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Miejski Dom Kultury w Łańcucie jest placówką, która dba o upowszechnianie kultury 

i ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w gminie Miasto Łańcut. 

Dodatkowo punkt informacji turystycznej oraz lokalną telewizję internetową wnosi niemały 

wkład w promocję 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 2015 r. prężnie funkcjonowała Galeria, pracowały 

cztery zespoły tanecznych, jeden zespół muzyczny, kapela ludowa, Reprezentacyjna Orkiestra 

Dęta Miasta Łańcuta, Podkarpacka Agencja Turystyczna, koło miłośników fotografii 

FotoKlub, Koło Liryczne Wena oraz ciągle rozwijająca się telewizją Tv Łańcut 

W roku sprawozdawczym Miejski Dom Kultury zorganizował i współorganizował blisko 160 

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

również w Kościele Farnym i na scenie plenerowej podczas Święta Patrona Miasta i Powiatu 

Łańcuckiego gościliśmy wielu znanych i cenionych artystów. Byli wśród nich m.in.: zespół 

Golec uOrkiestra, Elżbieta Starostecka Korcz z mężem Włodzimierzem Korczem, Wojciech 

Cejrowski, Kapela ze Wsi Warszawa, Beata Buczek-Żarnecka z zespołem, Krzysztof Puma 

Piasecki, amerykański trębacz Charlie Green. 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, Parafią pw. św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Łańcucie oraz placówkami oświatowymi z terenu miasta. W ramach tej 

współpracy pomogliśmy w organizacji uroczystości szkolnych, jubileuszy, rekolekcji, 

misteriów, jasełek parafialnych. Kontynuowaliśmy współpracę z Uniwersytetem 

Rzeszowskim i sfinansowaliśmy uczestnictwo w zajęciach trzem grupom małych studentów 

z Łańcuta Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zawiązaliśmy współpracę z Akademią 

Aktorską Artysta z Rzeszowa. Kontynuowaliśmy również realizację programu edukacyjnego 

Kino Szkoła, będącego ubiegłorocznym laureatem nagrody Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej. 

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 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, 

w szczególności organizacyjną pieczę sprawowaliśmy nad Świętem Patrona Miasta i Powiatu 

Łańcuckiego. 

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 

umożliwił przeprowadzenie zbiórki na leczenie chorej dziewczynki z Łańcuta podczas 
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organizowanych przez nas imprez plenerowych. Pomogliśmy również w zorganizowaniu XII 

Pikniku Integracyjnego.  

W Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w roku sprawozdawczym pracownicy zatrudnieni 

byli na 26 i 3/4  etatu. 

IMPREZY ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI 

DOM KULTURY W 2015 

  

Lp.  Data  Wydarzenie  

1  4 stycznia  Współorganizacja Jasełek Parafialnych - w spektaklu wyreżyserowanym 

przez s. Albertę Borys, odegranym dwukrotnie przy pełnej sali, w role 

Maryi, Józefa, trzech króli, pasterzy czy króla Heroda i wielu innych wcielili 

parafianie wszystkich łańcuckich parafii  - łącznie kilkadziesiąt wiernych. 

Całość spektaklu została urozmaicona występami Chóru Zespołu Szkół 

w Krzemienicy pod dyrekcją Ewy Sierżęgi,  Zespołu Tanecznego Rytm oraz 

dzieci z Przedszkola Artystyczno-Językowego "Nutka".  

2  9 stycznia  Galeria MDK -   wernisaż wystawy rysunku Bartosza Kalinowskiego  

3  11 stycznia  Koncert finałowy 23 WOŚP  w sali widowiskowej MDK. Wystąpił szereg 

lokalnych zespołów tanecznych a także solistów. Były to: Zespół Taneczny 

Rytm, ZPiT Łańcut z MDK Łańcut, ZPiT Markowianie Małe i Mini 

Markusy z CGK w Markowej, Kapele Ludowe działające przy MDK 

w Łańcucie oraz CKG w Markowej oraz solistki Julia Cieszyńska i Beata 

Skorus, akcji towarzyszyła aukcja charytatywna. Na scenie MDK wystąpiły 

zespoły rockowe Wbrew pozerom, Silent Jester, Strzyga oraz Pani K.  

4  15 stycznia  Przegląd kolęd i pastorałek osób niepełnosprawnych -  scena MDK 

w Łańcucie należała do osób niepełnosprawnych z terenu południowej 

Polski, którzy wystąpili w ramach III Przeglądu Kolęd i Pastorałek im. Sł. 

B.M. Małgorzaty Łucji Szewczyk. 

5  18 stycznia  Rodzinne Kolędowanie - W Miejskim Domu Kultury piękny wieczór 

z kolędą w wykonaniu mieszkańców Łańcuta. Wśród występujących byli 

również pracownicy MDK. 

6  20 stycznia  XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Z aniołami 

zaśpiewajmy”, organizowany przez Powiatowy Zespół Ognisk Pracy 

Pozaszkolnej w Łańcucie (pomoc w organizacji)  

7  24 stycznia 12. Gala wręczenia statuetek Animatora i Sponsora Kultury 2015 

8 25 stycznia W dzień bożego narodzenia - koncert w kościele farnym - Parafia pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Miejski Dom Kultury w Łańcucie 

zorganizowały koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej  Nicolaus. 
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9  2 lutego – 14 

lutego 

W ramach programu „Ferie Zimowe 2015” w MDK dzieci i młodzież mogły 

korzystać z takich atrakcji jak:  

• seanse bajkowe 

• konkurs plastyczny "Obrazy mrozem malowane"  

• warsztaty z Tv Łańcut- Zagrajmy w film  

• Kurs tańca towarzyskiego 

• Łańcucka Gra Miejska „Ocal nasze miasto”  

10  

  

6 lutego 
V Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne organizowane przez FotoKlub z 

MDK w sali widowiskowej i Galerii MDK (wystawa fotografii członków 

Foto-Klubu oraz  prezentacje diaporam cyfrowych i pokazów 

multimedialnych, zorganizowanych zarówno przez fotografów należących do 

klubu, jak i zaprzyjaźnionych twórców. 

 

11  13 lutego  Obudzić zmysły poezją, muzyką, śpiewem – wieczór walentynkowy 

współorganizowany przez Koło Liryczne Wena.  

12  6 marca  Galeria MDK - wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Polita 

13  8 marca Zespół Szkół nr 3 oraz Miejski Dom Kultury w Łańcucie współorganizowali 

artystyczny pokaz fryzur połączony ze stylizacją sylwetki ubiorem pt. "Cztery 

pory roku" - w programie występ Zespołu Tanecznego Rytm.  

14  9 marca W Ogrodzie Motyla -  wieczór liryczny, zorganizowany z okazji Dnia Kobiet 

przez MDK oraz Koło Liryczne Wena, ilustrowany muzyką i tańcem, 

dedykowany wszystkim, którzy lubią poezję, taniec i nastrojową muzykę.  

15  13 marca Jazzowe brzmienie w MDK - koncert  Krzysztofa Pumy Piaseckiego 

w kwartecie  4 SET, którym  gościnnie towarzyszył amerykański trębacz, 

kompozytor i aranżer Charlie Green.  

16  15 marca  XVII Ogólnopolski Turniej Par Brydża Sportowego O Puchar Burmistrza 

Miasta Łańcuta . Na to prestiżowe wydarzenie zjechali do naszego miasta 

najlepsi zawodnicy z całej południowej Polski począwszy od Przemyśla 

i Zamościa po Dębicę i Gliwice. 

17  20 marca  VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca 

Ludowego „GARNIEC 2015” – przegląd tańców i pieśni ludowych dla dzieci 

i młodzieży , w którym jak co roku wzięło udział ponad  500 tancerzy z woj. 

podkarpackiego. 

18  29 marca  "Dla Chrystusa" – Przedstawienie Wielkanocne - w sali widowiskowej 

Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, wystawiona została sztuka teatralna 

pt. „Dla Chrystusa”. Wyreżyserowana przez s. Albertę Borys, impreza 

współorganizowana przez MDK w Łańcucie.  

19  10 kwietnia  Mimolotność –wystawa malarstwa Agnieszki Wajdy w Galerii MDK.  

20  9 kwietnia  Wielkanocne spotkanie seniorów 
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21  12 kwietnia  "Wielkie Serce Nam Daj" -  koncert charytatywny "Wielkie serce nam daj", 

zorganizowany w ramach V Łańcuckiej Caritasiady,      

współorganizowany przez MDK . 

 

22  26 kwietnia  Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca -  obok Miejskiego Domu 

Kultury, zespołem przygotowującym widowisko był Zespół Pieśni i Tańca 

Mały Łańcut.  Przed pełną po brzegi widownią wystąpiło ponad czterystu 

tancerzy z Łańcuta i regionu. Gala odbyła się na hali MOSiR w Łańcucie. 

23  28 - 29 

kwietnia 

Pomoc w organizacji Powiatowych Targów Edukacyjnych organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie we współpracy ze szkołami z Powiatu 

Łańcuckiego. 

24  3 maja  Uroczyste obchody Narodowego Święta 3 Maja  

25  8 maja  Wernisaż Wystawy Wandy Przedmojskiej-Melik 

 

26  18 maja  Pomoc w organizacji gali „Domofon ICE. Budimex Dzieciom” poświęcony 

tematyce bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

27  21 - 30 maja  XXXVI Przedszkolada –- blok imprez dla dzieci 

 - w dniu 21 maja po raz pierwszy w programie Przedszkolady znalazł się 

konkurs taneczny „Taneczne Harce” 

 -w dniu 22 maja odbył się konkurs recytatorski „Tobie Mamo”. 

 - w dniu 26 maja rodzinny koncert poetycko-muzyczny "W Oczach Mamy 

W Oczach Taty", który skierowany był szczególnie do mam w dniu ich 

święta. Imprezę przygotowało Koło Liryczne Wena przy współorganizacji  

pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie.  

- w dniu 28 maja konkurs piosenki dziecięcej „Świerszczykowe nutki”. 

 - w dniu 29 maja - „Łańcut w Zwierciadle Marzeń” konkurs plastyczny 

 -  W dniu 30 maja Festyn z okazji Dnia Dziecka - pod hasłem "Zabawa, 

uśmiech i taniec" W programie imprezy znalazły się zespoły taneczne: Rytm, 

Ekrol, Fleks, Mini Markusy, Markusy, Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr 

Służebniczek, Gracja, Prim oraz wokaliści: Natalia Pera, Maksymilian Pilch, 

Marysia Kochman i laureaci konkursu piosenki Świerszczykowe Nutki. Po 

koncercie artyści Teatru Maska przedstawili spektakl pt. "Tygrys Pietrek", po 

którym  zaprosili dzieci do wspólnej zabawy. 

28  6 czerwca "Wesele Figara" na scenie MDK w Łańcucie - w wykonaniu dębickich 

artystów i ich gości, pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka  

29  12 czerwca  Wernisaż Wystawy Malarstwa Grażyny Sordyl 

30  18 – 20 

czerwca  

Finał IX Podkarpackich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami z Książką 

na Walizkach w Łańcucie – wydarzenie współorganizowane z MBP w 

Łańcucie (pomoc w przygotowaniu części artystycznej oraz obsługa 

techniczna imprezy) 
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31 26-28 

czerwca 

40 lat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie – impreza 

współorganizowana z MDK w Łańcucie (obsługa techniczna oraz blok 

artystyczny) 

32  3, 10 17 

lipca  

Wakacje z "Weną" - Powiew Lata - liryczne wieczory w ogrodzie sztuki: 

- "Ogród Motyla" - w ogrodzie za MDK w Łańcucie, pierwszy z trzech 

piątkowych wieczorów poetycko – muzycznych ilustrowany tańcem  

- "Żar nocy bezsennej", przygotowany w Storczykarni Muzeum Zamku 

w Łańcucie, poezja przeplatana utworami muzycznymi i śpiewem  

- „Sen nocy letniej 2”, w klimatycznym ogródku Pizzerii u Sołtysa, w pięknej 

oprawie scenograficznej,  poezja w autorskim wykonaniu poetów Koła 

Lirycznego Wena, przy muzyce na żywo w wykonaniu Tomasza Frączka. 

33  6,10,13,17 

lipca  

ABC Młodego Fotografa – Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży 

34  4,5 lipca  Obchody 70-lecia Klubu ŁKS Stal Łańcut – impreza współorganizowana 

przez MDK (pomoc techniczna, część artystyczna) 

35  2 sierpnia  XVI Piknik Sportowo – Rekreacyjny na basenach MOSiR. Wzorem lat 

ubiegłych w programie znalazły się wybory najsympatyczniejszej 

dziewczyny lata i małej miss. Na uczestników czekały zawody sportowe, nie 

zabrakło dodatkowych atrakcji - dmuchanych zjeżdżalni czy pokazu sztuki 

walki Aikido w wykonaniu łańcuckiej sekcji. Muzycznie czas umilała kapela 

"Brzózanie" z Brzózy Królewskiej, a także wokalistka Natalia Pera.  

