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Słowo od Włodarza 

Rudnik nad Sanem od ponad 150 lat należy do głównych ośrodków 
wikliniarstwa w Polsce. To tutaj – w Polskiej Stolicy Wikliny – na 
przestrzeni wieków rozwinęło się plecionkarstwo, które w rozwo-

ju osadnictwa było podstawą zarobków. W mieście założono szkołę koszy-
karską, w której pod czujnym okiem majstrów i instruktorów kształco-
no chałupników. W ten sposób powstał cały system produkcji oparty na 
pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono uprawę wikliny 
oraz sprzedaż gotowych wyrobów.

Jak czytamy w książce Zofii i Zdzisława Chmielów Historia jednego mia-
sta nad Sanem, od 1919 r. w mieście działało 12 firm zajmujących się eks-
portem wyrobów i 20 firm handlujących na rynku krajowym. Pracowało 
dla nich w mieście i okolicy 3 tys. warsztatów chałupniczych zatrudnia-
jących około 15 tys. osób. Eksport odbywał się wówczas do USA, Anglii, 
Szwecji, Danii i Kanady. Po II wojnie światowej wikliniarstwo jest nadal 

Makieta Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem wykonana przez Marię i Ryszarda Machowskich „Wiklina 2008 Rudnik nad Sanem”. 
Fot. Maciej Rałowski, 2021
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uprawiane, głównie w systemie chałupniczym. W miarę upływu czasu za-
częto wyplatać z wikliny nie tylko wyroby codziennego użytku, ale także 
przedmioty artystyczne i dekoracyjne. 

Na przestrzeni wieków niewiele zmienił się sposób, w jaki przekazy-
wana jest wiedza o technikach plecionkarskich. Odbywa się to poprzez 
naśladownictwo mistrza przez ucznia oraz przekaz bezpośredni i ćwicze-
nia praktyczne pod okiem rodziców. To dlatego niematerialne dziedzictwo 
kulturowe musi być nieustannie odtwarzane i przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Nie jest to łatwe, istnieje więc ryzyko, że pewne elementy 
mogą zginąć. Dlatego też musimy strzec naszego dziedzictwa i nie dopu-
ścić do jego zniknięcia. 

Chcemy wzmocnić i zintegrować środowisko wokół jego lokalnego 
dziedzictwa jako wartości. Chcemy zadbać o to, aby nasze rzemiosło wraz 
ze swoją wyjątkową uniwersalną wartością znalazło zaszczytne miejsce 
na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO. Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim niezbędnym procedu-
rom. Dotychczasowe badania, wizyty ekspertów, konsultacje społeczne, 
warsztaty, debaty i tworzone społeczne archiwum potwierdzają, że trady-
cja wikliniarska ma dla naszej społeczności szczególną wartość. Utożsa-
miamy się z nią i jesteśmy z niej dumni, bo to ona wyróżnia nasz region.

Waldemar Grochowski 
burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

Słowo od Włodarza
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Rzeźba „Balerina Evita” wg projektu Anny Wszyndybył (Warszawa) wykonana przez Mariana Pająka i Andrzeja Pająka (Kopki) 
podczas Międzynarodowego Pleneru Wikliny Artystycznej w Rudniku nad Sanem 2012. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Wprowadzenie

Na wizerunek Rudnika nad Sanem, który świadomie pielęgnuje 
i rozwija swoją niepowtarzalną indywidualność związaną z wi-
kliną, wpływ ma nie tylko teraźniejszość, ale również przeszłość, 

a w niej działalność zapoczątkowana 150 lat temu przez Ferdynanda Hom-
pescha. Dynamiczny rozwój przemysłu wikliniarskiego, dobrze opanowa-
ne rzemiosło, rzetelność i oryginalne wzornictwo spowodowały, że wyro-
by plecionkarskie z Rudnika nad Sanem zdobyły uznanie i popularność 
nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. 

Czasy, kiedy Wikliniarska Spółdzielnia Pracy, Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Jedność” oraz Małopolskie Przedsiębiorstwo Produk-
cji Wikliniarskiej „Wikplast-Las” były wizytówkami miasta i znakami to-
warowymi, definitywnie minęły. I choć nie ma już po nich śladu, nadal 
działają tu małe rodzinne firmy, w których tradycje wikliniarskie są ciągle 
żywe. To w nich odbywa się proces twórczy nazywany „od patyka do ko-
szyka”. Wytwarzaniem wyrobów z wikliny zajmują się całe rodziny zarów-
no w Rudniku, jak i okolicznych miejscowościach. Wyplatają dziadkowie, 
rodzice i dzieci, a mieszkańcy, nie konkurując ze sobą, lecz współpracu-
jąc, wzmacniają swoją pozycję w otoczeniu lokalnym jako depozytariusze 
dziedzictwa niematerialnego, jakim jest wikliniarstwo. Te przekazywane 
z pokolenia na pokolenie umiejętności wytwarzania przedmiotów użytko-
wych i artystycznych z wikliny stanowią pomost pomiędzy tradycją a no-
woczesnością w Rudniku i okolicy. 

Wywiady przeprowadzone w ramach projektu „Ochrona i wzmacnianie 
tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” (2022) przez badaczy, którzy 
z pomocą osób zaufania społecznego „weszli” do warsztatów wikliniarzy, 
pozwoliły poznać ich samych, a także tradycję i historię odwiedzanych 
miejsc. Dostrzeżono pracę rąk, tradycyjnego i nowoczesnego wzornictwa 
z jego różnorodnością oraz sposobami łączenia wielu materiałów. Przybli-
żono młodzieży narzędzia i maszyny wykorzystywane przez wikliniarzy 
oraz gatunki wikliny. Badacze zwrócili również szczególną uwagę na grupę 
wikliniarzy z niepełnosprawnościami, którzy rozwijają swoje pasje, zainte-
resowania i umiejętności w placówkach, takich jak Centrum Caritas w Rud-
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niku nad Sanem i Zakład Aktywności Zawodowej, prowadzony przez Stowa-
rzyszenie „Dobry Dom” w Nowej Sarzynie. Dotarli do osób, które zajmują 
się nie tylko wyplataniem, ale także obróbką i uprawą wikliny. 

W publikacji wydzieliliśmy trzy części. W pierwszej piszemy o projek-
cie „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”, 
realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w 2022 r. i współfinansowa-
nym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem. 
Tekst Andrzeja Szoszkiewicza poświęcony jest dziełu rozpoczętemu w ra-
mach tego projektu – staraniom o wpis polskiego plecionkarstwa na Listę 
reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 
A taki wpis jest niemożliwy bez znacznego udziału środowiska rudnickich 
wikliniarzy. W drugim tekście tego działu dr hab. Katarzyna Smyk, prof. 
UMCS, przybliża ideę unikatowych w skali kraju badań prowadzonych przez 
młodzież ze szkoły podstawowej, a dotyczących własnego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego rozumianego ściśle w myśl Konwencji UNESCO 
z 2003 r. Autorka opisuje narzędzia badawcze wykorzystane w tym zadaniu 
oraz przebieg przygotowania zespołu, zbierania i opracowania materiałów. 

Kolejny dział zawiera dwa artykuły zrealizowane na podstawie kwe-
rendy bibliotecznej i archiwalnej przez dwójkę badaczy z Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej. Pierwszy, autorstwa dr Izabeli Wodzińskiej, 
mówi o prahistorii plecionkarstwa jako jednego z najbardziej tradycyj-
nych zajęć pozarolniczych. Pokazuje moment przełomowy, gdy w drugiej 
połowie XIX w. w Europie upowszechniła się uprawa wikliny, przecho-
dząc do zarysu dziejów Rudnika nad Sanem, by na tym tle pokazać hi-
storię wikliniarstwa rudnickiego, zrodzonego z marzenia hrabiego Hom-
pescha, i doprowadzić tę opowieść do polskiej współczesności po 1989 r. 
Z kolei dr Janusz Radwański prezentuje w układzie chronologicznym stan 
badań na temat wikliniarstwa w Rudniku i najbliższych okolicach, rozpo-
czynając od artykułu z 1901 r. i prezentując systematycznie treści zawarte 
w broszurach, monografiach, czasopismach, również w ważnym dla tra-
dycji regionu periodyku „Przegląd Rudnicki”. Przypomina także badania 
terenowe prowadzone przez MKL w Kolbuszowej i Muzeum Etnograficz-
ne w Rzeszowie, jakie obejmowały rudnicki ośrodek wikliniarski. 

Wprowadzenie
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Trzecia część jest sercem tego tomu – znalazły się tu bowiem biogramy 
41 wikliniarek i wikliniarzy, jakie powstały w oparciu o wywiady zebrane 
w trakcie projektu. Ich bohaterami w przeważającej części są plecionka-
rze, w mniejszej – osoby uprawiające i obrabiające wiklinę. Wszystkie zo-
stały opracowane przez dwie autorki wywodzące się z lokalnej społecz-
ności: Annę Straub (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad 
Sanem, która również wszystkie biogramy skonsultowała) i Agatę Pio-
trowską (koordynatorkę projektu z Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sa-
nem). Te opowieści upamiętniają osobiste rudnickie mikrohistorie, które 
w sumie składają się na wielką historię miasta i regionu. 

Dopełnienie tomu stanowią fotografie wykonane w 2022 r. przez ba-
daczy przy okazji wywiadów z wikliniarzami oraz pochodzące z archi-
wum Miejskiego Ośrodka Kultury i Centrum Wikliniarstwa, będącego 
jego częścią. Pokazują one piękno i trud wikliniarskiego rzemiosła, ale 
przede wszystkim głównych bohaterów naszego projektu i publikacji – 
wikliniarek i wikliniarzy. 

Tom zamykają biogramy osób zaangażowanych w realizację projektu, 
na czele z młodymi badaczami terenowymi – uczniami Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem. Nie mogło zabraknąć bibliogra-
fii, która zachęca do pogłębiania studiów i lektury. 

Publikacją tą chcemy wzmocnić i zintegrować środowisko wokół lokal-
nego dziedzictwa oraz wskazać kierunki ochrony i rekomendacje dotyczą-
ce działań związanych z wpisem na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wierzymy, że podjęte przez nas 
działania zwrócą uwagę na to, jak istotne jest rozpowszechnianie lokalnych 
tradycji związanych z wikliniarstwem oraz jak ważną rolę w pielęgnowaniu 
i kultywowaniu rzemiosła odgrywają sami wikliniarze. Mamy nadzieję, że 
stanie się to punktem startowym w drodze na światową Listę UNESCO.

Anna Straub
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem

Katarzyna Smyk 
Instytut Nauk o Kulturze i Katedra Niematerialnego  

Dziedzictwa Kulturowego UMCS 

Wprowadzenie
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Danuta Jakubowska w trakcie pracy w warsztacie. Fot. Maciej Rałowski, 2021



O PROJEKCIE 



Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink Sp. z o.o.

Cel: światowa lista UNESCO

Większość działań podjętych w ramach projektu „Ochrona 
i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” 
wiąże się z realizacją ambitnego celu, jakim jest uzyskanie 

wpisu tradycji plecionkarstwa w Polsce na Listę reprezentatywną niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dlaczego Lista UNESCO jest tak 
ważna i jakie działania podjęliśmy, żeby się na nią dostać?

Podstawowym dokumentem, który wprowadził zasadę inwentaryzacji 
niematerialnego dziedzictwa na świecie, jest Konwencja w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, uchwalona 17 października 2003 
r. podczas 32. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization – UNESCO). Jest to pierwszy między-
narodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finan-
sowe, umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, i podnoszący jego rangę. Zachęca kraje, które ją podpisały, 
do dostrzegania wagi tradycji i otaczania jej opieką. Polska ratyfikowała 
ten dokument w 2011 r. i jest jednym ze 180 państw-stron Konwencji. Tak 
duża liczba krajów podpisanych pod Konwencją pokazuje, że istnieje zapo-
trzebowanie na globalne decyzje w zakresie nie tylko ochrony zabytków 
(UNESCO podjęło ten temat dużo wcześniej, bo w 1972 r.), lecz także nie-
materialnej części naszej kultury. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ochrona tradycji różni się od kon-
serwacji zabytków. W przypadku niematerialnego dziedzictwa ochronie 
podlegają żywe tradycje kulturowe, a nie ich historyczne rekonstrukcje. 
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Chroniona jest działalność człowieka, a w mniejszym stopniu jej mate-
rialny rezultat. Kluczowe znaczenie ma zachowanie ciągłości tradycyj-
nego przekazu międzypokoleniowego. Instytucje i osoby zaangażowane 
w ochronę są więc przede wszystkim zobowiązane do zapewnienia odpo-
wiednich warunków dla jego zapewnienia. A ponieważ w centrum nasze-
go zainteresowania są ludzie, najskuteczniejszym sposobem ochrony jest 
edukacja. Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem wypełnia tę funkcję m.in. 
poprzez placówkę kulturalną – Centrum Wikliniarstwa. Bogaty program 
edukacyjny Centrum obejmuje praktyczne zajęcia z wyplatania dla róż-
nych grup wiekowych, jak również wydarzenia (m.in. plenery artystycz-
ne) mające inspirować środowiska plecionkarzy. Ponadto od 2000 r. Gmina 
organizuje cykliczne wydarzenie „Wiklina Rudnik nad Sanem”, najwięk-
szą imprezę miejską i największe tego typu przedsięwzięcie na Podkarpa-
ciu, połączone z wielkimi targami wyrobów użytkowych. Miejscowi wikli-
niarze nie tylko sprzedają swoje produkty, lecz uczestniczą w otwartych 
pokazach wyplatania, a stoiska odwiedzają tysiące ludzi. Warto dodać, że 
Centrum Wikliniarstwa uruchomiło nową stronę internetową centrum-
wikliniarstwa.pl, na której znajduje się, oprócz informacji o działalności, 
wiele wiadomości na temat tradycji wikliniarstwa. Strona jest bogato ilu-
strowana fotografiami i posiada wersję angielską, co jest istotne w kontek-
ście przygotowań do wejścia do rejestru międzynarodowego.

Światowa Lista UNESCO

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
(ang. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) 
jest najważniejszą z trzech rejestrów prowadzonych przez UNESCO, a także 
jednym z narzędzi, za pomocą którego organizacja wypełnia swoje zadania 
wynikające z Konwencji 2003. Raz w roku na Listę UNESCO wpisywane są 
współcześnie praktykowane zjawiska kulturowe, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. Pierwsze wpisy pojawiły się w 2008 r., a obecnie znajdu-
je się na niej 568 elementów niematerialnego dziedzictwa ze 135 krajów. 
Polska posiada dwa wpisy rodzime (Szopkarstwo krakowskie i Układanie 

Cel: światowa lista UNESCO
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kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała) oraz trzy międzynarodowe 
(Bartnictwo – wspólnie z Białorusią, Sokolnictwo wspólnie ze Zjednoczony-
mi Emiratami Arabskimi, Austrią, Belgią, Chorwacją, Czechami, Francją, 
Niemcami, Węgrami, Irlandią, Włochami, Kazachstanem, Koreą Południo-
wą, Kirgistanem, Mongolią, Marokiem, Niderlandami, Pakistanem, Portu-
galią, Katarem, Arabią Saudyjską, Słowacją, Hiszpanią i Syrią oraz Flisac-
two – wspólnie z Austrią, Czechami, Łotwą, Hiszpanią i Niemcami). 

Niematerialne, czyli jakie?

Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe w rozumieniu Kon-
wencji UNESCO, dowiadujemy się z samego dokumentu: „Niematerialne 
dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę 
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturo-
wego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji 
z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia 
im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do 
wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kre-
atywności” (art. 2 lit.1)1.

Tak zdefiniowane niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się 
m.in. w takich dziedzinach, jak:

• tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego;

•  sztuka widowiskowa i tradycje muzyczne;
•  zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne;
•  wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz związane z nią praktyki;
•  umiejętności łączące się z tradycyjnym rzemiosłem.

1 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu 
17 października 2003 r., Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-
DU20111721018, dostęp 01.12.2022.
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Tradycja, aby dostać się na Listę UNESCO, musi spełniać wszystkie po-
niższe kryteria: 

1.  Stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 Konwencji.

2.  Wpis przyczyni się do zapewnienia widoczności i świadomości 
znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęci 
do dialogu, odzwierciedlając w ten sposób różnorodność kulturo-
wą na świecie i dając świadectwo ludzkiej kreatywności.

3.  Opracowane zostały środki zabezpieczające, które mogą chronić 
i promować ten element.

4.  Została nominowana przy możliwie najszerszym udziale zainte-
resowanej społeczności, grupy lub, w stosownych przypadkach, 
osób oraz za ich wolną, uprzednią i świadomą zgodą.

5.  Jest włączona do inwentarza niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego funkcjonującego na terytorium państwa-strony Konwencji.

Przy wpisie uwzględnianie są wyłącznie takie elementy niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, które są zgodne z istniejącymi mię-
dzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka, jak również 
z wymogami wzajemnego szacunku między społecznościami, grupami 
i jednostkami oraz zrównoważonego rozwoju.

W tym miejscu można pokusić się o stwierdzenie, że plecionkarstwo 
w Polsce spełnia już dwa z powyższych kryteriów: jako umiejętność łącząca 
się z tradycyjnym rzemiosłem jest bezspornie elementem niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Spełnia też piąte kryterium, gdyż od 2018 r. jest włą-
czone do krajowego inwentarza niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Na drodze do UNESCO

Realizacja projektu zbiegła się w czasie z wydarzeniami, które wpro-
wadziły tradycję plecionkarstwa na ścieżkę prowadzącą do wymarzone-
go wpisu. Pierwszym z nich była inicjatywa burmistrza Waldemara Gro-
chowskiego, by Rudnik nad Sanem podjął się roli lidera i koordynatora 
prac prowadzących do wpisu. Propozycja spotkała się z przychylnością 
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Joanny Cichej-Kuczyńskiej, radcy ds. UNESCO w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). We wrześniu 2022 r. odbyło się spo-
tkanie w MKiDN, na które zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich 
znanych środowisk plecionkarzy. Zebrani zaaprobowali plan, by podjąć 
się próby złożenia wniosku w najbliższym możliwym terminie, czyli do 
końca marca 2023 r., i zadeklarowali współpracę. 

Tak ambitny termin wydaje się realny, gdyż pewna część niezbędnych 
działań została zrealizowana wcześniej. Wspomniałem już o roku 2018, 
w którym plecionkarstwo w Polsce zostało wpisane na Krajową listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. W ten sposób spełnione zostało jedno z kluczowych kryte-
riów, umożliwiające zaliczenie tradycji do światowego rejestru. Na stro-
nie Narodowego Instytutu Dziedzictwa tradycja plecionkarstwa tak jest 
opisywana: „przez stulecia wykonywano je na marginesie innych prac go-
spodarskich, a w regionach o słabo rozwiniętym przemyśle przez długi 
czas było głównym zajęciem mieszkańców. Sposób, w jaki przekazuje się 
wiedzę o technikach plecionkarskich, zmienił się niewiele na przestrze-
ni wieków. Dzieje się to poprzez podglądanie i naśladownictwo mistrza 
przez ucznia, oraz poprzez przekaz bezpośredni i ćwiczenia praktyczne 
pod okiem rodziców”.

W 2021 r. dokonałem analizy stanu tradycji plecionkarstwa pod ką-
tem szans na wpis na światową Listę UNESCO oraz sformułowałem reko-
mendacje. Pierwsza z nich mówiła o tym, że depozytariusze tradycji po-
winni być od początku włączeni w prace nad przygotowaniem wniosku 
o wpis na światową listę. „Zanim podjęte będą konkretne działania, ko-
nieczna jest szeroka dyskusja w środowisku w celu m.in. uzyskanie od 
nich wcześniejszej, dobrowolnej i świadomej zgody na wpis” – brzmiała 
jedna z najważniejszych rekomendacji. Depozytariusze, lecz także insty-
tucje i organizacje zaangażowane w ochronę muszą poznać wymagania 
i konsekwencje z tym związane. W ślad za tymi rekomendacjami w pro-
jekcie „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad 
Sanem” zostały uwzględnione działania mające na celu transfer wiedzy 
i dyskusję na ten temat. Warto zaznaczyć, że z palety możliwych przedsię-
wzięć najskuteczniejsze są spotkania informacyjne z ekspertami, dysku-
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sje i konsultacje społeczne. Na tych ostatnich depozytariusze mają okazję 
poprosić ekspertów i przedstawicieli gminy o wyjaśnienie wszystkich in-
teresujących ich kwestii, by potem zaakceptować lub nie kroki związane 
z kultywowaną tradycją. Projekt doskonale wypełnił ten cel.

Wspólnie do celu

19 października 2022 r. w Centrum Wikliniarstwa odbyła się debata 
i konsultacje społeczne na temat wpisu na światową Listę UNESCO, w któ-
rej zabrali głos m.in. J. Cicha-Kuczyńska, radca ds. UNESCO w MKiDN, 
i prof. Katarzyna Smyk, przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego. Tego samego dnia odbyły się warsztaty inspirują-
co-motywujące, na których głos zabrali eksperci ds. dziedzictwa niema-
terialnego, liderzy społeczności depozytariuszy, a także przedstawiciele 
placówek edukacyjnych z Rudnika nad Sanem i innych miejsc w kraju. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami, w tym z modą 
na wyroby plecionkarskie w projektowaniu i wyposażaniu mieszkań oraz 
miejsc pracy, a także z działaniami Komisji Europejskiej na rzecz promo-
cji naturalnych materiałów w budownictwie. Szeroko ostatnio dyskuto-
wanym programem w Unii Europejskiej jest Nowy Europejski Bauhaus, 
w którym wiklina może odegrać ważną rolę. 

Warto podkreślić, że od początku założyliśmy, że spotkania będą otwar-
te nie tylko dla depozytariuszy i interesariuszy z miasta i gminy Rudnik 
nad Sanem. Planowany wpis na światową Listę UNESCO, który koordynuje 
Rudnik nad Sanem, obejmie bowiem tradycję plecionkarstwa z różnych 
materiałów kultywowaną na terenie całej Polski. Zaproszenia otrzymali 
więc plecionkarze z sąsiednich gmin powiatu niżańskiego, gmin powiatu 
leżajskiego, a także środowiska plecionkarzy z innych regionów Polski. 
Na debatach i warsztatach zorganizowanych w Centrum Wikliniarstwa 
gościliśmy m.in. przedstawicieli Korporacji Wikliniarskiej z Rudnika nad 
Sanem, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy z No-
wego Tomyśla, Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy z Goliny, Centrum 
Caritas w Rudniku nad Sanem, Zakładu Aktywności Zawodowej z Nowej 
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Sarzyny prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”, a także peda-
gogów i uczniów z Liceum Plastycznego z Nałęczowa. 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy, które wyróżnia-
ją projekt „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad 
Sanem”. Pierwszy to praca z młodzieżą, tak ważna, by zachować ciągłość 
tradycji. Poprosiliśmy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rud-
niku nad Sanem, by pod kierunkiem prof. K. Smyk wcielili się w młodych 
badaczy. Uczniowie odwiedzili kilkadziesiąt warsztatów, przeprowadzili 
wywiady z wikliniarzami i zrobili fotografie. Nagrania wywiadów zostały 
spisane według wcześniej zaprojektowanej formatki i zredagowane przez 
pedagogów oraz Annę Straub, dyrektor Centrum Wikliniarstwa. Intere-
sujące efekty tego szczególnego zadania zostały zawarte w niniejszym 
wydawnictwie. To ważny krok w kierunku lepszego poznania społeczno-
ści wikliniarzy, a dla młodych ludzi sposób na praktyczne poznawanie 
150-letniej tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Drugi element 
to zwrócenie szczególnej uwagi na grupę 30 wikliniarzy z niepełnospraw-
nościami, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności w placówkach opie-
kuńczych, m.in. w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem i Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Temu tematowi był poświęcony 
warsztat dla depozytariuszy, ekspertów i pracowników instytucji gmin-
nych na temat roli wikliniarzy z niepełnosprawnością w podtrzymywaniu 
tradycji, zorganizowany w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Biorąc 
pod uwagę bogaty program i dużą frekwencję ten punkt projektu znako-
micie przysłużył się docenieniu pozycji tej grupy w środowisku wiklinia-
rzy i społeczności lokalnej, a w efekcie jej umocnieniu. 

