
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  

W RUDNIKU NAD SANEM W 2022 R. 

 

STYCZEŃ 2022 

 Pod koniec stycznia w Centrum Wikliniarstwa zorganizowane zostało uroczyste 

zakończenie projekt „Moje miasto – moje miejsce” ramach programu „Równać Szanse 

2021” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Fundację Civis Polonus. 

Na przestrzeni kilku miesięcy uczestnicy projektu brali udział w cyklicznych warsztatach 

fotograficznych i aktywnie działali na rzecz promocji Polskiej Stolicy Wikliny, zbierając 

materiały potrzebne do stworzenia folderu i pocztówek oraz przygotowania w plenerze 

wielkoformatowej wystawy fotografii ukazujących Rudnik nad Sanem. 

 25 stycznia w Domu Kultury odbył się spektakl dla dzieci “Być dorosłą bardzo chciała                

i na miotle odleciała” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki “Maska”                         

z Krakowa. 

 28 stycznia odbył się finisaż wystawy „Anioły” Izabeli Habudy. 

 

LUTY 2022 

 6 lutego w Galerii Centrum Wikliniarstwa miał miejsce wernisaż wystawy „Bartnictwo” 

prof. Krzysztofa Heyke. 

 W ramach ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci. 

 

MARZEC 2022 

 W rudnickim Domu Kultury w niedzielę 6 marca 2022 r. dzieci z terenu gminy 

zaprezentowały starannie przygotowany program artystyczny aby uczcić nadchodzący 

Dzień Kobiet i wyrazić w ten sposób szacunek dla wszystkich Pań. Program artystyczny 

rozpoczął się od występu Leny Nowak i Mai Skrzypczak – uczennic Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, które wykonały utwór „Być kobietą”.                            

Na scenie pojawili się także uczestnicy prowadzonych w Domu Kultury zajęć 

artystycznych, prezentując długo i skrupulatnie dopracowywane układy taneczne. Swoje 

umiejętności gry na pianinie zademonstrowali Lena Bakalarz, bracia: Kamil i Mateusz 

Mierzwa oraz Paulina Kotuła. Nie zabrakło również przedszkolaków z grupy 

„Biedronki”, którzy zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim młodym artystom i artystkom za pozytywną atmosferę, wspaniałą 

zabawę i uświetnienie niedzielnego popołudnia. Słowa podziękowania kierujemy 

również do instruktorek, nauczycieli, dyrekcji szkół oraz do wszystkich, którzy 

odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w wydarzeniu. 

 



 27 marca w Domu Kultury odbył się finisaż wystawy fotografii Damiana Ługowskiego                      

“W odcieniach czerni i bieli”. 

 30 marca 2022 r. ekipa TVP3 Rzeszów nagrała materiał filmowy w Centrum 

Wikliniarstwa do programu “Odkryj regiony”. 

 W okresie przed Niedzielą Palmową w trosce o zachowanie i pielęgnowanie tradycji 

ludowej w Centrum Wikliniarstwa 31 marca odbyły się warsztaty robienia palm 

wielkanocnych. Zajęcia prowadziła instruktor plastyk, która przekazała tajniki 

wykonywania tych palm i pokazała w jaki sposób można je samodzielnie wykonać. 

Uczniowie klasy V PSP nr 2 wraz z opiekunem p. Waldemarem Skibą wykonywali 

palmy tradycyjną metodą z naturalnych składników: wierzby, bazi, bukszpanu, traw oraz 

kolorowych kwiatów z bibuły i krepiny. Pięknie zrobione palmy zwiastujące zbliżające 

się Święta uczestnicy zabrali ze sobą do domu. 

 

KWIECIEŃ 2022 

 2 kwietnia w Domu Kultury odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. 

 4 kwietnia ekipa Mazurkiewicz Produkcja Filmowa nagrywała  

w Centrum Wikliniarstwa materiał dotyczący wikliniarstwa, tradycji regionu oraz 

kultury lasowiackiej. 

 6 kwietnia w Sali konferencyjnej zorganizowane zostało spotkanie sekcji emerytów 

ZNP, którego głównymi celami było nadanie członkom sekcji odznak za 50 lat 

przynależności do ZNP. aktywizacja osób starszych oraz budowanie przyjaznego 

klimatu i wzajemnej współpracy. 

 W sobotę 9 kwietnia w Centrum Wikliniarstwa odbył się wernisaż wystawy prac 

“Wikliną malowane” Adama Bieńkowskiego przedstawiających Madonny, palmy                              

i pisanki, połączony z kiermaszem prac wielkanocnych wykonanych przez uczestników 

WTZ w Rudniku nad Sanem. 

