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SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ W 2018 ROKU
Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej działa od 1988 roku. Jest
stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego i działa w oparciu o
własny statut. W 2018 r. Towarzystwo liczyło 75 członków.
Zarząd pracował w składzie: Małgorzata Sztaba-Cholewa – prezes, Krystyna Wójcik wiceprezes, Stanisław Gazda - wiceprezes, Mirosława Małek - skarbnik, Kazimierz Socha sekretarz oraz Maria Lachowicz i Edward Sekulski - członkowie zarządu.
Kolegium redakcyjne to: Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin, Maria Sieprawska, Dorota
Kondysar, Edward Sekulski, Stanisław Gazda, Kazimierz Socha, Małgorzata SztabaCholewa, Mariusz Małek - informatyk.
Rok 2018 był rokiem jubileuszowym naszego Towarzystwa, gdyż obchodziliśmy 30.
lecie naszej działalności. Rozpoczęliśmy go od spotkania Noworocznego, na którym wystąpili
z krótkim programem artystycznym p. Urszula Tasiemska z p. Eugeniuszem Pędlowskim,
a zaproszona przez p. Stanisława Gazdę śpiewaczka z Jarocina – p. Anna Samotyja wykonała
kilka kolęd. Kolędową nutkę szybko podchwycili zebrani i rozpoczęło się wspólne
kolędowanie.
Z okazji Jubileuszu zorganizowany został koncert orkiestry wojskowej z Rzeszowa,
pod batutą Rudniczanina, kapitana Andrzeja Kufla. Cieszył się on dużym uznaniem, o czym
świadczyć może niespotykana frekwencja i niesłabnące brawa słuchaczy.
W jubileuszowym roku wydaliśmy pierwszą „Antologię Rudnickich poetów” oraz
specjalny numer „Przeglądu Rudnickiego”, poświęcony wyłącznie naszemu Towarzystwu.
Jubileuszowe uroczystości zorganizowaliśmy w październiku w restauracji „Orle Gniazdo”,
gdzie spotkali się członkowie Towarzystwa z zaproszonymi gośćmi: władzami miasta, byłymi
prezesami Stowarzyszenia i jego sympatykami. Spotkanie uświetnił występ Zespołu
Śpiewaczego rudnickiego Klubu Seniora. Miłym akcentem było wręczenie zaproszonym
gościom i zasłużonym członkom podziękowań za pracę na rzecz TMZR oraz pamiątkowych
miseczek, wykonanych przez państwa Beatę i Tadeusza Handziaków przez panią prezes.
Zarząd spotykał się co najmniej raz w miesiącu, najczęściej wspólnie z zespołem
redakcyjnym. Większość członków Zarządu jest w składzie Redakcji. Oprócz Antologii,
wydaliśmy 4 numery Przeglądu Rudnickiego, w tym, jedno specjalne, jubileuszowe. W
minionym roku wydany został również specjalny numer poświęcony 80. leciu działalności
rudnickiego harcerstwa.
Oprócz działalności wydawniczej Zarząd oraz członkowie Towarzystwa uczestniczą w
różnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Jak co roku, braliśmy udział w święcie
naszego Miasta „Wiklina 2018”. Patronowaliśmy projektom MOK, objęliśmy honorowym
patronatem Ogólnopolską konferencję Naukową „Podkarpacie literackie na przestrzeni
wieków”, zorganizowaną przez Uniwersytet Rzeszowski. Tradycyjnie uczestniczymy w
obchodach Świąt: 3 Maja i 11 listopada poprzez składanie wiązanek przed pomnikiem i
wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Bierzemy również udział w spotkaniach
październikowych dla uczczenia pamięci Rudniczan poległych podczas I wojny światowej.
Zarząd co roku pamięta o rocznicy śmierci naszego Patrona, ks. Franciszka Nicałka, a

także o naszych zmarłych Członkach poprzez zapalanie zniczy na Ich grobach w przeddzień
Święta Zmarłych. Towarzystwo od lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury i z
Klubem Seniora.
