
Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury  

- Kronika ważniejszych wydarzeń w 2013 roku 
 

1. Dwa chóry – Camerata z Soniny oraz Cantiamo z Leżajska – wystąpiły podczas 

Koncertu Noworocznego pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem, który odbył się w niedzielę 20 stycznia 2013r. w sali widowiskowej 

Domu Kultury. Publiczność wysłuchała bardziej i mniej znanych kolęd śpiewanych  

a capella. 

2. Wernisaż wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Jarosławiu w Galerii Centrum Wikliniarstwa – 10.02.2013r. 

3. W ramach ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

4. 10 marca 2013 roku w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Koncert z okazji 

Dnia Kobiet pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

podczas którego zagrała i zaśpiewała Rzeszowska Grupa "Z KOBIETĄ W DUECIE".  

5. Wernisaż wystawy malarstwa Anny Carpenter „…kolorem kuszenie” /Warszawa/  

w Galerii Centrum Wikliniarstwa. – 20 kwietnia 2013r. 

6. 3 maja 2013r. w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się III część Jubileuszowej 

Gali 80 - lecia Domu Oświatowego. Przybyli Goście wysłuchali koncertu Chóru 

Mieszanego "Echo" z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu 

Wielkim. 

7. 5 maja 2013r. na scenie Domu Kultury odbył się spektakl "BURLESQUE KABARET 

SHOW" dedykowany Sponsorom, Darczyńcom i Patronom dotychczasowych edycji 

imprezy "Wiklina Rudnik nad Sanem"  

8. 22 maja 2013r. - pokonkursowa wystawa Powiatowego Konkursu Plastycznego 

promującego obszar Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  

pt. „Produkt Lokalny Mojej Gminy” w ramach VI rocznicy Centrum Wikliniarstwa. 

Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Gabriel 

Waliłko. Konkurs skierowany był do klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjum. 

Równolegle zorganizowano konkurs plastyczny "Centrum Wikliniarstwa w oczach 

dziecka" pod patronatem Burmistrza Rudnika nad Sanem. Konkurs skierowany był 

do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I - V). 

9. 8 – 9 czerwca 2013r. – impreza gospodarczo – kulturalna „Wiklina 2013 Rudnik nad 

Sanem” pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i patronatem medialnym 

„Polskiego Radia Rzeszów”, „Echa Dnia”, „Telewizji Miejskiej Stalowa Wola”, 

„Sztafety”, „Super Nowości”, „Super Nowości 24”, „Tygodnika 

Nadwiślańskiego”. 

10. 20 czerwca 2013r. - na prośbę przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego Pauliny Bąk – Jachna, Centrum Wikliniarstwa 

użyczyło kreacje z wikliny, które prezentowane były w prestiżowej sali Muzeum 

Motoryzacji - Autoworld, doskonale znanej wszystkich brukselczykom. Dzięki 

współpracy Domu Polski Wschodniej z Kieleckim Centrum Kultury i Polską 

Organizacją Turystyczną, odbył się pokonkursowy pokaz mody laureatów tegorocznej 

edycji Off Fashion, pod nazwą "Off Fashion - Polska Wschodnia na wybiegu". 

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Artur Harazim, Ambasador RP w Królestwie 

Belgii. Województwo Podkarpackie, które jest europejskim zagłębiem wikliniarstwa, 

pokazało kolekcję strojów z wikliny. 

11. 21 czerwca 2013r. na sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie 

poświęcone historii 80-lecia Domu Oświatowego w Rudniku nad Sanem. Spotkanie 

prowadzili Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Krystyna Wójcik oraz rudniczanin 

p. Stanisław Sekulski - senior. Wspomnień wysłuchali nauczyciele i uczniowie 

Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.  

12. 26 czerwca 2013r. - Zakończenia Sezonu Artystycznego 2012/2013 



13. 16 lipca 2013r. - wizyta studyjna dziennikarzy z mediów ogólnopolskich 

przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy i Podkarpackiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej z Rzeszowa w Centrum Wikliniarstwa  

14. W ramach wakacyjnego programu "AKCJA LATO 2013" zorganizowane zostały 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury i Centrum Wikliniarstwa. 