 22 kwietnia w Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy haftu krzyżykowego Barbary 

Strug. 

 Przed Centrum Wikliniarstwa stanęły wiklinowe ozdoby wielkanocne. 

 

MAJ 2022 

 W dniu majowej jutrzenki, w 231. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej zwaną 

Konstytucją 3 Maja program artystyczny “Wiwat Król kochany, wiwat Sejm, wiwat 

Naród, wiwat wszystkie Stany ” w Domu Kultury zaprezentowali uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Przędzelu oraz uczestnicy zajęć Domu Kultury.  

 W dniach 9 – 11 maja 2022 w Uniejowie odbyła się międzynarodowa konferencja                            

nt. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, zorganizowana przez 



Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Miasta Uniejowa. 

Wydarzenie, w którym udział wzięli Burmistrz Waldemar Grochowski oraz Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub, było okazją do podzielenia się swoimi 

doświadczeniami, a także zaprezentowania dobrych praktyk w obszarze współpracy 

między depozytariuszami a samorządem terytorialnym przy opracowaniu wniosku                        

na listę krajową i światową. Podczas spotkań miały miejsce sesje tematyczne związane 

z listą światowego dziedzictwa UNESCO oraz listą Pomników historii. W trakcie sesji 

trzeciej dotyczącej wybranych przykładów niematerialnego dziedzictwa kulturowego                       

i ich znaczenia dla samorządów prezentację na temat wikliniarstwa przedstawił 

Burmistrz Rudnika nad Sanem. 

 12 maja w ramach Tygodnia Bibliotek odbył się spektakl dla dzieci “Magiczna księga” 

w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki “Maska” z Krakowa. 

 22 maja obchodzono 15 lat powstania Centrum Wikliniarstwa. W ramach rocznicy 

zorganizowany został Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego można było bezpłatnie 

zwiedzić placówkę oraz wziąć udział w warsztatach poprowadzonych przez panią 

wikliniarz. 

 31 maja w Domu Kultury odbył się koncert pt.: “Bajeczna muzyka dla smyka”                                   

w wykonaniu uczniów i nauczycieli Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia                                                               

w Jeżowem. Na scenie zaprezentowali się soliści: Kamila Kloc, Dominika Przybysz, 

Olivia Gancarz, Oliwier Szot, Katarzyna Gorący i Klaudia Żak. Koncertu wysłuchali 

uczniowie: PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3 oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego                  

w Rudniku nad Sanem. 

 

CZERWIEC 2022 

 1 czerwca w Centrum Wikliniarstwa odbył się wernisaż wystawy  

“Wyprawy z Krecikiem” ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. W spotkaniu 

wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem. 

 Sezon gry na pianinie dobiegł końca. Dyrektor MOK wraz z instruktor Katarzyną 

Rokoszyńską podziękowały dzieciom za uczestnictwo w zajęciach, wręczyły                                   

im pamiątkowe dyplomy oraz słodkie co nie co.  

 19 czerwca na obiektach MOSiR-u odbyła się impreza „Wiklina 2022 

 Rudnik nad Sanem”. W ramach wydarzenia zorganizowano targi wikliniarskie                                     

z bogatym asortymentem oryginalnych produktów. Obejrzeć można było również 

eksponaty Centrum Wikliniarstwa, pokaz mistrzowskiego wyplatania oraz korowania 

wikliny. 

 

LIPIEC 2022 

 „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” to tytuł projektu 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie                    



25 tyś. zł oraz budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Celem projektu było zebranie 

i opracowanie dokumentacji na temat rodzin wikliniarzy poprzez przeprowadzenie 

kwerend archiwalnych i bibliotecznych, badań etnograficznych oraz opracowanie 

publikacji elektronicznej zawierającej rezultaty badań wraz z wnioskami dotyczącymi 

możliwych kierunków ochrony zjawiska oraz wzmocnienie pozycji wikliniarzy                                

w społeczności lokalnej i umocnienie więzi wewnątrz wspólnoty depozytariuszy poprzez 

cykl debat, warsztatów, zebranie, opracowanie i publikację biogramów a także 

stworzenie cyfrowej galerii fotografii wikliniarzy w ich miejscach pracy. Efekty tych 

działań przyczynią się do starań o wpis na Listę UNESCO. O celach, efektach, 

harmonagramie działań oraz wyzwaniach projektu rozmawiano 11 lipca w Centrum 

Wikliniarstwa. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca                                  

ds. UNESCO, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, dr hab. Katarzyna Smyk, 

profesor UMCS, przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, 

Andrzej Szoszkiewicz, prezes firmy Smartlink, Burmistrz Waldemar Grochowski                      

oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anny Straub. Goście zwiedzili naszą 

placówkę, mieli okazję zobaczyć pracę wikliniarzy: Henryki Działak oraz Ryszarda 

Machowskiego oraz wziąć udział w pokazie wiklinowej mody gdzie modelkami                                 

i modelami były przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego. 

