietnia – Kiermasz Wielkanocny, 

9. 24 maja – „Matce w podzięce” – koncert pieśni Maryjnych (Zespół Śpiewaczy 

z Krzemienicy, Chór „Fraza” z Kosiny, Kameralna Orkiestra Dęta z Soniny, Chór „Cantabile” 

ŁUTW z Łańcuta), 

10. 29 maja – Uroczyste otwarcie Filii MDK, 

11. 1 czerwca – „Zabawa, uśmiech, taniec” – festyn z okazji Dnia Dziecka (m. in. pokazy 

strażackie, występy i koncerty zespołów i solistów: Rytm, Ekrol, „Mały Łańcut”, „CUON 

CUORE”, MR. POLLACK”, spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu Bajlandii 

z Warszawy), 

12. 23 czerwca – Zakończenie roku szkolnego z Przedszkolem Miejskim nr 3, 

13. 25 czerwca – „Zawsze aktywni” – wycieczka Klubu Seniora Kraków-Wieliczka, 

14. 29 czerwca – „Witajcie Wakacje” – dyskoteka, gry, zabawy, 

15. 09 lipca – „I Ty możesz zostać mistrzem” - rozgrywki w tenisa stołowego, 

16. 10 lipca – „W rytm walczyka” – warsztaty taneczne,  

17. 05 sierpnia – „Wakacyjne Marzenia” – konkurs plastyczny, 
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18. 13-14 sierpnia  -  „Okiem obiektywu” – warsztaty filmowe dla dzieci w wieku 7-14 lat 

prowadzone przez TV Łańcut, 

19. 18 sierpnia – „Plon niesiemy plon” – spotkanie dożynkowe,  

20. 19 sierpnia  – „Kalambury” – zabawa w przysłowia dla najmłodszych, 

21. 21 sierpnia – „W krainie bajek” – wspólne czytanie bajek, 

22. 23 sierpnia  – „Żegnajcie wakacje” – piknik rodzinny, 

23. 27 sierpnia  – Rozgrywki w szachy i warcaby dla dzieci i młodzieży, 

24. 29 sierpnia  – „Wspomnienia z wakacji” – konkurs plastyczny, 

25. 31 sierpnia   - Dożynki Archidiecezjalne – wyjazd delegacji 

26. 6 września  – Sienkiewiczowskie Narodowe Czytanie (wspólnie z MBP), 

27. 12 września  – „Malarstwo, rysunek, projektowanie” – wernisaż wystawy Liliany 

Zielińskiej, 

28. 25 września – Anna Czerwińska-Rydel – spotkanie z pisarzem (wspólnie z MBP), 

29. 27 września  – Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych, 

30. 2 października  – Drabik Wiesław – spotkanie z pisarzem (wspólnie z MBP), 

31. 10 października – „Krasiczyn w malarstwie” – wernisaż wystawy ŁUTW, 

32. 16 października  – Otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Ulmów z Markowej, 

33. 17-18 października  – Konferencja Instruktorów ZHR, 

34. 23 października  – „Nie bójmy się jesieni” – Dzień Seniora – koncert i zabawa dla 

seniorów, 

35. 09 listopada  – Wieczór Pieśni Patriotycznych z okazji 11 listopada, 

36. 21 listopada  – „Lekcja dobrego wychowania” – cykl twórczości teatrów amatorskich, 

37. 22 listopada  – „Pierwszy cud Filipa z Smaldone” – teatr osób niesłyszących, 

38. 29 listopada  –  „Wróżby i kabały” Zabawa andrzejkowa dla dzieci, 

39. 29 listopada  – Zabawa andrzejkowa dla dorosłych, 

40. 05-18 grudnia  – Warsztaty Tradycyjnych Ozdób Bożonarodzeniowych, 

41. 9 grudnia – spotkanie ze św. Mikołajem, 

42. 09 grudnia - 31 stycznia  – „Święta dobrych życzeń” - wystawa świąteczna 

,bożonarodzeniowa współorganizowana przez Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Łańcucie, 

43. 21 grudnia  – „Wigilia 2014” -  Pierwsze Środowiskowe Spotkanie Wigilijne. 