15. 29 lipca 2013r. - Centrum Wikliniarstwa zwiedził włoski dziennikarz dr Massimiliano 

Bagioli, który na zlecenie wydawnictwa Qui Touruing opracowuje nowe, wznowione 

praktycznymi informacjami wydanie przewodnika po Polsce. Qui Touring jest jednym 

z najstarszych przewodników i cieszy się niezwykłym powodzeniem we Włoszech.  

Przewodnikiem dziennikarza była p. Paulina Ziemann z Podkarpackiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej w Rzeszowie 

16. 4 sierpnia 2013r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się piknik 

rodzinny "Wakacyjne Hocki - Klocki 2013" pod patronatem Burmistrza 

Waldemara Grochowskiego. Impreza sfinansowana została ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorzy :MOK i MOSiR. 

17. 25 sierpnia 2013r.- eksponaty wikliny artystycznej z Centrum Wikliniarstwa 

prezentowane były podczas Dożynek Gminnych w Sędziszowie Małopolskim. 

18. 25 sierpnia 2013r. w Zarzeczu odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego. 

Dożynkowy wieniec Gminy Rudnik nad Sanem został wykonany przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Kultury: instruktora plastyka Grażynę Ruchaj, stażystkę Agatę 

Wragę oraz Waldemara Łojka. W programie artystycznym Gminę Rudnik nad Sanem 

reprezentował zespół tańca nowoczesnego NEW INSPIRATION działający w MOK 

od 2010r., kierowany przez instruktora choreografii Monikę Nicałek. 

19. 31 sierpnia 2013r. - na zaproszenie Wójta Gminy Dębica oraz Dyrektora Centrum 

Kultury i Bibliotek w Dębicy - Osiedle Pustków, delegacja Miejskiego Ośrodka 

Kultury uczestniczyła w "III Festiwalu Konfitur" w Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Stobiernej /gm. Dębica/. Rudnickie dziewczęta zaprezentowały 3 kolekcje 

wiklinowej mody. 

20. 7-8 września 2013 r. – delegacja MOk uczestniczyła w drugiej edycji "Alpejsko-

Karpackiego Forum Współpracy" - międzynarodowej imprezie targowo-

konferencyjnej w rzeszowskiej Hali Podpromie. Firmy, organizacje i instytucje  

z kilkunastu krajów europejskich oraz Karpat zaprezentowały swoje oferty.  

21. 8 września 2013r. - Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem zaprezentował 

program artystyczny podczas VII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Niżańskiego, które odbyły się  

na obiektach MOSiR. Uroczystym akcentem tegorocznych zawodów był barwny 

korowód prowadzony z rynku, w skład którego weszli: Władze Miasta, delegacja 

MOK oraz Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jeżowego. Korowód 

prowadziły dziewczęta z grupy tanecznej oraz prezentujące wiklinową modę i 

orkiestra dęta. W programie artystycznym zaprezentowały się dziewczęta w 

wiklinowych kreacjach, najstarsza grupa zespołu tanecznego NEW INSPIRATION 

oraz rudniczanka Sylwia Kozina - Tabin. 

22. 20 września 2013r. – wernisaż wystawy fotografii wielkoformatowej  

Mai i Krzysztofa Celuchów „Wody Puszczy Sandomierskiej” w Galerii Centrum 

Wikliniarstwa. 

23. 21 września 2013r. w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie odbyły się 

warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach akcji "Niezwykli ludzie i ich 

twórczość wizytówką Województwa Podkarpackiego".  

Na miejscu zaprezentowana została wiklina artystyczna ze zbiorów Centrum 

Wikliniarstwa oraz pokaz wyplatania wykonany przez Pana Stanisława Cholewę. 