 19 lipca do Rudnika nad Sanem z wakacyjną audycją „Radio Biwak” zawitała ekipa 

Polskiego Radia Rzeszów. Podczas letniej audycji o historii miasteczka                                         

i wikliniarstwie, lokalnych tradycjach, wiklinowej modzie oraz nadchodzących 

wydarzeniach opowiedzieli burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar 

Grochowski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub. Wywiadu udzieliła 

również pracująca w Centrum Wikliniarstwa Henryka Działak, która ujawniła tajniki 

rzemiosła i wyjaśniła jak wyplatać z wikliny. 

 W ramach wakacji zorganizowane zostały warsztaty, gry i zabawy dla dzieci. 

 

SIERPIEŃ 2022 

 W niedzielę 21 sierpnia br. w Nisku odbyły się Dożynki Powiatowe podczas których 

Gminę Rudnik nad Sanem reprezentował Burmistrz Waldemar Grochowski, delegacja 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 2 grupy wieńcowe: Koło Gospodyń Wiejskich 

“Przędzelanki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kopkach. W trakcie dożynek odbyły 

się prezentacje artystyczne gmin Powiatu Niżańskiego. Naszą gminę reprezentowały: 

Julia Pleśniarska, Wiktoria Gil oraz Maja Bigos. Jak co roku nie zabrakło również 

nagrody dla najlepszego rolnika oraz najzdolniejszego ucznia. Otrzymali je Robert 

Burdzy z Przędzela – Kolonii oraz Weronika Reichert, uczennica klasy V PSP nr 2                         

w Rudniku nad Sanem. Podczas uroczystości zorganizowano Powiatowy Konkurs 

Wieńca Dożynkowego, gdzie KGW Kopki zajęło III miejsce oraz otrzymało nagrodę 

publiczności. Natomiast Panie z KGW “Przędzelanki” zajęły II miejsce                                                     

w V Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego                     

za przygotowany Bryzol po chłopsku z deserem gospodyni. Imprezie towarzyszyło 



stoisko wystawiennicze Centrum Wikliniarstwa prezentujące wiklinę artystyczną                                      

i użytkową. Odbył się także pokaz wyplatania poprowadzony przez panią wikliniarz. 

 30 sierpnia Domu Kultury odbyło się przedstawienie lalkowe pt.” Dobro zawsze wraca 

czyli historia Szewczyka Dratewki” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek Kukiełka                         

z Ptaszkowej. W przedstawieniu wykorzystano efekty specjalne w postaci dymów 

scenicznych, baniek mydlanych oraz ciekawą dekorację, które pozwoliły dzieciom lepiej 

wczuć się w klimat przedstawienia. Najmłodsi byli pod ogromnym wrażeniem teatrzyku 

kukiełkowego, a na koniec spotkania otrzymali krzyżówki oraz bajkowe kolorowanki. 

 

WRZESIEŃ 2022 

 9-10 w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyło się uroczyste rozpoczęcie 

projektu: „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” 

współfinansowanego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura 

ludowa i tradycyjna” oraz budżetu Gminy Rudnik nad Sanem. 

 17 września II Festiwal Kultury Lasowiackiej zawitał do Polskiej Stolicy Wikliny. 

Rozpoczął się plenerem malarskim. Swoje umiejętności zaprezentowali również 

mistrzowie wyplatania, którzy na oczach gości wyplatali wiklinowe rzeźby.                                      

O uczestników Festiwalu zadbała również pani Henryka Działak – wikliniarz, 

opowiadając i pokazując jak powstają wyroby wiklinowe. Imprezę na rynku miasta 

zakończył pokaz wiklinowej mody w wykonaniu rudnickich Przedszkolaków oraz 

rozstrzygnięcie konkursu „Jak wygina się wiklina”. 

 17 września w Galerii Centrum Wikliniarstwa odbył się wernisaż wystawy Stanisława 

Dziubaka – „Wikliną i kolorem”. 