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Publiczną Szkołą
Podstawową nr 1, której efektem były wydarzenia:
07.01.2018 r. - udział członków TMZR w Jasełkach organizowanych przez nauczycieli i
uczniów w sali Domu Kultury. Z ramienia Towarzystwa czynny udział wzięli: p. Eugeniusz
Pędlowski, p. Elżbieta Kiszko, p. Stanisław Gazda, p. Maria Lachowicz.
10.04.2018 r. - udział we wzruszającej w swej wymowie uroczystości z okazji Rocznicy
zbrodni katyńskiej. W delegacji Towarzystwa znalazły się p. Małgorzata Sztaba-Cholewa, p.
Maria Lachowicz, p. Wiktoria Serafin.
17.09.2018 r. - 79. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pan Kazimierz Socha
opracował i wygłosił przed szkolną społecznością obszerny referat, omawiający ówczesną
sytuację polityczną i wydarzenia, jakie miały miejsce. Temat ten, w odniesieniu do Rudnika
omówiła prezes - Małgorzata Sztaba-Cholewa. Panie Maria Bury, Wiktoria Serafin włączając
się do części artystycznej przeczytały wiersze nawiązujące do tej tematyki. W spotkaniu
uczestniczyli też p. Mirosława Małek, p. Anna Korasiewicz, p. Maria Lachowicz, p. Edward
Sekulski.
18.10.2018 r. - Delegacja uczniów z p. Zytą Kwiecień wzięła udział w rocznicowym
spotkaniu na rudnickich plantach.
19.10.2018 r. - Przedstawiciele Towarzystwa: Mirosława Małek, Maria Lachowicz, Wiktoria
Serafin i Kazimierz Socha spotkali się z delegacją uczniów pod opieką p. Zyty Kwiecień
przed grobem ks. Franciszka Nicałka w rocznicę śmierci patrona.
09.11.2018 r. - 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości była okazją do spotkania się
przedstawicieli TMZR (Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin, Kazimierz Socha) z całą szkolną
społecznością. Wysłuchali oni wzruszającej części artystycznej: pięknie dobranych i
interpretowanych wierszy oraz znakomicie zaprezentowanych pieśni. Uczestniczyli też w
pracach jury w rozstrzygnięciu kilku konkursów plastycznych i wiedzowym.
02.12.2018 r. - Członkowie TMZR mieli możliwość uczestnictwa w spektaklu „Róża Polska”,
stanowiącego podsumowanie szkolnego Projektu realizowanego z NBP, w ramach edukacji
ekonomicznej My Polacy – Rudniczanie – niepodlegli, przedsiębiorczy. Spektakl nawiązywał
do „Wesela Stanisława Wyspiańskiego”, lecz stanowił odrębną inscenizację losów naszej
Ojczyzny.
Spotkania członków naszego Towarzystwa z dziećmi i młodzieżą szkolną dotykają
bardzo ważnych zagadnień związanych przede wszystkim z kulturą, wychowaniem
patriotycznym młodego pokolenia, przekazywaniem wiedzy na temat zwyczajów i
obyczajów, które kultywowane być powinny. Wyrażamy nadzieję, że kolejne lata będą równie
owocne, a współpraca przyniesie obopólne korzyści.
Nasze Stowarzyszenie wspierane jest przez władze naszego miasta poprzez
udostępnianie nam pomieszczeń MOK, Centrum Wikliniarstwa, pomieszczenia przy ulicy
Kilińskiego. Dzięki dofinansowaniu, które otrzymujemy w wysokości 5 tys. zł, jesteśmy w
stanie kontynuować wydawanie Przeglądu Rudnickiego.
Wszystkim dziękuję za społeczną pracę na rzecz naszego Towarzystwa. Szczególnie
serdecznie dziękuję paniom Marii Lachowicz oraz Wiktorii Serafin za godziny spędzone nad
przygotowaniem do druku każdego numeru Przeglądu Rudnickiego, a pani Mirosławie Małek
za czas poświęcony wnikliwej analizie rachunków, sporządzanie sprawozdań i właściwe
zarządzanie naszymi finansami.