Cel: światowa lista UNESCO

19



Warsztaty wikliniarskie w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem prowadzone przez Henrykę Działak, specjalistę rzemiosła wikliniarskiego.  
Fot. Maciej Rałowski, 2021



Warsztaty wikliniarskie w rudnickim przedszkolu. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Grupa „Misiów” podczas pokazu wiklinowej mody w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Iga Piotrowska jako modelka podczas pokazu wiklinowej mody w rudnickim Przedszkolu Miejskim. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Katarzyna Smyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Instytut Nauk o Kulturze 
Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Młodzi badacze na tropie swojego 
dziedzictwa. O badaniach rudnickich 

tradycji wikliniarskich AD 2022

W trakcie dyskusji i prac nad koncepcją projektu „Ochrona 
i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sa-
nem” (2022) pojawiło się zapotrzebowanie na badania na-

ukowe. Można je było poprowadzić dwoma torami: w oparciu o kweren-
dę biblioteczną i muzealną, czego dokonali badacze z Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, dr Izabela Wodzińska i dr Janusz Radwański, 
przygotowując do niniejszego tomu opis historii wikliniarstwa regionu 
rudnickiego oraz analizę stanu badań na ten temat. Drugi tor wiedzie 
w teren, do pracowni wikliniarzy, z profesjonalnymi narzędziami etno-
graficznymi, dyktafonem i aparatem fotograficznym, w celu wywoła-
nia nowych źródeł. Antropologa kultury, folklorystę i badacza kultury 
regionalnej ten sposób frapuje najbardziej (choć bez pierwszego – desk 
researchu – obejść się nie można), dlatego przymierzyliśmy się do po-
prowadzenia typowych terenowych badań etnograficznych. Wymagały 
one jednak sprofilowania przede wszystkim pod kątem ochrony trady-
cji wikliniarskiej w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturowego1. Zobowiązują nas do tego 
dwie okoliczności: wikliniarstwo rudnickie jest wpisane na Krajową listę 

1 Konwencja UNESCO w  sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w  Paryżu 
17 października 2003 r., Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-
DU20111721018, dostęp 01.12.2022.
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2018) w szerszych ramach Ple-
cionkarstwa w Polsce; po drugie – w 2022 r. środowisko polskie, na czele 
z Joanną Cichą-Kuczyńską, radcą ds. UNESCO w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęło starania o wpis plecionkarstwa 
(z całego kraju, z wykorzystaniem różnych tradycyjnych materiałów 
i form) na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości UNESCO. 

Wedle Konwencji UNESCO 2003 ochrona dziedzictwa niematerialne-
go, wymieniona jako pierwszy cel tego aktu prawa międzynarodowego  
(art. 1 lit. a), „oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, do-
kumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmac-
nianie i przekazywanie, w szczególności poprzez formalne i nieformalne 
nauczanie, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzic-
twa” (art. 3 ust. 2)2. Przeprowadzenie terenowych badań etnograficznych 
w postaci standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych3 służy na 
pewno dokumentacji tradycji. Zebrane materiały mogą przez kolejne 
lata być wykorzystywane do interdyscyplinarnego badania wikliniar-
stwa pod wieloma kątami. Cytowane, drukowane i upowszechniane wy-
powiedzi zapewnią promocję tradycji, zabezpieczenie i zachowanie wie-
dzy o niej oraz mogą okazać się przydatne – zwłaszcza w przyszłości – do 
rewitalizacji zanikających elementów tej tradycji. Zauważmy jednak, że 
pierwszym celem ochrony ma być zapewnienie przetrwania dziedzictwa, 
co w przypadku wikliniarstwa rudnickiego oznacza zachęcenie młodego 
pokolenia do kontynuacji wyplatania i uprawy wikliny, z zachowaniem 
jak najpełniejszej wiedzy o szczegółowych treściach i skomplikowanych 

2 Pogłębiona definicja ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na podstawie analizy opisu tego po-
jęcia w różnorodnych dokumentach – zob. K. Smyk, Działania na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego na przykładzie obrzędu „brodaczy” ze Sławatycz, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 55, Niematerialne, Łódź 
2016, s. 110–139; K. Smyk, Rejestr najlepszych praktyk służących ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
na gruncie polskim: idea – kryteria – wątpliwości, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, 
t. 3, Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, 
Chorzów–Lublin–Warszawa 2016, s. 29–39. 

3 Literatura na temat konstruowania tego narzędzia i pracy z nim to przede wszystkim: K. Lutyńska, Wywiad 
kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Wrocław 1984; Wywiad kwestionariuszo-
wy. Analizy teoretyczne i  badania empiryczne, red. K. Lutyńska, A.P. Wejland, Wrocław 1983; M. Hammersley,  
P. Atkinson, Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000; K. Konecki, Studia z metodologii badań 
jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
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umiejętnościach. Wikliniarstwo rudnickie jest dziś – podobnie jak przez 
dziesięciolecia – podtrzymywane w łonie wielopokoleniowych rodzin, 
rozumianych jako domownicy mieszkający w jednym obejściu, jak też 
rodziny żyjące w bliskim sąsiedztwie. Nie oznacza to jednak, że wiklinia-
rze nie dostrzegają braku zainteresowania przedstawicieli młodszych 
generacji odwieczną tradycją tego regionu. Skupić się więc należało na 
młodzieży z tych stron oraz na wzmocnieniu jej związków z lokalną tra-
dycją poprzez nawiązanie relacji z sąsiadami i własną rodziną w trakcie 
rozmów o wikliniarstwie, jak też na wzmocnieniu w młodzieży poczu-
cia dumy z lokalnej tradycji. Może bowiem ktoś z uczestników badań 
zechce też wyplatać? Może w przyszłości będzie dokumentalistą wikli-
niarstwa? A może po studiach zostanie badaczem dziedzictwa Rudnika 
i okolic? Z takich obserwacji, przesłanek i nadziei zrodziła się koncepcja  
rudnickich badań AD 2022.

Ideą tych badań było zaangażowanie trzech typów interesariuszy, 
stanowiących razem wspólnotę depozytariuszy dziedzictwa w myśl 
Konwencji UNESCO 2003. Pierwszy typ to grupa wikliniarzy (wypla-
tających i uprawiających wiklinę oraz podmiotów ich zrzeszających 
i wspierających, tj.: Korporacja Wikliniarska „Rudnik” oraz Centrum 
Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem), których nale-
ży zachęcić do współpracy i przekonać, że to rzemiosło warto utrwa-
lać. Drugą grupę stanowią osoby zaufania publicznego z lokalnego śro-
dowiska – są nimi władze i przedstawiciele organów samorządowych 
(na czele z burmistrzem Rudnika nad Sanem, Waldemarem Grochow-
skim), instruktorzy Miejskiego Domu Kultury i Centrum Wikliniar-
stwa (na czele z dyr. Anną Straub) oraz nauczycielki Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem (w osobach dyr. Beaty Ka-
raś-Jaszczur i Grażyny Freyer). Zadaniem tych osób był czynny udział 
we wszystkich etapach prac przygotowawczych, w realizacji badań, 
archiwizacji i opracowaniu zebranych materiałów. Trzecia grupa wy-
maga osobnej uwagi. Są to bowiem uczniowie klas VI-VIII rudnickiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Ktoś powie, że to ryzykowne, by 
tak niedoświadczone osoby wypuszczać od razu na tak szerokie wody 
i powierzyć im takie zadanie, jak zebranie materiałów do publikacji 
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służącej wpisowi wikliniarstwa na Listę UNESCO. Owszem, ryzykowne, 
jednakże w Rudniku postanowiono to ryzyko podjąć4.

Celem badań uczyniono nagranie nie przekazów na temat dziejów 
i współczesności wikliniarstwa w Rudniku i okolicach ( jest to zadanie 
na inny, dłuższy projekt), lecz na temat wikliniarzy. Wynikło to z wczy-
tania się w ideę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którym są 
„praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności” (art. 2, w dal-
szej kolejności materialne korelaty), a więc ochrona dziedzictwa spro-
wadza się do ochrony depozytariuszy tych praktyk i umiejętności, czyli 
wikliniarzy. Zarazem tylko te elementy tradycji mieszczą się w definicji 
dziedzictwa niematerialnego, „które wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturo-
wego” (art. 2). Wobec tego ochrona tego dziedzictwa polega, po pierw-
sze, na uznaniu danej tradycji za własną, czyli za istotny składnik wła-
snej tożsamości kulturowej – tak przez wikliniarzy, jak i przez uczniów, 
a po drugie, na budowaniu wspólnoty – tak wikliniarzy, jak i ich nasto-
letnich współziomków – wokół tego dziedzictwa. Chronić dziedzictwo 
to wzmacniać i utrwalać spójność wspólnoty depozytariuszy – można 
krótko powiedzieć. Zatem spotkanie mistrzów rzemiosła z niewielkimi 
grupami uczniów lokalnej szkoły miało stymulować uświadomienie so-
bie przez obie strony, że wikliniarstwo uznają za wspólną część własne-
go dziedzictwa kulturowego. 

Polem do tego spotkania była – jak podpowiada Konwencja UNESCO 
2003 – przestrzeń edukacji nieformalnej, bowiem wszystkie działania od-
bywały się poza murami szkoły, czyli w domach i pracowniach wikliniarzy 
oraz w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Sukces można było 
jednak osiągnąć tylko dzięki oparciu badań terenowych na strukturach 
lokalnej szkoły – instytucji odpowiedzialnej za edukację formalną. 

4 Zachęcający i ośmielający jest casus Czechowic-Dziedzic i prowadzonego przez folklorystkę dr A. Przy-
byłę-Dumin Koła Badaczy Kultury przy Miejskim Domu Kultury w  Czechowicach-Dziedzicach. Młodzi lu-
dzie, również w ramach edukacji nieformalnej, zbierali w drodze wywiadów terenowych materiały na temat 
obrzędów, zwyczajów, języka, wartości i  światopoglądu. Efekty można zobaczyć w  trzech tomach: Świat na-
szych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego, oprac. A. Przybyła-Dumin, Czechowice-Dziedzice 
2009; Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędowego, oprac. A. Przybyła-Dumin, Czechowice-
-Dziedzice 2012; Świat naszych przodków. Tradycje wiosennego cyklu obrzędowego, oprac. A. Przybyła-Dumin,  
Czechowice-Dziedzice 2014. 
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Oto jak układały się partycypacyjne terenowe badania etnograficzne 
z udziałem wikliniarzy, nastolatków, osób zaufania publicznego i ekspertów. 

ETAP I. Przygotowanie narzędzi badawczych było zadaniem K. Smyk 
od początku lipca do końca sierpnia 2022 r. Powstały trzy kwestionariu-
sze do wywiadu, skonsultowane przez A. Straub oraz A. Szoszkiewicza. 
Pierwszy kwestionariusz dotyczył wyplatania z wikliny, drugi – uprawy, 
a trzeci – obróbki tej rośliny. Taki podział wynikał z tradycyjnego podzia-
łu zadań między depozytariuszami: są rodziny skupione na wyplataniu, 
inne zaś specjalizują się w uprawie, przechowywaniu i przygotowaniu 
materiału do wyplatania. 

Wspólna dla obu narzędzi była część metryczkowa, czyli pytania o: 
imię i nazwisko; rok i miejscowość urodzenia; miejsce zamieszkania 
i przeprowadzki; zawód (wyuczony, wykonywany), wykształcenie, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozmówca pobierał formalną 
naukę w zakresie wikliniarstwa; funkcja/e w społeczności lokalnej i/lub 
związana z wikliniarstwem. Po nich w trzech wymienionych kwestiona-
riuszach następował szereg pytań o przekaz umiejętności, typu: Kiedy 
zaczął Pan/zaczęła Pani pleść z wikliny? Jakie były początki?; Od kogo 
Pan uczył się/Pani uczyła się wikliniarstwa?; Kogo uważa Pan/Pani za 
swojego mistrza? Dlaczego ta osoba?; Komu przekazuje Pan/Pani swoje 
umiejętności? Komu przekazał/przekazała? A jeśli nie przekazuje umie-
jętności, to dlaczego? W kwestionariuszu skierowanym do osób specja-
lizujących się w uprawie wikliny i w jej obróbce pytania sformułowano 
analogicznie. Każdemu z tych pytań towarzyszyła prośba o wspomnie-
nie na dany temat czy o danej osobie. 

Kolejny blok pytań dotyczył pracy, a mianowicie w kwestionariuszu 
do wywiadu z plecionkarzami poruszano kwestie: Jakie produkty wikli-
nowe najczęściej Pan/Pani wykonuje, jakie wykonywała kiedyś? Jakie wy-
konuje najchętniej i dlaczego te?; Czy korzysta Pan/Pani z form do wyko-
nywania koszy? Jakie to są formy?; Jakie materiały, surowce lubi Pan/Pani 
i wykorzystuje najczęściej? Skąd je pozyskuje? W wywiadzie dotyczącym 
uprawy pojawiały się pytania o ilość uprawianej wikliny, o odbiorcę (dla 
siebie czy na sprzedaż), o częstość ścinania wikliny, o wstępną jej obrób-
kę, o ulubione etapy w tej pracy. W rozmowie z osobami parającymi się 
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obróbką wikliny zaplanowano poruszenie tematu wykorzystywanych ma-
szyn i narzędzi, udoskonalania ich i konstruowania przez wikliniarzy oraz 
ulubiony etap w tej pracy. 

Kwestionariusze miały wspólną część końcową, zatytułowaną Warto-
ści, a wypełnioną pytaniami o znaczenie, jakie ma wiklina i wikliniarstwo 
w życiu rozmówców, ich rodzin oraz w życiu społeczności lokalnej, wsi, 
regionu, z prośbą o objaśnienie danej oceny. 

Badacze mieli również poprosić o podpisanie przez rozmówców zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych 
oraz poświadczenie przyjęcia informacji dotyczącej administrowania da-
nymi osobowymi – te dokumenty zostały również przygotowane w I eta-
pie prac przez K. Smyk i A. Straub. 

Zespoły badawcze otrzymały też zadania wykonania i dostarczenia 
do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku podpisanych zdjęć w liczbie 5-10, 
przedstawiających – jeśli to było możliwe – wikliniarza, wikliniarza z ba-
daczem/badaczami, wikliniarza z jego dziełem i w jego w warsztacie. Na 
koniec badacze mieli odnotować efekty swoich obserwacji: czy ta osoba 
chętnie rozmawia i warto do niej przybyć w przyszłości na dłuższy wy-
wiad; czy zna opowieści, legendy, wspomnienia o wiklinie i wikliniar-
stwie; jakie tematy warto z nią poruszyć w przyszłości; jakie inne osoby 
warte wywiadu wspomina w swojej wypowiedzi. 

ETAP II. W szkoleniu zespołu badaczy wzięli udział depozytariusze 
wszystkich trzech grup – zainteresowani wikliniarze, osoby zaufania pu-
blicznego i uczniowie. Odbyły się one dwukrotnie w Centrum Wikliniar-
stwa w Rudniku nad Sanem w 2022 r. Pierwsze, zorganizowane 26 sierpnia, 
poprowadziła K. Smyk, skupiając się na tym, by przekaz był zrozumiały 
dla nastolatków – adeptów badań terenowych. Zaprezentowała narzędzia 
badawcze i dwa oświadczenia dotyczące RODO. Uczuliła na trudności, 
prześledziła pytania kwestionariusza i pokazała strategię ich zadawania, 
ale przede wszystkim uświadamiała uczniom (przybyło wtedy 13 dziew-
cząt i dwóch chłopców), jak ważne zadanie stoi przed nimi, jak duża spo-
czywa na nich odpowiedzialność za wspólnotę i przekaz tradycji, a także 
jakiej satysfakcji z pracy badacza terenowego mogą się spodziewać. Przy 
tej okazji dokonano pierwszej ewaluacji kwestionariuszy do badań. 
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Drugie szkolenie odbyło się 9 września i również miało charakter 
otwarty dla wszystkich chętnych depozytariuszy. Przybyło nań 13 dziew-
cząt i pięciu chłopców – w tej grupie były osoby obecne dwa tygodnie 
wcześniej i doszły nowe, co pokazuje, że pomysł na badania rudnickie 
spotkał się z zainteresowaniem nastolatków. Wszyscy podczas małej uro-
czystości otrzymali imienne powołania do zespołu badaczy w projekcie 
„Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. 
Szkolenie składało się z czterech części. Najpierw wysłuchano wykładu 
dr Jolanty Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na temat 
badań terenowych w praktyce. Następnie obserwowano przeprowadza-
ny przez nią wywiad pokazowy z jednym wikliniarzem – Ryszardem Ma-
chowskim. Następnie młodzież, odpowiednio wyposażona, podzieliła się 
na trzy grupy i w trzech osobnych salach przeprowadziła wywiady z wi-
kliniarzami: Marcinem Jakubowskim, Józefem Zalotem oraz Bogusławem 
Koczotem. W początkowej fazie grupę asekurowała K. Smyk. Po zakończe-
niu wywiadów przeprowadziła ona też kuluarowe rozmowy ewaluacyjne 
z rozmówcami i badaczami, pomocne w części podsumowującej warsz-
taty, prowadzonej przez J. Dragan i K. Smyk, a polegającej na wymianie 
doświadczeń między młodymi badaczami oraz udzieleniu komentarzy 
przez ekspertów. To, co przykuło wtedy uwagę, to świetna atmosfera na 
warsztatach, pewność młodzieży, że podejmuje się działań ważnych i że 
dobre efekty są w jej zasięgu. 

ETAP III. Młodzież pod okiem wspomnianych nauczycielek i dyrektor 
MOK w Rudniku w grupach bądź indywidualnie przeprowadziła wywiady 
z 41 wikliniarkami i wikliniarzami, w tym 37 na temat wyplatania z wikli-
ny, osiem na temat uprawy i dwa na temat obróbki. Nagrania te zostały 
zdeponowane w archiwum MOK w Rudniku wraz z 121 zdjęciami wyko-
nanymi w trakcie badań. 

ETAP IV. Przygotowanie do transkrypcji nagranych wywiadów odbyło 
się w dwóch równoległych fazach. K. Smyk przygotowała formatkę trans-
krypcji wywiadu, przeznaczoną do projektu rudnickiego, wraz ze skróto-
wą instrukcją. Jednocześnie przepisała w tej formatce wywiad pokazowy 
z R. Machowskim i ten plik trafił do wszystkich badaczy jako wzór czy 
pomoc metodyczna w razie wątpliwości, jak pracować. Zaplanowano, że 
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transkrypcja ma być półfonetyczna (z zaznaczeniem ewentualnych głów-
nych cech gwarowych języka rozmówcy), a więc czytelna dla każdego. Ma 
też upamiętniać informacje o osobach nagrywających wywiady i je prze-
pisujących. W trzeciej fazie tego etapu K. Smyk poddała ewaluacji kilka 
pierwszych transkrypcji, dzięki czemu wszystkie kolejne zostały przygo-
towane bezbłędnie i zgodnie ze standardami etnograficznymi. Po nim na-
stąpiła faza czwarta – najważniejsza – praca rudnickiego zespołu badaczy 
nad spisywaniem wszystkich wywiadów. 

ETAP V. Przygotowaniu do sporządzania biogramów wikliniarzy do pu-
blikacji służyła opracowana w połowie października przez K. Smyk (kon-
sultacja A. Straub, A. Szoszkiewicz) formatka biogramu. Zdecydowano, 
że biogram powinien zawierać takie informacje (w miarę ich posiadania 
i pozwolenia wikliniarza na ich użycie), jak imię i nazwisko; wiek, miej-
sce urodzenia, miejsce zamieszkania, przeprowadzki; edukacja, funkcje, 
przynależność do stowarzyszeń; od kiedy para się wikliniarstwem, mi-
strzowie, wspomnienia ważnych wydarzeń; praktyka wikliniarska – for-
my, materiały, dzieła – dawniej i dziś; uczniowie; nagrody, wyróżnienia, 
osiągnięcia (związane z wikliniarstwem); cytat/cytaty z wywiadu warte za-
pamiętania. Do powstania takiego biogramu przyczyniło się wiele osób, 
których udział został odznaczony imiennie pod każdym tekstem: kto pro-
wadził wywiad, kto go transkrybował i kto opracował na tej podstawie bio-
gram. Z wybranymi (i nadającymi się do druku) podpisanymi zdjęciami 
biogram był gotowy do publikacji. Wszystkie przejrzała i uzupełniła Anna 
Straub, za co niniejszym składam serdecznie podziękowania. 

* * *
W zasadzie od podziękowań powinnam zacząć ten tekst. Dziękuję Panu 

Burmistrzowi, że zaprosił mnie do projektu, a Jemu i A. Szoszkiewiczowi 
– że zaufali, że wspólnota depozytariuszy może się przebadać poniekąd 
sama. Nie udałoby się to bez wspaniałej osoby, jaką jest Dyrektor Anna 
Straub – ileż razy rozumiałyśmy się w lot i bez słów! Łączyła nas na pewno 
wiara w to, że ten edukacyjny i zarazem heritologiczny projekt ma sens 
i szanse powodzenia. I szanse te wzrastały za każdym razem, gdy wikli-
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niarka i wikliniarz godzili się rozmawiać, pokazać swój warsztat, podzie-
lić wspomnieniami i filozofią życia zdobytą podczas iście kontemplacyjnej 
pracy z wikliną. Badania mogły się powieść i tak pozytywnie zakończyć 
dzięki Pani Dyrektor PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem Beacie Karaś-Jaszczur 
i Pani Grażynie Freyer – Pań oddanie, dyspozycyjność, wyrozumiałość 
i cierpliwość do naszych próśb i formatek były fundamentem tego projek-
tu. Last but not least – uczniowie-badacze terenowi, których nazwiska zna-
lazły się na końcu tej publikacji, są prawdziwymi bohaterami tych badań. 
Jesteście wspaniali, co zobaczyłam na pierwszym spotkaniu z Wami. Wa-
sze zaangażowanie i przekazane do archiwum wywiady tylko potwierdziły 
moje pierwsze odczucia. To Wy jesteście solą rudnickiej ziemi i nadzieją na 
trwanie i rozkwit sztuki wikliniarskiej. Mam nadzieję, że te badania były 
dla Was przygodą tak dużą, jak moja przyjemność pracy z Wami. Życzę so-
bie i Wam, żeby zdobyte umiejętności i zaangażowanie wzrastały w Was 
– ku chwale wspólnoty skupionej wokół tradycji uprawy i wyplatania wi-
kliny, a nasze badania niebawem trafiły do co najmniej krajowego Rejestru 
dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Warsztaty na temat etnograficznych badań terenowych. Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem,  
9 września 2022. Fot. Agata Piotrowska 
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Wywiad młodych badaczy z wikliniarzem Józefem Zalotem, mieszkańcem Tarnogóry w rudnickim Centrum Wikliniarstwa,  
9 września 2022. Fot. Agata Piotrowska

Młodzi badacze studiują kwestionariusz do etnograficznych badań terenowych. Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem,  
9 września 2022. Fot. Agata Piotrowska
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W trakcie wywiadu z wikliniarzem Bogusławem Koczotem z Tarnogóry w Bibliotece Publicznej w Rudniku nad Sanem,  
9 września 2022. Fot. Agata Piotrowska

Wywiad etnograficzny z wikliniarzem Marcinem Jakubowskim z Tarnogóry w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem,  
9 września 2022. Fot. Agata Piotrowska
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Izabela Wodzińska
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Historia wikliniarstwa w Rudniku  
nad Sanem i najbliższych okolicach

Krótka historia plecionkarstwa

Plecionkarstwo należy do najbardziej tradycyjnych zajęć pozarolni-
czych1. Wyplatanie uważa się za jedną z najstarszych umiejętności 
technicznych posiadanych przez człowieka. Dowodów na to dostar-

czają badania archeologiczne, które niejednokrotnie pozwalają na odkrycie 
wyrobów z drewna, kory czy skóry. Przynoszą też informacje na temat przed-
miotów wykonanych metodą plecenia. Należą do nich przede wszystkim 
proste sprzęty domowe i urządzenia hodowlane. Już Celtowie i Egipcjanie 
wytwarzali w ten sposób naczynia do przenoszenia wody, dachy i ogrodze-
nia. W starożytnej Grecji gałązki wierzby krzewiastej służyły do wyplatania 
koszy oraz wykonywania szkieletów tarcz bojowych, które następnie po-
krywano skórą2. Z kolei w starożytnym Rzymie na szeroką skalę rozwinęła 
się produkcja lekkich i wytrzymałych naczyń służących do transportu pro-
duktów rolnych3. We wczesnym średniowieczu wyplataniem zajmowali się 
głównie chłopi, pasterze i rybacy poszukujący w ten sposób dodatkowego 
zarobku. Surowca dostarczały im zarośla wokół rzek i okoliczne bagna4.