 27 września na zaproszenie Joanny Cichej-Kuczyńskiej, Radcy ds. UNESCO                                         

i Sekretarza Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Burmistrz Waldemar 

Grochowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub wzięli udział                       

w spotkaniu w sprawie potencjalnego wpisu plecionkarstwa na Listę Reprezentatywną 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Spotkanie było odpowiedzią 

Ministerstwa na inicjatywę oddolną depozytariuszy i jego celem było przedstawienie 

celów Konwencji UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, Dyrektyw Operacyjnych, procedury wpisu na listę UNESCO, trybu pracy 

nad wnioskiem, kryteriów formalnych, jakie musi spełnić aplikacja. Spotkanie odbyło 

się w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN w Warszawie. Wzięli w nim 

również przedstawiciele m. in. Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna, Muzeum 

Etnograficznego z Warszawy, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum 

Bajek, Baśni i Opowieści z Czarnowa, Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy z Golina, 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy I Wikliniarzy z Nowego Tomyśla, 

Oddziału Terenowego NID z Opola oraz Firmy Smartlink. Jego uczestnicy aktywnie 

brali udział w dyskusji na temat wpisu, zadawali mnóstwo trafnych pytań pokazując,                     

że plecionkarstwo nazywane również koszykarstwem to taki obszar dziedzictwa, który 

jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i wciąż odtwarzany przez wspólnoty i grupy 



w relacji z historią, środowiskiem i stosunkiem do przyrody. Z całą swoją różnorodnością 

stanowi z pewnością przedmiot ochrony czego efektem jest chociażby wpis na Krajową 

Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2018r. 

 

PAŹDZIERNIK 2022 

 5 października w Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy artystycznej Moniki Krupy, 

zatytułowanej „Moje inspiracje”. Autorka prac pasjonuje się malarstwem                                                   

i rękodzielnictwem od dziecka. Na przestrzeni lat doskonaliła swój warsztat jako samouk. 

Należała do Klubu Plastycznego „Słoneczni” w Leżajsku. W 2007 r. w Rzeszowie zajęła 

II miejsce w „VIII Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego”. Jej prace 

brały udział w Aukcji Dobroczynnej na rzecz Domu Dziecka „Ochronka” im. Św. Alberta 

w Stalowej Woli. Uczestniczyła w plenerach malarskich zarówno krajowych                                       

jak i międzynarodowych. Brała udział w wielu wystawach m.in. w Rzeszowie, 

Krzeszowie, Krakowie. Prace Moniki Krupy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 

i zagranicą. Przedmiotem tworzonych obrazów są najczęściej: przyroda (w szczególności 

kwiaty i zwierzęta) oraz ludzie. Autorka wystawy preferuje malarstwo olejne, rysunek, 

od czasu do czasu malarstwo ścienne. Wykonuje również rękodzieło: drewniane 

wieszaki, sznurkową biżuterię, decupage, magnesy na lodówkę. 

 W niedzielę, 16 października aktorzy i zespół muzyczny z Teatru Muzycznego 

BROADWAY działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej wystawili 

w Domu Kultury musical „Edith Piaf. Niczego nie żałuję.” Występ był opowieścią                        

o życiu tej słynnej francuskiej pieśniarki, o jej determinacji w poszukiwaniu miłości,                    

o cenie, jaką płaci się za sukces. W treść teatralnej historii wpisane zostały największe 

przeboje z repertuaru artystki. Edith Piaf uznawana jest za jedną z największych ikon 

muzyki XX w. Słuchaczy czarowała niskim, chropowatym głosem. Miała życie pełne 

wzlotów i upadków, a śpiew był dla niej wszystkim i wszystko co miała, dała piosence. 

 Od 19 do 20 października w Centrum Caritas odbyły się warsztaty a w Centrum 

Wikliniarstwa debata w ramach projektu „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa  

w Rudniku nad Sanem”. 

 Tropiciele Kultury zajmujący się wideo-reportażami dla dzieci i młodzieży  

o najcenniejszych i najciekawszych zjawiskach podkarpackiej kultury przyjechali 

nakręcić materiał w Centrum Wikliniarstwa. Mali goście obejrzeli ekspozycje                                   

a pod okiem pani wikliniarz spróbowali własnoręcznie wypleść wiklinowe cuda. 

