

Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
w latach 1988 -1991
I kadencja
Towarzystwo powstało w 1989 r. Na pierwszym załoŜycielskim zebraniu zebranym
został przedstawiony statut Towarzystwa. W tym dniu odbyły się takŜe wybory zarządu
Towarzystwa.
Przewodniczącym został Zdzisław Chmiel, sekretarzem Tadeusz Madej, skarbnikiem Zofia
Chmiel. Członkami zarządu zostali wybrani: Edward Sekulski, Tadeusz Kandefer, Kazimiera
Majcher. Zebrani przyjęli równieŜ statut Towarzystwa, którego treść jest następująca:
Terenem działania i siedzibą Towarzystwa jest miasto Rudnik.
Cele Towarzystwa:
1. Jak najpełniejsze włączenie mieszkańców Rudnika w nurt Ŝycia społecznego i
kulturalnego
2. Rozwijanie twórczości kulturalnej.
3. Inspirowanie badań naukowych związanych z regionem rudnickim, wydawanie publikacji
i charakterze kulturalnym i naukowym.
4. Upowszechnianie kultury i sztuki, wzbogacanie form kontaktu z twórcami.
5. Budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej
PowyŜsze cele realizowane będą poprzez:
Opiekę nad historycznymi i kulturalnymi zabytkami, oraz pamiątkami Rudnika.
Dbałość o estetykę miasta.
Wydawanie pisma społeczno-kulturalnego pt. „Przegląd Rudnicki”.
Postanowiono załoŜyć pismo regionalne, które miało być pismem społecznokulturalnym, wydawanym kwartalnie. Miało publikować historię miasta, oraz wydarzenia
związane dawniej i dziś z naszym miastem.
RównieŜ został wybrany zespół redakcyjny, który miał zająć się taka publikacją.
Redaktorem naczelnym został Tadeusz Rogacki, a w skład zespołu redakcji weszli: mgr
Kazimiera Majcher, Zofia Chmiel, Zdzisław Chmiel, Władysław Kania, Ferdynand
Gawroński. Wydawane pismo miało otrzymać nazwę „Przegląd Rudnicki”.
Pierwszy numer został wydrukowany metodą kserokopii w zakładzie „Wikplast” w
listopadzie 1989 r. Prace introligatorskie wykonała szkoła – Technikum Mechaniczne.
Wszystkie prace związanie z wydaniem pierwszego numeru: pisanie na maszynie, kserokopie,
sprzedaŜ w sklepach i koskach wykonane były społecznie – bezpłatnie.
Na „rozruch” naszego pisma otrzymaliśmy 200.000 zł . Wojew. Wydziału Kultury w
Tarnobrzegu i 200.000 zł z Urzędu Miasta w Rudniku.
Następny numer nie mógł być juŜ drukowany w Wikplaście, poniewaŜ zaszły tam
zmiany organizacyjne, powstała tam spółka, która przejęła kserokopiarkę. Rozmawialiśmy w
sprawie druku naszego pisma z drukarniami w Stalowej Woli, Przeworsku i Mokoszynie.