Na ziemiach polskich w epoce nowożytnej z gałązek wierzbowych 
i wikliny wyplatano płoty, którymi ogradzano gospodarstwa5, wykonywa-
no szkielety oblepianych gliną kominów6, wreszcie ściany chat, stodół, 

1 J. Wrzesiński, Lednicki przyczynek do znajomości plecionkarstwa, „Studia Lednickie”, 1994, t. 3, s. 154.
2 K. Frankowski, Z. Jeżewski, P. Chodorowski, Wiklina. Uprawa i przerób, Warszawa 1961, s. 18.
3 Tamże.
4 Z. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 1998, s. 94.
5 Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1907, t. 1–2, s. 69.
6 Tamże, s. 131. 
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szop i chlewów7. W obrębie pańskich siedzib umieszczano serniki – bu-
dynki służące do suszenia serów, wsparte na jednym lub kilku słupach, ze 
słomianymi dachami i ścianami gęsto plecionymi z gałązek wierzbowych 
i wikliny8. Stawiano tam także drewniane lub wiklinowe kojce dla drobiu9. 
W chatach chłopskich wyrabiano koszyki na grzyby, jagody, ziemniaki 
i inne płody ziemi. Popularne były kosznice – wysokie kosze, rozszerza-
jące się ku górze i nakryte strzechą, w których trzymano kukurydzę, pół-
koszki do wozów, a w okolicach rzek – samołówki niezbędne do połowu 
ryb i raków10. Wiklinowe kosze wykorzystywano też do przechowywania 
mięsa, nabiału i jajek, a owalne opałki pozbawione pałąka – do ziarna, 
sieczki, paszy i plew. Z kolei w plecionych kufrach magazynowano pranie 
i darte pierze przeznaczone do wypełnienia kołder na zimę. Plecionkar-
stwem zajmowali się głównie małorolni lub bezrolni chłopi, osoby starsze 
lub o lekkim stopniu upośledzenia. Posiadali oni niski status społeczny, 
który nie zmieniał się od pokoleń i zmuszał ich do podjęcia dodatkowe-
go zarobku. Swoje wyroby sprzedawali okolicznym mieszkańcom, na po-
bliskich targach i jarmarkach. Lokalna społeczność odnosiła się do nich 
z politowaniem, niekiedy wręcz z pogardą, nazywając ich opałkarzami11.

Przekazywana z pokolenia na pokolenie technika plecenia nie była 
skomplikowana i nie wymagała drogich narzędzi. Wikliny poszukiwano 
nad brzegami rzek i ścinano za pomocą sierpów późną jesienią, kiedy 
kończył się jej okres wegetacyjny. Pędy rośliny wiązano w snopki i prze-
chowywano w szopach lub w stodołach, chroniąc je przed szkodliwymi 
warunkami atmosferycznymi. Aby nadać im giętkość, przed przystą-
pieniem do pracy moczono je w beczkach, sortowano według grubości, 
a w razie potrzeby korowano za pomocą specjalnych szczypiec12. Aby 
uzyskać dekoracyjne zabarwienie – czerwone lub złotobrązowe – wiklinę 
gotowano. Wyplatano ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używając 
do tego celu kilku narzędzi13. Ubijacz nadawał splotowi lepszą zwartość, 

7 Tamże, s. 190.
8 Tamże, s. 271.
9 Tamże, s. 105.
10 J. Orynżyna, Przemysł ludowy w Polsce, Warszawa 1938, s. 159.
11 B. Osowski, Nazwy wykonawców zawodów i rzemieślników w XVIII-wiecznych inwentarzach dóbr szlacheckich 

z terenu Wielkopolski, „Białostockie Archiwum Językowe”, 2017, nr 17, s. 181–192.
12 Z. Skuza, dz. cyt., s. 99.
13 Tamże, s. 98–99.
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szydło pozwalało na zagnieżdżenie w nim prętów, a prostowacz i zginacz 
ułatwiały gięcie grubych witek. Cała konstrukcja opierała się na ramach 
i obręczach. Wytwórcy używali kilku splotów, np. żeberkowo-krzyżowe-
go lub spiralnego. Najlepsi z nich dodatkowo wplatali kolorowe witki lub 
tworzyli misterne warkocze14.

Uprawa wikliny upowszechniła się w Europie w drugiej połowie XIX w. 
Jednym z największych producentów tego surowca była Francja, w której 
zakładano specjalistyczne plantacje obsadzane wieloma gatunkami wierzb. 
Dzięki temu nie tylko zaspokajano potrzeby kraju, ale z powodzeniem 
eksportowano wiklinę do najdalszych krańców Europy. Z czasem uprawę 
przejęły inne państwa, głównie Prusy i Austro-Węgry, a pod koniec XIX w. 
także ziemie polskie15. Choć wyrobem przedmiotów z wikliny zajmowali 
się mieszkańcy wszystkich trzech zaborów, to jednak najbardziej rozwi-
nięta pod tym względem pozostawała Galicja16. Niewątpliwie duże znacze-
nie miał łatwy dostęp do naturalnego surowca. Brzegi rzek galicyjskich, 
rowy i wilgotne podłoża porastały nieduże, krzewiaste złotochy o giętkich, 
żółto-złocistych gałązkach, wierzby migdałowe, potocznie zwane łozi-
ną, i długolistne witwy17. Z powodzeniem wykorzystywano je do wyrobu 
przedmiotów przeznaczonych na handel lub na własny użytek. Wkrótce za-
częły powstawać też szkoły kształcące przyszłych rzemieślników. W 1903 r.  
funkcjonowało 12 krajowych szkół koszykarskich, cztery subwencjonowa-
ne warsztaty naukowe i produkcyjne, jedna szkoła prywatna (w Rudniku 
nad Sanem) i kilka spółek wytwórczych (np. w Wiązownicy)18. Najstarsze 
szkoły koszykarskie znajdowały się w Czerwonej Woli (przeniesiona z Ja-
rosławia w 1891 r.) i Jaśle (powstała w 1879 r.)19. Wkrótce wyodrębniły się 
też różne gałęzie wikliniarstwa: proste, średnie i ozdobne. Wikliniarstwo 
proste opierało się na wyplataniu koszy, wasągów, koszy na bieliznę oraz 
koszy transportowych. Więcej umiejętności wymagało wytwarzanie ko-
szyczków owocowych, do robótek ręcznych, do papieru, wreszcie tzw. me-
bli koszykowych. Najtrudniejsze było wyplatanie ozdobnych bibelotów, 

14 Tamże, s. 99.
15 K. Frankowski, Z. Jeżewski, P. Chodorowski, dz. cyt., s. 18–19.
16 Por. J. Krawczyk, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w l. 1860–1918, Kraków 1995.
17 M. Świderska, Drzewa naszych lasów. Pogadanka naukowa, „Wieczory Rodzinne”, 1884, nr 5, s. 489–490.
18 J. Starkel, Rozwój koszykarstwa w Austrii, „Przewodnik Przemysłowy”, 1903, nr 15, s. 116.
19 Encyklopedia rolnicza, t. 5, Warszawa 1895, s. 433–446.
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koszyczków na biżuterię, bombonierek czy salonowych ekranów. Zajmo-
wali się tym tylko rzemieślnicy o najwyższych kwalifikacjach, zdobytych 
w trakcie nauki w szkołach zawodowych. W Czerwonej Woli wyrabiano 
kosze gospodarskie i kwiaciarskie, kufry, skrzynie, bibeloty, wózki dziecię-
ce i meble. Te ostatnie wykonywano, korzystając ze wzorów angielskich 
sprowadzanych przez księżnę Jerzową Czartoryską20. Cieszyły się one dużą 
popularnością zarówno w kraju, jak i poza jego granicami: wszelkie wyroby 
odznaczają się dokładnością wykonania, trwałością i dobrocią materiału, a pod 
względem zewnętrznym nie pozostawiają nic do życzenia21. Prężnie działają-
ca szkoła posiadała najnowocześniejsze maszyny oraz narzędzia do pra-
cy. Dzięki temu kształciła wykwalifikowanych rzemieślników i przyszłych 
nauczycieli zawodu. Wśród uczniów znajdowali się także włościanie po-
chodzący z okolicznych miejscowości, którzy plecionkarstwu oddawali się 
po zakończeniu prac polowych. Edukacją chłopów zajmowała się również 
szkoła w Jaśle, działająca pod auspicjami Krajowego Towarzystwa dla Wy-
robów Koszykarskich. Absolwenci uzyskiwali podstawową wiedzę na temat 
gatunków wikliny, jej obróbki, wykorzystywanych narzędzi oraz podstawo-
wych i bardziej wyrafinowanych splotów. Obydwie placówki utrzymywały 
się zarówno z dotacji, jak i ze sprzedaży własnych wyrobów. W Wiązownicy 
niedaleko Jarosławia funkcjonowało z kolei Towarzystwo dla Wyrobów Ko-
szykarskich, które zrzeszało absolwentów szkoły w Czerwonej Woli. Jego 
zadaniem było nabywanie surowca, dostarczanie narzędzi, udostępnienie 
dobrze wyposażonej sali warsztatowej do pracy, wreszcie wspólny zbyt to-
warów wykonanych przez członków Towarzystwa22. Warto w tym miejscu 
dodać, że wyroby z Czerwonej Woli, Jasła i Wiązownicy uchodziły za wzor-
cowe i często zdobywały nagrody na wystawach krajowych i zagranicz-
nych. Pod tym względem dorównywał im tylko Rudnik nad Sanem, o czym 
będzie mowa w dalszej części tekstu. 

Tuż przed I wojną światową koszykarstwo należało do najprężniej roz-
wijających się gałęzi przemysłu krajowego w Galicji. Eksportowane pro-
dukty były nie tylko tanie, ale też bardzo dobrej jakości23. Coraz częściej 

20 Tamże.
21 Tamże.
22 „Związek”, 1900, nr 21, s. 167–168.
23 Przemysł krajowy i wyroby niemieckie w Galicji, „Gazeta Narodowa”, 1902, nr 34, s. 1.
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zakładano plantacje, na których wysiewano szlachetne gatunki wikliny. 
W czasopismach skierowanych do różnych grup społecznych zaczęły 
pojawiać się specjalistyczne artykuły dotyczące uprawy oraz umiejętne-
go wykorzystania surowca. Na wsiach i w miasteczkach organizowano 
kursy plecionkarstwa, prowadzone przez doświadczonych instruktorów. 
W dwudziestoleciu międzywojennym plantacje skoncentrowały się głów-
nie w Małopolsce, na Kujawach i na Pomorzu. Hodowano tam amerykan-
kę, migdałową, konopiankę i purpurową24. Nadal jednak podstawowym 
surowcem służącym do wyplatania pozostawała tzw. wierzba nadwiślań-
ska będąca mieszaniną różnych gatunków wierzb. Na dużą skalę wyrabia-
no koszyki, kosze bieliźniarskie, podróżnicze, walizki, meble. Z powodze-
niem eksportowano je do Europy i USA. 

Aby ułatwić kontakty handlowe z międzynarodowymi kontrahentami, 
chronić interesy polskiego wikliniarstwa, szkolić instruktorów oraz orga-
nizować kursy, w 1928 r. powołano do życia Towarzystwo Popierania Wi-
kliniarstwa w Polsce25. Sprawą podniesienia produkcji surowca i przemy-
słu wikliniarskiego zajmowały się także władze państwowe. Ministerstwo 
Rolnictwa stale udzielało zasiłków m.in. Małopolskiemu Towarzystwu 
Rolniczemu i Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu na utrzymanie in-
struktorów, dofinansowywało kursy i zjazdy wikliniarskie. Ponadto Pań-
stwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach zajmo-
wał się hodowlą sadzonek i odmian, które dostarczano bezpośrednio do 
producentów. Niestety, dobrą passę wikliniarstwa przerwał kryzys lat 30. 
Nastąpiło wówczas załamanie eksportu i znaczący spadek cen, co przyczy-
niło się do ograniczenia produkcji jedynie na wewnętrzne potrzeby. Nadal 
jednak dobrze prosperowało chałupnictwo, dostarczając towar na rynek 
lokalny oraz zaspokajając potrzeby okolicznych mieszkańców. Funkcjo-
nowało ono na ziemi krakowskiej (m.in. Porąbka, Czaniec, Jezierzany, 
Dąbrowa), tarnobrzeskiej (m.in. Tarnobrzeg, Gorzyce, Wrzawy, Trześń), 
rzeszowskiej (m.in. Trzebownisko, Zaczernie, Mała Wieś, Nowa Wieś) 
i rudnickiej. W tej ostatniej najprężniej rozwijał się Rudnik nad Sanem.

24 S. Werner, Przemysł na Pomorzu i jego przyszłość, Poznań, Warszawa 1935, s. 169.
25 Uprawa wikliny w Polsce, „Przemysł i Handel”, 1929, nr 20, s. 866–868.
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Rudnik nad Sanem – dzieje miasteczka w zarysie

Według legendy nazwa miasteczka pochodzi od płynącej w jego pobli-
żu rzeki Rudnia. Na jej dnie znajdowały się pokłady żelaza, dlatego jej wody 
miały charakterystyczny rudy odcień. Rzekę otaczały bagna, błota, trudne 
do przebycia grząskie tereny oraz gęste lasy26. Puszcza dostarczała drewna 
i zwierzyny, dlatego bardzo szybko zaczęły pojawiać się tam pierwsze osa-
dy ludzkie. – Miasto Rudnik stąd się nazywa, że kopano blisko rudę żelazną 
od niepamiętnych czasów – tłumaczył ks. Wojciech Michna27. Średniowiecz-
ne miasto powstało na gruntach dawnej wsi Kopki, leżącej na prastarym 
trakcie handlowym prowadzącym z Torunia do Sandomierza i dalej do 
Lwowa. W XIV w. w Kopkach, położonych na wschód od granicy pomię-
dzy Królestwem Polskim a Rusią, funkcjonowała komora celna28. Nieste-
ty, drogi prowadzące przez gęstą Puszczę Sandomierską, poprzecinane 
licznymi przejściami rzecznymi, były dla kupców trudne do przebycia. 
Wkrótce zaczęli oni poszukiwać krótszych i bezpieczniejszych traktów. 
Dotychczasowy szlak stracił na znaczeniu, a znajdujące się na nim ko-
mory celne stopniowo likwidowano. Pierwsi Jagiellonowie zostawiali cło 
i całą osadę najwybitniejszym przedstawicielom możnowładczych rodów. 
Za czasów Jana Długosza Kopki należały do parafii w Bielinach. Włości 
były wówczas własnością Jana Pniewskiego herbu Habdank oraz Stanisła-
wa Koryto herbu Jelita. Istniało tu dwułanowe sołectwo, folwark rycerski 
i dwie karczmy. W 1461 r. wzniesiono pierwszy drewniany kościół, który 
był filią parafii w Bielinach. 11 lat później erygowano parafię, a świątynia 
została poświęcona św. Marcinowi – patronowi rodu Korytów29. W 1552 r.  
król Zygmunt August zezwolił Krzysztofowi Gnojeńskiemu na lokację mia-
sta na surowym korzeniu, na prawie magdeburskim. Miało ono stanąć 
w dobrach Kopki należących do jego żony Katarzyny z Tarnowca. Władca 
nadał mu także prawo do organizacji dwóch jarmarków, które odtąd mia-
ły odbywać się na św. Agnieszkę i św. Macieja, i dodatkowo przyzwalał 

26 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, 
Warszawa 1844, s. 471.

27 Wojciech z Zaleszan, Rudniczanie, „Włościanin. Pismo dla ludu”, 1872, nr 1, s. 147–148.
28 Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, s. 33–34.
29 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo Sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994, s. 117.

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem i najbliższych okolicach 

41



na targ w każdą sobotę. Niestety, najprawdopodobniej z powodu śmierci 
Gnojeńskiego przywilej nie został zrealizowany30. W tej sytuacji wdowa 
i jej syn Stanisław Lipnicki zwrócili się ponownie do króla o nadanie ich 
włościom praw miejskich. Ostatecznie Zygmunt August wystawił im nowe 
zezwolenie na lokację miasta, w którym odbywać się miały dwa jarmar-
ki (na św. Agnieszkę i św. Marka Ewangelistę) oraz cosobotni targ31. Na 
przełomie XVI i XVII w. Rudnik stał się centrum administracyjnym dóbr 
należących do rodziny Lipnickich. Miasteczko miało charakter rzemieśl-
niczo-handlowy. Zjeżdżali tu włościanie z okolicznych wsi (Kopek, Łętow-
ni, Bielin, Glinianki, Kobylanki, Tanwi, Bieliniec), którzy na targach i jar-
markach sprzedawali produkty pochodzące z gospodarstw (mleko, masło, 
sery i jaja) oraz własnoręczne wytwory, w tym kosze plecione z wikliny. 

Na południowy wschód od kwadratowego rynku, przy trakcie pro-
wadzącym do Leżajska znajdowała się siedziba Lipnickich32. Dwór miał 
charakter obronny, z niską wieżą mieszkalną. Obok niego znajdowały się 
liczne budynki gospodarskie. Po śmierci Katarzyny rezydowała tam jej 
najstarsza córka Anna, która przejęła majątek po swoim bracie. To ona 
przebudowała kaplicę dworską na kościół i uzyskała zgodę arcybiskupa 
krakowskiego Piotra Myszkowskiego na przeniesienie parafii z Kopek do 
Rudnika w 1585 r. Na jej czele stanął pleban, powoływany przez rektora 
Kolegium Jezuickiego w Jarosławiu. Powstanie parafii znacząco przyczy-
niło się do zmian przestrzennych w obrębie zespołu dworskiego. Wkrótce 
pojawiła się dzwonnica, mieszkania dla kleru i organisty, przytułek dla 
ubogich, szkoła i cmentarz. Dobra Kormanickich po śmierci Anny prze-
szły w ręce jej siostry Katarzyny Ulińskiej. W 1598 r. wydała ona przywi-
lej dla Rudnika, w którym zwolniła mieszczan z przymusowego podatku 
gruntowego wnoszonego na rzecz właścicieli w wysokości dwóch groszy. 
Dodatkowo podarowała miastu ratusz wraz z przyległościami, tj. ogrodem 
i dwiema ćwierciami pola, oraz łaźnię z ogrodem. Przyznała też wszyst-
kie jeziora znajdujące się na gruncie miasta, wyznaczyła jego granice oraz 
nakazała oznaczyć je kopcami. Wszystkie sprawy karne rozstrzygał sąd 

30 Tamże.
31 Tamże.
32 M. Florek, Rudnik on the San: spatial arrangement and changes in town topography from the mid sixteen to late 

nineteenth century, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, 2012, t. 7, s. 598–518.
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znajdujący się w ratuszu, zgodnie z tzw. prawem magdeburskim. Kwestie 
sporne, wymagające zaangażowania właścicieli miasta, miały być rozsą-
dzane we dworze33. Katarzyna nadała mieszkańcom prawo wypalania go-
rzałki po wsze czasy. W zamian w dzień św. Marcina musieli wnosić do jej 
skarbca odpowiednią opłatę. Jednocześnie zwolniła wszystkich przekup-
niów oraz rzemieślników z obowiązkowego postu w tzw. suche dni. Opo-
datkowała bartników i rzeźników. Ci ostatni mieli zostać surowo ukarani, 
gdyby w mieście zabrakło mięsa34.

W omawianym czasie zabudowa miasta była drewniana. Domy kry-
te strzechą nie posiadały kominów, a dym wydobywał się przez otwory 
w dachu. Na środku rynku stał ratusz, w którym odbywały się rozprawy 
sądowe i obradowała rada wójtowska, mieścił się też areszt dla skazań-
ców. Przed budynkiem znajdował się pręgierz, przy którym wykonywa-
no karę chłosty35. Nadanie praw miejskich znacznie wpłynęło na rozwój 
Rudnika. Nie bez znaczenia było jego korzystne położenie na szlaku bie-
gnącym z Jarosławia do Sandomierza. To tu zatrzymywali się podróżnicy 
w drodze do Lwowa, o czym świadczy enigmatyczna notatka Stanisława 
Oświęcima36. Wkrótce Rudnik stał się ośrodkiem znanym z rzemiosła, 
handlu i flisactwa, a okoliczna ludność dostarczała produktów leśnych 
i rolnych, które były spławiane aż do Gdańska. Ulińscy wybudowali dwa 
duże spichlerze obok starego przewozu nad Sanem. Wywożono z nich 
12 tys. korców zboża rocznie37. W tym czasie w mieście mieszkało 22 
rzemieślników, łaziebnik, duda, sześciu komorników, sześciu gorzelni-
ków, dwóch kupców oraz dwóch handlarzy śledziami38. Wkrótce jednak 
nastąpił kres rozkwitu miasta. Przyczyniły się do tego wojny siedemna-
stowieczne39, w czasie których Rudnik uległ zniszczeniu i wyludnieniu. 
Rozebrano dawny dwór, a teren, na którym stał, za zgodą nowego właści-
ciela, Aleksandra Załuskiego, przeznaczono pod zabudowę. Pomiędzy 
rynkiem a kościołem parafialnym w połowie stulecia wzniesiono syna-

33 Z.Z. Chmiel, Historia jednego miasta nad Sanem, Rudnik 1998, s. 13.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 15–17.
36 Stanisława Oświęcima diariusz 1643–1651, Kraków 1907, s. 255.
37 Z.Z. Chmiel, dz. cyt., s. 32.
38 F. Kiryk, dz. cyt., s. 117.
39 Pod Rudnikiem wojska Stefana Czarnieckiego pokonały Karola Gustawa. Por. M.W., Rys statystyczno-jeogra-

ficzny Galicyi austriackiej, Lwów 1842, s. 92.
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gogę i założono cmentarz żydowski. Pomimo ograniczeń wynikających 
z aktu lokacyjnego już pod koniec XVII w. zezwolono Żydom na zakup 
domów położonych w rynku. Trudno powiedzieć, jak wyglądało w tym 
czasie życie codzienne mieszkańców Rudnika. Można przypuszczać, że 
zajmowali się oni przede wszystkim rzemiosłem, handlem, flisactwem 
oraz uprawą roli. Dzięki sobotnim targom i jarmarkom, które odbywały 
się dwa razy w roku, miasto nadal pozostawało centrum wymiany towa-
rowej dla włościan z okolicznych wsi. 

