
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  

W RUDNIKU NAD SANEM W 2021 R. 

 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa działalność Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Rudniku nad Sanem wraz z początkiem 2021 roku nadal prowadzona była w sieci, aby 

zapewnić gościom oraz pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wirtualna 

działalność MOK-u kontynuowana była przy użyciu strony internetowej a także Facebooka, 

które umożliwiły pozostanie w stałym „kontakcie” z mieszkańcami i odwiedzającymi. 

 

STYCZEŃ 2021 

• W formie on-line zorganizowane zostały ferie zimowe, kreatywne zajęcia dla dzieci oraz 

warsztaty DIY mające na celu umilić i urozmaicić czas spędzany w domu. 

Wśród  propozycji znalazły się m.in. : 

- zabawy ruchowe, quizy i zagadki, 

- maraton artystyczny z wykorzystaniem patyczków do lodów i bibuły, 

- kreatywne drugie śniadanie – inspiracje na owocowe smoothie i przekąski, 

- kreatywne myślenie z grami planszowymi, 

- upominki dla Babci i Dziadka z masy solnej, 

- inspiracje plastyczne: kolorowe zakładki do książek, lodowe lampiony. 

• W Galerii Centrum Wikliniarstwa zaprezentowana została wystawa fotografii „Biały Słoń”, 

autorstwa Krzysztofa Heyke, Marcina Modzelewskiego, Szymona Muszańskiego oraz Jacka 

Wnuka. 

 

LUTY 2021 

• Swoją premierę miały okolicznościowe znaczki z Rudnika nad Sanem. Zdobi je wizerunek 

dawnego właściciela dóbr rudnickich – hrabiego Ferdynanda Hompescha, postać Baleriny – 

Evity wykonanej podczas X Międzynarodowego Pleneru Wikliny Artystycznej w 2012 roku 

oraz budynek Centrum Wikliniarstwa. 

 

MARZEC 2021 

• 7 marca 2021 r. w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Kobiet – „Muzyczna Bombonierka”. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wydarzenie 

miało formę on-line. 

• Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocne Cudeńka”, na który wpłynęło łącznie 115 prac. 

• W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 26 marca 2021 r. przed budynkiem 

Centrum Wikliniarstwa pojawiły się inspirowane naturą aranżacje w postaci 3 zajęcy,  

4 pisanek i 2 kur, natomiast Rynek miasta ozdobiły dwie ażurowe wiklinowe pisanki. 

 

KWIECIEŃ 2021 

• Biblioteka w Rudniku nad Sanem oraz Filie biblioteczne w Kopkach i Przędzelu 

wzbogacone zostały o nowości książkowe. 

 

 



MAJ 2021 

• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja ze względów bezpieczeństwa odbyły się bez udziału 

mieszkańców. Delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury zapaliła znicz przed pomnikiem 

upamiętniającym poległych w Rudniku nad Sanem. 

• Wznowienie stacjonarnej działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Centrum Wikliniarstwa 

i Dom Kultury ponownie otworzyły się dla zwiedzających. 

• Z okazji XVIII Tygodnia Bibliotek 2021 Biblioteka w Rudniku nad Sanem przygotowała 

dla czytelników wirtualny escape room. Zabawa polega na rozwiązywaniu zagadek 

logicznych, słownych i książkowych. 

• Na rudnickich plantach stanęły trzy wiklinowe strusie wyplecione przez pana Ryszarda 

Machowskiego, których stelaże zostały wykonane przez pracowników Zespołu Szkół  

im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 

• W centrum miasta zostały odnowione przez pracowników MOK wiklinowe rzeźby – 

„Wiklinowa Perła” oraz Smok „Hrabia”, będące atrakcjami Szlaku Wiklinowych Rzeźb. 

• 22 maja 2021 r. Wojskowy Oddział Klubu HDK “Legion” przy JW3538 w Nisku 

zorganizował akcję krwiodawstwa w Centrum Wikliniarstwa. 

 

CZERWIEC 2021 

• 6 czerwca 2021 r. w Galerii Centrum Wikliniarstwa odbył się finisaż prac niżańskiego 

rysownika i karykaturzysty Jana Surmy. 

• 11 czerwca 2021 r. w Domu Kultury miał miejsce finisaż wystawy malarstwa „Sielskie 

Impresje” autorstwa Doroty Miącz z Lublina. 

• Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych ACADEMICA, która umożliwia nieodpłatny dostęp                                           

do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej. 

• 20 czerwca 2021 r. odbyło się w Domu Kultury uroczyste zakończenie sezonu artystycznego 

2020/2021. 

• 26 czerwca 2021 r. Fundacja „Ocalić od Zapomnienia” im. Stanisławy Tutka we współpracy 

z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku 

nad Sanem przygotowała w Galerii Centrum Wikliniarstwa wystawę fotografii „Rudnik 

jakiego już nie ma” przedstawiających miejsca które już nie istnieją lub zostały zmienione, 

mieszkańców wykonujących zajęcia i zawody, które odeszły w zapomnienie, różne 

uroczystości czy sposób spędzania wolnego czasu. 

• 28 czerwca 2021 r. Centrum Wikliniarstwa znalazła się w gronie 10 najlepszych 

„Turystycznych Pereł Podkarpacia” zajmując 4 miejsce. Plebiscyt organizowany był przez 

Polskie Radio Rzeszów i Oddział PTTK Rzeszów. 

 

LIPIEC 2021 

• Wraz z początkiem wakacji pod hasłem „Wakacje z Coolturą” rozpoczął się w Miejskim 

Ośrodku Kultury cykl warsztatów, spotkań i zabaw dla dzieci. 

• 1 lipca 2021 r. odbył się finał projektu Równać Szanse –  „Noc Kupały, wianki i cuda, więc 



zabawa nam się uda” spektaklu ruchowo teatralnego, którego autorami były dziewczęta  

z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

• 14 lipca 2021 r. Dyrektor MOK uczestniczyła w Gali zorganizowanej przez “Nowiny”,  

w której odebrała statuetkę “Osobowość Roku 2020” w kategorii „Kultura w powiecie 

niżańskim”. 

• 21 lipca 2021 r.  “Radio Biwak”- wakacyjna audycja Polskiego Radia Rzeszów odwiedziła 

Centrum Wikliniarstwa, które zajęło 4 miejsce w konkursie Perły Podkarpacia. Program 

prowadzili Agnieszka Radochońska i Łukasz Wacławek. W audycji mówiono o historii 

wikliniarstwa /Anna Straub – dyrektor MOK/, promocji Polskiej Stolicy Wikliny /Agata 

Piotrowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta/, wyplataniu koszyków /Henryka Działak 

– specjalista rzemiosła wikliniarskiego/, a przewodnik /Justyna Gawryl/ zabrał dziennikarzy 

w radiową podróż po salach ekspozycyjnych. 

• Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 8500 zł na realizacje projektu Równać 

Szanse – „Moje miasto – moje miejsce”. 

 

SIERPIEŃ 2021 

• 1 sierpnia 2021 r. w związku z obchodami 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury zapalili znicze przed pomnikiem poległych 

mieszkańców Rudnika nad Sanem. 

• W wakacyjnej atmosferze 1 sierpnia 2021 r. na Rynku miasta odbył się Piknik Rodzinny. 

• 22 sierpnia 2021 r. na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Dożynki 

Powiatu Niżańskiego. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Gospodarz Dożynek 

Powiatowych – Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem – Waldemar Grochowski. Na scenie zaprezentowały się grupy artystyczne                       

z poszczególnych gmin. Gminę Rudnik nad Sanem reprezentował Zespół Śpiewaczy 

„Wiklina” rudnickiego Klubu Seniora. W czasie trwania dożynek odbywały się targi 

wiklinowe natomiast w jednym z namiotów wystawienniczych zagościła wiklina 

artystyczna. 

• 25 sierpnia 2021 r. Rudnik nad Sanem został przystankiem na trasie I Festiwalu Kultury 

Lasowiackiej EtnoLas na Podkarpaciu, prezentującego tradycje oraz współczesne oblicza 

kultury lasowiackiej. W Centrum Wikliniarstwa miały miejsce warsztaty wikliniarskie dla 

dzieci i dorosłych z opowieścią o wiklinie. 

 

WRZESIEŃ 2021 

• 4 września 2021 r. Biblioteka Miejska przystąpiła do akcji Narodowego Czytania, aby 

wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie miało 

charakter zdalny i zostało opublikowane na profilu FB. 