36  4-7 sierpnia  "Akademia Wyobraźni" - Wakacyjne Warsztaty Plastyczne zgromadziły 

szesnastoosobową grupę uzdolnionych plastycznie młodych adeptów sztuki, 

którzy pracowali pod czujnym okiem art. plast. Marcina Jachyma - asystenta 

Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Warsztaty zakończył 

wernisaż wystawy prac powstałych podczas tegorocznej „Akademii 

Wyobraźni”, który odbył się 7 sierpnia.   

37  7-8 sierpnia Motofestiwal 2015 –impreza organizowana na terenie odkrytego basenu 

MOSiR przez Klub Motocyklowy ”Horda Łańcut” (pomoc w organizacji) 

38  17-20 

sierpnia  

Warsztaty telewizyjno – filmowe prowadzone przez działającą w MDK 

lokalną telewizję TV Łańcut. Dla uczestników organizatorzy przygotowali 

cztery dni zajęć pod hasłem "Nakręć się na film", które poprowadził także 

gość specjalny z zaprzyjaźnionej Akademii Aktorskiej Artysta z Rzeszowa. 

39 21 sierpnia Premiera Filmu "Trędowata - Remake" - premiera produkcji filmowej w 

całości przygotowana przez młodzież, zrealizowanej w ramach projektu 

"Filmowy Łańcut wczoraj i dziś". Wśród gości znalazły się osoby szczególne 

- Elżbieta Starostecka, odtwórczyni roli Stefanii Rudeckiej w oryginalnym 

filmie, wraz z mężem, kompozytorem Włodzimierzem Korczem. Uczniowie 

przygotowali wystawę oryginalnych kostiumów aktorów z 1976 roku oraz 

fotografii z obydwu filmów. Projekt, w ramach którego powstała produkcja 

filmowa, "Filmowy Łańcut wczoraj i dziś" został zrealizowany w ramach 

Regionalnego Programu Grantowego "Równać Szanse 2014" Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 
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40  11 września  Moje Podróże po Najstarszych Cywilizacjach Świata - Wernisaż wystawy 

fotografii rzeszowskiego podróżnika Mariana Krzywdy połączony 

z odczytem i prezentacja multimedialną- IRAK.  

41  12 września  "Myśli Pozbierane" Wieczór Autorski Iwony Jaworskiej, poetki Koła 

Lirycznego Wena 

42  19 września  Łańcucka Gra Miejska będąca kontynuacją i rozszerzeniem I edycji gry, 

przebiegała przez historyczne punkty miasta.  Do udziału w niej stanęło 14 

drużyn, łącznie ok 50 osób w wieku od 6 do 46 lat. W realizacji zadania dużej 

pomocy udzielili harcerze 7. Łańcuckiej Drużyny Harcerek „Paproć” i 4. 

Rozborskiej Drużyny Harcerzy „Karacena”.  

43  26-27 

września  

 Święto Patrona Miasta i Powiatu Łańcuckiego - jedno z największych 

cyklicznych wydarzeń odbywających się w naszym mieście. Złożyły się na 

nią: 

- pokazy samochodów rajdowych, pojazdów motorowych  

- pokazy sztuki glazurniczej 

- V Jarmark Św. Michała  

- koncerty: Endre Fehér z Węgier, Wykrętasy z Ukrainy, Dzieciaki 

w Trampkach, wokalistka Natalia Pera, zespół DOC z Łańcuta 

- uroczysta msza święta w kościele Farnym 

- parada orkiestr dętych  

- koncert zespołów tanecznych Naszemu Miastu 

- zabawy z Klaunem Fredem 

- koncert gwiazdy wieczoru - Golec uOrkiestra  

- pokaz sztucznych ogni 

44  30 września Łańcucki Flash Mob - "Show Time" - Łańcuckiej młodzieży udało się 

nieoficjalnie pobić rekord Polski w ilości osób tańczących w jednym miejscu 

i w tym samym czasie. Blisko ośmiuset tancerzy wzięło udział w wielkim 

tanecznym show na łańcuckim Rynku. Uczestnikami byli uczniowie 

wszystkich szkół oraz kluby taneczne z Łańcuta. Choreografię do układu 

przygotowała Monika Hołub. Organizatorami całego przedsięwzięcia był 

Miejski Dom Kultury w Łańcucie, Zespół Taneczny Iskierka.  

 

45  02-24 

października  

40. Łańcucka Jesień Kulturalna - Łańcucka Jesień Kulturalna to cykl 

imprez i wydarzeń kulturalnych. z czego najciekawsze to: 

 - wernisaż V Wystawy Rzeźby twórców z Łańcuta i okolic oraz wieczór 

poetycko - muzyczny "Poeci nie zjawiają się przypadkiem" w wykonaniu 

Koła Lirycznego Wena i zaproszonych gości oraz koncert muzyków 

zespołu Igi Band 

 -  spotkanie z Wojciechem Cejrowskim- podróżnikiem, fotografem, 

pisarzem i publicystą, który wystąpił z autorskim programem „Ale 

Meksyk” 

 - 11 października Stowarzyszenie Twórcze SZTUK PUK SZTUKA 

przygotował  spektakl muzyczny "Jak to niegrzecznym bywa źle”  

 - spektakl „Damy i huzary” w wykonaniu aktorów mieleckiego Teatru 

Rozmaitości 
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 - koncert zespołu Kapela ze Wsi Warszawa - po koncercie tradycyjna 

potańcówka przy muzyce na żywo 

 - gala podsumowująca 40. Jubileuszową Jesień Kulturalną, której 

towarzyszyła wystawa fotograficzna przybliżająca historię imprezy oraz 

koncert w wykonaniu gdyńskich artystów na co dzień związanych 

z Teatrem Miejskim im. W Gombrowicza w Gdyni  pt. „Życia garść. Anna 

Jantar w piosenkach i wspomnieniach”.  

46  26 

października 

Młodzież z MDK wzięła udział w warsztatach w Rzeszowie  "Ciało jako 

ekran" poprowadzonych przez aktora, performera Jakuba Falkowskiego -  

Miejski Dom Kultury i TV Łańcut zorganizowały wyjazd na trzygodzinne 

zajęcia dla chętnej grupy młodzieży z Łańcuta. 

47  6 listopada  Galeria MDKu gościła podróżniczkę, fotografa Urszulę Mierzwę. Okazją 

do spotkania był wernisaż wystawy jej fotografii wykonanych podczas 

podróży do Indii i Nepalu.  

48  11 

listopada  

Narodowe Święto Niepodległości – uroczyste obchody, które zostały 

zakończone w Miejskim Domu Kultury, koncertem "Niech tradycją naród 

rozbrzmiewa" w wykonaniu ludowych zespołów z CKG Markowa i MDK 

w Łańcucie. 

 

49  13 listopada  Premierowy spektakl poetycko-muzyczny "Opowieści Liryczne – Epitafia" 

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie przygotowany przez Koło 

Liryczne Wena z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, w którym 

przedstawiona została autorska poezja Adama Opałki. Tego wieczoru miał 

miejsce wernisaż wystawy Urszuli Opałki „Wspomnienia”– impreza 

współorganizowana przez MDK 

50  4 - 31 

grudnia 

Wystawa Poplenerowa "Łańcut 2015"- XVII Międzynarodowy Plener 

Malarsko- Rzeźbiarski której komisarzem jest Jan Zenon Majczak- 

Wernisaż wystawy 4 grudnia w Galerii MDK.  

51  5 grudnia Święty Mikołaj W MDK Łańcut - pracownicy MDK w Łańcucie wraz 

z Zespołem Tanecznym Rytm przygotowali widowisko bajkowe dla dzieci 

pt. „Calineczka” połączone ze spotkaniem ze Św. Mikołajem 

52  13 grudnia Koncert Dobroczynny "Jak ja kocham te święta" - Organizatorem 

i koordynatorem przedsięwzięcia od lat jest Zespół Tańca Estradowego 

Ekrol, a jego współorganizatorzy to: Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji Artystycznej GEST oraz Miejski Dom Kultury w Łańcucie.  

53  20 grudzień Świąteczny Kiermasz i Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę 

Bożonarodzeniową i Ozdoby Choinkowe zorganizowany przez Miejski 

Dom Kultury w Łańcucie, Podkarpacką Agencję Turystyczną i Galerię 

w Maneżu, a Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz 

Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak i Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa miała miejsce w 

Maneżu. 
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STAŁE FORMY PRACY  

GALERIA MDK  

 Galeria MDK, którą opiekuje się inst. Aurelia Piekło, w okresie sprawozdawczym 

zorganizowała łącznie 18 wystaw o różnej tematyce i wielu ciekawych technikach 

plastycznych. 

Rok 2015 rozpoczęła wystawa rysunku młodego artysty Bartosza Kalinowskiego, natomiast 

w miesiącu lutym zorganizowano wystawę fotografii połączoną z prezentacją multimedialną 

członków Foto Klubu działającego przy MDK w Łańcucie . Wystawa ta zorganizowana 

została w ramach V Łańcuckich Konfrontacji Fotograficznych. Ciekawie zaprezentowała się 

wystawa Sekcji Plastycznej i grupy rękodzieła artystycznego Łańcuckiego Uniwersytetu III 

Wieku. W marcu zorganizowano wystawę fotografii Zbigniewa Polita z Rzeszowa oraz 

wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. „Moja Rodzina”. Kolejną wystawą było 

malarstwo pt. „Mimolotność” Agnieszki Wajdy. Tradycyjnie w maju zorganizowano 

wystawę malarstwa i rysunku łańcuckiej artystki Wandy Melik oraz wystawę prac 

dziecięcych prezentujących dorobek twórczy łańcuckich przedszkoli zorganizowanej 

w ramach cyklu imprez pt. „Przedszkolada”. Imprezę podsumowała wystawa pokonkursowa 

pt. „Moje miasto”.  W czerwcu zaprezentowano wystawę malarstwa Grażyny Sordyl. 

Corocznie, początek miesiąca sierpnia rozpoczyna wystawa prac plastycznych dzieci 

i młodzieży powstałych podczas wakacyjnych warsztatów pt. „Akademia Wyobraźni”. Nieco 

odmienną w swym rodzaju była wystawa grafiki komputerowej Sławomira Walczaka oraz 

wystawa fotografii z filmu „Trędowata” zrealizowanego  przez TV Łańcut. 

Nowy rok szkolny zainaugurowała wystawa fotografii rzeszowskiego podróżnika Mariana 

Krzywdy  pt. „Moje podróże po najstarszych cywilizacjach świata - Meksyk” połączona 

z prezentacją multimedialną. Ciekawie zaprezentowała się wystawa rzeźby rzeźbiarzy 

z Łańcuta i powiatu, która rozpoczęła 40. Jubileuszową Łańcucką Jesień Kulturalną. Kolejną 

prezentacją w naszej Galerii była wystawa fotografii Urszuli Mierzwy z Rzeszowa podczas 

której odbyła się prezentacja multimedialna. Rok 2015 podsumowała wystawa poplenerowa 

XVII Międzynarodowego Pleneru Malarsko- Rzeźbiarskiego Łańcut 2015”. 

Ponadto wspólnie z Galerią Maneż zorganizowano podczas kiermaszów świątecznych dwie 

wystawy: wystawę szopek bożonarodzeniowych i wystawę palm wielkanocnych, którym 

towarzyszył konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową oraz 

konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. To przedsięwzięcie zaangażowały się zarówno 

dzieci, młodzież jak i dorośli z powiatu łańcuckiego. 

 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.   
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Zespół Taneczny Rytm   

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

przy MDK od 16 lat. Zespół Taneczny RYTM w roku 2015 liczył 66 osób i działał  w trzech 

niezależnych grupach wiekowych. Zespół zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 6– 19 lat. 

Rytm aktywnie udzielał się podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych, organizowanych 

przez MDK oraz współpracujące z domem kultury placówki i stowarzyszenia. W 2015 roku 

były to: 

1. WOŚP 

2. Jasełka Parafialne 

3. Pokaz Fryzjerski 

4. Międzynarodowy Dzień Tańca 

5. Dni Otwarte w I LO w Łańcucie 

6. Przedszkolada 

7. Wieczór Poetycki – „Ogród Motyla” 

8. Obchody 70-lecia ŁKS 

9. Dni  Miasta i Powiatu 

10. Łańcucki Flash Mob 

11. Dzień Seniora 

12. Bajka Mikołajkowa 

13. Koncert Dobroczynny 

 

Udział Zespołu RYTM w Przeglądach i Festiwalach oraz osiągnięcia za rok 2015: 

- I i II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych w Głogowie Młp.  

- I miejsce i wyróżnienie w Konfrontacjach Tanecznych „Tańcowały Dwa Michały 

w Przemyślu                          

- I miejsce w Tarnobrzeskim Festiwalu Tańca „Powiew” 

- I i II miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium” w Krośnie 

- II miejsce i Wyróżnienie w Festiwalu Tańca Współczesnego „Kontrakcja” w Krakowie 

 - I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego „Kontrasty”  

   w  Mielcu 

- I miejsce i wyróżnienie w XV Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych w Jaśle. 

 

Zespół Taneczny RYTM brał udział w warsztatach tanecznych w miesiącu  

marcu, sierpniu oraz październiku ćwicząc technikę tańca i choreografie. 