W 1781 r. Rudnik trafił do rąk Jana Chryzostoma Grabińskiego. Nowy 
właściciel wybudował murowany dwór i otoczył go okazałym parkiem. 
Ufundował także drewniany kościół, który został wzniesiony na miej-
scu starego. Działania reformatorskie Grabińskiego zostały zahamowa-
ne przez kolejne rozbiory Polski (1793 r., 1795 r.). Ostatecznie miasto 
znalazło się na peryferiach Cesarstwa Austriackiego. Co więcej, jego po-
łożenie na granicy z Rosją powodowało, że stało się naturalnym schro-
nieniem dla uciekinierów i działaczy niepodległościowych z terenów 
Królestwa Polskiego. W 1831 r. przebywali tam powstańcy, którzy po 
rozbiciu korpusu generała Hieronima Ramorino przeprawili się przez 
Wisłę pod Chwałowicami40. 

Dużym ciosem dla miasta była epidemia cholery przyniesiona przez 
flisaków. Zdziesiątkowała ona mieszkańców, którzy nieświadomie kupili 
ubrania należące wcześniej do zmarłych na tę chorobę41. O upadku Rudni-
ka świadczyła krótka notatka, która pojawiła się w 1855 r. na łamach „Cza-
su”: Za piaskiem lasek, a za laskiem piasek, dosłownie maluje okolicę, skrom-
ny zaś przydomek „drapacz” (omal jak stara zużyta miotła) mieszczanom od 
dumnych sąsiad Ulawian nadany, dostatecznie świadczy o biedzie ich i chudo-
bie. Miasteczko biedne, mieszkańcy biedni, kościółek drewniany, lichy, bożnica 
żydowska także drewniana, ale miasto bogate wy wiarę i zakon42. 

40 J. Kuzicki, Galicja w 1831 roku w opiniach emigrantów – uczestników powstania styczniowego, „Galicja. Studia 
i Materiały”, 2020, nr 6, s. 403–429; J. Białynisa-Chołodecki, Rozbrojenie korpusu Ramoriny w 1831 r., w świetle akt 
władz austriackich, „Panteon Polski”, 1931, nr 13, s. 8–10.

41 „Czas”, 155, nr 198, s. 1.
42 Tamże.
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Marzenie hrabiego Hompescha

W połowie lat 50. XIX w. zadłużony majątek w Rudniku, Kopkach, Bieli-
nach, Łętowni i Tarnogórze trafił do rąk hrabiego Wilhelma Hompescha43 
i jego żony Adolfiny44, posiadaczy dóbr Biadoliny w obwodzie bocheńskim 
oraz Jarosławic na Morawach45. Urodzony w 1799 r. Wilhelm pochodził ze 
starego rodu Hompeschów-Bollheim, do którego należały rozległe posia-
dłości w Bergu i Bollheim. Jako młodzieniec wstąpił do armii austriackiej. 
Od cesarza Ferdynanda II otrzymał tytuł hrabiego46. W 1835 r. sprzedał 
należące do niego ziemie i przeniósł się do Jarosławic, gdzie odtąd znaj-
dowała się jego rodzinna posiadłość. Trudno natomiast powiedzieć, dla-
czego zdecydował się zakupić piaszczyste, niezbyt urodzajne tereny nad 
Rudną i Sanem47. Hrabia rozpoczął od spłaty długów i uporządkowania 
spraw majątkowych. Przeprowadził regulację wodną, unormował koryto 
rzeki Rudnej, wybudował młyn i tartak. Wkrótce na szeroką skalę wpro-
wadził też hodowlę bydła, trzody chlewnej i owiec. Podobnie jak w Radło-
wie48, zapewne i tutaj dominowały merynosy49. Pozyskiwana w Rudniku 
wełna była eksportowana poza granicę kraju50, a sam hrabia uzyskał mia-
no jednego z najlepszych hodowców w Galicji. Wielokrotnie nagradzano 
go medalami na wystawach krajowych, jak choćby w Tarnowie w 1854 r.51 
i dwa lata później w Krakowie52. Hompesch dbał także o otaczającą Rudnik 
puszczę, częściowo osuszając bagniste tereny oraz sprowadzając wykwali-
fikowanego leśnika. Nie bez znaczenia była tu pasja hrabiego do polowań, 
którą później przekazał swojemu synowi. 

43 Por. Genealogisches Taschenbuch, bez numerów stron. 
44 S. Patel, Adeliges Familienleben weibliche Schreibpraxis. Die Tagebucher der Maria Esterhazy Galantha (1809–

1861), Frankfurt 2015, s. 61; „Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomerii 
jako też w wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskim, pod względem politycznej i sądowej orga-
nizacji kraju wraz z dokładnym oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych ułożony porządkiem abecadło-
wym, z mapą według nowego podziału”, Lwów 1855, s. 58, 114, 186, 210, 220.

45 „Oestreichische militarische Zeitschrift”, Wien 1833, s. 235.
46 J. Chmiel, Historia rodziny Hompesch, „Przegląd Rudnicki”, 2005, nr 33, s. 25–37.
47 Tamże.
48 Hrabia zakupił Radłów w 1852 r. „Czas”, 1852, nr 126, s. 4.
49 Pokazywał je choćby w Wiedniu w 1856 r. „Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy”, 1856, nr 25, s. 199.
50 „Czas”, 1854, nr 11, s. 3.
51 „Gazeta Lwowska”, 1854, nr 206, s. 822.
52 „Czas”, 1856, nr 141, s. 2.
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W omawianym czasie Rudnik nadal pozostawał niewielkim prowin-
cjonalnym miastem o drewnianej zabudowie. W 1861 r. odnotowano, że 
odbywały się tu targi, spław drewna i zboża53. Mieszkańcy trudnili się 
przede wszystkim rolnictwem, handlem i rzemiosłem. W rękach spo-
łeczności żydowskiej pozostawał handel obwoźny i rękodzieło54. Nieste-
ty, działania zmierzające do poprawy życia mieszkańców nadsańskiego 
miasteczka przerwała śmierć Hompescha. Przebywając w Wiedniu, na-
gle zasłabł i doznał rozległego udaru. Jego życia nie udało się już urato-
wać55. Następcą hrabiego został jego syn Ferdynand, który po ukończeniu 
szkoły wojskowej w 1859 r. służył w armii austriackiej jako podporucznik. 
Po śmierci ojca porzucił jednak karierę w armii i przeszedł do rezerwy56. 
Wkrótce z powodzeniem zaczął zarządzać rodzinnym majątkiem. Mimo 
młodego wieku posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, dodatko-
wo poszerzone o literaturę specjalistyczną. Dzięki swojej otwartości 
i szacunkowi do innych ludzi szybko zdobył sympatię współpracowni-
ków i mieszkańców57. Barierą nie był nawet brak umiejętności mówie-
nia w języku polskim.

W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, którego echa dotarły także 
do Rudnika. W miejscowych lasach utworzono powstańcze oddziały pod-
ległe Marianowi Langiewiczowi, zorganizowano punkt przerzutowy broni 
i zaopatrzenia, w tym koni, lekarstw, środków opatrunkowych i żywności. 
Jednocześnie przystąpiono do agitacji wśród mieszkańców miasta. Emi-
sariuszami byli ksiądz Jan Chryzostom Miksiewicz oraz nadleśniczy Jan 
Stiller58. Wkrótce ochotnicy wstąpili do oddziałów powstańczych i podjęli 
walkę. Brali udział m.in. w potyczce pod wsią Potok i w bitwie pod Opa-
towem59. Choć dostępne źródło historyczne milczą na ten temat, można 
przypuszczać, że właściciel Rudnika przebywał wówczas w swoim rodzin-
nym majątku w Jarosławicach. Zapewne jako rojalista i austriacki oficer 
w stanie spoczynku nie chciał angażować się w pomoc powstańcom. Jego 

53 Galicja pod względem geograficzno-statystycznym, Lwów 1861, s. 25.
54 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, s. 933. 
55 „Tagespost”, 1861, bez numerów stron.
56 J. Chmiel, dz. cyt.
57 Tamże.
58 D. Garbacz, Przechodniu, pochyl czoła, Stalowa Wola 2005, s. 158; Z.Z. Chmiel, dz. cyt., s. 57–62.
59 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864 na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum 

Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 166; „Czas” 1863, nr 68, s. 3.
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myśli zaprzątała też kwestia przyszłego małżeństwa, które zapewniłoby 
przedłużenie linii Hompeschów. Jego wybór padł na Zofię z rodu Oettin-
gen-Wallerstein, skoligaconą z rodziną cesarską. Niestety, nie doczekali 
się dzieci. Wzięli jednak na wychowanie Seweryna Kaczkowskiego, oto-
czyli go opieką i dali mu gruntowne wykształcenie60. Młody hrabia konty-
nuował pracę swojego ojca. Jego marzeniem było podniesienie i pomno-
żenie posiadanego majątku. Wzorem Wilhelma prowadził hodowlę owiec, 
znacząco ją unowocześniając, oraz chów bydła rasy shorthorn, za który 
został nagrodzony listem pochwalnym na wystawie rolniczej w Przemy-
ślu w 1870 r.61. Na tej samej wystawie hrabia otrzymał list pochwalny za 
okazy drewna budowlanego i materiałowego62. Była to nagroda za mądrze 
prowadzoną gospodarkę leśną. Hompesch wprowadził w lasach regulacje 
wodne i osuszał bagna. Do cięcia drzewa zakupił gatry oraz piły zwyczaj-
ne i cyrkularne63. Na nowo zorganizował spław drewna rzeką San. Hrabia 
kontynuował meliorację gruntów, tworząc na nich łąki, które przeznaczał 
na wypas bydła. Na tzw. Stawach zbudował stodoły. Trzymano w nich sia-
no i przeprowadzano selekcję nasion i traw64. Dodatkowo nakazał wyko-
panie płytkich rowów i doprowadzenie do nich pojedynczych przegonów 
odprowadzających wodę z pól. Strome skarpy zostały złagodzone i czę-
ściowo wyrównane, dzięki czemu mogły zostać obsiane. Dna wszystkich 
rowów wyłożono polnymi kamieniami. Do pracy zatrudniał mieszkańców 
okolicznych wsi65. Hrabia był także zwolennikiem mechanizacji rolnic-
twa oraz wykorzystywania w uprawie nawozów sztucznych. Był zdania, 
że rząd powinien zapewnić włościanom dostęp do soli potasowych, suro-
wych fosfatów i kainitu. Swoimi przemyśleniami dzielił się m.in. z uczest-
nikami międzynarodowego kongresu rolniczo-leśniczego, który odbył się 
w Wiedniu w 1890 r.66. Bezskutecznie starał się o przejęcie od rządu kopal-
ni kainitu w Kałuszu67. Hompesch zagospodarował także część torfowisk, 

60 M. Mazurkówna, Wśród róż i  głogów. Wspomnienia z  życia Jadwigi z Białynia-Chołodeckich Sewerynowej 
Kaczkowskiej (1879–1918), Lwów 1918, s. 32.

61 „Unia”, 1870, nr 68, s. 3.
62 „Dziennik Polski”, 1870, nr 151, s. 3.
63 E. Hołowkiewicz, Flora leśna i przemysł drzewny w Galicji, Lwów 1877, s. 42–43.
64 L. Marecki, Życie w Kopkach-Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiefo, [w:] Z.Z. Chmiel, dz. cyt., s. 81.
65 Melioracje w Rudniku, „Tygodnik Rolniczy”, 1886, nr 36, s. 294–296.
66 Międzynarodowy Kongres Rolniczo-Leśniczy w Wiedniu 1890, „Rolnik”, 1890, nr 14, s. 105–106.
67 „Ojczyzna”, 1909, nr 31, s. 541.
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które odpowiednio osuszył i nawiózł. Był to proces niezwykle trudny i wy-
magający sporych nakładów finansowych. Torfowiska w rejonie Rudnika 
były bardzo liche, porośnięte wierzbą karłowatą, mchem i kwaśnymi tra-
wami. Ich sytuację dodatkowo pogarszała prowadzona przez okolicznych 
chłopów gospodarka rolna68. Niezrażony tym hrabia wyodrębnił ze swo-
ich dóbr 10,5 hektara ziemi, którą podzielił na pola wielkości 1,5 hektara. 
Obsadził je burakami pastewnymi, obsiał pszenicą, żytem, lnem, owsem, 
bobem i fasolą69. Dodatkowo stworzył trzy ogrody doświadczalne w celu 
zasiania na nich traw krajowych i egzotycznych metodą rozdzielania ko-
rzeni70. Pokryte piaskiem zagony obsiał lisim ogonem, owsikiem złotym, 
wiechliną późną i mozgą trzcinowatą71. Ponadto ze swoich dóbr na Mora-
wach przywiózł rutwicę, która bardzo szybko przyjęła się i rozrosła, rdest 
sachaliński i komonicę. Trawy te uchodziły za dobrą paszę dla zwierząt. 
Utrzymanie stacji doświadczalnej było nie lada wyzwaniem, jednak dzię-
ki licznym wystąpieniom popularyzatorskim na forum Sejmu Krajowe-
go oraz petycjom kierowanym do Ministerstwa Rolnictwa Hompeschowi 
udało się zdobyć dotacje na ten cel. Nadal jednak większość kosztów po-
krywał własnym sumptem. Wyniki swoich badań publikował w czasopi-
smach krajowych i zagranicznych72. 

Melioracja, osuszanie torfowisk i mechanizacja znacząco poprawiły 
sytuację gospodarczą i materialną okolicznych włościan. Pierwsze efekty 
pracy hrabiego widać było już w 1889 r.: Na lewym brzegu Sanu udało się już 
zalesienie znacznej części wydmisk, otaczających ogrody i pastwiska miasteczko 
Rudnika – relacjonował Gustaw Lettner w swoim sprawozdaniu z 1889 r.73. 
Kilka lat później korespondent „Rolnika” odnotował: Na wielu kilometrach, 
gdzie teraz pola, łąki i zdrowe lasy bawią oko, stawało wszystko wiosną lub słotną 
porą pod wodą74. W tym czasie rozwinęło się także samo miasteczko. Dzięki 

68 F. Hompesch, Sprawozdanie ze stacji doświadczalnej dla uprawy torfowisk w Rudniku, „Tygodnik Rolniczy”, 
1892, nr 21, s. 161–164.

69 „Rolnik”, 1894, nr 8, s. 59–61.
70 F. Hompesch, Sprawozdanie…, s. 163.
71 „Rolnik”, 1894, nr 8, s. 59–61.
72 „Jahresbericht fur Agrikultur-Chemie”, 1896, nr 38, s. 313; F. Hompesch, Stacja próbna uprawy torfowisk 

w Rudniku, „Tygodnik Rolniczy”, 1893, nr 17, s. 130–134. 
73 G. Lettner, Sprawozdanie c.k. radcy lassowego Gustawa Lettnera o postępie robót około zalesienia wydmisk 

Galicyi, „Sprawozdanie z czynności Wydziału Krajowego za czas od 1 lipca 1888 r. do końca czerwca 1889 r.”, z ale-
gatami 1–45 i indeksem, Lwów 1889, s. 20.

74 Uwagi i praktyka, „Rolnik”, 1893, nr 4, s. 26–28.
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Hompeschowi, który udostępnił budynek, dostarczył materiał na opał oraz 
drzewo na słupy, powstał telegraf, a następnie urząd pocztowy75. Hrabia za-
trudnił też lekarza i aptekarza76. Wspierał spław drewna, zatrudniając do 
tego celu najbiedniejszą i najbardziej potrzebującą ludność polską i żydow-
ską. Interesował się rozbudową lokalnych linii kolejowych, prowadzących 
z Rozwadowa do Jarosławia wzdłuż rzeki San. Występował też z projektem 
zakupu specjalnych wagonów służących do przewozu wikliny77. Jednocze-
śnie starał się o rozpoczęcie robót drogowych w gminach Koziarni, Kop-
kach, Jeżowem, Groblach i Wólce. Niestety, jego inicjatywa zakończyła się 
fiaskiem, a projekt został odrzucony przez Wydział Krajowy78.

Działalność Hompescha nie byłaby możliwa, gdyby nie jego kariera 
polityczna. Hrabia był członkiem Rady Powiatowej w Nisku (1871–1897), 
prezesem Wydziału Powiatowego w Nisku (1888–1897), następnie posłem 
do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu trzech kolejnych kadencji (od 
1885 r. aż do swojej śmierci w 1897 r.)79. W 1873 r. otrzymał tytuł szambe-
lana, a w 1891 r. Order Żelaznej Korony Klasy Trzeciej nadany za zasługi 
cywilne na rzecz Cesarstwa Austriackiego80. Na forum parlamentu poru-
szał kwestie związane z problemami gospodarczymi i ekonomicznymi. 
Wskazywał na potrzebę rozszerzenia dróg, dofinansowania kolei, regula-
cji rzek oraz osuszenia bagien81. Jako były oficer dostrzegał konieczność 
rządowego wsparcia dla wdów i sierot po żołnierzach poległych w czasie 
działań wojennych82. Często wypowiadał się na temat potrzeb ludności 
wiejskiej, wskazując na takie problemy, jak nędza i ubóstwo83. Starał się 
o zmiany w ustawie drogowej, której projekt doprowadził do zamieszek 
wśród włościan powiatu łańcuckiego84. Kilkakrotnie wnosił też o pomoc 
dla mieszkańców miasteczek strawionych przez ogień. W 1886 r. zwrócił 

75 Nowa linia telegraficzna, „Dziennik Lwowski”, 1868, nr 112, s. 3.
76 Por. „Kalendarz lekarski na rok 1895”, Kraków 1894, s. 204.
77 „Czas”, 1891, nr 256, s. 4. 
78 Korespondencje, „Dziennik Polski”, 1885, nr 71, s. 2.
79 J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 393, 401, 404, 409; „Kuryer Rze-

szowski”, 1897, nr 44, s. 3.
80 „Głos Narodu”, 1897, nr 247, s. 5.
81 „Dziennik Polski”, 1887, nr 154, s. 1.
82 „Czas”, 1886, nr 123, s. 2.
83 „Gazeta Lwowska”, 1892, nr 20, s. 5.
84 C. Bogdalski, Pamiętnik kościoła i klasztoru o.o. Bernardynów w Leżajsku; spisany ze starych aktów i kronik, 

Kraków 1929, s. 93–94.
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się w imieniu mieszkańców Ulanowa o bezprocentową pożyczkę z fun-
duszy państwowych, która pozwoliłaby na odbudowę miasta po straszli-
wym pożarze85. Materialnie i finansowo wsparł także ofiary pożogi, która 
miała miejsce w Rudniku w 1896 r.86 – Zgorzało prawie całe miasto – a ten 
pan szlachetny natychmiast puka od jednych do drugich drzwi ministerialnych 
i arcyksiążęcych, nie pomija wniesienia petycji w Radzie Państwa a czyni to tak 
długo, dopóki obok innych ofiar nie wykołatał bezprocentowej pożyczki w wy-
sokości 50 złr. Dla nieszczęśliwych pogorzelców! Nie pozostając na tem – sam 
i pieniędzmi i zbożem i dobrą radą i pociechą śpieszy osobiście z pomocą nędza-
rzom – pisał w liście korespondent rudnicki87. Hrabia był również delega-
tem powiatowym Towarzystwa Kółek Rolniczych. Takie kółko, zapewne 
pozostające pod jego opieką, funkcjonowało w Rudniku. W 1891 r. liczyło 
55 członków i odbyło osiem spotkań. Prowadziło własny sklepik oraz nie-
wielką czytelnię, w której prenumerowano pięć tytułów czasopism. Dys-
ponowano też 50 książkami o zróżnicowanej tematyce88. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Hompesch aktywnie uczest-
niczył w życiu politycznym i kulturalnym. Jako bliski krewny cesarza 
wielokrotnie spotykał się z nim w Wiedniu, brał też udział w uroczysto-
ściach zorganizowanych z okazji wizyty Franciszka Józefa w Galicji89. Był 
jednym z przedstawicieli parlamentu zaproszonym na obiad z okazji ju-
bileuszu arcybiskupa Albina Dunajewskiego w 1888 r.90. Hojnie wspie-
rał klasztor leżajski91. Wspólnie z żoną troszczyli się o swoją siedzibę 
rodzinną. Założyli sad i ogród, które obsadzili ciekawymi odmianami 
kwiatów, drzew i krzewów, powiększyli staw. Ponadto hrabina ufundo-
wała kaplicę, w której stanął modrzewiowy ołtarz wykonany w szkole 
snycerskiej w Zakopanem. Zamówiła też meble w stylu zakopiańskim do 
dworu w Kopkach92.

85 „Niedziela”, 1886, nr 45, s. 359.
86 Z.Z. Chmiel, dz. cyt., s. 67.
87 „Prawda”, 1897, nr 34, s. 4.
88 Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Kółek Rolniczych na 1891 rok, Kraków 1892, s. 37, 64–65.
89 „Gazeta Lwowska”, 1896, nr 211, s. 5.
90 „Gazeta Lwowska”, 1888, nr 233, s. 3.
91 C. Bogdalski, dz. cyt., s. 103–104.
92 Z.Z. Chmiel, dz. cyt., s. 54; „Nowa Reforma”, 1884, nr 181–182, s. 3.
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Szkoła koszykarska 

Wzrostowi wikliny sprzyjały bliskość Sanu, a zwłaszcza podmokłe 
i bagniste tereny. Dzięki temu dużą popularnością wśród najuboższych 
mieszkańców cieszyło się plecionkarstwo. Miało ono jednak charakter 
dodatkowej pracy pozarolniczej. Tymczasem obyty w świecie Hompesch 
zdawał sobie sprawę, że wikliniarstwo może stanowić bardzo dobre źró-
dło dochodu. Wszak wyroby koszykowe pochodzące z terenów zachodniej 
Europy były towarem nie tylko użytkowym, ale też luksusowym. Z tego 
powodu zdecydował się na własny koszt posłać do Wiednia kilku miesz-
kańców Rudnika, aby tam wyuczyli się zawodu. Jednocześnie rozpoczął 
starania o rządowe dofinansowanie. W 1878 r. Sejm Krajowy przyznał mu 
pierwszą dotację w wysokości 800 złr. (złotych reńskich)93. W okolicy nad 
wyraz ubogiej, zasypanej lotnym piaskiem, zagrożonej niszczącymi wodami 
Sanu, zaniedbanej powiedziałbym od Boga i od ludzi, głód stale się osiedlił, 
wydaje szkółka zbawienne owoce94. Do szkoły, której oficjalne otwarcie na-
stąpiło w 1879 r., początkowo uczęszczały dzieci okolicznych włościan 
i to zarówno chłopcy, jak i dziewczęta95. Lekcji udzielał im doświadczony 
nauczyciel Franciszek Stefanek, który uczył ich zróżnicowanych technik 
obróbki wikliny, jej farbowania i lakierowania. Niestety zajęcia w szkole 
w znacznej mierze uzależnione były od frekwencji, która znacząco malała 
podczas wzmożonych prac polowych. Zdarzało się, że od późnej wiosny 
do wczesnej jesieni na kurs uczęszczali jedynie uczniowie pozostający na 
wikcie szkoły. Pracowali oni pod opieką dwóch instruktorów, majstrów 
i podmajstrów. Materiał pozyskiwano przede wszystkim z okolic Rudnika, 
ponieważ pobliskie miejscowości wzorem hrabiego zaczęły dbać o kultu-
rę uprawy łoziny. Oprócz tego wykorzystywano osikę z Rumburka w Cze-
chach96. W Rudniku początkowo wyrabiano jedynie tzw. kosze bawarskie, 
które eksportowano głównie do Wiednia. Z kolei w pobliskich Kopkach 
wyplatano meble i przedmioty luksusowe: stoły, krzesła, kanapki, stoliki 

93 [Kadencja IV, sesja II, al. 85] Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Drugiej Sesyi Czwartego Peryodu 
Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1882. Alegat 
85, Lwów 1878, s. 6.

