Małgorzata Sztaba-Cholewa
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ ZA ROK 2017
W dniu 15 kwietnia 2018 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, na którym podjęto m. in. uchwały o
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej działa od 1988 roku. Jest
Stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego i działa w oparciu o
własny statut. W 2017 r. liczyło 72 członków.
W dniu 10.03.2017 r. na Walnym Zebraniu Członków TMZR powołany został nowy Zarząd
w składzie:
Małgorzata Sztaba-Cholewa - prezes
Krystyna Wójcik - wiceprezes
Stanisław Gazda - wiceprezes
Kazimierz Socha - sekretarz
Mirosława Małek - skarbnik
Maria Lachowicz - członek
Edward Sekulski - członek
Wybrana została również Komisja Rewizyjna: Halina Sobota, Stanisława
Kumorkiewicz i Wiktoria Serafin.
Zespół redakcyjny pracował w składzie: Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin, Dorota
Kondysar, Maria Sieprawska, Edward Sekulski, Stanisław Gazda, Kazimierz Socha,
Małgorzata Sztaba-Cholewa. Pracę zespołu redakcyjnego koordynowała p. Maria Lachowicz.
Wspólnie z p. Wiktorią Serafin przygotowują Przegląd do druku. Składam im gorące
podziękowania za olbrzymi trud, godziny spędzone nad przygotowaniem kwartalnika do
druku. W minionym roku, podobnie do lat ubiegłych wydano 4 numery „Przeglądu
Rudnickiego”.
Zebrania Zarządu odbywały się najczęściej wspólnie z Zespołem Redakcyjnym, tym
bardziej, iż większość członków Zarządu jest w składzie redakcji Przeglądu Rudnickiego.
Odbyły się dwa spotkania ogólne członków TMZR.
W styczniu, w gościnnych progach Centrum Wikliniarstwa, odbyło się spotkanie
Noworoczne naszego Towarzystwa. Niespodziewanie pojawił się król Herod oraz kolędnicy z
rudnickiego Klubu Seniora, przebrani w różne historyczne (kolorowe) stroje. Wspólny śpiew
kolęd sprawił, iż spotkanie upłynęło w cudownej, świątecznej atmosferze.
Również w styczniu, w sali widowiskowej MOK odbył się koncert noworoczny w
wykonaniu orkiestry wojskowej z Rzeszowa, pod batutą kpt. Andrzeja Kufla. Koncert
zorganizowany został przez prezesa TMZR, dzięki uprzejmości p. kapitana Andrzeja Kufla
oraz dzięki finansowemu wsparciu właścicieli rudnickich firm: Haliny i Stanisława Szydełko
firma Patkar, Ewy i Jerzego Bigos - firma HEJS, Andrzeja Bałutowskiego i Mariusza
Lachowicza - Firmy Delta oraz Barbary i Wacława Durczak - Bar „Pod Lipą".
Jak co roku, Zarząd oraz członkowie Towarzystwa włączali się w życie kulturalne
naszego miasta. Uczestniczyli w różnych uroczystościach patriotycznych oraz kulturalnych
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organizowanych prze MOK. I tak włączyliśmy się w obchody 226 rocznicy uchwalenia
konstytucji 3 Maja poprzez złożenie wieńca pod pomnikiem oraz wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Członkowie TMZR brali udział w odchodach 10 rocznicy Centrum Wikliniarstwa, jak
również aktywnie uczestniczyli w wiklinowym święcie rozprowadzając starsze i nowsze
numery redagowanego przez Towarzystwo kwartalnika Przegląd Rudnicki. Proponowali
zakup Przeglądu oraz wydanej książki autorstwa Ryszarda Żureckiego pt. Bitwa Rudnicka.
Dziękuję panu Tadeuszowi Brakowi, gdyż zajmował się naszym stoiskiem przez cały czas,
dziękuję również p. Marii Sieprawskiej oraz innym osobom, które choć przez chwilę pełniły
„dyżur” na stoisku.