• 5 września 2021 r. w Galerii Centrum Wikliniarstwa odbył się wernisaż wystawy malarstwa 

„Metamorfozy” Ilony Irminy Iwańskiej. 

• W związku z rozpoczęciem nowego sezon artystycznego w Domu Kultury ruszyły zajęcia 

taneczne, aerobik oraz nauka gry na pianinie. 

• 17 września 2021 r. w Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii Michała 



Fandysza „Wiosna – poezja obrazu”. 

• Biblioteka Publiczna wzięła udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. 

 

PAŹDZIERNIK 2021 

• 11 października 2021 r. Centrum Wikliniarstwa odwiedziła para blogerów pochodzących  

z Krosna – Karolina Miller i Piotr Andruszko, którzy od lat prowadzą bloga turystycznego 

rudeiczarne.pl. W Rudniku nad Sanem pojawili się w ramach promocji destynacji EDEN  

z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej. 

• Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 300 zł ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. 

• 26 października 2021 r. w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem 

Kopijerem. 

• 27 października 2021 r. delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury uczciła 124. rocznicę śmierci 

hrabiego Ferdynanda Hompescha. 

 

LISTOPAD 2021 

• 5 listopada 2021 r. w Centrum Wikliniarstwa odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 

„W zgodzie z naturą”, którego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej.  

W ramach projektu uczestnicy wykonali domki dla jeży, poidełka dla ptaków i hoteliki dla 

owadów. Młodzież uczestniczyła również w lekcji edukacyjnej w Nadleśnictwie Rudnik 

oraz poznała zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska w Muzeum Wsi 

Lubelskiej. 

• 10 listopada 2021 r. w PSP w Przędzelu odbyły się warsztaty niepodległościowe pod hasłem 

“Moja Ojczyzna” przygotowane przez panią bibliotekarkę. 

• 11 listopada 2021 r. miały miejsce uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Pierwsza część miała miejsce na Rynku miasta, druga w Domu Kultury                    

w formie koncertu niepodległościowego „Niepodległość na skrzydłach pieśni”                                 

w wykonaniu Piotra Szpary oraz solistek: Aleksandry Nabrzeskiej, Magdaleny 

Grzybowskiej, Gabrieli Obary i Grety Dębskiej, którym akompaniowali Ryszard 

Marchewka i Paweł Żurawski. Obchody powiązane były z rozstrzygnięciem konkursu 

plastycznego „Z miłości do niepodległości”. 

• 14 listopada 2021 r. w Domu Kultury odbył się występ „Jesteśmy Polakami” w wykonaniu 

uczestników zajęć artystycznych, a także wernisaż wystawy Fabiana Soroki i Rafała 

Siedleckiego – „Siła pasji – wyczarowane z papieru i drewna”. 

• W Bibliotece Publicznej oraz Filiach bibliotecznych w Kopkach i Przędzelu zorganizowano 

„Dzień Pluszowego Misia”. 

 

GRUDZIEŃ 2021 

• 7 grudnia 2021 r. Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem gościła Wiesława Drabika – 

autora książek dla dzieci. 



• 19 grudnia 2021 r. na Rynku przed Urzędem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem odbyło się 

uroczyste rozświetlenie wiklinowych aniołów połączone ze świątecznym kiermaszem  

i odśpiewaniem pastorałek przez dzieci z gminy Rudnik nad Sanem. 



Działalność Centrum Wikliniarstwa  
 

W 2021 r. z oferty Centrum Wikliniarstwa skorzystało łącznie 2 355 osób m.in.: 

• zwiedzając wystawy, 

• spacerując Szlakiem Wiklinowych Rzeźb, 

• biorąc udział w nauce wyplatania, warsztatach wikliniarskich i pokazach 

prowadzonych przez wikliniarza, 

• oglądając prezentację multimedialną, 

• uczestnicząc w wernisażach i finisażach wystaw artystycznych, podsumowaniach 

projektów i spotkaniach, 

• biorąc udział w zajęciach organizowanych podczas wakacji. 