94 E. Hołowkiewicz, Kilka słów o naszym przemyśle, „Muzeum. Dwutygodnik Polski”, 1881, t. 1, s. 310.
95 Szkoły koszykarskie w Rudniku, jak i w Kopkach, „Rolnik”, 1881, nr 10, s. 110.
96 Tamże.
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na kwiaty97. W 1879 r. powstały też szkoły w leśniczówkach w Groblach 
i Woli Łętowskiej, gdzie wytwarzano kosze z łuczywa świerkowego98. 
Wkrótce szkoła mogła się pochwalić dwustoma świetnie wyszkolonymi 
absolwentami pochodzącymi z Rudnika i okolic. Kilku z nich wyjechało 
do Wiednia, gdzie rozpoczęli pracę instruktorów w tamtejszej szkole ko-
szykarskiej. Pozostali pracowali jako chałupnicy, a wytwarzane przez nich 
wyroby, odznaczające się precyzją i starannością wykonania, były ekspor-
towane do innych krajów Europy. Dzięki Hompeschowi trafiły m.in. do 
Wiednia, Floridsdorfu i Znojmu99. W tym czasie wykształcił się w Rudniku 
specyficzny system pracy nakładczej, polegający na dostarczaniu surow-
ca, wyrobie produktów oraz ich sprzedaży. Nie bez znaczenia był fakt, że 
prace rudnickich koszykarzy były na wysokim poziomie i zaczęły zdoby-
wać nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych100. Już po dziesię-
ciu miesiącach istnienia szkoły wyroby jej uczniów uzyskały nagrodę na 
wystawach Towarzystwa Ogrodniczego w Wiedniu, a następnie brązowy 
medal w czeskich Cieplicach101. 

W 1881 r. Hompesch podjął współpracę z braćmi Karolem i Józefem 
Krausami102. Hrabia udostępnił część należących do niego budynków, 
przeznaczając je na cele biurowe, warsztatowe i magazynowe. Przedsię-
biorstwo uzyskało nazwę Prasko-Rudnickiej Fabryki Koszy w Wiedniu103. 
Potrzebną łozinę dostarczali mieszkańcy Rudnika i innych miejscowości 
(m.in. Stróży, Ulanowa, Kopek, Bielin, Łowiska i Racławic). Jej przerobem, 
sortowaniem gotowych produktów, pakowaniem oraz wysyłką zajmowa-
li się wykwalifikowani robotnicy. W latach 90. XIX w. fabryka zatrudnia-
ła niemal 70 osób104. Dzięki intratnym kontraktom handlowym wysyłała 
swój towar do Austrii, Anglii, Turcji, Włoch czy USA. Zbyt wysokie cła 
powodowały, że poza zasięgiem pozostawały natomiast rynki niemiecki 
i francuski105. Publicysta „Gazety Rzemieślniczej” przypisywał tu zasługę 

97 Tamże.
98 „Gwiazdka Cieszyńska”, 1880, nr 23, s. 228.
99 Tamże.
100 E. Hołowkiewicz, dz. cyt.
101 „Gwiazdka Cieszyńska”, dz. cyt.
102 A. Feliks, Meble plecione w Polsce 1864–1939, Warszawa 2018, s. 164.
103 „Przewodnik Przemysłowy”, 1897, nr 11, s. 124.
104 Tamże.
105 Tamże. 
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jednemu z Klausów, który umiejętnie zorganizował produkcję i urządził 
warsztaty, gdzie wykonywano elementy ozdobne106.

Rozwój plecionkarstwa i powstanie fabryki znacząco wpłynęły na sy-
tuację materialną mieszkańców Rudnika i okolic. Od chwili ustalenia się 
tego przemysłu, dobrobyt miejscowej ludności poprawił się znacznie, zwłaszcza 
wśród chłopów, którzy oszczędnie szafują zarobionymi pieniędzmi107. W 1901 r.  
z przedsiębiorstwem współpracowało prawie 500 rodzin pochodzących 
zarówno z miasteczka, jak i z pobliskich wsi. Dla większości z nich ple-
cionkarstwo stanowiło jedyne źródło dochodu108. O oddziaływaniu ośrod-
ka wikliniarskiego na inne miejscowości mógł świadczyć przykład Ku-
rzyn, w których osiadła rodzina plecionkarza wykształconego w szkole 
koszykarskiej. Wyrabiał on sprzęty dostarczane do Rudnika, głównie ko-
sze i niewielkie koszyki codziennego użytku. Swoje umiejętności przeka-
zał nie tylko dzieciom, ale też zainteresowanym sąsiadom. Dzięki temu 
liczba trudniących się tym rzemiosłem znacznie wzrosła. Kurzyniacy po-
bierali gotowy materiał bezpośrednio z Rudnika, sprzęty wyplatali zimą 
i gotowe odwozili raz w tygodniu. Do najbardziej pożądanych wyrobów 
z Kurzyn należały kosze, torby i zabawki na choinkę109.

W 1886 r. Prasko-Rudnicką Fabrykę Koszy w Wiedniu wpisano do au-
striackiego rejestru spółek handlowych, a jej siedzibę umieszczono na jed-
nej z głównych ulic Wiednia. Tam też otwarto sklep firmowy z produktami 
wiklinowymi pochodzącymi z Rudnika. Z niewiadomych przyczyn uczy-
niono to jednak dopiero w 1900 r.110. W 1897 r. zmarł na skutek zapalenia 
płuc Ferdynand Hompesch. Jako poseł i jako obywatel ziemski zdziałał wiele 
dobrego dla powiatu niskiego, bo też ludność tej okolicy kochała go jak ojca111. 
Posłowie uczcili jego pamięć minutą ciszy i wysłuchaniem okolicznościo-
wego przemówienia, a obywatele Rudnika tłumnie uczestniczyli w żałob-
nej mszy świętej, która odbyła się w tamtejszym kościele112. W pogrzebie 
brali udział posłowie, przedstawiciele rady powiatu niskiego, burmistrzo-

106 Koszykarstwo w Galicyi, „Gazeta Rzemieślnicza”, 1901, nr 31, s. 262.
107 „Przewodnik Przemysłowy”, dz. cyt.
108 Koszykarstwo w Galicyi, dz. cyt.
109 F. Guściora, Trzy Kurzyny, Warszawa 1929, s. 80.
110 A. Feliks, dz. cyt., s. 262.
111 „Gazeta Narodowa”, 1897, nr 301, s. 2.
112 „Prawda”, dz. cyt., s. 4.
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wie Rudnika i Ulanowa, proboszcz rudnicki i liczni rudniczanie przybyli 
do Jarosławic, rodowej posiadłości hrabiego113. Wdzięczni mieszkańcy po-
stawili mu pomnik, który do dziś znajduje się w centrum miasta. W 1898 r.  
żona Hompescha – Zofia – sprzedała dobra rudnickie Róży z Branickich 
i Stanisławowi Tarnowskiemu z Dzikowa114. Wkrótce hrabia wydzierża-
wił fabryce braci Krausów należące do niego zabudowania. Otaczały je, 
nieco zaniedbane po śmierci Hompescha, plantacje łoziny. Zakład posia-
dał pięć budynków, w tym dwa ceglane, dwupiętrowe. Mieściły się tam: 
skład materiałów, magazyn gotowych wyrobów, warsztat stolarski, miej-
sce do obróbki wikliny, mieszkania dla kadry zarządzającej oraz biura fir-
my115. W największym budynku znajdowała się kancelaria dyrektora oraz 
olbrzymi magazyn dodatków: gwoździ, okuć, klamer, rafii i mchu. Były 
też specjalne sale służące do odbierania gotowych mebli od robotników 
i przygotowania ich do transportu. Posiadały one windy do wyciągania 
w górę i ściągania w dół wyrobów koszykowych116. Warto zwrócić uwagę, 
że w rudnickiej fabryce pracowało bardzo dużo kobiet. – Zwiedzając dalej 
budynki – donosił czytelnikom korespondent „Przewodnika Przemysłowe-
go” – zastałem w jednej sali dziewczęta, zatrudnione tylko przygotowaniem 
taśm czyli szyn a mianowicie dwoje dziewcząt trudnią się ucinaniem końców 
i zacinaniem prętów, kilka dziewcząt zaś kłują ręcznymi foremkami pręty na 
części. Te łupanki oddają dziewczętom zatrudnionym przy maszynach firmy 
Moritz. Przy każdej maszynie są dwie dziewczyny, jedna wkłada do maszyny 
łupanki i obraca maszynę nogą, druga zaś odbiera taśmy i daje dwom dziew-
czętom, które są zatrudnione przy równaniu tych szyn117. Część z szyn pozo-
stawała biała, część kolorowano. Potem ważono je, wiązano i oddawano 
do składu. Za każdy kilogram takiego materiału robotnice otrzymywały 
60–70 centów118. Kobiety pracowały także przy lakierowaniu koszów la-
kierem kopalowym lub szelakowym oraz okuwaniu kufrów119. Te ostatnie 
malowały też farbą olejną w kolorze białym, niebieskim lub czerwonym. 

113 Tamże; „Dziennik Polski”, 1897, nr 301, s. 2.
114 A. Feliks, dz. cyt., s. 262.
115 A.M., Co nieco o przemyśle koszykarskim w naszym kraju, „Przewodnik Przemysłowy”, 1898, nr 37, s. 197.
116 Tamże.
117 Tamże, s. 198. 
118 Tamże.
119 Tamże. 
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Stolarką i pozłacaniem gotowych wyrobów zajmowali się mężczyźni. Oni 
również byli odpowiedzialni za ich odpowiednie pakowanie i przygotowa-
nie do transportu120. Ogółem w fabryce pracowało około 50 osób, które 
otrzymywały pensje, posiadały ubezpieczenie zdrowotne oraz zabezpie-
czenie emerytalne121. Oprócz tego zatrudniano niezliczoną rzeszę chałup-
ników pochodzących z Rudnika i okolic.

W tym czasie Rudnik znacząco się zmienił. Z ubogiego miasteczka 
położonego nad Sanem stał się centrum wikliniarstwa. Odbudowane 
po wielkim pożarze domy były murowane, parterowe, o dużych oknach 
z jedną szybą w każdym skrzydle. W oknach stały kwiaty, a przed każdą 
posesją znajdował się starannie opielony niewielki ogródek122. Dobro-
byt widać było także w okolicznych miejscowościach, które wyspecja-
lizowały się w produkcji konkretnych modeli wiklinowych. I tak w Ula-
nowie wyrabiano koszyczki damskie, w Bielinach kosze podróżne, 
a w innych miejscowościach (np. w Racławicach) meble ogrodowe123. 
Produkty z Rudnika cieszyły się bardzo dużą popularnością. Chwalono 
różnorodność wzorów, lekkość, jakość wykonania oraz wykorzystywany 
przez plecionkarzy materiał. Obok wikliny do wyplatania służył także 
rottang, rafia i pedding124. O sławie rudnickich wyrobów tak wspominał 
Jan Słomka: Przed wojną wyroby rudnickie wychodziły prawie w połowie do 
różnych krajów zagranicznych i zdobyły sobie światową markę. Słynne sta-
ły się w całym świecie piękne koszyki rudnickie, kosze, przybory podróżne, 
meble, skrzyneczki itp.125. Do szczególnie podziwianych należały otwarte 
kosze z wysokimi rączkami, wyplatane białym wiórem drzewnym i ma-
lowane w kwiaty, wyplatane z łoziny niewysokie żółto-zielone koszyczki 
z wieczkiem, wykwintne meble ogrodowe, kufry i skrzynie. – Że wyroby 
z Rudnika zyskały już uznanie wśród obcych, przekonałem się we Wiedniu, 
odnośnie do wyrobów z Rudnika, które tam pod własną marką figurują, są 
już znane i równie cenione – pisał Władysław Tyniecki126.

120 Tamże. 
121 Tamże.
122 Tamże, s. 197.
123 Tamże.
124 Z wystawy jubileuszowej, „Przewodnik Przemysłowy”, 1902, nr 12, s. 90.
125 J. Słomka, Pamiętniki włościanina, Warszawa 1983, s. 40.
126 W. Tyniecki, O wierzbach koszykarskich, Lwów 1905, s. 4.

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem i najbliższych okolicach 

55



Bardzo ważną rolę w rozpowszechnianiu wyrobów rudnickich odegrała 
odpowiednia reklama. Prospekty i foldery promujące wytwarzane meble 
i galanterię były rozdawane w trakcie wystaw, dołączane do wydawnictw 
o charakterze informacyjnym. Dzięki temu można się dowiedzieć, że przy 
wytwarzaniu mebli i galanterii czerpano np. z wzorców berlińskich czy 
wiedeńskich. Co więcej, produkowano też sprzęty przeznaczone do ośrod-
ków leczniczych, m.in. szezlongi i leżaki wykonane zgodnie z ówczesnymi 
zaleceniami higienicznymi, wyplatane z łoziny, trzciny i bambusu127.

Podczas I wojny światowej przez Rudnik przebiegał front rosyjsko-
-austriacki. Miasto, przez które wielokrotnie przechodziły wojska, zostało 
doszczętnie zniszczone. Spłonęły kościół parafialny, synagoga i północna 
pierzeja rynku. Zbombardowano dworzec kolejowy, budynek sądu i pa-
łac należący do Tarnowskich128. Odbudowę Rudnika rozpoczęto dopiero 
w połowie lat 20. Dużą zasługę miał w tym hrabia Hieronim Tarnowski, 
dzięki któremu udało się wznieść murowaną świątynię oraz doprowadzić 
do miasta prąd z należącej do Tarnowskich elektrowni wodnej. W okresie 
międzywojennym Rudnik nadal pozostawał znanym w Polsce i w Europie 
centrum winiarstwa. W 1919 r. w Krakowie powstał Syndykat Koszykarski 
skupujący gotowe wyroby i sprzedający je za granicę, m.in. do USA, Au-
strii i Szwajcarii129. Jego władze przeniosły się do Rudnika. Tam starały się 
podjąć rywalizację z monopolem Krausów. Na drodze stanęły brak fundu-
szy i niewydolność organizacyjna. Udało im się jednak skupić wokół siebie 
część pracujących dla fabryki rzemieślników130. Wkrótce na tym terenie 
zaczęły powstawać inne spółki131, a około 1928 r. przeniósł się tam, dotych-
czas mieszczący się we Lwowie, Spółdzielczy Związek Producentów Wikli-
ny „Wierzba”132. W 1931 r. zlikwidowano Prasko-Rudnicką Szkołę Koszy-
karską w Rudniku133. W 1932 r. na miejsce zlikwidowanego Seminarium 
Nauczycielskiego przeniesiono Lwowską Szkołę Koszykarską, przekształ-

127 A. Feliks, dz. cyt., s. 264.
128 Por. T. Sudoł, Działania wojenne nad dolnym Sanem i Tanwią w 1914 roku – region niżański, Rzeszów 2015.
129 A. Rataj, Dzieła rąk, umysłu i serca. Tradycyjne umiejętności i rzemiosła w województwie małopolskim, Kra-

ków 2015, s. 27.
130 Parę uwag o rudnickim przemyśle koszykarskim, „Rolnik”, 1922, nr 38, s. 577.
131 A. Feliks, dz. cyt., s. 305–307.
132 Tamże, s. 264.
133 F. Gawroński, Rudnik nad Sanem ważnym okręgiem wikliniarsko-koszykarskim w Polsce i w Europie, „Prze-

gląd Rudnicki”, cz. 1, 1989, nr 1, s. 17–23; tenże, „Przegląd Rudnicki”, cz. 2, 1990, nr 2, s. 36–44.
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coną w Państwową Szkołę Rzemiosł. Umieszczono ją w przestronnym bu-
dynku dostosowanym do potrzeb placówki. Obok niej znajdował się inter-
nat dla uczniów dojeżdżających. Wraz z nowym rokiem zorganizowano 
dwa wydziały – stolarski i koszykarski. W obu przypadkach nauka trwała 
trzy lata, a w programie, oprócz zajęć praktycznych, znalazły się przedmio-
ty teoretyczne, m.in. religia, język polski, nauki o Polsce i obywatelstwie, 
rachunki, higiena czy rysunek techniczny. – Korzyści ukończenia szkoły są 
bezsprzeczne, np. ukończenie wydziału koszykarskiego daje ludziom możność 
stałego i korzystnego zarobkowania, zwłaszcza przy wykorzystywaniu nieużyt-
ków przez obsadzenie ich wikliną, która daje dochód często wyższy niż naj-
lepsze pola obsiane zbożem – dowodziła dyrekcja szkoły134. W omawianym 
czasie praca miała charakter nakładczy, a wyroby wykonywano metodą 
chałupniczą. Wykorzystywano nie tylko wiklinę, ale również specjalnie 
sprowadzany bambus i lakierowaną trzcinę. Z kolei do wytwarzania ga-
lanterii używano rafii japońskiej, plecionki rogożynowej, taśmy osikowej, 
osiki i kory brzozowej. Materiał pozyskiwano, dając ogłoszenia w ogólno-
polskiej prasie, wydawnictwach specjalistycznych i kalendarzach135. Me-
ble, przedmioty codziennego użytku (kosze, koszyki, walizki podróżne), 
kwietniki, pudełka na biżuterię nadal docierały do rzeszy odbiorców i cie-
szyły się wśród nich dużą popularnością. Co ciekawe, na specjalne potrze-
by wykonywano też nieoczywiste zamówienia. Przykładowo w 1927 r. na 
prośbę ks. Jana Wołka Wacławskiego wypleciono konfesjonał, który miał 
być darem dla proboszcza parafii w Będziemyślu – Józefa Szułakiewicza136. 
Dobrą passę rudnickiego ośrodka przerwała II wojna światowa. Zniszcze-
niu uległy plantacje wikliny i zgromadzone w magazynach półprodukty. 
Koszykarstwo, zaliczone do tzw. przemysłu wojennego, skoncentrowało 
się głównie na produkcji pojemników przeznaczonych do celów wojsko-
wych. Zmiany nastąpiły dopiero po zakończeniu wojny. Dotychczasowe 
magazyny koszykarskie zostały przekazane miejscowemu liceum. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi mieszkańców wyremontowano je i przeznaczono 
m.in. na internat i sale warsztatowe. Jednocześnie zaczęły powstawać or-

134 Warunki przyjęcia do Państwowej Szkoły Rzemiosł w Rudniku nad Sanem, woj. Lwowskie, na rok szkolny 
1932–1933, „Głos Podhala”, 1932, nr 36, s. 3–4.

135 A. Feliks, dz. cyt.
136 J. Wołek-Wacławski, Będziemyśl i Klęczany – rys historyczno-etnograficzny, Jaworów 1937, s. 89.
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ganizacje spółdzielcze. Już w 1948 r. powołano Spółdzielnię Wikliniarsko-
-Koszykarską „Jedność” i Zakład Wikliniarski. W tym czasie wyplataniem 
zajmowało się ok. 3,5 tys. chałupników i ponad 800 pracowników stałych. 
Powstające w Rudniku przedmioty (meble, kosze, stojaki na kwiaty) były 
znane w całym kraju i eksportowane. Koszyki, skrzyneczki na drobiazgi, 
doniczki stały się ważnym elementem wyposażenia mieszkań. Z kolei na 
rynku wydawniczym pojawiały się podręczniki i poradniki poświęcone 
uprawie wikliny i jej zastosowaniu w gospodarstwie domowym. Zawierały 
one informacje o najczęściej spotykanych gatunkach wierzbiny, jej upra-
wie, odpowiednim przygotowaniu i sposobie plecenia137.

Po 1989 r. duże zakłady przestały istnieć. W ich miejsce powstały mniej-
sze firmy zajmujące się skupem produktów i sprzedażą. W Rudniku i oko-
licznych miejscowościach nadal mieszkają chałupnicy traktujący plecion-
karstwo jako źródło dodatkowego dochodu. Swoje wyroby prezentują na 
targach i jarmarkach oraz podczas imprez masowych. Tradycję z powo-
dzeniem kultywuje Centrum Wikliniarstwa w Rudniku, które gromadzi 
okazy z wikliny, organizuje wystawy, odczyty i spotkania z rzemieślnika-
mi, wyróżniając się działalnością nie tylko w regionie, ale też w kraju.

137 Np. K. Frankowski, Z. Jeżewski, P. Chodorowski, dz. cyt.; T. Kończak, J. Żurowski, Materiałoznawstwo wi-
kliniarskie i plecionkarskie, Warszawa 1978; L. Owczarek, Wikliniarstwo i koszykarstwo, Warszawa 1955; B. Kański, 
Wikliniarstwo, Poznań 1949; tenże, Materiały koszykarskie, Warszawa 1951. 
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Zwiedzanie wystawy na poddaszu w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021



„Materia i światło” – nowoczesna forma, z którą zapoznają się dzieci w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Radość obcowania z dziełami wikliniarzy w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021 



Janusz Radwański 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Stan badań na temat wikliniarstwa 
w Rudniku nad Sanem i okolicy

Prawdopodobnie pierwszą pracą, w której zwrócono uwagę na rud-
nicki ośrodek wikliniarski, jest artykuł Koszykarstwo w Galicyi1 
z 1901 r. Autor przedstawia w nim początki szkolnictwa koszykar-

skiego w Rudniku, działalność Ferdynanda Hompescha i wpływ koszykar-
stwa na Rudnik i okolice. Rudnicki ośrodek wikliniarski po raz pierwszy 
na szerszą skalę stał się obiektem badań i analizy naukowej w okresie 
międzywojennym XX w. Zwrócono na niego uwagę jako ośrodka rozwo-
ju przemysłu ludowego. Już w 1921 r. Roman Woyczyński wydał broszurę 
Przemysł koszykarski w Polsce2, w której wymienił m.in. wszystkie miejsco-
wości wchodzące w skład poszczególnych ośrodków koszykarskich. Sporo 
uwagi poświęcił ośrodkowi rudnickiemu, przedstawiając go jako centrum 
przemysłu meblarskiego i opisując jego działalność, zwłaszcza pod kątem 
eksportu produktów i renomy wyrobów meblarskich. Do tematu prze-
mysłu koszykarskiego w okolicach Rudnika autor ten wrócił w wydanej 
w 1936 r. publikacji Śladami rozwoju przemysłu ludowego w Polsce3. Praca 
poświęcona jest ośrodkom różnych przemysłów ludowych, a badacz przy-
gląda się im przede wszystkim ze względu na możliwe rozwiązania trud-
nej sytuacji ekonomicznej polskiej wsi doby wielkiego kryzysu. Woyczyń-
ski streszcza historię powstania przemysłu koszykarskiego w Rudniku 
nad Sanem i okolicach, przedstawiając pokrótce działalność Ferdynanda 
Hompescha i kreśląc wpływ Rudnika i okolic na inne ośrodki koszykar-

1 Koszykarstwo w Galicyi, „Gazeta Rzemieślnicza”, 1901, nr 31, s. 261–263. 
2 R. Woyczyński, Przemysł koszykarski w Polsce, Kraków 1921. 
3 R. Woyczyński, Śladami rozwoju przemysłu ludowego w Polsce, Kraków 1936.
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skie w kraju. Znaleźć tu można listę miejscowości wchodzących, według 
autora, w skład rudnickiego ośrodka wikliniarskiego. Woyczyński pre-
zentuje też przemiany, jakie stały się udziałem przemysłu wikliniarskiego 
w Rudniku i otaczających go wsi w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego i wielkiego kryzysu. Cenne jest także to, że opisuje sytuację rzemio-
sła w interesującym nas ośrodku. 