 

 Jak co roku, w rocznicę śmierci hrabiego Ferdynanda Hompescha (27 października ) 

delegacja Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz Miejskiego Ośrodka 

Kultury pamiętała o swoim prekursorze i ojcu rudnickiego wikliniarstwa.                                          

Pod pomnikiem upamiętniającym wielkiego działacza gospodarczego złożyli wieniec                     

i zapalili znicze: Waldemar Grochowski – burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

Lucyna Zygmunt – sekretarz Gminy, Kinga Horodecka – pracownik Miejskiego 

Ośrodka Kultury oraz Robert Burdzy – radny Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. 



 

LISTOPAD 2022 

 

 11 listopada 2022 r. mieszkańcy gminy Rudnik nad Sanem świętowali wspólnie 104. 

rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się 

nabożeństwem w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej                                  

z udziałem pocztów sztandarowych. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości 

niosąc biało-czerwoną flagę przeszli w pochodzie z kościoła na Rynek miasta, gdzie pod 

pomnikiem upamiętniającym zamordowanych i poległych mieszkańców Rudnika 

przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz organizacje działające                      

na terenie gminy złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz wygłosili okolicznościowe 

przemówienia. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin 

Warchoł, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, przedstawiciele władz Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem, Powiatu Niżańskiego, placówek oświatowych i kulturalnych oraz 

organizacji pozarządowych. Na zakończenie uroczystości z programem patriotycznym 

„BARWY WOLNOŚCI” wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                    

w Rudniku nad Sanem. 

 

 Aby uczcić pamięć bohaterów i oddać im należyty hołd, w niedzielę 13 listopada                                   

w Domu Kultury dla mieszkańców przygotowany został program patriotyczny.                             

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych oraz gry                                

na pianinie działających przy Miejskim Ośrodku Kultury. Jako pierwsza wystąpiła Zuzia 

Socha, która zagrała pieśń „Jak to na wojence ładnie”, a po niej przy pianinie usiadła 

Asia Kania wykonując „O mój rozmarynie”. Następnie pojawiła się Ola Wnuk, która 

wyśpiewała „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Chwilę później na scenie wspólnie zatańczyły 

dziewczynki z I i II grupy warsztatowej. Po raz kolejny wystąpiła Asia Kania, która                   

tym razem zaśpiewała utwór “W listopadzie”. W dalszej części programu można było 

usłyszeć jak na pianinie grają Paulina Kotuła, która przygotowała pieśń „Ostatni mazur” 

oraz Mateusz Mierzwa, który wykonał „Rotę”. Na koniec swój dokładnie dopracowany 

układ zaprezentowały dziewczyny z III grupy tanecznej. Po występach dzieci, na scenie 

pojawił się Chór „Lasowiacy”, którego członkowie zaśpiewali pieśni patriotyczne oraz 

wyrecytowali wiersze znanych polskich poetów. Pochodząca z Ukrainy dyrygentka, 

pani Katarina Serediuk zaprezentowała również z córką utwory ukraińskie. Działający 

pod patronatem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli Chór „Lasowiacy” powstał 

w 1939 r. pod nazwą Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki. W 1956 r. wraz                              

z powołaniem Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, chór został włączony w jego 

strukturę i zmienił swoją nazwę na obecną, nawiązując w ten sposób do regionu 

etnograficznego, z którego się wywodzi. Chór wielokrotnie koncertował w kraju                            

jak również daleko poza granicami Polski. Na zakończenie obchodów wszyscy 

zgromadzeni na sali widowiskowej odśpiewali wraz z Chórem „Mazurka 

Dąbrowskiego”. 

 



 Karolina Bieńkowska i Paulina Kotuła – uczestniczki zajęć wokalnych, prowadzonych 

przez p. Katarzynę Rokoszyńską w Domu Kultury w Rudniku nad Sanem 

reprezentowały nasz ośrodek na XXIII Regionalnym Konkursie Piosenki Żołnierskiej                  

i Partyzanckiej ,,Partyzancka Dola”, który odbył się 25 listopada 2022 r. w Ulanowie. 

W wokalnych zmaganiach wystartowało 47 młodych artystów z powiatu niżańskiego. 

Karolina Bieńkowska wyśpiewała sobie Wyróżnienie Specjalne piosenką ”Polskie 

skrzydła” Danuty Rinn. 

