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Aktualne działania realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury

logo Rzeszowskiego Domu Kultury
Przedłużenie obostrzeń dotyczących zamknięcia instytucji kultury spowodowało konieczność
odwołania zimowych półkolonii w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury, które były zaplanowane na
okres pomiędzy 4 a 15 stycznia 2021 r. Od 11 stycznia br. wznowiono realizację zajęć kulturalnych w
formule online w ramach bieżącego semestru po przerwie świątecznej. Termin powrotu do zajęć w
trybie stacjonarnym jest uzależniony od dalszych decyzji rządu polskiego w zakresie działalności
instytucji kultury.
Rzeszowski Dom Kultury jeszcze w ubiegłym roku rozpoczął opracowywanie kalendarza imprez na
2021 rok. Przygotowania postępują dwutorowo, co oznacza, że planowane są zarówno wydarzenia
online, jak również stacjonarne, zakładające zniesienie obostrzeń związanych z pandemią COViD-19.
Wszystkie wydarzenia aktualnie realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury oraz planowane na
najbliższe tygodnie odbywają się w formule online. Przykładem takich działań jest m.in. wystawa
fotografii online „Pobitno wczoraj i dziś” będąca kontynuacją projektu: „640 LAT POBITNA – CYKL
IMPREZ SPORTOWYCH I EDUKACYJNYCH W ROCZNICĘ LOKOWANIA POBITNO” finansowanego
ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Bezpośredni wpływ na ostateczny
kształt wystawy mieli mieszkańcy osiedla, których poproszono o udostępnienie własnych,
archiwalnych fotografii na potrzeby tego przedsięwzięcia.
W styczniu 2021 r. na stronie internetowej oraz facebookowym fanpage’u instytucji ruszył cykl „Atlas
ćwiczeń”. To seria filmów instruktażowych, w których trenerzy personalni Rzeszowskiego Domu
Kultury wyjaśniają, w jaki sposób prawidłowo wykonywać ćwiczenia na poszczególne partie mięśni
oraz zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy. Jest to szczególnie przydatne w kontekście
zamknięcia siłowni oraz klubów fitness, ponieważ wiele osób zaczęło dbać o kondycję fizyczną we
własnych domach, przez co mają utrudniony kontakt z profesjonalnie przygotowaną kadrą mogącą
udzielać wskazówek bezpośrednio w trakcie treningów.
Rozpoczęto realizację wstępnych prac koncepcyjnych związanych z nową inicjatywą online pn. „Sieć
artystów”, która została uruchomiona 25 stycznia 2021 r. W ramach tego działania, osoby zajmujące
się tworzeniem różnego rodzaju dzieł sztuki będą mogły zaprezentować swoje prace na stronie
internetowej oraz facebookowym fanpage’u Rzeszowskiego Domu Kultury. Udział w tym
przedsięwzięciu będą mogli wziąć m.in. malarze, rysownicy, fotograficy, graficy, rzeźbiarze, twórcy
rękodzieła, biżuterii itd. z całej Polski. To działanie, oprócz walorów promocyjnych, w istotny sposób
przyczyni się do krzewienia współczesnej polskiej sztuki wśród mieszkańców Rzeszowa.
Na 31 stycznia 2021 r. zaplanowano organizację 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
To cykliczne wydarzenie na stałe zakorzeniło się w świadomości wszystkich Polaków jako jedna
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z najbarwniejszych i najbardziej różnorodnych imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, która
przede wszystkim niesie za sobą szczytny cel, czyli pomoc chorym i potrzebującym, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci. Z uwagi na pandemię COViD-19, impreza została przeniesiona do sieci.
Rzeszowski Dom Kultury, wraz z innymi rzeszowskimi instytucjami kulturalnymi, jest czynnie
zaangażowany w organizację wydarzenia online w ramach WOŚP na terenie miasta.
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