Patronowaliśmy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Chałupek w przedsięwzięciu
realizowanym w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017. Przedstawiciele
TMZR Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin, Stanisław Gazda i Eugeniusz Pędlowski
uczestniczyli w pięciu akcjach edukacyjnych „Pod Dębem”. Były to spotkania: z pielęgniarką
Anną Hang, która dokonywała pomiarów poziomu cukru we krwi, Beatą Dziurą - dietetyczką,
ratownikiem medycznym – Marcinem Kotulą, ogrodnikiem - Arturem Krukiem oraz z
prawnikiem, Piotrem Rurakiem. Na zakończenie projektu spotkaliśmy się z mieszkańcami
Chałupek przy grillu, sałatce i ciastku. Oprawę muzyczną zapewnił Zdzisław Męczeński,
który pięknie przygrywał na akordeonie.
29 września na zaproszenie dyrektora MOK uczestniczyliśmy w wernisażu p. Jadwigi
Kumik-Kaszuby, który odbył się w Centrum Wikliniarstwa.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez Klub Seniora z okazji Światowego Dnia Seniora.
2 października delegacja TMZR, w skład której weszli Małgorzata Sztaba-Cholewa,
Wiktoria Serafin i Stanisław Gazda uczestniczyła w otwarciu wystawy poświęconej
Stanisławowi Tarnowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowanej na
Zamku Dzikowskim w związku ze 180 rocznicą urodzin i 100 rocznicą śmierci.
Tradycyjnie, 18 października, w kolejną rocznicę krwawych walk w Rudniku nad
Sanem podczas I Wojny Światowej - członkowie Towarzystwa spotkali się na plantach, by
uczcić pamięć rudniczan poległych podczas działań wojennych. W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy miasta z burmistrzem- Waldemarem Grochowskim, harcerze z druhną Anną
Korasiewicz i druhem Wiesławem Gołąbkiem. Zebrani wprowadzeni zostali w atmosferę
tamtych wydarzeń przez p. Ryszard Żureckiego, wysłuchali refleksji p. Janusza Chmiela.
Wspólnie odśpiewano „Modlitwę Harcerską” i „Rotę”.
19 października 2017 r. pamiętaliśmy o 40 rocznicy śmierci naszego patrona, ks.
Franciszka Nicałka. Przedstawiciele Towarzystwa oraz uczniowie PSP nr 1 pod opieką
rodziców i wychowawcy - p. Zyty Kwiecień zapalili znicz i wysłuchali informacji na temat
życia i działalności nietuzinkowego księdza, archeologa, historyka i lokalnego patrioty.
W tym samym dniu członkowie TMZR, odpowiadając na zaproszenie Fundacji
„Ocalić od zapomnienia” oraz dyrektora MOK w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w bardzo
interesującym wykładzie p. mgr Anny Zawół, który odbył się w Centrum Wikliniarstwa pod
tytułem „Pochodzenie nazwisk rodzin rudnickich”.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej i Redakcja Przeglądu
Rudnickiego, jak co roku, pamiętali o zmarłych Członkach Towarzystwa.
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W wigilię Wszystkich Świętych – 31.10. 2017 r. - uczcili pamięć zmarłych Członków cichą
modlitwą i zapaleniem zniczy pamięci.
Dzięki uprzejmości pani dyrektor, Lucyny Pizun oraz zaangażowaniu nauczycieli
szkoły, p. Zyty Kwiecień oraz Ewy Zygmunt, kontynuowana jest współpraca Towarzystwa z
PSP nr 1 w Rudniku na Sanem. Koordynatorem współpracy ze strony Towarzystwa jest p.
Maria Lachowicz.
03.04 2017 r. przedstawiciele Towarzystwa: Anna Bury, Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin
uczestniczyły w warsztatach etnograficznych przygotowanych przez Zytę Kwiecień. W
tematykę zajęć wprowadziła dyrektor szkoły -Lucyna Pizun. Mówiła o wartości, jaką niesie
ze sobą pielęgnowanie tradycji. Zaproszeni goście włączyli się do zajęć. Maria Lachowicz
omówiła obrzędy związane z Wielkim Tygodniem, począwszy od Niedzieli Palmowej, która
za sprawą organizowanych WJAZDÓW DO JEROZOLIMY jest wyjątkowa. Dzieci
wykonywały tradycyjne pisanki farbowane naturalnymi barwnikami. Przedstawicieli TMZR
poproszono o ocenę prac konkursowych na najpiękniejszą palmę, kartkę świąteczną, jajko i
koguta. Na koniec wszyscy poczęstowani byli wielkanocnym barszczem.