24. 28 - 29 września 2013r. w Centrum Wikliniarstwa odbyły się bezpłatne Warsztaty 

Artystyczne „Nasz Wiklinowy Misz -  Masz” organizowane przez Podkarpacką 



Regionalną Organizację Turystyczną. Warsztaty sfinansowane zostały z budżetu 

Województwa Podkarpackiego. Na warsztatach rękodzieła zaprezentowali się:  

- "Z natury wzięte" masa ceramiczna (Maria Piśko)  

- Stowarzyszenie Dobro Powraca (Konrad Mężyński)  

- Hafciarki (Stanisława Fronc, Magdalena Fronc, Krystyna Markowska, Maria 

Waliszko, Zofia Zagaja)  

- Rzeźba w drewnie (Jan Maciej Łyko)  

- Wyplatanie elementów smoka (Maria i Ryszard Machowscy)  

- Biżuteria (Anna Uzarewicz)  

- Czytanie bajek autorskich (Stanisław Kornasiewicz)  

- Poezja (Wiktoria Serafin)  

- Mini plener malarski (Anna Seroka, Katarzyna Dudzik)  

- Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby (Anna Seroka)  

- Lepienie smoków z masy ceramicznej (Grażyna Ruchaj)  

- ABC koszykarskiego rzemiosła (Henryka Działak, Stanisław Cholewa)  

- Muzyczka z przytupem... (Józef Kochańczyk, Stanisław Koluch)  

- Zabawy animacyjne dla dzieci (Anna Straub, Agnieszka Wychowaniec)  

- Kompozycje kwiatowe (Agata Wraga)  

25. 3 października 2013r. - w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem odbyły 

się uroczyste XV Obchody Światowego Dnia Seniora pod patronatem Burmistrza 

Rudnika nad Sanem. Impreza rozpoczęła się pokazem tańca towarzyskiego w 

wykonaniu Moniki Nicałek-Gabanyan i Hovhannes Gabanyan. Wszystkich zebranych 

gości serdecznie przywitała Dyrektor MOK - Krystyna Wójcik, uroczyście składając 

Seniorom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Życzenia seniorom złożył również 

Burmistrz Gminy i Miasta  

Rudnik nad Sanem - Waldemar Grochowski. Tradycyjnie Burmistrz złożył 

sprawozdanie z działalności. Atrakcją spotkania był występ kapeli „Paka Sędzisza”  

z Sędziszowa Małopolskiego, która to wykonała stare przeboje muzyki rozrywkowej  

i melodie starej Warszawy. Serdeczne życzenia Seniorom złożyli również Starosta 

Niżański Gabriel Waliłko i ks. Wojciech Kania. Na wszystkich zebranych 

uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez restaurację „Orle Gniazdo”  

w Rudniku nad Sanem. 

26. 7 października 2013r. - na rudnickim rynku zagościła trzecia już wersja 

RUDNICKIEGO WIKLINOWEGO SMOKA. 5,5 metrowej wysokości oraz 7,5 

metrowej długości gadzina otrzymała imię "HRABIA", na cześć prekursora 

rudnickiego wikliniarstwa hr. Ferdynanda Hompescha, którego 116 rocznica śmierci 

przypada 27 października. Smok jest dziełem Marii i Ryszarda Machowskich, 

rudnickich mistrzów wyplatania.  

27. 10 listopada 2013r. – z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury 

można było obejrzeć program patriotyczny pt. „BARWY MOJEJ OJCZYZNY", 

przygotowany przez nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. 

28. 11 listopada 2013r. – wernisaż wystawy Nadleśnictwa Rudnik „Flora i fauna naszej 

Małej Ojczyzny”. Od 12 listopada do 18 grudnia wystawę obejrzało ponad 1000 

osób. 

29. 30 listopada 2013r. – z okazji Andrzejek w Domu Kultury został zorganizowany 

młodzieżowy koncert rockowy zespołów „Kurczat” i „Sierociniec”.…  

30. 6 grudnia 2013r. - z okazji Mikołajek zorganizowaliśmy dla dzieci spektakl teatralny 

pt. ""Królowa Śniegu" w wykonaniu aktorów Teatru Art - Re z Krakowa.. 