Dwa lata po wydaniu publikacji Woyczyńskiego ukazała się praca Jani-
ny Orynżyny Przemysł ludowy w Polsce4. Pozycja ta, podobnie jak publikacja 
Woyczyńskiego, poświęcona jest różnym gałęziom przemysłu ludowego 
w Polsce. W podrozdziale dotyczącym koszykarstwa znajdziemy wzmian-
ki o Rudniku i okolicach. Autorka nie przygląda się jednak działalności 
rudnickich koszykarzy szczegółowo, wskazuje Rudnik jako jeden z przy-
kładów polskich ośrodków ludowego przemysłu koszykarskiego. Infor-
macje dotyczące warunków rozwoju i sytuacji przemysłu koszykarskiego 
można jednak odnieść również do Rudnika i okolic. Orynżyna podaje licz-
bę miejscowości zaliczanych przez siebie do ośrodka rudnickiego i liczbę 
chałupników pracujących przy obróbce wikliny. 

Rudnik i okolice wzmiankowane są także w pracy Piotra Kontnego Prze-
mysł ludowy Małopolski. Próba syntezy terytorjalnej na obszarze wojew. Lwow-
skiego, Stanisławskiego i Tarnopolskiego5. Autor wymienia Rudnik i okoliczne 
miejscowości jako miejsca rozwoju ludowego przemysłu koszykarskiego. 

Najobszerniejszą dotychczas publikacją na temat Rudnika nad Sanem 
jest wydana w 1998 r. Historia jednego miasta nad Sanem autorstwa Zofii 
i Zdzisława Chmielów6. Jest to monografia poświęcona historii miasta, 
prezentująca jego dzieje w układzie chronologicznym, wybrane sylwetki 
postaci związanych z Rudnikiem, a także szkice na temat poszczególnych 
zjawisk i instytucji. Badacze poświęcili wikliniarstwu na interesującym 
nas obszarze trzy rozdziały i podrozdziały: Hompesch założycielem wikli-
niarstwa w Rudniku, Koszykarstwo i handel (podrozdział rozdziału Rudnik 
w okresie XX-lecia międzywojennego) oraz Koszykarstwo w Rudniku.

4 J. Orynżyna, Przemysł ludowy w Polsce, Warszawa 1938. 
5 P. Kontny, Przemysł ludowy Małopolski. Próba syntezy terytorjalnej na obszarze wojew. Lwowskiego, Stanisław-

skiego i Tarnopolskiego, Lwów 1931. 
6 Z.Z. Chmiel, Historia jednego miasta nad Sanem, Rudnik nad Sanem 1998. 
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Istotną pozycją w kontekście badań nad plecionkarstwem w okolicach 
Rudnika nad Sanem jest praca doktorska Anny Feliks opublikowana jako 
książka Polskie meble plecione 1864–19397. Autorka dokonała syntezy całe-
go zagadnienia, a w obszarze jej zainteresowań badawczych znalazło się 
m.in. polskie szkolnictwo w zakresie wytwarzania mebli plecionych, ich 
produkcja i handel, a także wykorzystanie. Feliks analizuje zjawiska spo-
łeczne, środowiskowe i stylowe, które wpływały na wytwarzanie mebli 
wiklinowych. Przedstawia historię produkcji mebli plecionych i ich for-
my, zajmując się też wyrobami powstającymi w Rudniku. Zwraca uwagę 
na działalność Szkoły Koszykarskiej w latach 1878–1931, której poświęciła 
osobny podrozdział. W wykazie szkół koszykarskich oraz wytwórni mebli 
plecionych znajdują się rudnickie firmy. 

Wzmianki o rudnickim wikliniarstwie, zwłaszcza w kontekście wyrobu 
mebli, pojawiają się również w artykule Emilii Rolki Wikliniarstwo8. Celem 
autorki było przedstawienie ewolucji polskiego plecionkarstwa. Interesują 
ją przede wszystkim dwa zjawiska wpływające na to rzemiosło. Pierwszym 
jest upowszechnienie się mody na meble plecione, z którą wiąże powsta-
wanie szkół plecionkarskich w XIX w. W tym kontekście wspomina o szko-
le rudnickiej i o rudnickim ośrodku plecionkarskim. Drugim jest zyski-
wanie przez plecionkarstwo rangi sztuki. Rudnickie wikliniarstwo stanowi 
tu raczej ilustrację omawianego zjawiska niż odrębny temat badań. Tekst 
jest jednak warty uwagi ze względu na wpisanie wydarzeń formujących 
rzemiosło w okolicach Rudnika w szerszy kontekst historyczno-kulturowy. 

Artykuły dotyczące plecionkarstwa w Rudniku i okolicach ukazywały 
się również w „Przeglądzie Rudnickim”, periodyku wydawanym przez To-
warzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej. Część tekstów stała się podstawą 
rozdziałów we wspomnianej publikacji Z.Z. Chmielów. W pierwszym nu-
merze „Przeglądu” ukazał się artykuł Ferdynanda Gawrońskiego Rudnik 
nad Sanem ważnym okręgiem koszykarsko-wikliniarskim w Polsce i Europie9. 
Badacz przedstawił w nim historię rudnickiego wikliniarstwa, uwarun-
kowania środowiskowe sprzyjające rozwojowi wikliniarstwa i pionierską 

7 A. Feliks, Polskie meble plecione 1864–1939, Warszawa 2018. 
8 E. Rolka, Wikliniarstwo, „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo”, 2019, nr 15/1, s. 53–68. 
9 F. Gawroński, Rudnik nad Sanem ważnym okręgiem koszykarsko-wikliniarskim w Polsce i Europie, „Przegląd 

Rudnicki”, 1989, nr 1, s. 17–23. 
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działalność Ferdynanda Hompescha. Odrębny podrozdział poświęcił roz-
wojowi rudnickiego wikliniarstwa w dwudziestoleciu międzywojennym, 
organizacjom koszykarskim i firmom działającym w mieście i okolicach. 
Artykuł prezentuje koleje losu rudnickiego rzemiosła w czasie II wojny 
światowej. W następnym numerze „Przeglądu Rudnickiego”10 znalazł się 
tekst o powojennych dziejach rudnickiego koszykarstwa, w którym au-
tor skoncentrował się przede wszystkim na powstaniu i pracy spółdzielni 
„Jedność”. Gawroński opisuje historię rzemiosła do czasów jemu współ-
czesnych, tj. do końca lat 80. XX w., omawiając problemy pracujących 
w tym czasie rudnickich plecionkarzy. W czwartym numerze „Przeglądu” 
opublikowano tekst Z. Chmiela Dzieje jednego miasta nad Sanem11. Przed-
stawiono w nim historię Rudnika w drugiej połowie XIX w., działalność 
Ferdynanda Hompescha i założenie szkoły koszykarskiej. W artykule 
znajduje się również podrozdział dotyczący upamiętnienia F. Hompescha 
i zniszczenia jego pomnika. Do historii rudnickiego koszykarstwa autor 
wraca w szóstej części tekstu12, w którym jest podrozdział poświęcony 
rzemiosłu koszykarskiemu w okresie międzywojennym. Uzupełnieniem 
publikowanej w „Przeglądzie” historii rudnickiego koszykarstwa jest tekst 
Teresy Sowy Jeszcze o koszykarstwie w Rudniku13. To krótka relacja rozmo-
wy autorki z Tadeuszem Hoffmanem, synem Ferdynanda Hoffmana, dy-
rektora Prasko-Rudnickiej Fabryki Koszyków, sprowadzonego przez Fer-
dynanda Hompescha do Rudnika około 1890 r. 

Obszerniejszy jest napisany w 1961 r., a opublikowany w 2015 r., arty-
kuł Jana Syrowatki Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem14. Au-
tor przedstawia w nim historię rudnickiego rzemiosła od zapoczątkowania 
masowej produkcji przez Ferdynanda Hompescha do I wojny światowej. 
Tekst zawiera bardzo interesujące informacje dotyczące życia codziennego 
koszykarzy oraz innych pracowników fabryki, nauki zawodu, warunków 
pracy, ich poglądów politycznych, a także produkowanego asortymentu. 
Kolejną część maszynopisu opublikowano w następnym numerze „Prze-

10 F. Gawroński, Rudnik nad Sanem ważnym okręgiem koszykarsko-wikliniarskim w Polsce i Europie, „Przegląd 
Rudnicki”, 1990, nr 2, s. 37–44. 

11 Z. Chmiel, Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. 4, „Przegląd Rudnicki”, 1991, nr 4, s. 3–13. 
12 Z. Chmiel, Dzieje jednego miasta nad Sanem cz. 6, „Przegląd Rudnicki”, 1991, nr 6, s. 3–15.
13 T. Sowa, Jeszcze o koszykarstwie w Rudniku, „Przegląd Rudnicki”, 2010, nr 54, s. 63–64. 
14 J. Syrowatka, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. II, „Przegląd Rudnicki”, 2015, nr 75, s. 54–67.
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glądu” jako Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. III15. Tekst 
stanowi analizę warunków rozwoju rudnickiego rzemiosła w okresie mię-
dzywojennym, zawiera cenne informacje odnoszące się do życia codzien-
nego koszykarzy oraz uwarunkowań społecznych i ekonomicznych ich pra-
cy. Część IV ukazała się w następnym numerze16 i zawierała m.in. portrety 
większych i mniejszych wytwórców działających na rynku koszykarskim 
w okresie międzywojennym. Autor sporo uwagi poświęcił również samo-
organizacji rudnickich koszykarzy oraz ich pierwszemu strajkowi w 1932 r.  
Historia międzywojennego koszykarstwa została przez Syrowatkę dopo-
wiedziana w części V opublikowanej również w „Przeglądzie”17. Znajdzie-
my tu opis pracy rudnickich koszykarzy w warunkach wojny i okupacji. 
W ostatniej części tekstu18 J. Syrowatka przedstawia stan rudnickiego ko-
szykarstwa po zakończeniu II wojny światowej. Nie poprzestaje na przed-
stawieniu działalności wytwórczej rzemieślników, ale szczegółowo oddaje 
ich sytuację materialną, warunki pracy, przemiany w zakresie praw pra-
cowniczych. Cały cykl artykułów tego autora jest niezwykle cenny, zwłasz-
cza dla etnografa lub badacza historii życia codziennego. 

Pojedyncze wzmianki o koszykarstwie znalazły się w szkicu Kazi-
mierza Sochy Rudnik nad Sanem w XX-leciu międzywojennym. Rynek pracy 
i optymistyczne perspektywy19. Artykuł ten nie zawiera informacji nowych 
ani poszerzonych w stosunku do wcześniejszych tekstów traktujących 
o rudnickim wikliniarstwie w tym okresie, pozwala jednak spojrzeć na 
nie w szerszym kontekście historii gospodarczej regionu. 

Obszerny fragment poświęcony plecionkarstwu z wikliny m.in. w oko-
licach Rudnika nad Sanem znajduje się w artykule Damiana Drąga Drze-
wa i krzewy w przestrzeni kulturowej mieszkańców Puszczy Sandomierskiej20. 
Tekst powstał na podstawie wywiadów zebranych w ramach badań tere-
nowych w latach 2008–2014. Zawiera informacje na temat podstawowych 
form koszyków, rozwoju rzemiosła plecionkarskiego po wybuchu I woj-

15 J. Syrowatka, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. III, „Przegląd Rudnicki”, 2015, nr 76, s. 86–95. 
16 J. Syrowatka, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. IV, „Przegląd Rudnicki”, 2016, nr 77, s. 36–48. 
17 J. Syrowatka, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. V, „Przegląd Rudnicki”, 2016, nr 78, s. 41–54. 
18 J. Syrowatka, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. VI, „Przegląd Rudnicki”, 2016, nr 79, s. 60–71.
19 K. Socha, Rudnik nad Sanem w XX-leciu międzywojennym. Rynek pracy i optymistyczne perspektywy, „Prze-

gląd Rudnicki”, 2017, nr 81, s. 90–97. 
20 D. Drąg, Drzewa i krzewy w przestrzeni kulturowej mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, [w:] Źródła kultury 

ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014, s. 151–164. 
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ny światowej, a także o powojennych przemianach i ich związku z pracą 
plecionkarzy. Autor wspomina o rozwoju meblarstwa, nowych formach 
koszy oraz pracy spółdzielni „Jedność” i „Wiklina”. Niestety wykorzystanie 
wikliny jest tylko jednym z wątków tekstu poświęconego wykorzystaniu 
różnych gatunków drewna u Lasowiaków. Koszykarstwo rudnickie jest za-
tem jedynie jednym z wielu tematów analizy Damiana Drąga. 

W artykule Agnieszki Wieszaczewskiej Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 
Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie21 Rudnik 
nad Sanem jako ośrodek plecionkarski wzmiankowany został jako jeden 
z elementów szlaku obejmującego całe województwo. W kontekście badań 
nad plecionkarstwem w Rudniku warto zwrócić uwagę na obecne w tek-
ście spojrzenie na to zjawisko jako element możliwy do wykorzystania 
w turystyce kulturowej. 

Niezwykle interesująca jest praca Jarosława Szewczyka Nietypowe bu-
dulce w architekturze. Tom II. Plecionki22. Autor przygląda się w niej wyko-
rzystaniu wikliny we współczesnym budownictwie. Przedmiotem analizy 
są m.in. charakterystyczne wiklinowe formacje przestrzenne stanowiące 
obecnie wizytówkę Rudnika nad Sanem. Omawiana jest również działal-
ność rudnickich firm zajmujących się przetwórstwem wikliny w zakresie 
wykorzystania jej w budownictwie. Chodzi tutaj m.in. o pawilony na wysta-
wę Expo 2005 oraz prywatne zlecenia realizowane poza granicami Polski. 

Rudnicki ośrodek wikliniarski jako przedmiot  
badań terenowych

Wikliniarstwo w okolicach Rudnika nad Sanem było również obiek-
tem badań prowadzonych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej. Eksploratorzy związani z tą placówką penetrowali miejscowości rud-
nickiego ośrodka przede wszystkim w ramach realizowanego w latach 
2008–2014 programu badawczego „Źródła kultury ludowej Puszczy San-

21 A. Wieszaczewska, Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej 
w regionie, „Turystyka Kulturowa”, 2015, nr 2. 

22 J. Szewczyk, Nietypowe budulce w architekturze. Tom II. Plecionki, Białystok 2015. 
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domierskiej”. Wzmianki o koszykarstwie znalazły się w wywiadach z Ja-
nem Mroczkiem z Bielin (MKL AE 349/1), anonimowym informatorem 
z Dąbrówki (MKL AE 349/3) oraz Janiną Babij z Kusz (MKL AE 347/5). Ża-
den z informatorów nie podaje bliższych informacji na temat interesują-
cego nas rzemiosła, wspomina jedynie o tym, że było lub jest praktyko-
wane w okolicy zamieszkania danej osoby. Badaczom udało się również 
zarejestrować bardziej szczegółowe rozmowy. Jedną z nich jest wywiad 
z Kazimierzem Ćwikłą, wikliniarzem z Rudnika (MKL AE 349/7). Doty-
czy on stanu wikliniarstwa obecnie, jego historii w latach 80. XX w. oraz 
techniki pracy. Współczesnych warunków pracy koszykarza i opłacalno-
ści rzemiosła poświęcony jest częściowo przeprowadzony w 2009 r. wy-
wiad z Adamem Portką z Żuka Starego (MKL AE 345/11). W całości wikli-
niarstwa i szewstwa dotyczy wywiad ze Stefanem Wójtowiczem z Bielińca 
(MKL AE 347/1). Informator opowiada m.in. o nauce zawodu, współpracy 
ze spółdzielnią „Jedność”, wyrobach i współczesnych warunkach pracy. 
W tej samej wsi został również przeprowadzony wywiad z Haliną Ziębą, 
koszykarką (MKL AE 347/2). Zawiera on podobne wątki, co rozmowa ze 
Stefanem Wójtowiczem, wzbogacony jest o zagadnienie wprowadzania 
nowych narzędzi do obróbki wikliny. Historii wikliniarstwa w Rudniku 
i okolicach poświęcony jest również wywiad z Wandą Smutek z Bukowiny 
(MKL AE 347/3). Wzmianki o rudnickim ośrodku wikliniarskim mogą po-
jawiać się w innych pojedynczych wywiadach. Przykładowo informatorka 
z podmieleckich Babuli wspomina o wywożeniu wikliny z tamtejszej plan-
tacji do Rudnika (MKL AE 524/2), koszykarz z Kozłów (gm. Bojanów) mówi 
o człowieku z Rudnika, który uczył go uprawy wikliny (MKL AE 402/5). 

Wikliniarstwo w interesujących nas okolicach było także przedmio-
tem wcześniejszych badań terenowych prowadzonych przez Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W 1996 r. przeprowadzono wywiad z Ja-
nem Krukiem z Kusz (MKL AE 328/5). Zawiera on szczegółowy opis narzę-
dzi, materiału i techniki używanej w koszykarstwie. Wywiad wzbogacono 
o szczegółowe rysunki elementów koszy oraz narzędzi wikliniarskich. 

Skromne, chociaż interesujące i unikatowe materiały z okolic Rudnika 
nad Sanem znajdują się w archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszo-
wie. W teczce z wynikami penetracji terenowych dra Krzysztofa Ruszla 
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z 1967 r. znalazły się przeprowadzone w Bielinach wywiady na temat lu-
dowego rybołówstwa. Informatorzy opisują użycie wiklinowych narzę-
dzi połowowych, a także pomocniczych narzędzi rybackich wykonanych 
z tego materiału. Tematem wywiadów było samo rybołówstwo, dlatego 
nie ma w nich informacji na temat wytwarzania narzędzi z wikliny. Nie-
mniej oba wywiady zwracają uwagę na mało zbadany i zazwyczaj pomi-
jany przez badaczy aspekt wykorzystania wikliny w rudnickim ośrodku. 
Warto podkreślić, że informacje zawarte w tych wywiadach są już w zasa-
dzie niemożliwe do pozyskania w terenie, jako że dotyczą nieużywanych 
już, a w momencie przeprowadzania wywiadów żywych technik połowu.

Podsumowanie

Rudnickie wikliniarstwo było obiektem wielostronnych analiz, jed-
nak do tej pory nie doczekało się pełnej, kompleksowej monografii. Ple-
cionkarstwo w Rudniku nad Sanem i okolicach było najczęściej obiektem 
opisów historycznych. Tereny te interesowały badaczy przede wszystkim 
jako ośrodek meblarski. Warto zaznaczyć, że rudnickie wikliniarstwo jest 
tematem relatywnie mało zbadanym przez etnografów – zarówno jeśli 
chodzi o wywiady terenowe, jak i opracowania etnograficzne. Dotychcza-
sowe prace na temat rudnickiego ośrodka wikliniarskiego oraz penetracje 
terenowe stanowią dobry punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegóło-
wych badań oraz ewentualnej monografii zjawiska. 
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Fragment wystawy stałej w rudnickim Centrum Wikliniarstwa. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Fragment wystawy stałej w sali historycznej rudnickiego Centrum Wikliniarstwa. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Instalacje artystyczne w rudnickim Centrum Wikliniarstwa. Fot. Maciej Rałowski, 2021
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Franciszek Baran 

Ma 74 lata i mieszka w Rudniku nad Sanem. Pochodzi z Łętowni. Od 
dziecka związany z wikliniarstwem. Swoją smykałkę do wyplatania przejął 
od ojca, który pracował jako koszykarz. To on przekazał mu miłość do wi-
kliny. Pan Franciszek nie podjął nauki w szkole średniej, bowiem dla niego 
liczyła się wyłącznie wiklina. Chciał wyplatać i robił to bardzo dobrze. 

Najpierw ojciec pracował, też koszyki robił i tak po trochę z ojcem żem się 
składał. Po troszce żem podplatał te koszyki, a potem, jak już się dorosło do 
większego. To już od dziecka się to robiło. Potem już się szkołe skończyło, pod-
stawówkę, to chłopaki szły tam do szkoły, do zawodówki do Rudnika. Ja już nie 
chciał, ja już wolał koszyki robić. Były czasy, całe życie koszyki robiłem. 

Pan Franciszek podjął pracę w Wikliniarskiej Spółdzielni Pracy, Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycznego „Jedność” w Rudniku nad Sanem. Najczę-
ściej wyplatał duże kosze na bieliznę, koszyki zakupowe, kosze dla psów 
i kotów, a nawet kosze na rower. Nie uprawiał swojej wikliny, gotowy mate-
riał sprowadzał m.in. z Lubaczowa. Wyplatał przeważnie z wikliny korowa-
nej. Swojej wiedzy na temat wyplatania nie ma komu przekazać, ponieważ 
nikt nie chciał podjąć się tej pracy lub wyjechał z rodzinnych stron. 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Kolas, Amelia Mickiewicz
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Stanisława Baran

Ma 72 lata. Pochodzi z Łętowni. Do Rudnika nad Sanem przeprowadzi-
ła się, ponieważ tutaj były zakłady wikliniarskie. Kupiła z mężem działkę, 
na której stał starszy dom. Z czasem wybudowali nowy, piętrowy. Koszyki 
zaczęła wyplatać po ukończeniu szkoły podstawowej, a nauczyli ją tego 
rodzice. Zazwyczaj robiła kosze zakupowe: no robiło się inne różne plecaki. 
Podkreśla, że nie produkowała mebli. Przy wyplataniu koszy korzystała 
z form wykonywanych przez stolarza. Były one drewniane z uwagi na dno, 
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które trzeba było przybić do formy, aby wszystko się trzymało. Wikliny nie 
uprawiała, lecz kupowała już okorowaną, gotową do wyplatania. Gdy pra-
cowała dla zakładów, dostawała od nich wiklinę, a one płaciły za wyrób. 
Niestety nie przekazała nikomu swoich umiejętności, dzieci nie były zain-
teresowane. Początkowo robiły dna, ale koszyków z czwórki dzieci żadne 
nie robi. Razem z mężem Franciszkiem z wyplatania żyli i utrzymywali ro-
dzinę. Jeszcze czasem coś wyplecie, ale ze względu na wiek coraz mniej.

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Kolasa, Amelia Mickiewicz
Transkrypcja: Wiktoria Kolasa
Opracowanie: Anna Straub

Łukasz Bartosik

Urodził się w 1981 r. w Nisku. Pracu-
je jako sprzedawca internetowy. Swoją 
firmę prowadzi z pasji i zamiłowania do 
wyrobów z wikliny. To jego codzienność. 
Stara się sprostać wymaganiom klientów 
przy wyborze rękodzieła z wikliny. Oferta 
pana Łukasza jest bardzo szeroka, a jego 
wyroby cieszą się dużym uznaniem 
i wciąż rosnącym popytem. Od kilku lat 
zajmuje się rzemiosłem i pragnie rozwi-
jać zainteresowania w tym kierunku. 

