
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem  

w 2009  r. w liczbach 

Dom Kultury                                                                                 

1. Imprezy okolicznościowe ( Koncert Kolęd, Jasełka, Wieśko-Śpiewo–Granie - Harcerze,  

Koncert VIA REI, Koncert Hubka Band, Wieczornica „Jan Paweł II”,  

Męka Pańska  - Caritas, Wybory Małej Miss i Mistera, występy grup tanecznych MOK                             

( 9 spotkań - 1620 osób )                    

  2. Wernisaże ( 2 spotkania - 140 osób )                        

  3  Zwiedzanie wystawy „Katyń ” przez uczniów szkół z Rudnika i okolic( 20 grup - 690 osób )                                                                      

  4. Zajęcia taneczne grup MOK (13 spotkań - 421 osób )                                                                                                                       

  5. Pokazy firm – pościeli zdrowotnej, sprzętu rehabilitacyjnego (19 spotkań - 726 osób )                                         

  6. Próby muzyczne i szkolne ( 12 spotkań - 276 osób )      

  7. Seanse kinowe ( 117spotkań - 2271 osób )  

  8. Spektakle teatralne ( 2 spotkania -  500 osób )  

  9. Ferie zimowe ( 10 spotkań - 115 osób ) 

10. Spotkania, posiedzenia, zajęcia sceniczne - m.in. spotkania przedwyborcze, rad osiedli, TMZR,            

zajęcia sceniczne Dyrektora MOK ( 10 spotkań - 265 osób ) 

                                                                                                                       ………………... 

                                                                                                     Razem:  7 024              

   

Kino „Rusałka” wyświetliło 117 seansów wg terminarzy oraz na zamówienie szkół. 
 

W 2009r. Dom Kultury i Kino odwiedziły 7 tys. 24 osoby. 

 
Odrębną, dużą imprezą promującą gminę jest organizowana w głównej mierze przez MOK 

„Wiklina Rudnik nad Sanem”. Dyrektor MOK jest dyrektorem organizacyjnym imprezy. 

Statystyka powyższa nie obejmuje wielotysięcznej liczby odbiorców tego przedsięwzięcia. 

  

Dom  Kultury organizuje zajęcia i imprezy własne, a także współpracuje z instytucjami  

i osobami, które pragną zorganizować  i zaprezentować w dobrych warunkach scenicznych własne 

imprezy (szkoły, Ochronka, TMZR, Seniorzy, Harcerze, Chóry naszej gminy, Koło Gospodyń              

w Kopkach...).  

 

 

Działalność Centrum Wikliniarstwa w 2009r.    
Do końca roku kalendarzowego odnotowano 2588 osób zwiedzających indywidualnie                             

i grupowo. Dwukrotnie - na polecenie Burmistrza, organizowane były Dni Otwarte Centrum. 

Placówkę odwiedziło wielu obcokrajowców, którzy dokonali wpisów do pamiątkowej księgi                   

w swoich językach ojczystych. W tym czasie zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć: plener 

wikliny artystycznej - „I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik 

nad Sanem 2009”, Plener artystyczny studentów kierunku Grafika Akademii Humanistyczno – 

Ekonomicznej w Łodzi - „Między ziemią a niebem” Rudnik nad Sanem 2009, wystawy sztuk 

plastycznych połączone z wernisażami i finisażami, warsztaty wikliny artystycznej i użytkowej, 

pokazy wyplatania, prezentacje multimedialne promujące Polską Stolicę Wikliny, sesja naukowa 

poświęcona pamięci profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Karasia –              

„Z Przędzela po rektorskie berło…”, konferencje, pokazy wiklinowej mody, spotkania 

przedsiębiorców, rzemieślników, członków TMZR, Stowarzyszenia Seniorów Emerytów                        

i Rencistów… 

Zwiedzający mogli obejrzeć: wiklinowe ekspozycje stałe i zmienne, kolekcje wiklinowej mody                 

i biżuterii, wystawę archeologiczną – zbiory ks. Franciszka Nicałka, etnograficzną - zbiory 

Wiktora Wójcika, historyczną, wystawę okolicznościową poświęconą pamięci profesora i rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Karasia.  W 2009r. w Galerii Centrum Wikliniarstwa 

zaprezentowano 11 nowych wystaw plastycznych m. in., wystawę malarstwa i rzeźby Anny 



Frąckowicz z Łodzi, wystawę „Lalek z duszą” Lidii Bogaczówny, wystawę grafiki  i rysunku Igora 

Steczaka  z Ukrainy. 

Współpracowali z nami artyści plastycy oraz wykładowcy wyższych uczelni. m. in. Akademii 

Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi .  

Wielokrotnie gościliśmy przedstawicieli władz i mediów, którzy najpierw kierowali swe kroki              

do magistratu po wywiad z twórcą instytucji, burmistrzem Waldemarem Grochowskim, prosząc                  

o możliwość zwiedzenia Centrum Wikliniarstwa w Jego towarzystwie. 

Naszą instytucję odwiedzali darczyńcy - osoby pragnące przekazać prywatne rzeczy na eksponaty, 

a wszystko to w trosce o profesjonalne i miłe dla oka  zagospodarowanie sal wystawowych. 

Wszystkim pięknie dziękuję za wkład w tworzenie wizerunku Centrum. 

 

 

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem w liczbach 2009: 
 

 

Sieć bibliotek publicznych w gminie tworzą: biblioteka w Rudniku nad Sanem oraz 2 filie wiejskie 

w Kopkach i Przędzelu. 

 

Zbiory biblioteki łącznie z filiami  na dzień 31.12.2009r. wyniosły 35 814 woluminów,  

w tym w 2009 roku zakupiono 450 woluminów na kwotę 7 800 zł. 

 

Środki na zakup księgozbioru w 2009 r.  pochodziły: 

 - 2 600 zł z dotacji przyznanej w ramach PROGRAMU Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek                

-  5 000 zł  ze środków samorządowych. 

 

       

Dane dotyczące czytelnictwa w gminie: 
 

  - liczba odwiedzin w wypożyczalni:  8 838   

 

-  liczba odwiedzin w  czytelni: 1 830 

 

-  liczba  użytkowników  czytelni internetowej: 821 

 

-  liczba czytelników w 2009 roku: 1 329 

 

-  liczba wypożyczeń w 2009 roku: 20 983 woluminy 

 

-  liczba udzielonych informacji:  515 

 

Ponadto biblioteki organizują różne formy promocji książki i bibliotek. Są to konkursy, lekcje 

biblioteczne, spotkania głośnego czytania,  wycieczki, zajęcia podczas ferii i wakacji. W 2009 roku 

zorganizowano 43 różne zajęcia, w których uczestniczyło 800 osób. 

 

Strona internetowa MOK www.mokrudnik.pl, do końca roku 2009 zanotowała 345106  odwiedzin.  

 

 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z nami w minionym roku 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ! 

Wszystkich czytających te słowa  POZDRAWIAM i ZAPRASZAM! 

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

Krystyna Wójcik 

 

http://www.mokrudnik.pl/