 

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. 

 Na przełomie miesięcy styczeń/ luty 2015 odbyło się zimowisko taneczne Zespołu Tańca 

Estradowego EKROL podczas którego konsultanci tańca towarzyskiego, w osobach Gabriela 

Wołowiec oraz Filip Orzechowski, stworzyli choreografię „Niezwykle-zwykła historia” 

inspirowany filmem „Trędowata”. W miesiącu marcu 2015 uszyto stroje do układu 

„Niezwykle-zwykła historia”. 



10 
 

W maju 2015 roku na hali MOSiR w Łańcucie odbył się Międzynarodowy Dzień Tańca 

w Łańcucie. Ekrol miał okazję zaprezentować dwie choreografie: „Niezwykle-zwykła 

historia” oraz „Gwiezdne wojsko”.  

W maju 2015 roku odbyło się spotkanie tancerzy, kierowników i absolwentów Ekrol-u 

mające na celu omówienie planów dotyczących dalszego rozwoju artystycznego zespołu. 

Ustalono harmonogram prób przygotowujących poszczególne grupy do koncertu 

jubileuszowego zespołu EKROL. Ustalono oraz zatwierdzono datę jubileuszu zespołu 

(17 września 2016 roku). Również w maju 2015 roku Zespół Tańca Estradowego EKROL 

wziął udział w koncercie: NAWIEDZENIA ZNAKÓW, ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY. 

Początkiem czerwca zespół Ekrol uczestniczył w koncercie plenerowym w ramach 

„Przedszkolady”. W dniu 20 czerwca 2015 roku Zespół Tańca Estradowego EKROL otwierał 

IV Spartakiadę Sportową Uniwersytetu Trzeciego Wieku Województwa Podkarpackiego. 

Zespół występował na hali MOSiR. 

W dniu 14 czerwca 2015 roku Zespół Tańca Estradowego EKROL był gościem artystycznym 

w Zespole Szkół w Soninie z okazji uroczystości nadania Imienia Kapitana Wacława Nycza 

Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum. Natomiast 25 czerwca wystąpił na koncercie 

z okazji zakończenia roku szkolnego klas III w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie. 

21 sierpnia 2015 rok premiera młodzieżowej produkcji filmowej "Trędowata". Zespół Tańca 

Estradowego EKROL brał udział zarówno w produkcji filmowej(scena garden party), jak 

i zaprezentował się w choreografii "Niezwykle - zwykła historia" na premierze tego filmu 

w Miejskim Domu Kultury. 

Przez cały 2015 rok tancerze zespołu uczestniczyli w zajęciach z akrobatyki prowadzonych 

przez panią Edytę Sokołowską, profesjonalistę w tej dziedzinie. Zajęcia miały na celu 

podnieść sprawność  oraz poziom techniczny zespołu EKROL. 

7 listopada 2015 tancerze zespołu biorą udział w 70-leciu Zespołu Szkół Technicznych 

w Łańcucie. 

13 grudnia 2015 roku odbył się jubileuszowy 25 Koncert Dobroczynny „Jak ja kocham te 

święta”. Organizatorem corocznego koncertu są: MDK Łańcut, Zespół EKROL, 

Stowarzyszenie GEST. Koncert został uświetniony występem wspaniałych artystów 

z województwa podkarpackiego. Piękna inicjatywa młodych ludzi, którzy pomagają poprzez 

słowo, muzykę i taniec potrzebującym. W tym roku podczas koncertu dobroczynnego 

uzbierano ok. 4 000 zł. 

W 2015 roku zespół prowadził zajęcia: 

-poniedziałek (17:30-20:00) w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łańcucie 

- wtorek (17:30- 21:00) w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łańcucie 

- czwartek (16:00-18:30) w MDK (filia Podzwierzyniec) 

- sobota (16:00- 20:30) w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łańcucie 

W 2015 roku Ekrol liczył około 37 członków zespołu, w tym podzielony był na dwie grupy 

taneczne: Ekrol – reprezentacja, Mini Ekrol. 

Zespół Tańca Estradowego EKROL prowadzi również zajęcia z absolwentami w celu 

przygotowaniu choreografii do jubileuszowego koncertu z okazji 40-lecia istnienia zespołu. 

Absolwenci zostali podzieleni na 4 grupy taneczne, a każda z grup prowadzi indywidualne 
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zajęcia dostosowane do możliwości i predyspozycji członków poszczególnych grup 

wiekowych. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz soboty. Liczba absolwentów biorących 

udział w zajęciach tanecznych to 48 osób.  

 

Zespół Pieśni i Tańca Mały Łańcut  

Kierownikiem i choreografem ZPiT Mały Łańcut jest Urszula Opałka. W 2015 roku dwie 

grupy taneczne skupiały  32 osoby - dzieci i młodzież  w wieku od 6 do 25 lat. Zespół Mały 

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

innych narodów. Zespół aktywnie udzielał się podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych, 

organizowanych przez MDK oraz współpracujące z domem kultury placówki 

i stowarzyszenia.:                                       

11.01.2015 –   występ w ramach WOŚP – MDK Łańcut 

20.03.2015 –  pomoc organizacyjna przy VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów        

Tańca Ludowego – GARNIEC 

18.04.2015 r –  udział niektórych członków zespołu w nagraniu śpiewów do Suity 

orawskiej                

26. 04.2015-  Międzynarodowy Dzień Tańca w Łańcucie- Organizator tegorocznego 

koncertu ZPiT "Mały Łańcut" (premierowy występ- Liryczny taniec 

rosyjski oraz Tańce huculskie). Do tańca rosyjskiego zostało uszytych 

8 sukienek.  

14.06.2015   - udział w  koncercie " Dobre bo nasze" w Woli Dalszej  

27.06.2015  - koncert dla MOSiR Łańcut- z okazji 40-lecia 

20.06.2015  - występ podczas uroczystości 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 

w MDK filia Podzwierzyniec        

15-20.07.2015  - ZPiT " Mały Łańcut" brał udział w Festiwalu Folklorystycznym- Ohrid 

-Macedonia 

15.08.2015 -  Wspólne występy ZPiT " Mały Łańcut" i ZPiT "Markusy" na 

 Dożynkach wiejskich w Markowej  

23.08.2015  -  Dożynki gminne w Tarnawce  

24.08.2015  –  ognisko integracyjne wraz z ZPIT „Markusy” w Markowej 

27.09.2015   -  koncert na Rynku w Łańcucie z okazji Święta Patrona Powiatu  

30.09.2015 -   udział tancerzy w łańcuckim Flash Mob – plac w centrum miasta 

19.10.2015     -  Występ w ramach koncertu zorganizowanego przez Liceum 

Ekonomiczne z okazji Dnia Nauczyciela - MDK Łańcut  

25.10.2015      –  występ w Parafii z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia  

niesłyszących 

11.11.2015   –  zorganizowanie koncertu i występ z okazji Odzyskania   

   Niepodległości 

28.12.2015 – spotkanie opłatkowo- noworoczne dla obecnych i byłych tancerzy 

ZPiT „Mały Łańcut” 

 



12 
 

Zespół Pieśni i Tańca Łańcut   

      Zespół prowadzony przez choreografa panią Zofię Byczkowską, którego kierownikiem 

organizacyjnym jest Janusz Socha, w okresie sprawozdawczym skupiał 23 dorosłe osoby. 

Prezentuje polskie tańce narodowa i regionalne tańce ludowe. 

      Zespół Pieśni i Tańca Łańcut w 2015 r. wystąpił na licznych imprezach 

okolicznościowych, festynach rodzinnych czy dożynkach, zarówno w kraju jak i zagranicą 

11.01.2015r. - występ podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskim 

Domu Kultury w Łańcucie 

20.06.2015r. - koncert zespołu w Fili MDK Podzwierzyniec z okazji jubileuszu Koło 

Gospodyń Wiejskich 

27.06.2015r. - występ na hali sportowej w Łańcucie z okazji jubileuszu 40-lecia MOSIR 

27.08. - 03.09.2015r. - wyjazd na Festiwal Zespołów Folklorystycznych do Albanii 

28.09.2015r. - występ podczas obchodów Dni Patrona Powiatu w Łańcucie 

11.11.2015r. - koncert w Miejskim Domu Kultury z okazji obchodów Święta Niepodległości 

 

KAPELA LUDOWA  

 Kapela prowadzona przez Zbigniewa Gisserowskiego w okresie sprawozdawczym skupiała 

8 osób, muzyków śpiewających i grających na: akordeonie, klarnetach, skrzypcach 

i kontrabasie Prezentuje muzykę do polskich tańców narodowych i regionalnych tańców 

ludowych, przygrywając Zespołowi Pieśni i Tańca Łańcut i Mały Łańcut. W swoim 

repertuarze posiada również piosenki i przyśpiewki oraz melodie ludowe z różnych regionów 

Polski.   

Kapela Ludowa MDK w Łańcucie w 2015 r. wystąpiła na licznych imprezach 

okolicznościowych, festynach rodzinnych zarówno w kraju jak i zagranicą:  

11.01.2015r. - występ podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskim 

Domu Kultury w Łańcucie                                                                                                 

20.06.2015r. - występ w Fili MDK Podzwierzyniec z okazji jubileuszu Koło Gospodyń 

Wiejskich 

27.06.2015r. - występ na hali sportowej w Łańcucie z okazji jubileuszu 40-lecia MOSIR 

27.08. - 03.09.2015r. - wyjazd na Festiwal Zespołów Folklorystycznych do Albanii 

28.09.2015r. - występ podczas obchodów Dni Patrona Powiatu w Łańcucie                       

11.11.2015r.- koncert w Miejskim Domu Kultury z okazji obchodów Święta Niepodległości 

 

REPREZENTACYJNA ORKIESTRA DĘTA MIASTA ŁAŃCUTA  

Orkiestra pod batutą Tadeusza Chlebka uczestniczyła w 2015 roku we wszystkich 

ważniejszych uroczystościach na terenie miasta, podkreślając rangę tych wydarzeń.  
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Składająca się z 42 muzyków orkiestra, uświetniała swoim wyglądem i występem uroczyste 

przemarsze podczas obchodów świąt religijnych, patriotycznych, lokalnych. Godnie 

reprezentowała Łańcut, biorąc udział łącznie w 20 ważnych dla miasta i regionu 

wydarzeniach: koncert kolęd w MDK „Rodzinne Kolędowanie”, Kościół Uniwersytecki  

w Rzeszowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dni Osiedla „Kmity” w Rzeszowie, TVP 

Zamek Łańcut, Święta Patrona Miasta i Powiatu, Zespół Szkół Nr 2 Przysięga Wojskowa 

w Łańcucie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie /Rok Akademicki/, Uroczystości 

religijno-patriotyczne /Szkoła Podstawowa 10 Pułku Strzelców Konnych, Święto Konstytucji 

3-Maja, Święto Niepodległości Polski w Łańcucie/, przemarsze z udziałem we Mszy 

Św./Międzynarodowy Taniec, Święto 10 PSK w Łańcucie, Święto Państwowej Straży 

w Łańcucie, Konfederacja Kupców, nadanie nazwy ulicy „Łukasiewicza i Zeha” w Łańcucie, 

MOSiR Mistrzostwa Europy w dyscyplinie „Łucznictwa”, Zawody Sportowe Straży Pożarnej 

w Łańcucie. 

 

ZESPOŁY MUZYCZNE  

W 2015 roku w MDK działał zespół muzyczny The Keepers. W skład zespołu wchodzi 

6 dorosłych muzyków, którym opiekuje się Krzysztof Kozuń. Prezentował swoje 

umiejętności podczas licznych imprez lokalnych.   

 

KOŁO LIRYCZNE WENA  

Koło Liryczne Wena powstało początkiem 2014 roku w Miejskim Domu Kultury 

w Łańcucie,  z inicjatywy Adama Opałki skupiając poetów z Łańcuta , wówczas Jolantę 

Mach, Adama Opałkę i Krzysztofa Puchałę. Wiosną do Koła z weną dołączyła Iwona 

Jaworska, a jesienią: Iwona Szurlej i Kazimiera Kozuń. Kilka miesięcy temu do łańcuckiej 

grupy poetów dołączyła Ewelina Kut – poetka z Rzeszowa. Od początku istnienia poeci 

należący do Koła sami prezentują swoją poezję w licznych wieczorach poetycko-

muzycznych. Spektakle liryczne przygotowywane przez koło, zawsze wzbogacane były 

o kompozycje muzyczne, muzykę na żywo i  śpiew oraz inne formy artystyczne przez wielu 

wspaniałych artystów: muzycznie -  Tomasz Frączek, Piotr Bartman, Luiza Ganczarska, 

Zbigniew Gisserowski, Jan Kilian, Łukasz Szal, Zespół Igi Band) i śpiewem (Lucjan 

Puchała, Urszula Opałka i Jan Kilian), tańcem (Edyta Jeger Ilasz , Urszula Opałka, Zespół 

Taneczny Rytm), aktorsko (Urszula Jaworska), reżyserią obrazu (TV Łańcut), scenografią – 

Marek Hepnar i Krzysztof Kozuń. Zrealizowane i wyreżyserowane przez Adama Opałkę 

wieczory poetycko-muzyczne mają zawsze charakter spektakli lirycznych: Obudzić Zmysły – 

walentynki 2015, Ogród Motyla – spektakl poetycko-muzyczno–taneczny w marcu 2015, W 

Oczach mamy, w oczach taty – maj 2015, Powiew lata -  trzy wieczory poetycko- muzyczne 

w ogrodach sztuki – lipiec 2015, Myśli pozbierane – wrzesień 2015, Poeci nie zjawiają się 

przypadkiem – październik 2015, „Opowieści Liryczne – Epitafia”, oraz samodzielne 

wieczory poetyckie, prezentowane na dużej i małej scenie MDK w Łańcucie, a także na 

wielu scenach w regionie. 
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FOTOKLUB  

W 2015 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 w licznych wystawach fotograficznych. Wszystkie 

inicjatywy cieszyły się ogromną popularnością, zwłaszcza V Konfrontacje Fotograficzne, 

prezentujące dorobek twórczy członków Foto Klubu. Uczniowie Edwarda Sońskiego brali 

udział w wystawach i konkursach, gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Grupa brała 

udział na XIII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych. Klub prowadził swoją stronę 

internetową www.fotoklub.lancut.org oraz fanpage’a, które były na bieżąco aktualizowana 

przez jego członków.  