31. 6 grudnia 2013r. – wernisaż wystawy firmy Cepelkorb „Pasja od pokoleń – 

wiklina nie musi być nudna” w Centrum Wikliniarstwa. 

 

 

 



FLESZ WYDARZEŃ MOK 
 

W ciągu całego roku w Domu Kultury odbywały się systematyczne zajęcia plastyczne 

(40 spotkań, 320 uczestników) i taneczne (78 spotkań, 1.889 uczestników), aerobic  

(39 spotkań, 278 uczestników), dwukrotna prezentacja sceniczna zespołów tanecznych, 

koncerty bożonarodzeniowe (2), patriotyczne, w tym Gala 80 – lecia Domu Oświatowego 

(2), religijne (2) rockowe dla młodzieży (3) i dla dorosłych (2), spektakle teatralne  dla 

dzieci (teatry profesjonalne) (8 spektakli), 1.800 widzów), spotkania Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Rudnickiej (1 spotkanie, 50 uczestników), wystawy artystyczne (5), 

prelekcje naukowe (2), spektakle teatralne LO (9 spotkań, 1.920 widzów), próby szkół  

(39 spotkań, 797 uczestników) , Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (1), Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Ochronki (2), WTZ (1), seanse kinowe w okresie od 

stycznia do marca 2013 (19 seansów, 319 widzów), ferie zimowe oraz „Wakacyjne Hocki 

– Klocki” na obiektach MOSiRu, spotkania utrwalające historię 80 - lecia Domu 

Oświatowego5, ponad 300 osób), spotkanie literackie (1, 10 uczestników). 

 

Praca całej załogi MOK nad realizacją XIV edycji imprezy „Wiklina 2013 Rudnik nad 

Sanem” pod patronatem Wojewody Podkarpackiego . Pracownicy MOK: Grażyna Ruchaj 

i Waldemar Łojek wykonali wieniec dożynkowy  na Dożynki Powiatowe w Zarzeczu. 

 

Ponadto, w kalendarzu Domu Kultury i Centrum Wikliniarstwa odnotowano: odpłatny 

wynajem pomieszczeń (14 DK - 560, 2 CW- 60). 

 

W kalendarzu Centrum Wikliniarstwa odnotowano: prelekcje naukowe (2), wernisaże  

i wystawy artystyczne (8), warsztaty artystyczne dla każdego, pokazy wyplatania, 

warsztaty wikliniarskie (5), oprowadzanie grup turystycznych w salach wystawowych 

oraz „szlakiem wiklinowych rzeźb”. Wielokrotnie pracownicy MOK przygotowywali 

dekoracje sali obrad UGiM, wykonywali dekoracje oraz nagłaśniali imprezy zewnętrzne 

w Domu Kultury, pomoc w organizacji imprezy Leśne Bieganie, spotkania poetyckie  

w CW (2), walne zebranie TMZR (1), VI rocznica Centrum Wikliniarstwa z pokazem 

najnowszej kolekcji wiklinowej mody. W ramach VI rocznicy zorganizowano 2 konkursy 

plastyczne: „Centrum Wikliniarstwa w oczach dziecka” pod patronatem Burmistrza 

Rudnika nad Sanem Waldemara Grochowskiego oraz „Produkt Lokalny Mojej Gminy” 

pod patronatem Starosty Niżańskiego Gabriela Waliłko. 

 

Centrum Wikliniarstwa udzielało wsparcia Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy  

i pokazowi pierwszej pomocy organizowanemu przez Burmistrza RnS i Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2. 

 

Promocja zewnętrzna Polskiej Stolicy Wikliny: prezentacja wiklinowych kreacji  

w Brukseli (dyrektor MOK ze względu na obowiązku służbowe zrezygnować                     

z zaproszenia do Brukseli), Międzynarodowe Targi Turystyczne w Rzeszowie, 

prezentacja wikliny artystycznej - Dębica, Sędziszów Małopolski, Nowa Dęba, Rzeszów 

(Trasa Podziemna), Dożynki Powiatowe, Powiatowe Zawody Strażackie, zewnętrzne 

pokazy wiklinowej mody. 