 

Nowo wybudowany obiekt Filii MDK mimo małej obsady instruktorskiej,  w  roku 2014 

został  100 % wykorzystany  i dobrze służył  lokalnej  społeczności. Proponowane formy 
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kulturalno-oświatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno tych młodszych 

odbiorców, jak i tych nieco starszych.    

 

Harmonogram stałych  zajęć w Filii MDK Łańcut-Podzwierzyniec w 2014 roku 

Dzień tygodnia godzina Zajęcia 

Poniedziałek     

Wtorek  16.00 – 18.00 

16.45 – 19.00 

16.30 – 17.15 

19.00 – 20.00 

Klub Szachowy 

J. Angielski - Promar 

Gimn. korekcyjna dla dzieci 

Gimnastyka 40+ 

Środa   

1-sza środa miesiąca 

15.00 – 20.00 

10.00 – 12.30 

16.00 – 17.00 

Klub Brydżowy 

Klub Seniora 

Zajęcia rytmiczno-taneczne 

Czwartek  

 

 

 

1-wszy czwartek miesiąca 

16.00 – 18.00 

16.30 – 18.30 

17.00 – 18.00 

18.30 – 20.00 

17.00 

20.00 – 21.00 

Klub szachowy 

Zespół taneczny Ekrol 

Kółko plastyczne 

Grupa akrobatyczna 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Fitness 

Piątek  14.00 – 20.00 

15.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

Harcerze 

Klub brydżowy 

Zumba  

 

 

                                                 ŚWIETLICA PRZEDMIEŚCIE 

 

Działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży w roku 2014 była planowana z uwzględnieniem 

zainteresowania i potrzeb środowiska oraz współpracę z Miejskim Domem Kultury 

w Łańcucie. Baza lokalowa składa się pomieszczeń o łącznej powierzchni 107m2 (sala 

widowiskowa,  mniejsza sala na zajęcia w grupach, korytarz, toalety ). Pomieszczenia były 

eksploatowane w maksymalny sposób. 

Obsada: 

od 1 stycznia do 15 kwietnia 

Jedna osoba – instruktor 2 dni w tygodniu ( wtorki, czwartki ) 

Od 16 kwietnia  do 31 sierpnia przerwa w działalności. 

Od 1 września do 31 grudnia – instruktor w wymiarze czasu pracy ½  etatu (czynne co dzień). 

 

Imprezy organizowane 2014 roku w Świetlicy Przedmieście 

19 stycznia – „Choinka zielona” - zabawa choinkowa dla dzieci, 

21 stycznia – „Laurka dla babci i dziadka” – konkurs plastyczny, 
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23 stycznia -  „Gdzie ta zima”  - konkurs plastyczny, 

23 stycznia -  „Zabawa w dżunglę” – rozgrywki w Play-Station 2, 

28 stycznia -  „Zostań mistrzem”  - rozgrywki w szachy, warcaby i skoczka, 

30 stycznia -  „Świat bajek” – quizy, rebusy, zagadki, 

2 lutego  -  „Do szopy hej pasterze” – koncert kolęd i pastorałek, 

13 lutego – „ Serce dla serca” -  walentynkowy konkurs plastyczny, 

18 lutego – „Podejmij wyzwanie” – rozgrywki w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, 

20 lutego -  „Strzel gola”  -  rozgrywki w piłkarzyki, 

1 marca – „Zgaduj zgadula” – zagadki i rebusy, 

3 marca – „Wielkanocny Zajączek” – wycinanki, malowanki. 

 

Świetlica dla dzieci i młodzieży – Przedmieście po długiej przerwie (od 16 kwietnia do 29 

sierpnia)  wznowiła swoją działalność we wrześniu 2014 roku. Z powodu skromnej obsady 

instruktorskiej ½ etatu, świetlica miała dość ograniczoną ofertę. Od miesiąca września 

rozpoczęły się zajęcia Fitness. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i cieszyły się wśród Pań 

dużym zainteresowaniem. Ponadto, świetlica wyszła z inicjatywą zorganizowania dla dzieci  

i młodzieży zajęć z gimnastyki korekcyjnej . Od września do grudnia 2014 prowadzone były 

głównie zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży dzielnicy Przedmieście. Mowa tu 

o zajęciach plastycznych, rozgrywkach w tenisa stołowego, piłkarzyki, a także zabawach 

i grach planszowych.  