Fotoklub przy MDK w Łańcucie – wystawy, imprezy fotograficzne – 2015 r: 

-V Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne – 6.02.2015 Sala widowiskowa i Galeria MDK 

w programie otwarcie wystawy fotograficznej członków FotoKlubu MDK w Łańcucie oraz 

prezentacje diaporam cyfrowych i pokazów multimedialnych 

-Wernisaż wystawy fotografii Heleny Żurawskiej - 13.02.2015 Sala wystawowa MBP 

w Łańcucie (wystawa towarzysząca konfrontacjom fotograficznym) 

-Plenerowy pokaz diaporam cyfrowych, pokazów multimedialnych, etiud fotograficznych – 

w   Ramach imprezy 'Noc Bibliotek” - 8.05.2015r 

-„ABC  Młodego Fotografa „ - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu wakacje 

z MDK   6,10,17 lipiec  

- XIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne – udział w wystawie fotograficznej – 

14.05.2015 

 

KINO „GABINET”  

Kino Gabinet, którego opiekunem jest Małgorzata Boćkowska, w Łańcucie w roku 2015 

wyświetliło 61 seansów, w których uczestniczyło 3054 kinomanów. Były pośród nich 32 

seanse płatne i 29 bezpłatnych w ramach opłaconego przez MDK Parasola Licencyjnego 

MPLC. Mieliśmy zatem 21 projekcji filmów europejskich ,które obejmowały 945 widzów 

i 4 seanse filmów polskich z 407 widzami.  Na 36 seansach prezentowaliśmy filmy będące 

produkcjami kinematografii światowej pozostałych krajów, a zobaczyło je 1702 widzów. 

Z oferty Kina Gabinet można było skorzystać nie tylko w ramach zwykłych seansów. 

Odbywały się również maratony filmowe, a także projekcje w ramach Interdyscyplinarnego 

Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. 

Najbardziej popularnymi tytułami w ofercie dla dorosłych okazały się „W lepszym świecie”, 

„Bóg nie umarł”, „Karolina”, „Zakazany Bóg”, „Doonby. Każdy jest kimś”. Najwięcej dzieci 

uczestniczyło w projekcjach filmów „Sarila”, „Krytyk z kosmosu”, „Lego przygoda”, 

„Gabriel”, „Samoloty 2”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Gdzie jest Mikołaj”. Dużą frekwencję 

zanotowaliśmy na maratonach filmów z cyklu „Gwiezdne wojny” i „Opowieści z Narni”. 

http://www.fotoklub.lancut.org/
http://www.fotoklub.lancut.org/
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ZESPÓŁ RYTMICZNO  TANECZNY „PRIM” 

 

Zespól funkcjonuje od dwóch lat, prowadzony jest przez Annę Ganczarską, której MDK 

nieodpłatnie użycza salę baletową do prowadzenia prób. W zajęciach rytmicznych 

i tanecznych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Swój dorobek prezentują na licznych 

wydarzeniach artystycznych w szkołach i przedszkolach, ważnym ich występem było 

zaprezentowanie się na koncercie plenerowym w ramach Przedszkolady 2015 w MDK 

w Łańcucie. 

  

SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA  

Funkcjonująca od 9 lat, autorska szkoła prowadzona przez Barbarę Skałbanię, której MDK 

nieodpłatnie użycza salę do prowadzenia zajęć, skupiała wokół siebie w 2015 roku 

20 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), 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.  

 

GIMNASTYKA   

Przez okres od stycznia do października 2015 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 2015 

roku w murach MDK funkcjonowała również  druga forma aktywności fizycznej, skierowana 

do Pań po 40-ce „GIMNASTYCE 40+”. Głównym celem zajęć  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.  
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Stałe zajęcia prowadzone w budynku MDK ul. Kościuszki 15 w 2015 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 MDK 

W Łańcucie  

          wtorek 18.00-20.00  Zbigniew Gisserowski  

Koło Liryczne Wena wtorek 19.00 -22.00      Adam Opałka 

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  

Zespół Muzyczny 

The Keepers 

wtorek 19.00-22.00 Krzysztof Kozuń 

Gimnastyka korekcyjna środa, sobota  16.30-17.15  

9.00- 9.45  

Agnieszka Dziewulak  

Gimnastyka 40+  poniedziałek, 

piątek  

19.00-19.45  

  

Agnieszka Dziewulak  

Zespół Rytmiczno 

Taneczny  

czwartek  15.30-16.30  Anna Ganczarska  
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ŚWIETLICA PRZEDMIEŚCIE 

Świetlica Przedmieście prowadzona przez Zofię Fołtę w 2015 roku przygotowała szereg 

imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz bogatą ofertę stałych form pracy.  

1.02.    KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK - Chór KGW Krzemienica, "Wolanie" Wola 

Mała, Chór "Gaudette" Parafia Św.Michała Archanioła w Łańcucie, Zespół Dziecięcy 

z Parafii Chrystusa Króla w Łańcucie 

2-13.02. FERIE ZIMOWE -  tenis stołowy, piłkarzyki, gry komputerowe, warsztaty 

plastyczne 

14.02.   ZABAWA DLA DZIECI "TAŃCE PRZEBIERAŃCE" - tańce przy muzyce, gry, 

konkursy 

13.03.  POKAZ KWIATÓW - warsztaty układania wiązanek i stroików - Kamil Furman 

15.03.   OPOWIEŚCI LIRYCZNE - Wieczór Poetycki Adama Opałki 

29.03.   KIERMASZ WIELKANOCNY 

03.04.    PIERWSZE SPOTKANIE SENIORÓW 

17.05. MAJÓWKA NA PRZEDMIEŚCIU - Spotkanie ze Zbigniewem Trześniowskim, 

Występ   Zespołu Wokalnego "Dzieciaki w Trampkach", Wernisaż malarski Słuchaczy 

ŁUTW 

03.06.  DZIEŃ DZIECKA - Spotkanie z aktorką i marionetkami, Wernisaż malarski uczniów 

SP Nr 3, Gry, konkursy, zabawy 

22.06. BEZPIECZNE WAKACJE - Udzielanie pierwszej pomocy, Prelekcja na temat 

bezpieczeństwa, Pokaz rozcinania wraku pojazdu 

23.06.   SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ - Prelekcja i filmik prowadzona przez 

Policjanta i Rzecznika Praw Konsumenta 

29.06.- 10.07 MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI "PRZEDMIEŚCIE 2015" 

10.07.  WERNISAŻ POPLENEROWY i WYSTAWA PRAC - Występ skrzypaczki - 

uczestniczki Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych 

15.07.-15.08. WICIE REGIONALNEGO WIEŃCA na Święto Matki Boskiej Zielnej 

14.08. UROCZYSTE WNIESIENIE WIEŃCA DO KOŚCIOŁA CHRYSTUSA KRÓLA 

17-21.08 KURS KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA W WIEKU 60+ 

w II turach (łącznie uczestniczyło 20 seniorów)              
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05.09.   "ŻEGNAJCIE WAKACJE"  - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MDK 

i Prezesa OSP, Konkursy, gry, zabawy, Występ Zespołu Breakdance, Dyskoteka 

08.10   WSPÓLNE MALOWANIE OBRAZU Obraz Św. Floriana - Patrona Strażaków 

w   darze  dla  OSP 

09.10.    EDUKACJA NA PRZEDMIEŚCIU - Opowieść Barbary Skałbanii o edukacji 

Rodziny Pokrzywów w Szkole na Przedmieściu, Rozmowa z emerytowanymi nauczycielami 

SP Nr 3, Wspomnienia Zbigniewa Trześniowskiego, Występ Zespołu Wokalnego ze SP nr 3 

"Dzieciaki w Trampkach", Otwarcie Wystawy Pamiątek Szkolnych Rodziny Pokrzywów 

z lat 1910-1930 

23.10.      KIERMASZ KWIATÓW I WIĄZANEK NA GROBY 

06.11.  WERNISAŻ MALARSKI "TALENTY RODZĄ SIĘ NA PRZEDMIEŚCIU" - 

Rysunek i Malarstwo: Katarzyna Ryznar, Aneta Mierzwa, Hanna Pelc, Kalina Pelc, Martyna 

Strzępka, Maria Kapuścińska, Występ członków Zespołu DOC. 

07.11.     UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU SENIORA 

07.11.   "CIEMNO" Komedia Horror Marka Rębacza, Grupa Teatralna "Trema" z Husowa 

25.11.   ANDRZEJKI U SENIORÓW NA PRZEDMIEŚCIU - wróżby, zabawy, wspólne 

biesiadowanie, potańcówka 

11.12.   WERNISAŻ WYSTAWY KLAUDII KOCHMAN - Recital fortepianowy Moniki 

Paluch, Wokal Anny Paluch 

18.12.    WERNISAŻ RZEŹBY "SZOPKA" - Występ Poezji Iwony Jaworskiej 

20.12.    KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

30.12.  OPŁATEK U SENIORÓW - Życzenia, Dzielenie się Opłatkiem, Poczęstunek, 

Wspólne Kolędowanie  

 

FILIA MDK ŁAŃCUT – PODZWIERZYNIEC 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Filii MDK Podzwierzyniec obejmuje okres od 

01.01.2015 do 31.12.2015 i dotyczy kierunków działalności zapisanej w statucie MDK 

Łańcut. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej MDK prowadzone były systematycznie 

otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede 

wszystkim na terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutowali  się również z sąsiednich 

gmin. Działalność Filii MDK Podzwierzyniec była planowana w oparciu o roczny plan pracy, 

w którym uwzględniono zainteresowania i potrzeby środowiska oraz współpracę z Miejskim 

Domem Kultury w Łańcucie. W tym czasie 2015 odbyło się wiele imprez, pokazów, spotkań, 
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wystaw, konkursów i  warsztatów oraz zabaw zdobywając tym samym wielu sympatyków 

i stałych bywalców. Filia MDK również współpracuje z  Filią nr 2 Biblioteki Miejskiej, 

Przedszkolem Miejskim nr 3 oraz ze szkołami, Zespołem Szkół nr 2 i Zespołem Szkół nr 1, 

które znajdują się w lokalnym środowisk. Spełniając potrzeby dzielnicy Podzwierzyniec, 

pełni również rolę integracji lokalnej społeczności. 

 

Baza lokalowa: 

Część budynku przekazana na działalność Filii posiada salę konferencyjną, salę widowiskową 

na 220 osób, pracownię komputerową oraz studio TV Łańcut, pomieszczenie biurowe 

i instruktorskie  - łączna powierzchnia budynku przeznaczona na działalność kulturalną to 750 

m². Na terenie przyległym do Filii MDK w 2015 roku powstało boisko sportowe. 

Zajęcia odbywające się w budynku Filii obejmowały  aktywność w zakresie tańca, sztuk 

plastycznych, zajęć ruchowych (fitness, zumba, gimnastyka 40+, gimnastyka korekcyjna), 

warsztatów artystycznych oraz kół i klubów działających w naszej placówce . 