W Centrum Wikliniarstwa zorganizowano 4 wystawy artystyczne: 

• „Biały Słoń” – wystawa fotografii autorstwa Krzysztofa Heyke, Marcina 

Modzelewskiego, Szymona Muszańskiego, Jacka Wnuka, 

• wystawa prac niżańskiego rysownika i karykaturzysty Jana Surmy, 

• „Rudnik jakiego już nie ma” – wystawa fotografii przygotowana przez Fundację 

„Ocalić od Zapomnienia” im. Stanisławy Tutka we współpracy z Towarzystwem 

Miłośników Ziemi Rudnickiej i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku nad Sanem, 

• „Metamorfozy” – wystawa malarstwa Ilony Irminy Iwańskiej. 

Zorganizowano także podsumowania 2 projektów: 

• „Noc Kupały, wianki i cuda, więc zabawa nam się uda”, 

• „W zgodzie z naturą”. 

 



Działalność Domu Kultury 
 

Koncerty i imprezy okolicznościowe: łącznie 370 osób / 225 wyświetleń online 

• „Muzyczna Bombonierka” – program artystyczny on-line z okazji dnia Dnia Kobiet – 

225 wyświetleń 

• zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 – 100 osób 

• „Niepodległość na skrzydłach pieśni” – koncert niepodległościowy w wykonaniu Piotra 

Szpary oraz solistek: Aleksandry Nabrzeskiej, Magdaleny Grzybowskiej, Gabrieli 

Obary i Grety Dębskiej, którym akompaniowali Ryszard Marchewka i Paweł Żurawski 

– 120 osób, 

• „Jesteśmy Polakami” – niepodległościowy program artystyczny, połączony  

z wernisażem wystawy Fabiana Soroki i Rafała Siedleckiego „Siła pasji – wyczarowane 

z papieru i drewna” – 150 osób 

Zajęcia taneczne grupy MOK: 44 spotkania – 1289 osoby 

Aerobik: 22 spotkania – 173 osoby 

Nauka gry na pianinie: 43 spotkania – 196 osób 

Zajęcia plastyczne: 1 spotkanie – 5 osób 

Próby z projektu Równać Szanse: 6 spotkań – 66 osób 

Warsztaty KGW: 2 spotkania – 31 osób 

Spotkania i wernisaże: łącznie 270 osób 

• spotkanie organizacyjne (zajęcia taneczne MOK): 18 osób, 

• walne zebranie TMZR – 40 osób, 

• konsultacje kolei – 22 osoby, 

• „Sielskie Impresje” – wystawa malarstwa autorstwa Doroty Miącz – 20 osób, 

• „Wiosna – poezja obrazu” – wystawa fotografii Michała Fandysza – 20 osób, 

Zwiedzanie wystaw: 71 osób 

Wynajem sali: 2 spotkania – 768 osób 

 

RAZEM: 3 239 osób; 225 wyświetleń online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działalność Biblioteki Publicznej 
 

 

Czytelnictwo w 2021 r. 

• wypożyczenia: 14 579 woluminów 

• czytelnicy zarejestrowani: 943 osoby 

• odwiedziny w wypożyczalni: 6 601 

• odwiedziny w czytelni: 515 

• liczba udzielonych informacji: 23 

Działalność upowszechnieniowa Bibliotek to organizacja m.in.: 

- zajęć edukacyjnych w ramach ferii zimowych i wakacji, 

- kontynuacja akcji: „Narodowe Czytanie”, „Mała książka – wielki człowiek”,   

- spotkania autorskie 

• ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 31 

• ilość uczestników: 273 osoby 

• plakaty, wystawki, gazetki: 16 

RAZEM: 7 389 osób korzystających z wypożyczalni, czytelni, informacji i uczestników 

działalności upowszechnionej 

 

Zbiory: 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 26 046 wol. 

w tym: 

• literatura piękna dla dorosłych: 12 608 

• literatura dla dzieci i młodzieży: 8 680 

• literatura popularno-naukowa: 4 758 

• książka mówiona: 10 egz. 

 

W 2021 r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 550 książek za łączną kwotę 13 185,60 zł. 

 

Środki na zakup zbiorów: 

• 6 885,60 zł ze środków organizatora - Gminy, 

• 1 000,00 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, 

• 5 300,00 zł z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025  Priorytet 1. 

 

 

 

Łączna liczba osób korzystających z oferty kulturalnej MOK: 12 983, w tym: 

• Centrum Wikliniarstwa: 2 355 osób 

• Dom Kultury: 3 239 osób; 225 wyświetleń online 

• Biblioteka: 7 389 osób 

 

 