12.04.2017 r. panie Maria Lachowicz i Wiktorii Serafin oraz Kazimierz Socha uczestniczyli
w apelu z okazji Świąt Wielkanocnych zaprezentowanym przez uczniów kl. IV, pod opieką
Zyty Kwiecień. W odgrywanych przez uczniów scenkach wykorzystane zostały dawne
zwyczaje i obrzędy, odchodzące dziś w zapomnienie.
W czerwcu 2017 r. panie Maria Lachowicz i Wiktoria Serafin wzięły udział w organizowanej
przez p. Zytę Kwiecień wycieczce na Roztocze. Pani Lachowicz pełniła rolę opiekuna grupy,
omawiała przebieg walk partyzanckich, podkreślała patriotyzm uczestników tych walk, p.
Wiktoria dokumentowała odwiedzane zakątki uroczego Górecka, Zwierzyńca, Krasnobrodu i
Krasnegostawu.
78 rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę była okazją do udziału zaproszonych
przedstawicieli TMZR; Marii Lachowicz, Wiktorii Serafin, Edwarda Sekulskiego, Kazimierza
Sochy we wzruszającym montażu słowno- muzycznym „I tylko pamięć została”
przygotowanym przez Zytę Kwiecień i Ewę Zygmunt. Dziękowaliśmy organizatorom za
realizację na wysokim poziomie wychowania patriotycznego, przekazywanie historii małej
ojczyzny. Zachęcaliśmy do poznawania historii własnych rodzin, pogłębiania wiedzy o
bohaterskich postawach przodków, ścisłej współpracy z Towarzystwem.
19.10.2017 r.- w rocznicę śmierci patrona odbyło się wielopokoleniowe spotkanie przy grobie
- ks. Franciszka Nicałka. Uczestniczyli w nim: delegacja uczniów klasy V, ich rodzice,
wychowawca – Zyta Kwiecień, przedstawiciele Towarzystwa – Maria Lachowicz, Wiktoria
Serafin. Sylwetkę księdza, jego nietuzinkowe sposoby pracy z dziećmi, zainteresowania
archeologią, historią miasta i okolic przybliżyła zebranym Maria Lachowicz. Kilka dni
później, 27.10.2017 r. ta sama klasa poznawała historię miasta, poprzez pryzmat pomników i
grobów. Uczniowie zapoznani zostali z wybranymi postaciami rudnickich patriotów.
W przeddzień Święta Niepodległości przedstawiciele TMZR Maria Lachowicz,
Wiktoria Serafin i Kazimierz Socha uczestniczyli w rudnickiej Jedynce w pięknej
patriotycznej uroczystości. Starannie dobrane teksty, celne odniesienia do współczesności,
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właściwa ich interpretacja przez uczniów zachwyciły obecnych.
W 2017 r. pozyskaliśmy dochody w kwocie 7811, 82 zł z następujących źródeł:
składki członkowski – 1425 zł, darowizna 1% - 1056, 60 zł., sprzedaż „Przeglądu
Rudnickiego” oraz „Bitwy Rudnickiej” – 3013 zł, darowizna Stowarzyszenia REPROPOL
Warszawa – 517, 22 zł., darowizna na Wiklinę 2017 – 1000, 00 zł.
Wydatki wynosiły 7097, 59 zł i kształtowały się następująco:
druk i przygotowanie „Przeglądu Rudnickiego” - 3 468 zł, koncert orkiestry wojskowej w
Rzeszowa – 1805, 90 zł, pozostała działalność statutowa TMZR – 823, 69 zł.
Dziękuję Zarządowi, Zespołowi Redakcyjnemu oraz wszystkim członkom za pracę i
zaangażowanie w działalność naszego Towarzystwa.
Dziękuję władzom miasta za wspieranie naszych działań. Dziękuję pani dyrektor
MOK, Krystynie Wójcik oraz pracownikom MOK, za wszelką pomoc okazaną nam przy
organizowaniu naszych spotkań.

Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
Fot. Justyna Gawryl
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