 

Obsada: 

W Filii MDK w okresie sprawozdawczym zatrudnione były następujące osoby:  

1. Kierownik Filii MDK w pełnym wymiarze czasu pracy 

2. Instruktor w pełnym wymiarze czasu pracy 

3. Pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

STYCZEŃ 

1. 2.01  Wigilijne spotkanie harcerzy 

2. 15.01 „Polska wigilia” – wigilijne spotkanie pokoleniowe organizacja wspólnie 

z Filią nr 2 BM 

3. 25.01 „Poczuj szczęście w magii świąt” - wieczór kolęd i pastorałek 

4. Wystawa „Święta dobrych życzeń” – współorganizowana z Filią nr 2 Biblioteki 

Miejskiej 

5. Rozpoczęcie pierwszego bezpłatnego  kursu komputerowego 50+ 

 

LUTY  

1. 1.02 „Hej kolęda, kolęda „ przedstawienie jasełkowe 

2. 7.02 „ Baśniowy bal  - gry, konkursy oraz  zabawa karnawałowa dla dzieci 

3. 5.02  „Młodzi artyści” - wystawa kółka plastycznego działającego przy filii 

4. 12.02  „Pączkowe szaleństwo” – biesiadne spotkanie przy pączku 

5. 21.02  zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej 

6. 23.02 „Wielkanoc z tradycją”rozpoczęcie rodzinnych warsztatów wielkanocnych 

7. 25.02 obchody święta patrona ZS nr 2 w Łańcucie współorganizacja z ZS nr 2 

w Łańcucie 

 

MARZEC 

1. Rozpoczęcie drugiego bezpłatnego  kursu komputerowego 50+ 

2. 5.03  „Historie znad dolnego Wisłoka „ – spotkanie z pisarzem J. Sanderem 

organizacja wspólnie z Filią nr 2 Biblioteki Miejskiej 

3. 12.03 „Decoupage” – wernisaż  wystawy prac K. Woźniak 

4. 14.03 „Na wysokich Obcasach” – spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

5. 22.03 Kiermasz Wielkanocny 
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KWIECIEŃ 

1. 7.04  „Czytanie z psem” – spotkanie z kynoterapeutką 

2. 11.04 „Dzień z językami obcymi” – warsztaty językowe dla dzieci 

współorganizowane ze Szkołą PROMAR w Łańcucie 

3. 19.04 „Miłość tajemnicą świętości” – koncert papieski 

4. Rozpoczęcie trzeciego bezpłatnego kursu komputerowego 

 

MAJ 

1. 6.05 „Patchworkowy świat” – wernisaż wystawy K. Ostrowskiej 

2. 16.05 Spektakl „Ciemno” – podsumowanie cyklu spotkań z teatrem amatorskim 

3. 23.05 „Do naszej Matki” – koncert pieśni Maryjnych 

4. 31.05 „Popołudnie z Rodzinną” piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 

 

CZERWIEC  

1. Rozpoczęcie kursu komputerowego „ Senior w wirtualnym świecie” 

2. 17.06 -  wystawa prac uczniów kółka plastycznego działającego przy Gimnazjum nr 2 

w Łańcucie 

3. 20.06  Jubileusz Koła Gospody Łańcut – Przedmieście współorganizacja z Kołem 

Gospodyń Przedmieście 

4. 24.06  Bolestraszyce-Krasiczyn- Arłamów-  wycieczka Klubu Seniora działającego 

przy Filii MDK 

5. 25.06  „ Mały Artysta „– wernisaż wystawy prac uczestników kółka plastycznego 

działającego przy Filii MDK 

6. 29.06 – 31.07 „Twórcze Wakacje”  - osobny program wakacyjny 

 

LIPIEC 

1. 3.07 „ Mój przyjaciel pies” – spotkanie z kynoterapeutką M. Głubisz 

2.  5.07 „Wakacje, wakacje” – wakacyjna dyskoteka dla dzieci  

3. 17-18.07 Rajd rowerowy współorganizowany z Łańcuckim Stowarzyszeniem 

Cyklistów 

Miesiąc lipiec i pierwsza  dekada sierpień prace związane z wykonaniem wieńca 

dożynkowego. 

 

SIERPIEŃ 

1. 15.08  Dożynki – uroczyste  poświęcenie wieńca dożynkowego w kościele  

parafialnym 

2. 26.08 – rozpoczęcie realizacji programu „Zielona ostoja – Podzwierzyniec” 

3. 30.08 – udział delegacji Miasta Łańcut z wieńcem dożynkowym na XV Dożynkach 

Województwa  Podkarpackiego, Rzeszów 2015 

 

WRZESIEŃ 

1. 5.09 „Pożegnanie wakacji” – piknik rodzinny 

2. 5.09 –  „Twórcze wakacje” otwarcie wystawy prac powstałych na zajęciach 

wakacyjnych  

3. 7.09 – rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów 

4. 15.09 –„Zaprojektuj swoje krzesło” – warsztaty z  projektowania 

5. 15.09 – otwarcie wystawy prac Liliany Zielińskiej 
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PAŹDZIERNIK 

1. 10.10  - „Koncert Papieski” organizacja wspólna  z archidiecezją przemyską 

2. 13.10 – warsztaty edukacyjne  Zielona Ostoja – wykłady 

3. 14.10 – warsztaty edukacyjne  Zielona ostoja  - wykonanie  budek lęgowych dla 

ptaków 

4. 15.10 – „Warsztaty Bibułkarstwa Artystycznego”  - rozpoczęcie warsztatów 

5. 16.10 – warsztaty edukacyjne Zielona Ostoja – projektowanie i wykonanie bomb 

nasiennych 

6. 16.10 spotkanie a motodoradcą Waldemarem Florkowskim wspólnie z Zespołem 

Szkół nr. 2 w Łańcucie 

7. 23 – 24.10 – warsztaty edukacyjne  Zielona Ostoja – projektowanie i wykonanie 

hotelików dla owadów 

 

LISTOPAD 

1. 4.11 „Ryba wigilijna” – warsztaty kulinarne w klubie seniora 

2. 5.11 otwarcie wystawy po warsztatowej „Bibułkarstwo Artystyczne”  

3. 8.11 „Nasz Niepodległa” – koncert z okazji 11 Listopada 

4. 14.11 „Dzień Seniora” –koncert i  spotkanie środowiskowe dla seniorów 

5. 17.11 „Dekoracje i stroiki świąteczne” - rozpoczęcie warsztatów 

bożonarodzeniowych 

6. 20.11  „ Z serca do serca „- II Podkarpacki Festiwal A. Osieckiej – organizacja 

wspólnie z ZS nr 1 w Łańcucie 

7. 26.11 „ Kiedy myślę Ojczyzna „ – IV powiatowy konkurs poezji patriotycznej – 

organizacja wspólne z ZS nr 1 w Łańcucie 

8. 21.11 – „ Wróżby i czary „ –gry, konkurs i zabawa Andrzejkowa dla dzieci 

 

GRUDZIEŃ 

1. 4.12 „ Pokaż na co cię stać „ – między szkolny  przegląd talentów- organizacja 

wspólnie z ZS nr 1 w Łańcucie 

2. 7.12 – Pokazowa rozprawa sądowa – organizacja wspólnie z ZS nr 2 w Łańcucie 

3. 9.12 „ Calineczka „ – przedstawienie bajkowe dla dzieci  oraz spotkanie z Mikołajem 

4. 15.12 – otwarcie wystawy prac które powstały na warsztatach Bożonarodzeniowych 

5. 20.12 - „ Uwierzmy kolejny raz „ – II środowiskowe spotkanie Wigilijne połączone 

z kiermaszem Bożonarodzeniowym. 

 

 

PROGRAM WAKACYJNY „Twórcze wakacje” 

 

Poniedziałki 

1. 29.06 „ Twórcze wakacje” – zajęcia plastyczne 

2. 6.07 „Mój przyjaciel” - spotkanie z kynoterapeutką 

3. 13.07 „Wmarzone wakacje” – konkurs plastyczny 

4. 20.07  „Obudź swoją wyobraźnię”- warsztaty decoupage 

5. 27.07 „Wielkie malowanie „ – konkurs plastyczny-  tworzenie wspólnego obrazu 

Wtorki  

1. 30.06 „Zagraj z nami” – rozgrywki w tenisa 

2. 7.07 „Podaj, wystaw, strzelaj”  – piłkarzyki rozgrywki 

3. 14.07 „Bądź mistrzem” – konkurs, gry planszowe 

4. 21.07 „Rusz głową” – rozgrywki w szachy i warcaby 

5. 28.07 „Bądź bystry” – krzyżówki i rebusy 
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Środy  

1. 1.07 „W świecie owoców” – gry, konkursy, zabawy, zagadki 

2. 7.07 „Żyj zdrowo i kolorowo” –spotkanie na temat zdrowego żywienia  

3. 15.07 „Smaki lata” – warsztaty kulinarne 

4. 22.07 „Odkrywamy smaki lata „ – rebusy, zagadki oraz degustacja 

Czwartki 

1. 2.07 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – konkursy sportowe 

2. 9.07 „Gola , gola” – gry i zabawy z piłką 

3. 16.07 „W grupie siła” – gry, zabawy drużynowe 

4. 23.07 „Babiminton fajny jest” -  konkursy zręcznościowe 

Piątki 

1. 3.07 spotkanie z kynoterapeutką 

2.  3.07 – „Przygoda z instrumentem” - zajęcia muzyczne 

3. 10 i 17.07 „Wesołe wakacje z Promarem”  8 godz. blok  zajęć dla dzieci 

współorganizacja ze Szkołą PROMAR w Łańcucie 

4. 24 i 31.07 „Gry i zabawy przy muzyce” zajęcia muzyczne 

5. 29 i 30.07 „Tworzymy cudaki” – warsztaty decoupage 

 

 Ferie zimowe 

1. 2.02 „O gwiazdo betlejemska” – zajęcia muzyczne-  karaoke 

2. 3.02 „Moja muzyka” – warsztaty muzyczne  

3. 3.02 „Mój przyjaciel pies” – zajęcia z psem Bafii i jego opiekunem 

4. 4.02 „ Łamigłówkowy zawrót głowy” – gry, konkursy, zabawy 

5. 6.02 „ Zostań mistrzem” – rozgrywki w piłkarzyki i pni-ponga 

6. 9 i 10.02 „Gdzie jest Mikołaj” – zorganizowane wyjście do kina  

7. 10.02 „Mój przyjaciel pies” – czytanie i zabawy z psem 

8. 12.02 warsztaty TV Łańcut 

9. 12.02 „Kraina baśni” - bajkowe mini kino   

10. 12.02 „Wytęż umysł” – rozgrywki w szachy i warcaby 

11. 13.02 „Serce dar najpiękniejszy” – walentynkowy konkurs plastyczny 

 

Współpraca ze środowiskiem 

Stałą siedzibę w Filii MDK Podzwierzyniec posiadają: 

1. Rada Osiedla Podzwierzyniec-Kąty 

2. Ochotnicza Straż Pożarna  

3. Klub Seniora  

4. Studio TV Łańcut 

5. Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 

6. Związek Harcerstw Rzeczpospolitej 

 

Filia MDK swoją działalność opierała również o współpracę z placówkami oświatowymi 

znajdującymi się w dzielnicy Podzwierzyniec,  

1.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Łańcucie 

2.Zespół Szkół nr 1 w Łańcucie (Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2) 

      3.  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie 

Szeroko rozbudowana współpraca merytoryczna ze Szkołą Języków Obcych PROMAR 

w Łańcucie. Współorganizacja zajęć  w czasie wakacji i ferii zimowych dla dzieci. Pomoc 

przy organizacji zabawy karnawałowej i andrzejkowej dla najmłodszych. Szeroka reklama na 
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terenie powiatu łańcuckiego o działalności Filii MDK oraz dofinansowanie nagród dla 

uczestników konkursów, gier i zabaw.  

 

Stałe Formy Działalności 

1. Zespół rytmiczno-taneczny dla dzieci w przedziale 3-7 lat– zajęcia odbywały  się raz 

w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 15 dzieci. Zespół brał udział w części 

artystycznej podczas organizacji spotkań w Filii MDK np. koncert na Dzień Matki 

i Dzień Dziecka oraz z okazji Dnia Seniora. 

2. Zespół hip-hopowy Dyrektywa skupiający 4 osoby, działający od jaśnieni 2015r., 

udział zespołu  na Pikniku Rodzinnym z okazji zakończenia wakacji. 

3. Kółko plastyczne działające od 2 lat, spotkania raz w tygodniu prowadzi instruktor 

MDK w Łańcucie. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Powstałe prace zostały 

zaprezentowanie podczas dwóch  wystaw artystycznych  w Filii MDK. 

4. Zajęcia akrobatyczne zespołu „Rytm” 

5. Lekcje muzyczne 

6. Klub brydżowy 

7. Klub szachowy 

8. Klub Seniora – aktywnie wspiera działalność Filii angażując się w przygotowania 

imprez okolicznościowych. Ich współorganizacja  uatrakcyjnia życie seniorów 

w naszej dzielnicy np. poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych, warsztatów 

edukacyjnych  czy skupiając osoby przy wykonaniu wieńca dożynkowego. Delegacja 

Klubu Seniora brała udział w Dożynkach Diecezji Rzeszowskiej i Województwa 

Podkarpackiego,  jako oficjalna delegacja Miasta Łańcut. Spotkania członów 

odbywają się raz w miesiącu. Klub liczy 18 osób. 

9. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Gimnastyka 40+, Fitness, Zumba  - zajęcia 

ruchowe organizowane były systematycznie, cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

W proponowanych zajęciach uczestniczyło średnio 35 osób w tygodniu . 

10. Bezpłatne porady prawne  udzielał radca prawny raz w miesiącu, z porad skorzystało 

bardzo wiele osób.  