Przygodę z wikliną rozpoczął w bardzo młodym wieku. Choć nie wy-
plata aktywnie, miał kontakt z rzemiosłem dzięki swojemu dziadkowi 
i ojcu, którzy byli czynnymi plecionkarzami i zajmowali się uprawą wi-
kliny. Pamięta, jak pomagał dziadkowi przy jej uprawie. Obecnie posiada 
własną, przydomową plantację wikliny. Dba o uprawę i w taki sposób ma 
zapewnioną odpowiednią ilość materiału do produkcji. Rocznie zbiera jej 
około 10 ton. Uprawa wikliny nie należy do najprostszych. Plantację za-
kłada jesienią, przed pierwszymi przymrozkami, lub wiosną, gdy mrozy 
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już zelżeją. Sadzi w równych rzędach pręty wierzby pocięte na odcinki 
długości około 25 cm. Pierwsze zbiory są możliwe po dwóch lub trzech 
latach. Późną jesienią ścina się jednoroczne pędy. Idealne są długie i pro-
ste, bez rozgałęzień i zakrzywień. Taka dwu-, trzylatka jest idealna na meble 
wiklinowe, większe rzeczy, bo im niższa wiklina, to zrobimy mniejsze rzeczy. 

Za swojego mistrza wikliniarstwa uważa pana Stanisława z Kopek, któ-
ry całe życie wykonuje bardzo dokładnie i z wielką starannością meble 
z wikliny. Pan Łukasz chce promować polską wiklinę, tradycję i dziedzic-
two, aby naturalne wyroby zagościły w wielu domach i ogrodach, nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Cagara, Roxana Furtak 
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Henryka Działak

Ma 75 lat, urodziła się w Kopkach-
-Chałupkach (Chałupki należały wówczas 
do Kopek, stąd dwuczłonowa nazwa). Gdy 
pracowała na kolei, mieszkała w Stalowej 
Woli, a w 2007 r., kiedy sprzedała miesz-
kanie, wróciła – jak sama mówi – „na 
ojcowiznę”. Posiada wykształcenie pod-
stawowe, ponieważ ze względów rodzin-
nych musiała przerwać naukę w szkole 
krawieckiej w Jeżowem. W późniejszych 
latach zrobiła kurs na konduktora oraz 
kierownika pociągu i zatrudniła się na 
kolei. Obecnie jest na emeryturze i pracuje jako specjalista rzemiosła wi-
kliniarskiego w Centrum Wikliniarstwa. 

Przygodę z wikliniarstwem rozpoczęła w I lub II klasie szkoły podsta-
wowej u stryjenki. To ona robiła koszyki, malutkie bolerka i przekazała 

Fot. Kinga H
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pani Henryce wiedzę teoretyczną i praktyczną. Była jej mistrzynią. Gdy 
pani Henryka kończyła VIII klasę, potrafiła już korować wiklinę. Był to jej 
i innych dzieci w tej okolicy sposób na zarobek podczas wakacji. 

Początki pracy zarobkowej sięgają Małopolskiego Przedsiębiorstwa 
Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast-Las”. Gdy miała trójkę małych dzieci, 
rozpoczęła pracę jako chałupnik ubezpieczony. Co miesiąc dostawała zle-
cenie na 250 szt. bolerek, które pod koniec miesiąca zawoziła do firmy. 
Po sprawdzeniu wyrobów przez brakarza otrzymywała wynagrodzenie. 
Zakład pracy zapewniał chałupnikom materiał drugiej lub trzeciej klasy 
(trzeciej klasy było więcej – była gorsza jakościowo). Kiedy dzieci podrosły, 
zatrudniła się w Wikliniarskiej Spółdzielni Pracy, Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Jedność”, gdzie nie robiła koszy, lecz pakowała je na eks-
port. Następnie przeniosła się na ul. Stróżańską (tam też była „Jedność”) 
i przywoziła obiady z restauracji. Rozdawała je pracownikom, którzy roz-
kładali wiklinę, suszyli lub zwozili ją do sortowania. W międzyczasie robi-
ła w domu prywatnie różnego rodzaju koszyki, przeważnie bolerka mniej-
sze czy większe, kwietniki, torebki, którym doprawiało się uszy z dermy 
i wieczko. Obecnie w Centrum Wikliniarstwa wyplata koszyki zakupowe, 
osłonki na szklanki, kwiatki, serduszka, pojemniki na kredki. Do pracy 
używa wikliny korowanej, gotowanej, łącząc ją z taśmą. Korzysta z wikli-
ny wysokiej na 60 lub 80 cm. Niezastąpione w jej pracy są formy zarówno 
wieloczęściowe, ażurowe, jak i pełne. 

Dzieci pani Henryki nie chciały się uczyć wyplatania. Jedynie naj-
młodszy syn, gdy był uczniem Technikum Kolejowego w Lublinie, na wa-
kacjach robił kwietniki na ścianę. Potrafił zrobić 25 szt. dziennie. Praca 
ta dawała mu zarobek, a on sam cieszył się, bo kwietniki szły od ręki, jak 
świeże bułeczki. Teraz przekazuje wiedzę i to, co potrafi na warsztatach, 
pokazach i nauce wyplatania w Centrum Wikliniarstwa. Dzięki wiklinie 
pani Henryka mogła utrzymać swoją rodzinę. Jak sama mówi: no przecież 
ja z tego żyłam, jakbym tego nie miała, to byłaby bieda.

Wywiad przeprowadziła: Anna Jaszczur
Transkrypcja: Anna Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub
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Roman Farion

Urodził się w 1958 r. Mieszka w Łazorach. 
Jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Centrum Caritas w Rudniku nad Sa-
nem – należy do pracowni wikliniarskiej. Pan 
Roman nauczył się wyplatać 3-4 lata temu od 
instruktorki – pani Marii. Według niego po-
czątki plecenia nie były trudne. Najczęściej 
pracuje z wikliną korowaną, barwioną oraz 
taśmą, robiąc kosze zakupowe, gospodarcze, 
na święconkę, jak również rzeczy ozdobne 
typu kule czy wianki. W swojej pracy korzysta z różnej wielkości form. 
Nadmienia, że wiklinę należy namoczyć w specjalnym zbiorniku zwanym 
korytem. Podczas wyplatania jest bardzo cierpliwy i wytrwały.

Wywiad przeprowadzili: Maciej Mierzwa, Norbert Sikora
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Czesława Fronc

Ma 85 lat i jest mieszkanką Kopek w gminie Rudnik nad Sanem. Za 
młodu pracowała w koszykarni jako chałupnik, brakarz międzyoperacyj-
ny i kontroler jakości. Po wyjściu za mąż podjęła pracę w Małopolskim 
Przedsiębiorstwie Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast-Las” w Rudniku nad 
Sanem. To dzięki swojemu mężowi, któremu zawdzięcza wikliniarski fach, 
nauczyła się prawdziwie mistrzowskiego wyplatania. Potrafi wypleść każ-
dy rodzaj kosza, od małego bolerka, przez tace do chleba, walizki, po duże 
wiklinowe skrzynie czy budy dla psa.

Wikliniarstwo to nie tylko rzemiosło, ale również rękodzieło artystycz-
ne. Tradycje rzemieślnicze pielęgnuje się w Rudniku nad Sanem i okoli-
cach od wielu pokoleń. Swoje umiejętności przekazała córce, która prze-
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jęła wikliniarskie stery i nauczyła się wyplatać. Mimo że dziś na terenach, 
gdzie mieszka pani Czesława, plecionkarstwem zajmuje się niewiele osób, 
przekaz i tradycja są bardzo silne. Wiklina to przede wszystkim naturalny 
pod każdym względem wyrób. Wyplecenie kosza wymaga wprawy oraz 
dobrego, fachowego wykonania. Zajęcie to pochłania czas, wymaga uważ-
ności i pracy rąk. Wspomina czasy, kiedy zajmujący się wikliniarstwem 
chałupnicy wyrabiali kosze przy lampie naftowej. 

Wyobraźcie sobie, że przecież nie było prądu, bo prąd był dopiero założony 
w 1959 roku. Elektryfikacja była robiona. Świeciły się lampy naftowe, każdy sie-
dział. Trzeba było normę zrobić, żeby można było otrzymać na święta pienią-
dze. (…) Do rozdzielni się poszło po zamówienie, np. na 100 koszy. To wypisali 
zlecenie, dali tyle i tyle wikliny, i poszło się do magazynu, i wzięło się wiklinę, 
i musiało się w takim terminie oddać, i żeby było zrobione. Tu było wszystko ro-
bione. Kasetki, jakie piękne kasetki… Były wypalane wieka. Były tutaj w Wikpla-
ście te robione torebki, przeróżne torebki, z wiekami. Kosze na grzyby, na zakupy. 
Wszystko było w Wikplaście. Wiklina ma bardzo duże znaczenie w jej życiu. 
To jej młodość i to, co dzięki wiklinie osiągnęła. (…) Wszyscy się dorabiali na 
koszykach, wszyscy budowali, myśmy sami budowali dom, a całą zimę żeśmy 
robili, żeby był drugi telewizor w Kopkach. Żeśmy kupili telewizor Agat. I ksiądz 
miał i myśmy go kupili. To wszystko z koszy się utrzymywało (…).

Wywiad przeprowadziły: Roxana Furtak, Wiktoria Cagara
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Kazimiera Fronc, z domu Koń

Urodziła się w 1944 r. w Kopkach. Po wyjściu za mąż w 1964 r. prze-
prowadziła się do Chałupek w gminie Rudnik nad Sanem, gdzie obecnie 
mieszka. Ukończyła siedem klas. Pracowała jako sprzątaczka w kinie, 
sprzedawca i koszykarz. Nie pobierała formalnej nauki w zakresie wi-
kliniarstwa. Umiejętności wyplatania wikliny przekazali jej rodzice, któ-
rzy zajmowali się tym na co dzień. W gospodarstwie sadzili wiklinę i ją 
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uprawiali. Pani Kazimiera pomagała im od dziecka. Ma to wszczepione, 
wyuczone. Choć ma teraz 78 lat, cały czas pracuje przy wiklinie. Za mło-
du posiadała gospodarstwo rolne, w którym wraz z mężem i trójką dzieci 
uprawiali zboże, ziemniaki, hodowali bydło oraz drób. Swoją wiedzę na 
temat wikliniarstwa przekazała dzieciom. 

(…) Córki pomagały mi przy wyplataniu. (…) Syn Darek nie pomagał, on 
wolał pracować, odkurzać, sprzątać. A córki pomagały, no bo chciały się, jak to 
dziewczyny, ubrać, to pomagały mi przy wyplataniu. Całego koszyka nie robiły. 
Ja zaczynałam w ten czas, robiłam dużo oplotów, kasetki, to mi córki pomagały. 

Pani Kazimiera podkreśla, że bez wikliny nie ma dla niej życia. To 
czas, kiedy może odpocząć i się zrelaksować. Wcześniej to pracowałam dla 
Zakładu, do Wikplastu robiłam chałupniczo, a potem, jak poszłam do kina do 
pracy czy do sklepu, to już wtedy mniej robiłam. A później, jak już przeszłam 
na emeryturę, to raz mniej, raz więcej, ale cały czas to robię. To jest moje hobby. 
Moja pasja. Po prostu, jak jestem zdenerwowana, to jak siadam do wikliny, to 
zapominam o całym świecie. Naprawdę, taka jest prawda. To jest moja pasja. 

Wykonuje różnego rodzaju i wielkości kosze. Korzysta z form do wy-
platania. Robiłam mniejsze koszyki, jak byłam młoda, miałam zdrowsze ręce, 
to robiłam i większe, takie zakupowe koszyki. A najwięcej to robiłam w życiu 
kasetek, oplotów, takie na ścianie co mam, bolerki. Teraz najwięcej robię pa-
luszkowych, cukierkowych. To robię cały czas.

Wywiad przeprowadził: Adrian Koszałka
Transkrypcja: Adrian Koszałka
Opracowanie: Agata Piotrowska

Antoni Iskra 

Ma 68 lat i mieszka w Przędzelu w gminie Rudnik nad Sanem. Wikli-
na pojawiła się w jego życiu trzy lata temu, kiedy został podopiecznym 
Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem. Podczas 
zajęć w różnorodnych pracowniach odkrył swoją pasję do wikliny. Nigdy 
wcześniej nie uczył się wyplatać. Dzięki profesjonalnej kadrze zdobył 
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w placówce wiedzę, w jaki sposób sadzi się i uprawia 
wiklinę, jakie są sposoby jej doboru i wykorzystania. 
Podczas pracy posługuje się specjalistycznymi narzę-
dziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania wi-
klinowych wyrobów. Są to: sekator, młotek i śrubokręt. 
Najczęściej wyplata małe koszyki i wianuszki. Używa 
zawsze wikliny korowanej, barwionej. 

Głównym celem pracowni wikliniarskiej, do której 
uczęszcza, jest rozwijanie zdolności manualnych oraz 
przygotowanie do ewentualnej pracy zarobkowej. Jednak 
ze względu na stan zdrowia pan Antoni nie traktuje wyplatania jako pracy 
zarobkowej. Przyznaje, że jest to jego hobby i lubi to robić w wolnych chwi-
lach. Warsztaty wikliniarskie umożliwiły mu uczestniczenie w życiu społecz-
nym, wyrobiły zaradność osobistą, pobudziły do aktywności społecznej oraz 
rozwinęły umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych. Jak za-
znacza, wikliniarstwo to ciekawe hobby, za pomocą którego wiele osób od-
krywa i rozwija swoje manualne predyspozycje. Sam proces tworzenia ma 
niezwykłe właściwości terapeutyczne i pomaga się wyciszyć.

Wywiad przeprowadzili: Norbert Sikora, Wiktoria Kolasa, Maciej Mierzwa 
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Marcin Jakubowski

Urodził się w 1984 r. w Leżaj-
sku. Mieszka w Tarnogórze. Wie-
dzę na temat wikliniarstwa przeka-
zali mu rodzice, którzy zajmowali 
się uprawą i wyplataniem koszy. 
Nauka odbywała się na zasadzie 
bezpośredniej obserwacji pracy, 
połączonej z własną praktyką. Pan 

Fot. Agata Piotrowska, 2022
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Marcin bardzo polubił to zajęcie i od razu zainteresował się wikliną, która 
do dziś jest jego pasją.

Plecionkarz stale zaangażowany jest w wyplatanie wiklinowych rzeźb, 
koszy i płotów. Wyplótł m.in. prezenty, które w ubiegłym roku stanęły 
przed urzędem marszałkowskim w Rzeszowie jako świąteczna dekora-
cja. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów wikli-
niarskich. Stworzył 16 artystycznych wiklinowych artefaktów. Prowadził 
warsztaty wikliniarskie. Z sukcesem bierze udział w międzynarodowych 
konkursach plecionkarskich, zdobywając nagrody, np.: podczas Świato-
wego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu otrzymał wy-
różnienie w kategorii kosz użytkowy. Na 10-lecie Centrum Wikliniarstwa 
wyplótł postać Michałka siedzącego na koniu. Wykonał również „Tańczą-
ce Eurydyki” i „Wiklinową Perłę” wchodzące w skład Szlaku Wiklinowych 
Rzeźb w Rudniku nad Sanem. Brał udział w Plenerze Wikliny Artystycznej 
w ramach II edycji Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2022, podczas którego 
na oczach gości wyplótł ważki. 

Pan Marcin część wyrobów sprzedaje, a niektóre wyplata na użytek 
własny. Łączy pracę w jednej z firm z prowadzeniem gospodarstwa. W wol-
nych chwilach chętnie oddaje się przyjemności wyplatania koszy. Kupuje 
wiklinę od lokalnych przedsiębiorców. Traktuje wyplatanie hobbystycz-
nie, wiążąc to również z kwestiami finansowymi. Pierwsze pieniądze na 
wiklinie zarobił już w wieku 14 lat. 

Plecionkarz swój warsztat zawdzięcza nauce oraz dyscyplinie, jaką 
przekazał mu głównie ojciec. Posiada dużą wiedzę na temat techniki wy-
platania. Sam również wprowadza nowe sposoby wyplatania, jak zrobić 
kosz szybciej, łatwiej i wygodniej. Przedmioty wykonane z wikliny nie 
zawsze muszą mieć wartość użytkową, mogą też stanowić wartość arty-
styczną. Pan Marcin aktualnie zajmuje się wykonywaniem z wikliny form 
przestrzennych. Realizuje artystyczne wizje klientów i własne, tworząc 
niebywałe wręcz formy zdobiące m.in. parki czy ogrody. Podstawowymi 
narzędziami w jego pracy są ostry nóż i sekatory ogrodowe. W pracy wi-
kliniarza najbardziej ceni sobie spokój. 

Cały dzień no, że tak powiem, gonimy za wszystkim, gonimy, gonimy, sia-
dam przed swoim warsztatem, biorę narzędzia, mokra wiklina, i wtedy, że tak 
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powiem, się uspokajam. Nie trzeba mi radia, nie trzeba mi nic, tylko ta szelesz-
cząca wiklina to jest to, co lubię najbardziej. A to, że zostaje z tego jakiś tam 
dodatkowe fundusze, to jest taki skutek uboczny. 

Najbardziej lubi wyplatać z wikliny typowo korowanej, czyli termicz-
nie obrobionej, z której zostaje ściągnięta „skóra”. Wykonanie średniego 
kosza zajmuje mu 1-1,5 godziny. Jeżeli chodzi o formy przestrzenne, to 
czas uzależniony jest od wielkości rzeźby. W wieku 17 lat podjął się nie 
lada wyzwania. Wykonał do Sanktuarium w Kałkowie wiklinowe rogi, 
które są ozdobą w kościele. 

Robiłem takie rogi, można to nazwać rogiem, to były takie potężne rogi, 
które miały osiem metrów wysokości. To składało się z dwóch takich rogów, 
łączonych do góry, i to był robiony do takiej miejscowości Kałków, tam jest 
taki, takie sanktuarium, no i niekiedy widzę jakieś tam transmisje, transmi-
sje z jakiejś mszy, to dalej, do tej pory, te moje rogi, dalej mile wspominam, 
że to ja robiłem. 

Najbardziej czasochłonnym projektem, jaki wykonał, były kosze XXL. 
Od zwykłego kosza różnią się jedynie i aż tym, że mają około metra wyso-
kości. Wykonanie kosza zajęło mu 20-30 godzin. Jego zdaniem plecionkar-
stwo stało się zajęciem niszowym. Coraz więcej mieszkańców rezygnuje 
z tego, a przedstawiciele starszego pokolenia odchodzą. 

Wywiad przeprowadziły: Katarzyna Smyk, Anna Jaszczur, 
Emilia Koper, Magdalena Kolano 
Transkrypcja: Anna Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Jan K.

Urodził się w 1958 r. Mieszka w Rudniku nad Sanem. Ukończył szkołę 
średnią elektryczną w Nisku. Produkcją mebli z wikliny zajmuje się od 30 
lat. Obecnie traktuje to jako dodatkowe źródło dochodów. Pracował w róż-
nych zawodach. Był m.in. elektrykiem i mechanikiem samochodowym. 
Przez prawie 30 lat był zatrudniony w firmie „Olko” zajmującej się produk-
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cją wyrobów z wikliny korowanej i niekorowanej, taśmy wiklinowej oraz 
brzozy i słomy w Chałupkach. Od czterech lat nie podejmuje żadnej pracy. 
Jak przyznaje, jego początki w tym fachu były ciężkie, a zawód koszykarza 
nie należy do łatwych. 

Początki, jak zwykle, były ciężkie. Trzeba było wszystko przygotować. For-
mę itd. Uczyli mnie znajomi. Z mojej rodziny nikt nie pracował przy wiklinie. 
Po prostu trzeba to lubić. 

Niektóre meble wykonuje bez żadnych trudności, ale są i takie, którym 
poświęca więcej czasu. Zanim jednak powstanie wiklinowe dzieło, cały 
materiał musi zdobyć i dobrze przygotować. Nieduży łan pola przezna-
czył na sztangle, czyli grube kije. Przywiezione z pola młode pędy sortuje 
na odpowiednie długości. Następnie wiklinę gotuje przez około 8 godzin, 
po czym suszy ją na raszkach tak długo, aż wyschnie. Proces korowania 
odbywa się w specjalnie przeznaczonej do tego maszynie. To właśnie ona 
umożliwia korowanie witek o różnych długościach. Lubi tworzyć z wikliny 
tzw. amerykanki, ponieważ według niego jest najbardziej podatna do pra-
cy i łatwo się wygina. Najbardziej lubi wykonywać fotele bujane. Stawia na 
jakość, nie na ilość. Spod jego rąk wychodzą profesjonalne, wikliniarskie 
dzieła sztuki. Do dziś jego meble jeżdżą praktycznie po całej Polsce. Nigdy 
nie brał udziału w konkursach wikliniarskich. Nie lubi publicznych wystę-
pów. Jest dumny ze wszystkiego, co osiągnął. 

Ze wszystkiego jestem dumny. Staram się, żeby była jakość. U mnie nie ma 
ilości, tylko jest jakość. Pierwsza była jakość, a później dopiero ilość. Tak że 
miałem ludzi, to to samo było, że nie było, żeby natrzaskać Bóg wie ile, tylko 
że ma być jakość, dobre. Chodzi o wykonanie. Staram się, żeby było dobre 
i z tego jestem dumny. Zajeżdżam nieraz jeszcze do ludzi, co brałem wiklinę 
kiedyś, kiedyś i mówią, że jeszcze twój fotel mam do tego czasu. O, z tego je-
stem dumny. Nikt nie narzeka, że się rozpieprzył, czy coś takiego, tylko że stoi 
do tego czasu. To satysfakcja.

Wywiad przeprowadzili: Anna Jaszczur, Emilia Koper, 
Magdalena Kolano, Włodzimierz Jaszczur, Karol Jaszczur 
Transkrypcja: Anna Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska
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Anna i Janusz Kak 

Produkcją wyrobów z wikliny zajmują się hobbystycznie. Wyplatają na 
potrzeby własnego gospodarstwa lub by komuś podarować unikatowy pre-
zent. Pan Janusz jeszcze jako młodzieniec przyglądał się pracy swoich ro-
dziców, którzy nauczyli go tych umiejętności. Technika wyplatania do tego 
stopnia go zainteresowała, że już w wieku 16-17 lat próbował swoich sił jako 
koszykarz. Dzięki bystremu umysłowi i zwinności rąk nadawał wiklinie od-
powiedni kształt, z czego powstawały prawdziwe i praktyczne arcydzieła. 

Umiejętnościami podzielił się z żoną Anną. Choć początkowo myli-
ły jej się nawet pojęcia dotyczące technik wyplatania, z czasem nabrała 
wprawy i wspólnie z małżonkiem wykonuje piękne kosze. Swoje umiejęt-
ności przekazali dzieciom, które jednak nie są zainteresowane wyplata-
niem koszy, nie chcą się uczyć tego fachu. 

Państwo Kak wyplatają wtedy, kiedy mają wolny czas, często dla wła-
snej przyjemności. Nie posiadają własnej wikliny, kupują gotową do pro-
dukcji. Mają nadzieję, że tradycja plecionkarska nie zaginie. To ich życio-
wa pasja. Chcą, by wikliniarstwo i to, co można „wyczarować” z wikliny, 
było rozpowszechniane. 

Wywiad przeprowadził: Norbert Sikora
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska 

Bogusław Koczot

Urodził się 2 sierpnia 1967 r. w Nowej Sarzynie. Rencista, obecnie 
mieszka w Tarnogórze. Ma cztery córki. Od najmłodszych lat związany 
jest z wikliną. Choć jako nastolatek uczył się na profilu ślusarz-spawacz, 
to wikliniarstwo cały czas towarzyszyło mu w życiu. Przygodę z wikliną 
zapoczątkował dziadek pana Bogusława, który mieszkał nieopodal. To on 
nauczył go podstaw wyplotu i cierpliwości, a zamiłowanie do rękodzieła 
przychodziło z każdą godziną spędzoną nad koszem. 