W maju 2013r. Dyrektor MOK otrzymała zaproszenie od Ministra Rozwoju Regionalnego 

na Galę wręczenia nagród w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy 

Europejskich” oraz  na uroczystość rozstrzygnięcia konkursu EDEN 2013 w Polskiej 

Organizacji Turystycznej w Warszawie (rezygnacja z wyjazdu ze względu na obchody VI 

Rocznicy Centrum Wikliniarstwa). 

      W listopadzie Dyrektor MOK wzięła udział w kolejnym spotkaniu Klubu Laureatów    

      „Polska Pięknie – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, które tym razem odbyło się  

      w Krakowie. Wyjazdy odbywały się na koszt instytucji, które nas promują. 

 

 

 

       



      Promują Rudnik jako Polską Stolicę Wikliny i Centrum Wikliniarstwa                         

      z pozyskanych przez siebie środków unijnych :  

      Firma Smartlink z Poznania z Klubem Laureatów Konkursu „Polska Pięknieje”, Polska  

      Organizacja Turystyczna w Warszawie z Klubem EDEN, Podkarpacka    

      Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie promuje Polską Stolicę Wikliny  jako  

      Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010. 

 

Media w Centrum Wikliniarstwa: objazd studyjny 16 dziennikarzy z mediów 

ogólnopolskich, przedstawicieli PROT Rzeszów i POT Warszawa,  wizyta włoskiego 

dziennikarza dr Massimiliano Bagioli, pracującego nad nowym wydaniem przewodnika 

po Polsce, dziennikarze Programu II Polskiego Radia, Polskiego Radia Rzeszów, 

Telewizja Miejska Stalowa Wola, Telewizja Stella, wielokrotne wizyty dziennikarzy 

„Sztafety” i „Echa Dnia”. 

 

MOK ściśle współpracuje z: Urzędem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Klubem 

Seniora w Rudniku nad Sanem, Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej, Kołem 

Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki”, z Państwową Wyższą Szkoła Techniczno – 

Ekonomiczną w Jarosławiu, Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Stalowej Woli, Zespołem 

Szkół Plastycznych w Jarosławiu, redakcją „Przeglądu Rudnickiego”, placówkami 

oświatowo - wychowawczyni z terenu gminy, Nadleśnictwem Rudnik, z właścicielami 

hurtowni wikliniarskich, mistrzami wyplatania z terenu Gminy Rudnik, galeriami               

i ośrodkami kultury, z terenu województwa podkarpackiego oraz artystami z Polski             

i zagranicy, firmą „Apiso”, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. 

Dyrektor MOK podpisała porozumienie o współpracy z Komitetem Organizacyjnym 

Obchodów 100 Rocznicy Bitwy Rudnickiej. 

 

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej udziela informacji kulturalnych  

oraz kieruje indywidualnych turystów oraz grupy zorganizowane do rudnickich  hurtowni 

wikliniarskich,  gdzie mogą nabyć szeroki asortyment wyrobów z wikliny.  

 

Środki finansowe pozyskane z zewnątrz przez MOK w roku 2013:  

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Produkt Lokalny Mojej Gminy” promujący obszar 

LGD pod patronatem Starosty Niżańskiego – 3.000 zł – środki LGD (wniosek napisany  

i rozliczony przez MOK, wnioskodawca TMZR) 

- warsztaty artystyczne 1.221,91 zł – Podkarpacka Regionalna Organizacja   

     Turystyczna 
- „Organizacja wystawy produktów lokalnych oraz opracowanie  i wydanie publikacji   

    promującej Powiat Niżański” – 26.662 zl – LGD – realizacja przedsięwzięcia  

    zaplanowana została na 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ponadto:  

Na prośbę Dyrektora MOK w 2013r. odnowiono rzeźby: 

-  „Usta” Katarzyny Ożgi / Warszawa/,  

- „Witacz” Tatiany Pytkowskiej /Warszawa/,  

- „Cykada” Leona Podsiadłego /Wrocław/,  

- „Syrenka” Anny Wszyndybył / Warszawa/ 

- „Smok” Leonarda Pędziałka /Kraków/ 

Ze środków MOK powstała nowa monumentalna rzeźba smoka, która została usytuowana 

przed Urzędem Miasta oraz choinka składająca się ze 190 kul, zaaranżowana przez 

pracownika MOK p. Waldemara Łojka. 