Wybrana została najtańsza w okolicy drukarnia najbliŜej w Łańcucie. W tym teŜ czasie zaszły
zmiany w składzie naszej redakcji. Z pracy zrezygnowali: Tadeusz Rogacki, Ferdynand
Gawroński, Tadeusz Madej i Władysław Kania. W skład nowej redakcji weszli: Zofia i
Zdzisław Chmielowie, Kazimiera Majcher, Leonarda Mierzwa, Wiesław Olko, Wiktoria
Serafin. Okładkę i część szaty graficznej projektuje Janusz Chmiel.
Pismo nasze jest kwartalnikiem.
Ze sprzedaŜy nr 1 uzyskano kwotę 900.000 zł + reszta z dotacji (z 400.00 zł) na pierwszy
numer. Tymi pieniędzmi opłacono drukarnie przy wydawaniu drugiego numeru. Od tego
czasu wydrukowano w Łańcucie 8 numerów „Przeglądu Rudnickiego”.
Jak moŜna było zauwaŜyć w porównaniu z pierwszym numerem drukowanym
„domowym” sposobem, w następnych poprawiła się szata graficzna, ładniejsza okładka oraz
sam druk stał się dobrze czytelny. Jedynie fotografie nie wychodzą dobrze na kserokopii.
Koszty druku poszczególnych numerów za 500 sztuk wynosiły:
Nr 1 – papier pozostały z wyborów (darmowy) cena sprzedaŜy - 2.500 zł
Nr 2 – marzec 1990 – cena druku – 1.260.000 zł cena sprzedaŜy - 3.000 zł
Nr 3 - czerw. 1990 – cena druku - 1.200.000 zł cena sprzedaŜy - 3.000 zł
Nr 4 – wrześ. 1990 – cena druku – 1.200.000 zł cena sprzedaŜy - 3.000 zł
Nr 5 – stycz. 1991 – cena druku – 1.700.000 zł cena sprzedaŜy - 5.000 zł
Nr 6 – kwieć. 1991 – cena druku – 2.586.200 zł cena sprzedaŜy - 6.000 zł
Nr 7 – sierp. 1991 – cena druku – 2.070.000 zł (za 400 sztuk) cena sprzedaŜy – 6.500 zł
Nr 8 – grudz. 1991 – cena druku – 2.100.000 zł (za 400 sztuk) cena sprzedaŜy – 6.500 zł
Przed kaŜdym oddaniem maszynopisu do drukarni odbywa się posiedzenie zespołu
redakcyjnego, na którym omawiana jest treść i skład artykułów idących do druku. Po kaŜdym
przywiezieniu z drukarni „Przeglądy” są w paczkach liczone i rozprowadzane do sprzedaŜy.
SprzedaŜ prowadzą społecznie – bezpłatnie następujące sklepy:
Kiosk „Ruchu” w Rynku p. Jadwigi Nicałek
Sklep z art. Przemysłowymi p. Haliny Cebula
Sklep spoŜywczy samoobsługowy p. Leonardy Mierzwa
Sklep harcerski prowadzony przez p.p. Dmyterków i Kowalewiczów.
Za tę pomoc i pracę społeczną, która nam pomniejsza koszty . redakcja nasz składa serdeczne
podziękowania. Jest to takŜe duŜy wkład w popieranie „Przeglądu Rudnickiego”.
Oprócz opłaty drukarni ponosimy równieŜ koszty z obowiązkowym wysyłaniem
darmowych egzemplarzy. Najpierw drukarnia bierze od kaŜdego druku 18 egzemplarzy do
bibliotek. Następnie my mamy obowiązek wysłać do:
1. Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
3. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Rzeszowie
5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu.
Oprócz tego wysyłamy do 15-u osób, byłych rudniczan, którzy wpłacają pieniądze na konto
Towarzystwa do banku.
Następne koszty to: papier maszynowy, kalka, tusze, flamastry, płyn do maskowania błędów
maszynowych, oraz transport do Łańcuta (koszty benzyny).
Wszystkie przychody i rozchody prowadzone są w ksiąŜce kasowej wraz z rachunkami, które
wybrana dzisiaj komisja rewizyjna sprawdzi i sporządzi protokół.

Zanim przystąpimy do dyskusji nad „Przeglądem Rudnickim”, chciałbym przypomnieć treść
tematów jakie były drukowane.
Nr 1
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem – Zdzisław Chmiel
2. Miasto Rudnik zmieniło swój herb – Zdzisław Chmiel
3. Rudnik n. Sanem waŜnym okręgiem wikliniarsko - koszykarskim w Polsce i Europie –
Ferdynand Gawroński
4. Co to jest władza terenowa – Edward Sekulski
5. BieŜące informacje – Tadeusz Rogacki
6. Portrety mieszkańców naszego miasta – Zbigniew Pilawski, Bronisław Cmela
7. Ognisko muzyczne – Tadeusz Rogacki
8. Najstarsza organizacja społeczna dziś – Tadeusz Rogacki
9. Wiersze – Józef Sozański
10. Myśl, sentencje – Marcin Taróg
Nr 2
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. II – Zdzisław Chmiel
2. Komitet Obywatelski „Solidarność” – Władysław Kania
3. Moje wojenne drogi – Emilia Majchrzak
4. Odnalezione pamiątki – Kazimiera Majcher
5. Rudnik nad Sanem waŜnym okręgiem wikliniarsko-koszykarskim w Polsce i Europie cz.
II – Ferdynand Gawroński
6. Portrety działaczy kultury w naszym mieście – Antoni Pasiak, Ferdynand Gawroński
7. Odchodzi lokomotywa – Janusz Chmiel
8. Wiersze – Wiktoria Serafin
9. Czytaj „Przegląd Rudnicki”
Nr 3
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. III – Zdzisław Chmiel
2. Stalowowolskie pielgrzymki do Częstochowy – ks. Edward Franuszkiewicz
3. Migawki z pielgrzymkowej trasy – Pielgrzym
4. Pamięć i cierpienie - Zdzisław Chmiel
5. Z Ŝycia szkoły – Kazimiera Majcher
6. Ostatni najstarszy Ŝołnierz Rzeczypospolitej – Janusz Kaliba
7. Portrety mieszkańców naszego miasta – Kapitan Kazimierz Hernich, Zdzisław Chmiel
8. Rudniki kalendarz kwartalny
9. Poeci amatorzy – Wiktoria Serafin, Wiesław Olko
Nr 4
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. IV - Zdzisław Chmiel
2. RozwaŜania Burmistrza – Benedykt Cebula
3. Orlęta – Stanisław Mandecki
4. W rocznicę wybuchu II wojny światowej – Waleria Młyniec
5. Historia powstania ochronki – S. Hilaria, Halina Siwek
6. Wspomnienia z obozu harcerskiego – Połonina i niedźwiedź, Hipolita
Nr 5
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. V – Zdzisław Chmiel
2. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie – Maria Lachowicz