 

Na co dzień udostępnione są: 

1. Pracownia komputerowa 

2. Gry i zabawy świetlicowe 

3. Piłkarzyki 

4. Stoły do gry w  tenisa 

5. Bilard 

 

 2015 roku  w Filii MDK Podzwierzyniec odbyło się : 

Różnego rodzaju spotkań i biesiad                                                            16 

Koncertów                                                                                                   9 

Wystaw                                                                                                     11 

Przedstawień                                                                                               3 

Dyskotek i zabaw                                                                                        4 

Zebrań środowiskowych                                                                             6 
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Warsztatów artystycznych                                                                    7 

Warsztatów edukacyjnych                                                                          4 

Pikników                                                                                                     2 

Kiermaszów                                                                                                2 

Kursów komputerowych                                                                             5 

Realizowanych projektów                                                                           2 

Konkursów plastycznych                                                                            5 

Konkursów sportowych                                                                               9 

 

Budynek Filii MDK mimo małej obsady instruktorskiej w  roku 2015 został w 100 % 

wykorzystany i dobrze służył  lokalnej  społeczności. Proponowane formy kulturalno-

oświatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno tych młodszych odbiorców jak 

i tych nieco starszych Łącznie w minionym roku z propozycji programowych skorzystało 

około 5 tysięcy osób. 

 

Przeprowadzone remonty i realizowane projekty w Filii MDK Podzwierzyniec: 

 

Boisko sportowe  z naturalną murawą i zamontowanymi bramkami znajduje się na terenie 

należącym do  Filii MDK. Teren boiska w roku sprawozdawczym został  ogrodzony 

i zabezpieczony  (dozór osoby pełniącej dyżur w budynku). W minionym roku została 

wykonana melioryzacja płyty boiskowej, dopływ wody co z pewnością zapobiegnie 

powstawania kałuż wody na boisku. Dobrze przygotowana płyta boiska  pozwoli na 

maksymalne wykorzystanie terenu sportowego na różnego rodzaju zajęcia dla dzieci 

i młodzieży. 

 

Również 2015 roku weszły w życie dwa projekty, które są realizowane w Filii MDK 

Podzwierzyniec. Pierwszy projekt „Zielona Ostoja – Podzwierzyniec” oraz "Utworzenie 

lokalnego kina społecznościowego - "Kino  za Rogiem" w Łańcucie”. 

 

PROMOCJA MIASTA ORAZ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 

ŁAŃCUCIE 

PODKARPACKA AGENCJA TURYSTYCZNA 

 

 PAT-Podkarpacka Agencja Turystyczna działa w strukturach MDK w Łańcucie, mieści się 

w  hali Maneż, miejsca, które dostosowane jest do obsługi ruchu turystycznego, jest 

certyfikowanym i jedynym punktem informacji turystycznej w Łańcucie. Działalność PAT to 

przede wszystkim informowanie o atrakcjach i walorach turystyczno-kulturalnych, 

krajoznawczych i rekreacyjnych nie tylko miasta Łańcuta ale i całego regionu 

podkarpackiego 

Dysponujemy informacjami o: 

 - bazie hotelowej i  gastronomicznej w najbliższej okolicy 

- rozkładach jazdy PKP, PKS, BUS 
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- o lokalizacji podobnych centrów informacji turystycznych na terenie całego Podkarpacia 

- okolicznych atrakcjach turystycznych 

 

 W PAT znajdują się wydawnictwa przedstawiające i promujące zarówno Łańcut jak i cały 

region podkarpacki. Turyści mogą uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio w PAT  jak 

i za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i strony internetowej  

https://www.facebook.com/patlancut, na której umieszczamy informacje o ciekawych 

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

województwie. 

 Sezon turystyczny 2015 rozpoczęliśmy realizacją projektu złożonego w partnerstwie 

z  Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną i 13 innymi certyfikowanymi 

jednostkami Informacji Turystycznej z województwa podkarpackiego do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w 2014roku. Objęło to: 

1.  Wizualizację biur Informacji Turystycznej – otrzymaliśmy witryny z materiałami 

promocyjnym (foldery w dwóch wersjach językowych z przygotowanymi przez nas 

informacjami o Łańcucie) 

2. Ujednolicenie materiałów promocyjnych – kolorystykę, 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) 

 

Podkarpacka Agencja Turystyczna brała udział w organizacji dwóch kiermaszy 

świątecznych, które odbywają się co roku w Maneżu. Rozpoczęliśmy współpracę 

z francuskim wydawnictwem Le Routard z Paryża, które wydaje przewodnik po Polsce 

i umieszcza informacje o Łańcucie. 

W roku sprawozdawczym PAT w Łańcucie odwiedziło ok. 75% turystów zwiedzających 

Łańcut, natomiast turyści z zagranicy to nawet 80%. Największym zainteresowaniem punkt 

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

nas ponad 120 osób dziennie. 

 

TELEWIZJA ŁAŃCUT 

TV ŁAŃCUT to pierwsza i jedyna telewizja internetowa oraz kablowa poświęcona w całości 

zdarzeniom zaistniałym w Łańcucie i regionie. Tworzona z myślą o i dla mieszkańców stara 

się być wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Wyrosła z potrzeby umożliwienia odbioru 

informacji o najważniejszych wydarzeniach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i 

sportowego Łańcuta, bez względu na miejsce zamieszkania. W naszym mieście i okolicy 

dzieje się mnóstwo rzeczy, które warto rejestrować i upubliczniać, mimo że nie interesują się 

nimi ogólnopolskie telewizje. 

Ekipę TV Łańcut tworzą pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, a jego 

funkcjonowanie możliwe jest dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łańcuta. Misją telewizji jest 

tworzenie rzetelnych relacji z wydarzeń związanych z naszą Małą Ojczyzną. Nasza 

działalność służyć ma w głównej mierze promocji naszego miasta, ale też rzetelnemu 

informowaniu lokalnej społeczności o ważnych zdarzeniach, a jeśli pojawia się potrzeba także 

pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. TV Łańcut powstała w 2010 roku przy 

https://www.facebook.com/patlancut
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Urzędzie Miasta Łańcuta, by w 2011 roku przenieść się pod skrzydła MDK. Od 2013 roku 

współpracuje z telewizją kablową MAT – SAT, a od 2015 jest członkiem Grupy Medialnej 

Info, skupiającej lokalne telewizje województwa podkarpackiego i wschodniej Małopolski. 

 

Rok 2015, to zdecydowanie najlepszy rok w ramach pięcioletniej działalności Telewizji 

Łańcut. Flagowym programem TV Łańcut są publikowane raz w tygodniu Wydarzenia. 

Około piętnastominutowy serwis informacyjny ma za zadanie przybliżać widzom bieżące 

zdarzenia z dziedzin społecznych, gospodarczych, kulturalnych czy sportowych.  

TV realizuje także filmy dokumentalne ukazujące sylwetki ciekawych osobowości ziemi 

łańcuckiej, wyjątkowe miejsca regionu czy niecodzienne aktywności. Cyklicznie 

zamieszczane są retransmisje z większych imprez organizowanych przez lokalne instytucje 

i relacje sportowe. Nowo powstałą inicjatywą naszej telewizji jest cykl programów We’re 

talking about… -  w niebanalny sposób ukazujący sylwetki osób wyróżniających się 

w naszym regionie swoją pracą, zamiłowaniami, osiągnięciami. Realizujemy również inne 

materiały, które wychodzą poza cyklicznie przygotowywane programy.   

W 2015 roku wyemitowaliśmy 40 (więcej niż w roku 2014) wydań głównych Wydarzeń 

oraz 32 wydania specjalne, zapowiedzi, wywiady, informacji dnia i innych (dwa razy  

więcej niż w roku 2014). Zamieściliśmy 21 Retransmisji: Jasełka Parafialne 2015, 

Łańcuckie Rodzinne Kolędowanie, „Dla Chrystusa” – przedstawienie wielkanocne, 

"W oczach Mamy w oczach Taty" - Koncert Rodzinny, "Żar nocy bezsennej", wieczór 

poetycko – muzyczny, Sen Nocy Letniej 2 - wakacyjny wieczór z Weną, Łańcucki Flash Mob 

oraz "Jak ja kocham te święta" - 25 Koncert Dobroczynny. W retransmisjach znalazły się 

także: mecz Polska – Słowacja rozegrany w czerwcu na łańcuckiej hali MOSiR oraz osiem 

(8) meczy PTG Sokół Łańcut i cztery (4) mecze SPAR Łańcut Futsal Team.  

W ramach magazynu muzycznego Wolna Scena, TV Łańcut wyemitowała: Obudzić 

Zmysły - wieczór walentynkowy w MDK, koncert Charlie Green, Krzysztof Puma Piasecki 

i 4SET (MDK), " Ogród Motyla" - spektakl liryczny ilustrowany muzyką i tańcem ( MDK), 

Koncert Zespołu DOC w Łańcucie, Koncert Igi Band w Łańcucie, Majówka z "Dzieciakami 

w trampkach", 54. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - Drugi dzień Festiwalu - muzyka 

filmowa, Czad Festiwal 2015 - Dzień 1; koncert Jacek Stęszewski Trio w Łańcucie. Udało się 

również zarejestrować i udostępnić szerszej publiczności fragmenty koncertów ze Święta 

Patrona Miasta i Powiatu 2015 oraz Motofestiwalu Łańcut 2015.  

W roku 2015 powstał nowy cykl We’re talking about… Udało się nam zrealizować 

3 odcinki, w których rozmawialiśmy z Adrianem Homa (Homexem), Maciejem Klimą oraz 

Rafałem Inglotem.  

Przez cały rok 2015 materiały TV Łańcut udostępniane były za pośrednictwem darmowego 

kanału YouTube (www.youtube.com/LancutTV). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 kanał TV 

Łańcut zarejestrował 154 672 wyświetleń (+17,78% lepszy wynik od poprzedniego roku), co 

dało szacowany czas oglądania 630 723 min. (+14,03 % lepszy wynik od poprzedniego roku). 

Uzyskano 208 subskrypcji kanału dokonanych przez widzów (automatycznie informujący 

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

okresie uzyskały 598 ocen pozytywnych (dwa razy więcej niż w roku 2014) nadanych przez 

zarejestrowanych w serwisie YouTube użytkowników (przy 65 ocenach negatywnych). 

http://www.youtube.com/LancutTV
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Info. 10 filmów najlepiej ocenionych przez zarejestrowanych użytkowników YouTube 

Film Oceny pozytywne 

Łańcucki Flash Mob 91 

Motofestiwalu Łańcut 2015 - zapowiedź 30 

Drugi dzień Festiwalu Muzycznego w Łańcucie - 

muzyka filmowa 

25 

Premiera Filmu "Trędowata - Remake" 24 

We’re talking about… Maciej Klima 21 

Wydarzenia z dnia 16 października 2015 15 

Musical „Dziewczynka z zapałkami” 13 

We’re talking about… HOMEX 11 

We’re talking about… Rafał Inglot 11 

Nowe intro do Wydarzeń TV Łańcut 10 

 

Najchętniej oglądanym programem TV Łańcut w 2015 roku był wystawiony na scenie MDK 

w Łańcucie Musical „Dziewczynka z zapałkami” z liczbą 7 744 wyświetleń i 13 ocen 

pozytywnych. Na drugim miejscu pod względem wyświetleń znalazł się Łańcucki Flash Mob 

z oglądalnością 6 328 na trzecim Jasełka Parafialne 2015, które uzyskały 4 625 wyświetleń. 

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Motofestiwal 2015 – 4 436, Mecz Polska – Brazylia 

cz. ½ 3 240, Drugi dzień Festiwalu Muzycznego w Łańcucie - muzyka filmowa 3 188, nowe 

intro do Wydarzeń TV Łańcut, Premiera Filmu "Trędowata - Remake", Koncert Zespołu 

DOC, wydanie specjalne ze Święta Patrona Miasta i Powiatu 2015.    

10 najpopularniejszych filmów i ilość wyświetleń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawia 

poniższa tabela: 

10 najpopularniejszych filmów Wyświetlenia 

Musical „Dziewczynka z zapałkami” 7 744 

Łańcucki Flash Mob 6 328 

Jasełka Parafialne 2015 4 625 

Motofestiwal 2015 - zapowiedź 4 436 

Mecz Polska – Brazylia cz. ½  3 240 

Drugi dzień Festiwalu Muzycznego w Łańcucie - muzyka filmowa 3 188 

Nowe intro do Wydarzeń TV Łańcut 2 920 

Premiera Filmu "Trędowata - Remake" 2 899 

Koncert Zespołu DOC 2 683 

Święto Patrona Miasta i Powiatu 2015 2 631 
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Łącznie, przez cały rok 2015 zrealizowaliśmy 122 różnego rodzaju materiałów. Z tego 

wynika, że średnio na kanale YouTube zamieszczaliśmy ponad 10 filmów miesięcznie.   

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

wyświetleń zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (3 470) oraz Stanach Zjednoczonych (2 073).  

Szczegółowe statystyki serwisu YouTube w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 dotyczące 

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

następująco: 

 

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 2015 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, 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 miasta 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.  