 

GRUDZIEŃ 2022 

 

 14 grudnia w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste 

zakończenie projektu: „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku                        

nad Sanem”. Było to jedno ze wstępnych działań przygotowujących tradycje 

wikliniarskie do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego ludzkości UNESCO. Zwieńczeniem projektu była premiera publikacji                               

pt.: „Tradycja pleciona wikliną. Kluczowym jego elementem były badania naukowe pod 

kierunkiem Pani Profesor Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                       

w Lublinie, wybitnej specjalistki w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. To dzięki jej pomocy nasi uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej                      

nr 2 zebrali bogaty materiał na temat wikliniarzy z naszego miasta i okolic. W publikacji 

opowiedzieli oni m.in. o pasji do wikliny, swoich mistrzach, pracodawcach oraz 

ulubionych wyplotach. Oprócz przeprowadzonych badań odbyły się także kwerendy                   

w archiwach, przygotowanie rekomendacji do planu ochrony, warsztaty, debaty                                

i konsultacje społeczne. Elementem wyróżniającym nasz projekt była otwartość                             

na wszystkie grupy społeczne, w tym także na grupę wikliniarzy                                                                 

z niepełnosprawnościami, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności w placówkach 

opiekuńczych, takich jak Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Publikacja „Tradycja 

pleciona wikliną” opublikowana jest wersji cyfrowej. Przeszła wszystkie etapy 

profesjonalnego procesu wydawniczego, czyli redakcję językową, korektę i skład.                                  

132-stronicowy tom składa się z trzech części. W której opisane są biogramy ponad 40 

wikliniarzy. Nagrane teksty zostały następnie spisane i opracowane przez autorki 

wywodzące się z lokalnej społeczności: Annę Straub (dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Rudniku nad Sanem) oraz Agatę Piotrowską (koordynatorkę projektu                                 

z Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem). Genezę pomysłu i realizację 

poszczególnych etapów opisuje w pierwszej części ceniona etnolożka, współautorka 

koncepcji i opiekun naukowy projektu dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS. Andrzej 

Szoszkiewicz – koordynator projektu, we współpracy z plecionkarzami, władzami 

gminy i dyrekcją Centrum Wikliniarstwa podjął się opracowania wniosku o wpis                                  

na światową listę UNESCO. Tom dopełnia dział zawierający dwa artykuły zrealizowane 

na podstawie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej przez dwójkę badaczy z Muzeum 

Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Pierwszy, autorstwa dr Izabeli Wodzińskiej, mówi                

o długiej historii plecionkarstwa na świecie, by potem skoncentrować się na dziejach 

Rudnika nad Sanem i tradycji wikliniarskiej zapoczątkowanego przez hrabiego 

Ferdynanda Hompescha 150 lat temu. Z kolei dr Janusz Radwański chronologicznie 



prezentuje stan badań na temat wikliniarstwa w Rudniku i najbliższych okolicach.                        

W efekcie powstał ciekawy zestaw życiorysów, które składają się na piękną historię 

tradycji plecionkarstwa na tle dziejów regionu. Wydawnictwo przyciąga uwagę 

nowatorskim podejściem do badań nad tradycją, interesującymi artykułami i cieszy oko 

oryginalnym layoutem. Projekt graficzny publikacji zawdzięczamy Maciejowi 

Pachowiczowi, a fenomenalne zdjęcia Macieja Rałowskiego. 

 

 Kolorowe kramy, oryginalne drobiazgi na prezent, smakołyki, ręcznie szyte maskotki, 

upominki, świąteczne zapachy, tradycyjne wyroby regionalne, choinki i gwiazdkowy 

nastrój – tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Rudniku nad Sanem. Każdy,                       

kto w niedzielne popołudnie odwiedził Rynek mógł nie tylko poczuć magię zbliżających 

się Świąt, ale też miał okazję zakupić wyjątkowe podarunki dla najbliższych. Oferta 

rękodzieła mogła zachwycić misternym wykonaniem i pomysłowością                                                     

a co najważniejsze, były to unikatowe i niepowtarzalne egzemplarze cieszące się dużym 

zainteresowaniem odwiedzających stoiska i kupujących potrawy oraz pamiątki. Dla 

dzieci przygotowane zostały warsztaty świąteczne, gdzie zdobiły pierniczki oraz 

malowały torebki czekając na wizytę Mikołaja, który wraz z dwoma elfami zabierał                        

je na krótką przejażdżkę saniami.   Każdy jarmark musi mieć również swoją cześć 

oficjalną więc w świąteczny klimat wprowadzili nas uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 pod przewodnictwem p. Agnieszki Banaś. Natomiast Burmistrz – 

Waldemar Grochowski złożył mieszkańcom życzenia i oficjalnie rozświetlił wiklinowe 

anioły. Wszystkim uczestnikom jarmarku oraz osobom zaangażowanym w jego 

organizację bardzo dziękujemy. 

 