3.
4.
5.
6.

Spotkanie po latach – Zdzisław Chmiel
Wspomnienia uczestnika bitew polskich w latach 1918-1921 – Kazimiera Majcher
Kochane starocie – Wiktor Wójcik
Uwagi o topografii i układzie przestrzennym Rudnika w XVI i XVII wieku oraz problem
istnienia zamku – Marek Florek
7. Kalendarz rudnicki
8. Strych – Wiesław Olko

Nr 6
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. VI – Zdzisław Chmiel
2. Moje strony rodzinne – Halina Potocka – Mathiasz
3. Chwila zadumy nad mogiłą – Janina Parwicz
4. Potajemne nauczanie we Wronkach – Stanisław Mandecki
5. Rudnicka StraŜ PoŜarna – Zdzisław Chmiel
6. Umoczona sprawa – Janusz Chmiel
7. Strych – Wiesław Olko
Nr 7
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. VII – Zdzisław Chmiel
2. śycie w Kopkach – Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiego – Lesław
Marecki
3. Stajnia cugowa – Lesław Marecki
4. Tajne nauczanie w okresie okupacji w hitlerowskiej w Rudniku – Zdzisław Chmiel
5. Świńska sprawa – Artur Marecki
6. Kalendarz rudnicki
7. Upiór z Rudnika nad Sanem – Ferdynand Laskowski
Nr 8
1. Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. VIII – Zdzisław Chmiel
2. Słowo o Janie Syrowatce – Zdzisław Chmiel
3. Rudnik – Kałków – Godów – Zdzisław Chmiel
4. Łopatka – Stanisław Mandecki
5. Bronisław Gancarz, Sportowiec, Olimpijczyk, Nauczyciel – Zdzisław Chmiel
6. Najstarsze zabytki naszego miasta – Roman Rudnicki
7. Wspomnienia z partyzantki – Artur Marecki
8. śycie w Kopkach – Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiego – Lesław
Marecki
9. Kalendarz rudnicki
10. Upiór z Rudnika nad Sanem cd. – Ferdynand Laskowski
Treść i tematy w naszym Przeglądzie są tak dobierane, Ŝeby były ciekawe, interesowały
starsze i młodsze pokolenie oraz wydobywały to co jest najcenniejsze z historii naszego
miasta.
Do współpracy zaprosiliśmy równieŜ młodzieŜ, która ma swój kącik młodzieŜowy w naszym
Przeglądzie pod tytułem „Strych”
Trzeba stwierdzić obiektywnie, Ŝe nasze pismo „Przegląd Rudnicki” poszło w świat, a
przez to nasze miasto stało się znane wielu ludziom. Piszą do nas biblioteki z wyŜszych
uczelni i innych oświatowych instytucji, którym wysyłamy nasze egzemplarze.

Numer 3 naszego Przeglądu został wręczony Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki Rudniczan
do Włoch w 1990 roku. Wręczona została teŜ rzeźba Matki Boskiej wykonana prze S. P.
Tadeusza Kandefera. Poszczególne egzemplarze są rozsyłane po Polsce do rodzin,
znajomych, kolegów, a nawet za granicę. Opinia jaką wydają o naszym piśmie jest bardzo
pozytywna.
W kwietniu ub. roku pismo nasze brało udział w wojewódzkim konkursie prasy
nieprofesjonalnej. Na 22 tytuły otrzymaliśmy I nagrodę, dyplom i 2 miliony zł, które zostały
przeznaczone na dofinansowanie dopłaty do druku Przeglądu.
Na zakończenie naszego sprawozdania chciałem podkreślić, Ŝe wszystkie prace
związane z Przeglądem wykonane są społecznie – bezpłatnie.