 

TV ŁAŃCUT JAKO ANIMATOR KULTURY 

Telewizja Łańcut to nie tylko bieżące informowanie mieszkańców o tematach związanych 

z naszą lokalną społecznością, to również praca z młodzieżą, czy realizowanie ambitnych 

projektów, przypominających o niezwykłym dorobku kulturalnym Łańcuta.  

Trędowata 

Od lutego do sierpnia 2015 r. TV Łańcut realizowała projekt pod hasłem „Filmowy Łańcut 

wczoraj i dziś” w ramach którego wraz z 22-osobową grupą młodzieży łańcuckich szkół 
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w wieku 13-19 lat stworzono remake sześciu scen z filmu „Trędowata”. MDK otrzymał na to 

zadanie dofinansowanie w kwocie 7,5 tys. zł z programu „Równać Szanse 2014 – Regionalny 

Konkurs Grantowy” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji 

Dzieci i Młodzieży. W ramach półrocznych działań młodzież zapoznała się z historią 

łańcuckiej kinematografii, analizowała i zagłębiała się w proces powstania filmu Hoffmana z 

1976 roku, by wybrać kluczowe sceny, przygotować do nich scenariusz, przyznać role 

aktorskie, a w końcu przygotować plan zdjęciowy, kostiumy i rekwizyty. W realizacji zadania 

dużej pomocy udzielił aktor Kornel Pieńko, z Akademii Aktorskiej Artysta w Rzeszowie, 

który pracował z aktorami i reżyserował część scen. W ramach programu podjęto także 

szeroką współpracę z Muzeum – Zamkiem w Łańcucie, który udostępnił wnętrza i teren 

parku na potrzeby zdjęć oraz udzielił wsparcia merytorycznego. Młodzież w ramach projektu 

przeszła szereg warsztatów, m.in. aktorskich, operatorskich i montażowych. Uczniowie sami 

wykonywali zdjęcia filmowe, dokumentowali działania na planie, dbali o oświetlenie 

i udźwiękowienie. Pracowali też nad promocją projektu oraz organizacją premiery remake’u. 

Inicjatywa spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem społeczeństwa Łańcuta i regionu 

łańcuckiego. Premiera produkcji „Trędowata – Remake” odbyła się 21 sierpnia 2015 

w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Na widownię przybyło ok. 500 osób, wśród nich 

wyjątkowi goście – Elżbieta Starostecka, odtwórczyni roli Stefanii Rudeckiej z oryginalnego 

filmu, wraz z mężem Włodzimierzem Korczem. Wydarzenie to było głośno komentowane nie 

tylko w mediach lokalnych ale i podkarpackich. Realizacja projektu pozwoliła nawiązać 

współpracę z szeregiem nowych instytucji, zacieśnić już istniejące więzi a przede wszystkim 

nawiązać kontakt z młodymi, ambitnymi uczniami łańcuckich szkół, którzy są zainteresowani 

pracą z kamerą, aktorstwem i działaniami teatralnymi. Koordynatorem projektu był Mirosław 

Mazurkiewicz, współkoordynatorem Katarzyna Mazurkiewicz. 

Dziecięce Warsztaty Telewizyjno – Filmowe „Zagraj w film” – ferie zimowe 2015 

Zajęcia odbyły się w dniach 4, 5 i 11.02.2015 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie oraz 

w Filii MDK Podzwierzyniec i skierowane były do dzieci w wieku 7-12 lat. Warsztaty 

cieszyły się bardzo dużą popularnością. W pięciu grupach łącznie znalazło się około 70 osób. 

Uczestnikami były zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane. W ramach zajęć 

dzieci miały okazję m.in. wziąć udział w autorskiej, opracowanej przez redakcję TV Łańcut, 

dużej grze planszowej. Na kolejnych etapach gry na dzieci czekały zadania i pytania 

dotyczące filmu i telewizji. Odpowiedź na wiele z zadanych pytań uczestnicy poznali podczas 

pierwszej części zajęć, poprzez proste ćwiczenia ucząc się jak powstaje film, kto i przy 

pomocy czego go tworzy. Zajęcia poprowadzili Katarzyna Mazurkiewicz i Mirosław 

Mazurkiewicz. 

Wakacyjne Warsztaty Telewizyjno – Filmowe „Nakręć się na film” 

W dniach 17-20 sierpnia 2015 odbyła się trzecia edycja warsztatów wakacyjnych 

organizowanych przez redakcję TV Łańcut i skierowanych do łańcuckiej młodzieży. 

W zajęciach wzięło udział 25 osób w wieku 13-18 lat. Przez cztery dni młodzież poznawała 

tajniki pracy z kamerą, próbowała swoich sił jako dziennikarze i prezenterzy, uczyła się 

podstaw pracy aktora (w tym miejscu z pomocą przyszedł profesjonalny rzeszowski aktor, 

Kornel Pieńko, dyrektor Akademii Aktorskiej Artysta), opracowywała scenariusze własnych 

etiud a w końcu je realizowała i montowała. Zajęcia przygotowali i poprowadzili: Katarzyna 

Mazurkiewicz, Mirosław Mazurkiewicz, Kornel Pieńko (Akademia Aktorska Artysta 



30 
 

w Rzeszowie), Piotr Dubiel i Marcin Jaworski. Efekty pracy warsztatowej – 4 reportaże 

i 3 krótkie formy fabularne - młodzież wraz z rodzinami i znajomymi obejrzała na dużym 

ekranie 30 września w MDK. Zrealizowane nagrania są dostępne do obejrzenia na kanale 

YouTube TV Łańcut. 

Scenki teatralne 

20.06.2015 Miejski Dom Kultury w Łańcucie współorganizował imprezę pod hasłem 

„Z książką na walizkach”, której finał odbył się w Sali widowiskowej MDK. Na scenie 

wystąpiła sześcioosobowa grupa młodzieży kierowana przez redaktora TV Łańcut, Katarzynę 

Mazurkiewicz. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wystawili trzy scenki teatralne 

z przymrużeniem oka prezentujące życie Jana Potockiego, którego rok obchodziliśmy 

w 2015r. Scenki zostały następnie zarejestrowane we wnętrzach i plenerach Muzeum-Zamku 

w Łańcucie oraz wyemitowane w grudniu 2015 r. 

II edycja Łańcuckiej Gry Miejskiej 

Gra była kontynuacją i rozszerzeniem I edycji Łańcuckiej Gry Miejskiej, przebiegała przez 

m.in. takie historyczne punkty miasta jak plebania kościoła Farnego, budynek 

podominikański, park zamkowy, Kasyno Urzędnicze.  Do udziału w niej stanęło 14 drużyn, 

łącznie ok 50 osób w wieku od 6 do 46 lat. W realizacji zadania dużej pomocy udzielili 

harcerze 7. Łańcuckiej Drużyny Harcerek „Paproć” i 4. Rozborskiej Drużyny Harcerzy 

„Karacena”. Koordynatorem wydarzenia była Katarzyna Mazurkiewicz. 

 

TV ŁANCUT A FACEBOOK 

Od dwóch lat TV Łańcut prowadzi profil na popularnym portalu społecznościowym Facebook 

(www.facebook.com/tvlancut). To nasz kolejny kanał, dzięki któremu docieramy z naszymi 

informacjami do szerszej publiczności. Profil w 2015 roku zarejestrował 1 668 „polubień” 

i liczba ta wciąż rośnie, co pokazuje poniższa informacja pobrana ze strony 

www.facebook.com/tvlancut. Na koniec roku 2015 uzyskaliśmy łącznie 3 272 polubień, co 

wyraźnie przekłada się na coraz większe zainteresowanie, w szczególności młodych 

odbiorców, naszymi informacjami.   

 

 

http://www.facebook.com/tvlancut
http://www.facebook.com/tvlancut
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Za pośrednictwem profilu, TV Łańcut informowała internautów o bieżących wydarzeniach  

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

Przez ostatnie dwa lata 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.  

Naszym najpopularniejszy post w roku sprawozdawczym dotarł do 19 344 osób. 

Najpopularniejszym filmem, zrealizowanym przez TV Łańcut, a oglądanym na wielu innych 

profilach był materiał ze spotkania w Łańcucie z panią Marią Mirecką-Loryś, który osiągnął 

liczbę ponad 23 tys. wyświetleń.  

 

Na drugim miejscu uplasował się materiał o „Kolorujemy” – akcji odnawiania domów 

dziecka w Polsce, którego wyświetlenia sięgają ponad 15 tys.   

 

Nasze informacje, w najlepszym okresie w 2015 roku, docierały jednocześnie do blisko 

40 tys. osób.   

TV ŁAŃCUT – STRONA INTERNETOWA 

Rok 2015 był dla Telewizji przełomowy jeszcze pod jednym względem, pracownicy 

doczekali się własnej strony internetowej www.tvlancut.com. Była ona koniecznym 

dopełnieniem codziennej pracy i wysiłków całej redakcji, która może teraz w jednym miejscu 

http://www.tvlancut.com/
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zamieścić cały pięcioletni dorobek. Dotychczasowe rozwiązania, czyli zamieszczanie 

informacji na stronie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Domu Kultury, przestały spełniać swoje 

zadania. Telewizja z każdym miesiącem się rozwija i potrzebowała swojej strony, aby móc 

zamieszczać różnorodne tematy z miasta i okolic, bo takimi właśnie się zajmuje.  

 

 

 

Strona działa dopiero od 25 listopada 2015. Do końca roku zdążyło odwiedzić ją 7 652 

użytkowników.   
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Strona www.tvlancut.com, YouTube i Facebook, to nie jedyne drogi dostępu do naszych 

materiałów. Od 2014 roku TV Łańcut współpracuje 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.  

W 2015 roku weszliśmy we współpracę z Grupą Medialną Info. To innowacyjny projekt 

polegający na zrzeszeniu lokalnych telewizji z terenu województwa podkarpackiego w jedną, 

wspólną stację internetową. Do Grupy należą: TV Podkarpacka, Twoja TV, TV Lubaczów, 

TV Gorlice oraz  TV Wisła, TV Łańcut, TV Kluczowa, Tarnowska TV, Portal Miejski Mój 

Rzeszów, a także Rzeszów Na Żywo.pl. Pomysłodawcą, a także wykonawcą w tym zakresie 

jest Czyż – Studio Filmowe, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 450, właściciel 

Telewizji Internetowej Rzeszów Na Żywo.pl. 

Wśród materiałów, które znajdują się w regularnej ramówce można odnaleźć: realizacje 

newsów o tematyce informacyjnej, politycznej, społecznej, kulturalno-sportowej oraz 

interwencyjnej, relacje z imprez, koncertów oraz wydarzeń kościelnych i państwowych. 

Dzięki serwisowi Grupy Medialnej widz w jednym miejscu znajdzie informacje z Rzeszowa, 

Przemyśla, Przeworska, Dębicy, Stalowej Woli, Jarosławia, Lubaczowa, Łańcuta, 

Tarnobrzega, Sandomierza, Tarnowa, Brzeska, Bochni, Dąbrowy, Gorlic. Uzupełnieniem 

części informacyjnej będzie natomiast regularne wydanie pogody z regionów całego 

Podkarpacia. 

 

  http://grupamedialna.info/ 

 

Dzięki zawiązanej współpracy docieramy z naszymi informacjami na obszar trzech 

województw, tym samym cały czas poszerzając liczbę naszych odbiorców.  

W ostatnim czasie, decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Grupa Medialna, do 

której należy TV ŁAŃCUT, dostała koncesję na nadawanie swojego programu w sieciach 

kablowych. Już w najbliższym czasie widzowie z Jasła, Mielca, Łańcuta, Lubaczowa, 

Rzeszowa oraz Jarosławia będą mogli oglądać program Grupy 

http://www.tvlancut.com/
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Medialnej w swoich lokalnych sieciach kablowych. Do końca czerwca 2016 planowane jest 

wejście z sygnałem telewizyjnym do wszystkich sieci kablowych na terenie całego 

Podkarpacia i Małopolski.  

Przypomnijmy, że programy emitowane przez TV Łańcut w 2015 roku były dostępne także 

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

oraz fanpage „Miasto Łańcut” oraz fanpage „Projektowo – łańcucki inicjatywy”.  

Liczba osób, do których statystycznie docieramy z naszymi informacjami, kreuje się 

w chwili obecnej w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. 

 

STRONY, PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE PROWADZONE PRZEZ MDK 

Miejski Domu Kultury w Łańcucie bardzo mocno stara się promować swoją działalność nie 

tylko poprzez tradycyjne formy reklamy (plakaty, zaproszenia, ulotki) ale również 

w środowisku internetowym. Administrujemy łącznie 4 strony internetowe (www.mdk-

lancut.pl, www.tvlancut.com, www.rytmlancut.pl, www.fotoklub.lancut.org, liczne fanpage’e 

(m.in. Projektowo- łańcuckie inicjatywy, Tv Łańcut, MDK Podzwierzyniec Łańcut, PAT 

Łańcut, FotoKlub, Rytm, ZPiT Łańcut) oraz dwie grupy tematyczne (Darmowe seanse w 

Miejskim Domu Kultury w Łańcucie oraz TV Łańcut z młodzieżą ). 