Odrestaurowane rzeźby sfinansowane zostały ze środków MOK.  

Pracownicy MOK odnowili (impregnacja) w ciągu roku wszystkie rzeźby na terenie 

miasta. Pracownicy MOK wykonali wiele gadżetów wiklinowych, służących do promocji 

Polskiej Stolicy Wikliny i Centrum Wikliniarstwa. 

 

 

W 2013r. Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odwiedziło  

4.100  zwiedzających,  

Dom Kultury odwiedziło 12.922 osób,  

a z usług biblioteki skorzystało 11.008 osób.  

Razem 28.030 osób. 

 

Działalność MOK ewidencjonowana jest w kronice, na stronie internetowej i w księdze 

pamiątkowej gości Centrum Wikliniarstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W 2013r. 
 

Promocja książki i bibliotek w 2013r. przebiegała wielotorowo. Dokonywała się ona poprzez 

wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy,                                                       

a także organizowanie pogadanek i głośnego czytania. Lekcje biblioteczne                                

były dostosowywane do wymagań programów edukacyjnych lub bezpośrednich potrzeb                 

i oczekiwań nauczycieli. Odbyły się lekcje związane typowo z biblioteką: szukanie informacji 

w różnych źródłach, zapoznanie z księgozbiorem i regulaminem biblioteki: 

 Biblioteka naszym przyjacielem 

 Moja pierwsza książka z biblioteki 

 Goście z przedszkola w bibliotece                                                                                                      

 Poznajemy bibliotekę w Kopkach 

 

Cyklicznie organizowany jest: 

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  2 kwietnia w dzień urodzin duńskiego 

baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji 8 kwietnia, biblioteka w Rudniku 

zorganizowała spotkanie z pisarzem - Wiesławem Drabikiem, w którym uczestniczyły 

najmłodsze dzieci z PSP Nr 2 i Nr 3 w Rudniku oraz PSP w Przędzelu z wychowawcami.  

- Tydzień Bibliotek: 

8 maja w Bibliotece Publicznej odbyło się przedstawienie grupy teatralnej Art-Re                       

pt. "Czerwony Kapturek" oraz głośne czytanie i zajęcia plastyczne. 

- Rok Tuwima: 

              Biblioteka Publiczna uczciła Rok Juliana Tuwima we współpracy z Panią Grażyną 

Koszałka, opiekunką "zerówki" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Spotkanie,                         

pt. „Zaczarowany świat Juliana Tuwima” w którym uczestniczyły maluchy z Przedszkola 

Miejskiego i rodzice uczniów oddziału przedszkolnego rozpoczęliśmy krótkim programem 

artystycznym - "Rzepką" w wykonaniu dzieci oraz recytacją wierszy. Przedszkolaki                     

bez specjalnej tremy odgrywały poszczególne scenki. Natomiast recytatorzy przedstawiali 

własną interpretację utworów Tuwima. Kolejnym punktem programu było wysłuchanie 

wiersza "Lokomotywa" oraz quiz ze znajomości wierszy i ich bohaterów. 

             Druga wizyta pt.: „Czytamy Tuwima” miała na celu zaprezentowanie dzieciakom 

twórczości Juliana Tuwima, ponieważ 2013 rok ogłoszony został rokiem tego właśnie poety.  

Dzieci wykazały się wspaniałą znajomością twórczości Juliana Tuwima. 

- Światowy Dzień Pluszowego Misia 

            W naszych bibliotekach, po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 

Misia, który przypada na 25 listopada. Przygotowano wystawki książek "Misiowa 

biblioteczka". Dzieci przyniosły ze sobą pluszowe przytulanki, które były miłymi gośćmi, 

stwarzały sympatyczny nastrój i bardzo przyjazną atmosferę. Maluchy wspólnie                           

z opiekunkami bawiły się w przygotowanych dla nich konkurencjach począwszy                       

od smakowania miodku, układania puzzli aż po wspólne malowanie portretu Kubusia 

Puchatka. 