 

Tabelaryczny wykaz imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych 

przez MDK, w tym w Filii MDK – Podzwierzyniec oraz Świetlicy na Przedmieściu 
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koncerty, gale, występy, 

biesiady, jubileusze, spotkania 
8 5 4 1 3 16 1 4 4 5 3 5 59 

wystawy (w tym 

fotograficzne) 
2 1 1 2 3 2 0 1 3 4 2 2 23 

konkursy, turnieje, przeglądy 

festiwale 
13 7 3 1 3 2 1 4 1 0 0 0 35 

kursy, warsztaty 4 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 11 

seanse filmowe, bajkowe 1 4 0 3 5 0 19 0 0 0 3 3 38 

konferencje, targi, debaty 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 6 

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

widowiska, spektakle 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0   6 

inne (uroczyste obchody, 

wycieczki, plenery) 
0 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 0 18 

ogółem 29 18 10 13 19 21 25 15 11 13 12 13 199 
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WNIOSKOWANE PROJEKTY ORAZ PROGRAMY DO REALIZACJI 

W 2014 ROKU 

1. Projekt „Skarby Ziemi Łańcuckiej” (warsztaty dziennikarskie, filmowe 

i fotograficzne) skierowany do Fundacji Orange, wnioskowana kwota 14 560 tys. zł – 

wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

2. Projekt „Łańcut w obiektywie” ( warsztaty filmowe) w ramach konkursu Inicjatywy 

Oddolne „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne – Ty - Ja w WDK”, skierowany do 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, wnioskowana kwota 4 600 zł – wniosek 

nie otrzymał dofinansowania. 

3. Projekt „Mała Akademia Sztuki” (cykl zajęć plastyczno-artystycznych dla dzieci) 

w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek…” organizowanego przez 

Fundację BGK, wnioskowana kwota 7 261,40 zł – wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

4. Zakwalifikowanie się do programu „Młody Obywatel” prowadzonego przez 

Fundację BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach zadania „Rozegraj 

okolicę” (tworzenie gry terenowej). Zagwarantowane wsparcie merytoryczne 

organizatorów (materiały dydaktyczne, szkolenia, warsztaty).  

[realizacja październik 2014 – luty 2015] 

5. Zgłoszenie inicjatywy Strefa Zabawy do sfinansowania przez Fundację Aviva 

w ramach projektu „To dla mnie ważne” (plac zabaw przy Filii MDK 

Podzwierzyniec), wnioskowana kwota 35 tys. zł –  pomysł nie zyskał wystarczającej 

liczby głosów. 

6. Projekt „Łańcut – to nas kręci” (tworzenie filmików promujących miasto Łańcut przez 

uczniów łańcuckich szkół, cykl warsztatów wprowadzających) skierowany do 

Akademii Orange, wnioskowana kwota 27 tys. zł – wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

7. Projekt „Mała Akademia Sztuki” (cykl zajęć plastyczno-artystycznych dla dzieci) 

w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez 

Bank Zachodni WBK, wnioskowana kwota 5 000 zł – wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

8. Projekt „Filmowy Łańcut wczoraj i dziś” (warsztaty filmowe, kręcenie scen 

filmu, tematyczna wystawa, spotkanie z aktorem) w ramach Regionalnego 

Konkursu Grantowego Polskiej Fundacja Dzieci i Młodzieży Programu „Równać 

Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wnioskowana kwota 

7 500 zł – projekt rozpatrzony pozytywnie. [realizacja luty-sierpień 2015] 

9. Projekt „Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego sali widowiskowej Filii 

MDK  w Łańcucie” w ramach Priorytetu Infrastruktura domów kultury Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota 210 000 zł (całość projektu 

250 tys. zł) – wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

10. Projekt „MDK – Mieszkańcy Dla Kultury, Inicjatywy lokalne 2015” (wspieranie 

lokalnych inicjatyw) w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 

organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, wnioskowana kwota na realizację 

pierwszej części zadania 8 000 tys. zł - wniosek nie otrzymał akceptacji. 