 Funkcjonujący od października 2014 roku fanpage Projektowo- łańcuckie inicjatywy, dzięki 

któremu mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić wszystkie inicjatywy podejmowane przez 

MDK, pod koniec 2015 roku zanotował 691 polubień. 

 

WNIOSKOWANE PROJEKTY W 2015 ROKU 

1 Projekt „Zielona Ostoja – Podzwierzyniec” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-

Karpatia, jako jedna z inicjatyw obywatelskich zgłoszona przez  Fundację 

Ekologiczną Arka do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskowana kwota 18 000 zł – wniosek otrzymał 

dofinansowanie. (autor i koordynator projektu: Agnieszka Cieślicka, Robert Antosz) 

2 Projekt „Łańcucka Gra Miejska” dotyczący stworzenia gry miejskiej jako stałego 

elementu promocji miasta w ramach konkursu ogłoszonego przez Muzeum Historii 

Polski „Patriotyzm Jutra”, wnioskowana kwota 11 740 zł – wniosek nie otrzymał 

akceptacji. (autor projektu: Katarzyna Mazurkiewicz, Agnieszka Cieślicka) 

3 Projekt „Mali Artyści – Wakacje w Mieście” (wakacyjny cykl zajęć dla dzieci w Filii 

MDK Podzwierzyniec)  w ramach konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - 

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, wnioskowana kwota 5 000 zł – wniosek znalazł 

się na liście rezerwowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania. (autor 

projektu: Agnieszka Cieślicka) 

4 Projekt "Utworzenie lokalnego kina społecznościowego - "Kino  za Rogiem" 

w Łańcucie" (lokalne kino w Filii MDK) w ramach Priorytetu Modernizacja Kin 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wnioskowana kwota 76 500zł - wniosek 

http://www.mdk-lancut.pl/
http://www.mdk-lancut.pl/
http://www.tvlancut.com/
http://www.rytmlancut.pl/
http://www.fotoklub.lancut.org/
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rozpatrzony pozytywnie, wartość dofinansowania 15 tys. zł. (autor i koordynator 

projektu Agnieszka Cieślicka) 

5 Projekt "40. Jubileuszowa Łańcucka Jesień Kulturalna"  w ramach programu Kultura - 

Interwencje skierowany do Narodowego Centrum Kultury, wartość projektu 55 000 zł, 

wnioskowana kwota 28 500 zł - wniosek nie otrzymał dofinansowania (autor projektu 

Agnieszka Cieślicka) 

6 Projekt "Galeria Otwarta" (zorganizowanie wystawy plenerowej, zakup ścianek 

ekspozycyjnych) w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” 

organizowanego przez Bank Zachodni WBK, wartość projektu 9 460 zł wnioskowana 

kwota 7 000 zł – wniosek nie otrzymał dofinansowania. (autor projektu Agnieszka 

Cieślicka) 

7 Projekt „Chcecie bajki, oto bajka” w ramach programu Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna, skierowany do Narodowego Centrum 

Kultury (organizacja warsztatów teatralnych zakończonych wystawieniem musicalu), 

wartość projektu 33 333,00 zł, wnioskowana kwota 29 983,00 zł  - wniosek nie 

otrzymał dofinansowania. (autor projektu Agnieszka Cieślicka) 

8 Projekt „Wykonanie i montaż konstrukcji scenicznej w filii MDK Podzwierzyniec 

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach Priorytetu Infrastruktura 

domów kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana 

kwota 250 000 zł (całość projektu 294 581 zł) – wniosek w trakcie rozpatrywania. 

(autor projektu Agnieszka Cieślicka) 

9 Projekt „MDK – Mieszkańcy Dla Kultury, Inicjatywy lokalne 2016” (wspieranie 

lokalnych inicjatyw) w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 

organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, wnioskowana kwota na realizację 

pierwszej części zadania 6 500  zł - wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymał 

pełną wnioskowaną kwotę (autor i koordynator projektu Agnieszka Cieślicka). Projekt 

będzie realizowany w 2016 troku. 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU 

 

Miejski Dom Kultury w Łańcucie 2015 roku pozyskał łącznie 40 500,00 zł. środków 

zewnętrznych na realizację trzech projektów. 

„Rozegraj okolicę” – Łańcucka Gra Miejska 

MDK w Łańcucie zakwalifikował się do programu „Młody Obywatel” prowadzonego przez 

Fundację BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej (tworzenie gry terenowej). W ramach 

uczestnictwa w programie otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne organizatorów (materiały 

dydaktyczne, szkolenia, warsztaty). Autorem projektu była Katarzyna Mazurkiewicz. 

Efektem działań było skonstruowanie oraz odegranie I Łańcuckiej Gry Miejskie, którą w dniu 

14 lutego 2015 r. Miejski Dom Kultury w Łańcucie zorganizował wraz z grupą łańcuckiej 

młodzieży: uczniami Publicznego Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego oraz 

harcerzami 7. Łańcuckiej Drużyny Harcerek „Paproć” i 4. Rozborskiej Drużyny Harcerzy 
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„Karacena”. Celem gry było pokazanie historii miasta w ciekawy i niebanalny sposób oraz 

zainspirowanie mieszkańców do pogłębiania wiedzy na temat swojego środowiska. 

Wydarzenie rozegrane w przestrzeni miejskiej było też ciekawą formą rekreacji. 

Koordynatorem przygotowań i wydarzenia była Agnieszka Cieślicka. 

„Filmowy Łańcut wczoraj i dziś” 

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. (autor projektu Katarzyna Mazurkiewicz) 

Od lutego do sierpnia 2015 r. TV Łańcut realizowała projekt pod hasłem „Filmowy Łańcut 

wczoraj i dziś” w ramach którego wraz z 22-osobową grupą młodzieży łańcuckich szkół 

w wieku 13-19 lat stworzono remake sześciu scen z filmu „Trędowata”. MDK otrzymał na to 

zadanie dofinansowanie w kwocie 7,5 tys. zł z programu „Równać Szanse 2014 – Regionalny 

Konkurs Grantowy” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji 

Dzieci i Młodzieży. W ramach półrocznych działań młodzież zapoznała się z historią 

łańcuckiej kinematografii, analizowała i zagłębiała się w proces powstania filmu Hoffmana 

z 1976 roku, by wybrać kluczowe sceny, przygotować do nich scenariusz, przyznać role 

aktorskie, a w końcu przygotować plan zdjęciowy, kostiumy i rekwizyty. W realizacji zadania 

dużej pomocy udzielił aktor Kornel Pieńko, z Akademii Aktorskiej Artysta w Rzeszowie, 

który pracował z aktorami i reżyserował część scen. W ramach programu podjęto także 

szeroką współpracę z Muzeum – Zamkiem w Łańcucie, który udostępnił wnętrza i teren 

parku na potrzeby zdjęć oraz udzielił wsparcia merytorycznego. Młodzież w ramach projektu 

przeszła szereg warsztatów, m.in. aktorskich, operatorskich i montażowych. Uczniowie sami 

wykonywali zdjęcia filmowe, dokumentowali działania na planie, dbali o oświetlenie 

i udźwiękowienie. Pracowali też nad promocją projektu oraz organizacją premiery remake’u. 

Inicjatywa spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem społeczeństwa Łańcuta i regionu 

łańcuckiego. Premiera produkcji „Trędowata – Remake” odbyła się 21 sierpnia 2015 

w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Na widownię przybyło ok. 500 osób, wśród nich 

wyjątkowi goście – Elżbieta Starostecka, odtwórczyni roli Stefanii Rudeckiej z oryginalnego 

filmu, wraz z mężem Włodzimierzem Korczem. Wydarzenie to było głośno komentowane nie 

tylko w mediach lokalnych ale i podkarpackich. Realizacja projektu pozwoliła nawiązać 

współpracę z szeregiem nowych instytucji, zacieśnić już istniejące więzi a przede wszystkim 

nawiązać kontakt z młodymi, ambitnymi uczniami łańcuckich szkół, którzy są zainteresowani 

pracą z kamerą, aktorstwem i działaniami teatralnymi. Koordynatorem projektu był Mirosław 

Mazurkiewicz, współkoordynatorem Katarzyna Mazurkiewicz. 

 „Zielona Ostoja – Podzwierzyniec”. 

We wrześniu 2015 r. Miejski Dom Kultury w Łańcucie wspólnie z Podkarpackim 

Stowarzyszeniem Eko-Karpatia rozpoczął realizację projektu „Zielona Ostoja – 

Podzwierzyniec”. 

Ideą projektu było stworzenie, przy udziale mieszkańców Łańcuta, przestrzeni publicznej 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju– miejsca nie tylko odpoczynku, ale pełniącego 

również funkcję bazy edukacyjnej, służącej dzieciom z okolicznych placówek oświatowych. 
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Dzięki finansowemu wsparciu w  wysokości 18 tys. zł otrzymanego  z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu "Inicjatywy Obywatelskie dla 

Środowiska", na terenie Filii MDK w Łańcucie w dzielnicy Podzwierzyniec powstały  m.in.  

hotele dla zapylaczy, budki lęgowe, nasadzenia roślinności, mała infrastruktura w postaci 

ławek i stojaków na rowery, promujących ten rodzaj transportu, jako najbardziej ekologiczny 

i zarazem najlepiej służący zdrowiu oraz tablice edukacyjne a także ekologiczne oświetlenie. 

Pierwszemu etapowi projektu towarzyszyły warsztaty i spotkania tematyczne, które miały 

uświadomić mieszkańcom rolę równowagi ekologicznej w naszym środowisku oraz pobudzić 

w nich proekologiczną postawę. Obecnie przygotowywany jest teren pod oczko wodne. 

Wiosną 2016 roku zakończone zostaną prace w terenie, w tym kolejne nasadzenia (powstanie 

łąka kwietna). Dokończymy budowę ogrodu deszczowego, zamontujemy gotowe tablice 

edukacyjne oraz wykonamy ścieżki. 

Jednym z najważniejszych założeń projektu było zaangażowanie w powstanie Ostoi 

mieszkańców Łańcuta, w szczególności dzielnicy Podzwierzyniec. Już na etapie 

początkowym realizacji projektu, w nasz pomysł zaangażował się Pan Grzegorz Bojda  - 

architekt krajobrazu pochodzący z Podzwierzyńca, który przygotował projekt Ostoi wraz 

z projektem małej architektury, przeprowadził warsztaty budowania domków dla zapylaczy 

oraz czuwał nad jak najlepszym zagospodarowaniem przestrzeni. W tworzeniu Ostoi 

pomagali nam również harcerze, seniorzy oraz wszyscy chętni mieszkańcy, którzy podczas 

warsztatów przeprowadzonych w Filii MDK stworzyli budki lęgowe, domki dla zapylaczy, 

bomby nasienne i razem z nasadzeniami umieścili swoje budowle w terenie. 

 „Zielona Ostoja – Podzwierzyniec” to pierwsze w Łańcucie miejsce,  którego ideą powstania 

było zachowanie różnorodności biologicznej oraz promowanie wśród mieszańców wiedzy na 

temat  jej roli. Pomysłodawcami i autorami projektu są Robert Antosz, Agnieszka Cieślicka, 

koordynatorem - Dorota Chudzik. 

 

"Utworzenie lokalnego kina społecznościowego - "Kino  za Rogiem" w Łańcucie" 

W Filii Miejskiego Domu Kultury – Podzwierzyniec powstaje kino społecznościowe. Miejski 

Dom Kultury w Łańcucie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytetu 

Modernizacja Kin,  otrzymał  z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  dofinansowanie 

w kwocie 15 000 zł na zadania pn. "Utworzenie lokalnego kina społecznościowego - "Kino  

za Rogiem" w Łańcucie". Zadanie otrzymało również dotację z Urzędu Miasta. Lokalne kino 

z 20-osobową salą kinową, z możliwością pomieszczenia czterdziestu widzów (seanse dla 

szkół i przedszkoli), będzie spełniać wszelkie standardy komercyjnych kin sieciowych, 

w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku. Otwarcie kina planowane jest na kwiecień 

2016 roku. 

Nasze kino jako pierwsze w województwie podkarpackim będzie należało do Sieci Małych 

Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem”. Dzięki temu automatycznie otrzyma dostęp do 

systematycznie poszerzanej biblioteki filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, 

adresowanych do widza w każdym wieku i o zróżnicowanych aspiracjach od polskiej 

i światowej klasyki po przeboje bieżącego repertuaru, od bajek dla dzieci poprzez popularne 

komedie po ambitne kino problemowe. Kina społecznościowe mają przede wszystkim 

charakter kameralny. Nie mają za to ograniczeń repertuarowych. Programującym repertuar 
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kina, może być animator z MDK, ale także widz (np. mała grupa towarzyska, klasa uczniów, 

grupa przyjaciół, itp.), który sam zdecyduje co chciałby zobaczyć w kinie. Będzie mógł 

zamówić sobie seans na życzenie, a także wpływać na dobór repertuaru. Lista możliwych do 

zamówienia filmów znajduje się na ogólnodostępnej stronie internetowej 

www.kinozarogiem.pl/filmy. 

Pomysłodawcą, autorem projektu i koordynatorem zadania jest Agnieszka Cieślicka. 

 