            Zaprosiliśmy też Teatr ART-RE z Krakowa, który zaprezentował małym widzom 

bajkę pt. "Jesień u Kubusia Puszatka". Spektakl pełen komicznych sytuacji, humoru, 

kolorowa scenografia, oprawa muzyczna, to sposób na spory sukces w kontakcie z dziećmi  a 

aktorom z Krakowa za każdym razem to się udaje. Tradycyjnie dzieci brały aktywny udział w 

spektaklu - nie brakowało chętnych do pomocy. Dialogi połączone z zabawą doskonale 

wpływały na radosną reakcję maluchów. 

 

Nie zabrakło zajęć w czasie: 

- Ferii 

W programie tegorocznych zajęć znalazły się zajęcia plastyczno-techniczne, gry planszowe       

i zabawy ruchowe. Dla dzieci dużą atrakcją był specjalnie zorganizowany wyjazd autokarem 

do Domu Kultury w Rudniku nad Sanem na spektakl teatralny "Małe co nieco tygryska".  

Najmłodsi czytelnicy słuchali bajek, oglądali kolorowe książki, układali puzzle.  

 



 

Dużą popularnością cieszyły się zabawy z chustą animacyjną, a opiekunowie chętnie 

uczestniczyli w zabawie tworząc miłą i przyjazną atmosferę naszych ferii. 

 

- Wakacji 

Były gry planszowe, puzzle, malowanie, rysowanie. Nie mogło zabraknąć też wspólnego 

czytania książek. Dzieci miały ponadto możliwość korzystania z darmowego łącza 

internetowego. Odbyły się zabawy na dużej działce, którym zawsze towarzyszył uśmiech. 

Rozstrzygnięto konkursy, dzieci otrzymały drobne upominki, a na zakończenie był słodki 

poczęstunek. Przeprowadzone spotkania potwierdziły, że wakacje nie muszą być nudne. 

 

Ważnym wycinkiem działalności biblioteki było zorganizowanie konkursu na „Najlepszego 

Czytelnika Wakacji 2013” Konkurs ten miał na celu zachęcenie młodych czytelników                        

do systematycznego czytania i odwiedzania biblioteki również w czasie wakacji oraz 

promocję książki, jako ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu. Uczniowie 

opowiadając zachęcali kolegów do przeczytania książki,  która najbardziej im się podobała.  

 

Tradycyjną, lecz zawsze aktualną metodą były również plakaty, gazetki, wystawki 

organizowane przez poszczególne placówki bibliotek, poprzez które nie tylko następowała 

prezentacja konkretnych pozycji wydawniczych, ale także upowszechnianie autorów, rocznic 

wydarzeń historycznych, licznych wydarzeń życia kulturalnego w Polsce  

 

Czytelnicy mogą korzystać z darmowego Internetu. Dzięki udziałowi w programie 

„Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych, 

promocję ich wykorzystania biblioteki publiczne staną się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi 

centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Odbyły się też zajęcia z cyklu „Dzień Bezpiecznego Internetu” pt. "Internetowy 

odkrywca",czyli wirtualna podróż po świecie i „Smerfuję – respektuję”.  

 

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem dołączyła do akcji „Zaczytani" której celem 

jest stworzenie w całej Polsce miejsc, w których można zaczytać się i zapomnieć o chorobie.  

Zbieramy książki dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, rodzinnych domach 

dziecka, świetlicach środowiskowych, hospicjach etc. Książki mogą być nowe lub używane -

ważne, aby były w dobrym stanie. 

 

Zapraszamy  do korzystania z usługi "Książka na telefon", z której mogą korzystać osoby 

niepełnosprawne, chore oraz starsi mieszkańcy Rudnika, czyli wszyscy ci, którzy lubią 

czytać, ale z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do literatury. 

 

W 2013 roku biblioteki odwiedziło 11 008 czytelników.  

 