BIOGRAMY RUDNICKICH WIKLINIARZY 

85



Rodzice pana Bogusława 
prowadzili gospodarstwo rol-
ne. Po skończonej pracy zaj-
mowali się wyplataniem ko-
szy. Jak przyznaje, wtedy też 
odpoczywali. Wiklina potra-
fiła ich wyciszyć i pozwolić, 
by nabrali sił na kolejne dni. 
Głównie robiono tzw. sadze-
niaki, czyli kosze na ziemnia-
ki. W tamtych czasach były 
one bardzo popularne, robiła je praktycznie cała wioska. Dawniej wikli-
nowymi wyrobami nazywano po prostu przedmioty użytku domowego. 
Trwałe i tanie. Każdy mógł je wykonać sam. Mama pana Bogusława była 
kobietą bardzo obrotną i taką, która garnęła się do koszy. Zajęcie wyplata-
nia, jako sposób na utrzymanie, miało w domu pana Bogusława charakter 
rodzinny. Między szkołą a innymi pracami gospodarskimi musiał znaleźć 
czas, by pomóc rodzicom i na dodatek zarobić coś dla siebie. Najczęściej 
stosowano podział zadań w obrębie produkcji kosza: jedna osoba była 
odpowiedzialna za wyplot ściany, druga przygotowywała materiał. Role 
w rodzinie były podzielone: mama robiła denka, bracia wyploty, a tato 
kręcił wykończeniowe rączki. Każdy wykonywał swoje zadanie i przeka-
zywał produkt dalej. Pracowali razem całą rodziną, a to, co zarobiono, 
szło do jednego koszyka. Czasy były ciężkie, ale dzięki dodatkowym pie-
niądzom pan Bogusław razem z braćmi mógł kontynuować naukę, a ro-
dzice zajęli się budową domu.

Kosze były niezbędnym elementem pracy rolników. Służyły do zbiera-
nia grzybów, ziemniaków, przechowywania plew i trocin. Obecnie w swo-
im gospodarstwie pan Bogusław zajmuje się wyplataniem koszy sadze-
niaków średnich i ażurów. Najłatwiej wyrabia się mu z wikliny parzonej, 
ze względu na tańszy koszt. Z wikliny plecie prawdziwe cuda. Od lat uczy 
innych, jak zrobić z niej przedmioty użytkowe, ale takie, by cieszyły oko. 
Wyplatanie to dla niego prawdziwa sztuka. Jak zaznacza, od wikliny nie 
odejdzie. Wiklina jest podstawą jego zarobku. Ma nadzieję, że tradycja ple-

Fot. A
gata Piotrow

ska, 2022
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cionkarstwa przetrwa, a młode pokolenie będzie ją pielęgnowało. W koń-
cu dla wielu ludzi było źródłem utrzymania, ich codziennością, którą chcą 
uratować od zapomnienia. 

Wywiad przeprowadzili: Katarzyna Smyk, Adrian Koszałka, 
Wiktoria Kolasa, Roxana Furtak, Nadya Węglarz, Emil Olko 
Transkrypcja: Anna Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Stanisław Kozub

Ma 57 lat. Mieszka i pochodzi z Tarno-
góry. Zainteresował się rzemiosłem ludo-
wym dzięki swojemu ojcu, który wyplatał 
tradycyjne kosze z wikliny. Ojciec pana 
Stanisława swe umiejętności zdobył dzię-
ki klasycznemu przekazowi od starszych 
pokoleń. Podobne zdolności były na tam-
tych terenach pospolite w każdym gospo-
darstwie, gdyż brzegi rzeki San obfitowały 
w odpowiedni materiał wiklinowy. 

Pan Stanisław początkowo obserwował pracę swojego ojca, dostarcza-
jąc mu wiklinowe pręty znad rzeki. Sam próbował swych sił, naśladując 
go. Ojciec pomagał i udzielał mu cennych porad. Rzemiosło zafascyno-
wało młodego chłopaka do tego stopnia, że stał się na tyle samodzielny 
i zaczął wyplatać bez niczyjej pomocy. 

Wikliniarstwo traktuje jako dodatkowe źródło utrzymania. Najczę-
ściej używa wikliny korowanej. Choć wiklina nie jest bardzo wymagają-
cą rośliną, przyznaje, że jej uprawa nie należy do najłatwiejszych – ko-
nieczne jest tu doświadczenie i dużo ręcznej pracy. Ważnym zadaniem 
jest utrzymanie jej w stanie niezachwaszczonym. Nawet jeśli przygotuje 
się pod wiklinę bardzo dobre pola, z reguły pojawiają się chwasty, łatwo 
zagłuszające młode sadzonki. 

Fot. A
gata Soroka, 2021
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Wiedzę przekazywał swojemu siostrzeńcowi. Niestety chłopak zmarł 
i pan Stanisław nie ma nikogo, komu mógłby przekazać swoje umiejęt-
ności. Obecnie wykonuje różnego rodzaju i wielkości kosze gospodarcze, 
kosze na kwiaty, koszyczki dekoracyjne i na święconkę, tacki na owoce. 
Niektóre wyroby stara się unowocześniać, by dostosować się do zapotrze-
bowania i wymogów rynkowych.

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Kolasa, Amelia Mickiewicz
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Ryszard Machowski

Urodził się w 1957 r. w Groblach 
w gminie Jeżowe. Po ślubie z żoną Ma-
rią przeniósł się do Rudnika nad Sanem. 
Z zawodu jest ślusarzem-mechanikiem, 
a obecnie wikliniarzem. Koszyki wyplata-
li jego ojciec, matka, starszy brat, więc nie 
musiał się uczyć. To przychodziło stopnio-
wo, najpierw od wyniesienia, posprząta-
nia. Później pozwolono mu podplatać tro-
chę końcówki i tak doszedł do wyplatania. 

Jak samodzielnie zrobił, to i zarobił, nie? Jak mówi, z wikliną zetknął się 
jak się urodził. Bo nieraz się pytają, od kiedy znam. Ja się w koszyku urodziłem, 
bo cała rodzina wyplatała i od tego się zaczęło… Moja cała rodzina praktycznie 
w wikliniarstwie pracuje. I pracowała też. Dziadkowie, których nie pamiętam 
za bardzo, ale rodzice no non stop, bez przerwy. Wpierw robili, wyplatali kosze 
tu, do Rudnika… Tak można było przeżyć wojnę. I w domu mi powtarzano tak: 
Naucz się robić koszyki. Nie będziesz miał na chleb, zrobisz koszyka, pójdziesz 
na drogę, sprzedasz i kupisz chleb. I tak to się zaczęło. 

Pracował w Wikliniarskiej Spółdzielni Pracy, Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Jedność” w Rudniku nad Sanem jako chałupnik. Począt-
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kowo był czeladnikiem. Gdy spółdzielnia upadła, zaczął prywatnie wypla-
tać kosze zakupowe, meble, leżaki dla psów, kotów, a nawet gołębi. Przy 
wyplataniu korzysta z form drewnianych, których jest kolekcjonerem. Za 
namową żony zajął się wikliniarstwem artystycznym. Zaczęło się od pro-
stych form przestrzennych. Obecnie nie ma rzeczy, której nie potrafiłby 
zrobić. Gdy robi formy przestrzenne, nie korzysta z żadnych szablonów. 
W jego ogrodzie można oglądać sześciometrową choinkę, a na Boże Naro-
dzenie stoi szopka wiklinowa, w której postacie są również z wikliny. 

Nieraz się ktoś pyta: Co ty z tego masz? Nic! Ile? Co z tego masz? Nic! A po 
co to robisz? Na chwałę Bożą. I tu się temat zamyka. 

Na rudnickim rynku można zobaczyć jego prace, m.in. smoka, stru-
sie, ptaki i studnię. Niedaleko Łodzi stoją też dwa żubry, a w Pacanowie 
– Koziołek Matołek. 

Tylko do wikliny nie trzeba być nerwowym, bo jak będzie gorszy gatunek, 
zacznie się łamać czy coś, to rzuci w kąt, odejdzie. Już miałem u siebie kilku 
ludzi, co prosili, żeby ich nauczyć, bo z chwilą, jak było bezrobocie takie nie-
samowite, przyjechał do mnie gość zza Lublina i żeby go coś nauczyć robić 
z wikliny, bo ma wiklinę, a nie ma czym wyżywić dzieci. No to czemu nie! 
To było wszystko zrobione tak bezpłatnie, po koleżeńsku. Siedział, był, pra-
cował u mnie chyba cztery dni i pojechał do domu. Za jakiś czas przyjeżdża 
z podziękowaniami za to, bo nauczył się robić meble wiklinowe, tak zwane 
proste takie fotele, u nas się nazywają regan. I z podziękowaniami, że idzie 
mu wyplatanie, sprzedaż, i rodzinę wyżywił. 

Pamięta czasy, kiedy wiklina nie była tak dostępna jak teraz. Nie 
było maszyn, korowało się ręką po jednym patyku za pomocą szczyp-
ców. Wspomina, że szło się nad San, ucinało pręt wierzby i robiło kosze 
na ziemniaki czy do drewna. Z biegiem czasu zaczęto sadzić plantacje. 
Według niego najlepsza jest wiklina tzw. amerykanka. Pan Ryszard ma 
szwagra, który robił kosze, niestety teraz jest już po osiemdziesiątce. Pa-
mięta, jak korował wiklinę dla siebie. 

Były na wsi domy drewniane takie, wysokie progi – siedział na tym progu 
i on korował sobie na koszyka. To było bardzo pracochłonne, ale wiklinę po pro-
stu trzeba polubić. Jak ktoś nie polubi wikliny, bo na przykład, o, wyplatanie 
koszy nie jest takie już, żeby było rarytas, bo to dzisiaj jest tyle zakładów, że pój-
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dzie osiem godzin przerobi, a w wiklinie, jak nie będzie robił od rana do wieczo-
ra, to nie zarobi. Sam nie uprawia wikliny, bo jest to bardzo pracochłonne. 
To nie jest to, że natnie się tych tak zwanych sztobrów i się włoży, i ona urośnie. 
Ją trzeba na początku tak przypilnować, nie może być trawy, chwastów. Wikli-
nę co roku ścinamy jesienią, pręty są gładkie… 

Wiklinę kupuje od plantatorów. Jego brat uprawia około dwóch hekta-
rów, a jego syn zajmuje się gotowaniem i korowaniem. Posiada tytuł cze-
ladnika (przyznany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie w 2013 r.) oraz 
tytuł mistrza (nadany przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Szczecinie w 2013 r.). Państwo Machowscy brali udział 
w pierwszym i kolejnych edycjach festiwalu w Nowym Tomyślu, w lubel-
skim Jarmarku Jagiellońskim oraz Jarmarku Dominikańskim w Tarno-
brzegu. Córki pana Ryszarda, z których jedna posiada tytuł czeladnika, 
również wyjeżdżają z rodzicami na festiwale i jarmarki, ale zajmują się 
wikliną artystyczną tylko po pracy.

Wywiad przeprowadziły: Jolanta Dragan, Katarzyna Smyk
Transkrypcja: Katarzyna Smyk
Opracowanie: Anna Straub

Eugeniusz Madej

Urodził się 4 stycznia 1965 r. w Łętowni. Z wykształcenia jest rolnikiem, 
obecnie koszykarzem. Zaczął pleść z wikliny w 1988 r., zaraz po ukończe-
niu szkoły. Nauczył się wyplatać od kolegi, któremu często się przyglądał. 
To właśnie przyjaciel pokazał mu, co można wypleść z wikliny. Panu Eu-
geniuszowi bardzo się to spodobało i zaczął sam tworzyć różne rzeczy. 

Jak przyznaje, trudno jest przekazać młodym ludziom chęć i zapał do 
wikliniarstwa. Wyplataniem koszy zajmuje się także jego żona. Synowie 
nie są zainteresowani wyplataniem, jedynie córka podjęła się tego trud-
nego zawodu i – jak twierdzi – robi to bardzo dobrze. 

Zawsze wykonywał podobne formy, tzn. różnego rodzaju kosze zaku-
powe, gospodarcze, większe lub mniejsze o różnych splotach. Choć potrafi 
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wypleść wiele różnorodnych rzeczy, głównie zajmuje się produkcją koszy 
prostokątnych zakupowych, bo z tych ma największy zysk. Wyplata naj-
częściej z wikliny korowanej i niekorowanej jako dodatek, a także z malo-
wanej. Wiklinę kupuje od kolegi, ale dawniej sam ją uprawiał. Dzięki temu 
pozostaje więcej czasu na robienie koszyków. Wikliniarstwo traktuje jako 
źródło utrzymania mające duże znaczenie dla ludzi w okolicy, w której 
mieszka. To tradycja historycznie ważna dla ludzi. 

Traktuję to jako źródło utrzymania. Jest to praca dorywcza, z której są pie-
niądze. Jest duże zapotrzebowanie na te wyroby, więc to robimy. Można powie-
dzieć, że się przyzwyczaiłem i to lubię. Trudno by było to teraz zostawić i robić 
coś innego. Poza tym robimy to rodzinnie, wspieramy się, więc to też ma jakieś 
znaczenie i sens.

Wywiad przeprowadzili: Weronika Reichert, Lena Łukaszewicz
Transkrypcja: Weronika Reichert, Lena Łukaszewicz
Opracowanie: Agata Piotrowska 

Zdzisław Męczeński

Urodził się w 1953 r. w Rudniku nad Sanem. Obecnie mieszka w Cha-
łupkach. Z zawodu jest ślusarzem-mechanikiem, ale wykonuje także za-
wód koszykarza. Nie pobierał formalnej nauki w zakresie wikliniarstwa. 
To od swoich rodziców nauczył się wikliniarskiego fachu. Kosze zaczął 
wyplatać, mając 7-8 lat. Swoje umiejętności przekazał dzieciom. Najczę-
ściej wyrabiał meble, koszyki tzw. ślimaki i duże wiklinowe kwietniki. Do 
dziś, przeważnie w sezonie zimowym, wykonuje bolerka i półbolerka. Ko-
rzysta z form okrągłych, płaskich. Nie posiada własnej wikliny, kupuje ją 
(najczęściej korowaną) od ludzi, którzy się tym zajmują.

Poszukuje się takich ludzi i te surowce się od nich kupuje. To kupujemy 
i przywozimy, taka wiklina, jaka jest mi potrzebna. Zależy do jakich koszyków. 
Teraz, w tej chwili, przeważnie osiemdziesiątka, setka, to jeżeli chodzi o dłu-
gość. W tej chwili taką używamy. 
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Wyplatanie z wikliny to sposób na dorobienie do pensji. W jego miej-
scowości bardzo dużo osób zajmuje się wikliniarstwem. Jest to ważny seg-
ment chałupnictwa i element codziennego życia w regionie. 

U nas to jest zagłębie wiklinowe. Jeżeli chodzi lokalnie, to co trzeci numer 
w Chałupkach w tej chwili coś tam z tej wikliny coś ktoś ma. Wiklina jest na 
okrągło od stu lat.

Wywiad przeprowadził: Adrian Koszałka
Transkrypcja: Adrian Koszałka
Opracowanie: Agata Piotrowska 

Pan Jacek z Woli Zarczyckiej

Ma 38 lat i mieszka w Woli Zarczyckiej w powiecie leżajskim. Od naj-
młodszych lat związany jest z wikliniarstwem. Naukę wyplatania zawdzię-
cza swoim rodzicom, dziadkom oraz nauczycielom. Obecnie zajmuje się 
wyrobem wiklinowych płotów i stożków. Kiedyś wykonywał również ko-
szyki. Praca z wikliną to zajęcie, które lubi, a przy okazji może się wiele 
nauczyć. Korzysta z form stożkowych drewnianych i metalowych. Wypla-
ta z wikliny parzonej. 

Wywiad przeprowadziły: Roxana Furtak, Wiktoria Cagara
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Pan Jan z Łętowni

Ma 46 lat i mieszka w Łętowni. Od ponad półtora roku zajmuje się wy-
robem wiklinowych płotów. Przyznaje, że początki w tym rzemiośle były 
dość trudne, jednak z dnia na dzień jego dłonie nauczyły się wikliniarskie-
go fachu. Wikliniarstwa uczył się od pani Moniki. Do wyplatania płotów 
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używa żelaznej formy. Korzysta z wikliny parzonej. Wyplatanie jest dla 
niego dodatkowym zarobkiem.

Wywiad przeprowadziły: Roxana Furtak, Wiktoria Cagara
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur 
Opracowanie: Agata Piotrowska 

Pan Marek z Rudnika nad Sanem

Ma 36 i mieszka w Rudniku nad Sanem. Jest wikliniarzem. Swój fach 
odziedziczył po ojcu, z którym wspólnie pracował. Wikliniarstwo to tra-
dycja, którą kultywuje od lat. Wiklina daje ogromne możliwości, jeśli cho-
dzi o przedmioty, które można z niej wytworzyć. Obecnie wykonuje kosze 
prezentowe, które trafiają zwykle na eksport albo do polskich marketów.

Wyroby koszykarskie z wikliny to bogactwo form i zastosowań. Kosze 
ręcznie wyplatane z wikliny gotowanej, zielonej, białej, a także z taśmy 
wiklinowej to nierzadko prawdziwe dzieła sztuki. Często rzemieślnicy 
mieszają te rodzaje surowców, aby uzyskać zamierzony cel – ładniejszy 
wygląd kosza lub wzmocnienie konstrukcji. 

Wikliniarstwo daje panu Markowi źródło utrzymania oraz ogromne 
możliwości produkcyjne. Choć rzemiosło zanika, a młodsze pokolenia nie są 
zainteresowane wyplataniem koszy, zajęcie to wciąż ma ogromną wartość. 

Wywiad przeprowadzili: Nadya Węglarz, Emil Olko 
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Pan Piotr z Rudnika nad Sanem

Ma 42 lata. Pochodzi z Rudnika nad Sanem i w nim mieszka. Obecnie 
pracuje jako kierowca. Wyplatać z wikliny zaczął w młodym wieku. Pa-
mięta, że od zawsze ojciec i dziadek wykonywali różne wyroby, a on, gdy 
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był chłopcem, patrzył i uczył się. Myśli, że to właśnie ich może uważać 
za swoich mistrzów. 

Początki tej pracy były trudne, ponieważ wiklina łamie się, krzywo 
się wygina, czasami ciężko się ją plecie. Zaczynał od małych koszy, opra-
wek do szklanek, ale najczęściej wykonywał fotele bujane, przy tworze-
niu których wykorzystywał kuje i pręcie, kupowane od rolników. Przy 
ich powstawaniu bardzo często używał wieloczęściowych form. Niko-
mu nie przekazał swoich umiejętności. Kiedy sam plótł z wikliny, nikt 
nie chciał się już uczyć, większość osób potrafiła tworzyć sama. Wikli-
niarstwo było dla niego zarobkiem przez dłuższy czas. Obecnie niczego 
już nie wyplata.

Wywiad przeprowadziła: Zuzanna Fronc
Transkrypcja: Zuzanna Fronc
Opracowanie: Anna Straub

Pan Piotr z Wólki Sokołowskiej

Ma 42 lata i mieszka w Wólce Sokołowskiej. Z zawodu wikliniarz. Przy-
godę z tym tworzywem zaczął około 16 lat temu. Choć początki nie należa-
ły do łatwych, dziś może śmiało powiedzieć, że umie wyplatać z wikliny. 
Rzemiosła nauczył się w Zakładzie Wikliniarsko-Koszykarskim w Sarzy-
nie. Do produkcji koszy najczęściej używa sekatora, młotka i gwoździ. Ko-
rzysta również z drewnianych form na płotki, koszyki i stożki. Wikliniar-
stwo traktuje jako swoją pracę, zarobek. 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Kolasa, Amelia Mickiewicz
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska
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Pan Robert z Rudnika nad Sanem

Ma 27 lat i obecnie studiuje historię. W pamięci ma utrwalony obraz 
rodziców robiących kosze. Kiedy był w podstawówce, pokazywali mu oni, 
w jaki sposób wykonują swoje wyroby. Nauczył się od nich, jak przygo-
tować materiał, i pomagał im wówczas przy produkcji wyrobów. Miał 
wtedy około 11-12 lat. Obecnie tyle lat ma jego brat i również pomaga ro-
dzicom. Podkreśla, że jego starsze rodzeństwo potrafiło wyplatać kosze. 
Oczywiście bardzo by chciał, żeby następne pokolenie umiało wyplatać, 
ponieważ w jego rodzinie to tradycja – zarówno rodzeństwo, rodzice, jak 
i dziadkowie robili kosze. Według niego to już kawałek historii i myśli, że 
szkoda, aby zostało to zaprzepaszczone. 

Rodzina korzysta z wikliny niekorowanej, parzonej w kotle, z której 
potem ewentualnie wykonywane są kosze. Używają również wikliny ko-
rowanej w specjalnej maszynie. Mają też wiklinę białą, którą uzyskuje się 
w wyniku moczarkowania (powstają z niej białe kosze) i wiklinę malo-
waną. Posiadają własne pole z wikliną i używają własnego surowca. Do 
produkcji koszy wykorzystują form ażurowych, rozbieranych, pełnych 
oraz wieloczęściowych, takich, które trzeba na poszczególnych etapach 
wyplatania kosza składać, wkładać. Do różnych koszy używane są różne 
formy. Najczęściej rodzice robią kosze zakupowe i kwiatowe, ponieważ są 
najprostsze w wykonaniu i najbardziej powszechne. 

Pan Robert lubi kosze prezentowe i to jest jedyny rodzaj koszy, który 
potrafi zrobić. Kosze przygotowują na zamówienia firm, które rozprowa-
dzają wyroby. Nie wiąże z wikliniarstwem swojej przyszłości. Postrzega 
je jako tradycję, która będzie powoli zamierała, ponieważ coraz mniej 
osób się tym zajmuje. Ewentualnie jako przyszły historyk może pisać, jaki 
wpływ miała wiklina na rozwój miasta i na dalszy jego los.

Wywiad przeprowadziły: Anna Jaszczur, Emilia Koper, 
Magdalena Kolano
Transkrypcja: Anna Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub
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Pan Zdzisław z Tarnogóry

Pochodzi i mieszka w Tarnogórze. Jest rolnikiem, ale obecnie wyplata 
kosze. W latach 70. przyglądał się, jak ojciec robił kosze, i powoli sam się 
uczył. Przeważnie wykonuje kosze kwiatowe, ale w zależności od zapotrze-
bowania zrobi wszystko: najchętniej te, co mi schodzą same od ręki. Sporadycz-
nie korzysta z drewnianych form. Wykorzystuje wiklinę zaparzaną, koro-
waną i moczarkę. Z panem Zdzisławem wyplatają córka i syn: myślę, że jak 
będą chcieli kiedyś, to będą robić. Praca z wikliną to dla niego źródło dochodu. 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Cagara, Roxana Furtak
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur 
Opracowanie: Anna Straub

Pani Agata z Koziarni

Ma 19 lat i studiuje w Rzeszowie. Mieszka w Koziarni. Wyplatać zaczę-
ła w wieku 13-14 lat, ucząc się od rodzeństwa i rodziców. Robi tylko płoty 
z wysokiej wikliny. Nie wyplata koszy i tym samym nie używa form. Ze 
względu na młody wiek nie przekazała jeszcze nikomu swoich umiejętno-
ści. Dzięki nim może zarobić na własne wydatki.

Wywiad przeprowadziły: Gabriela Socha, Oliwia Kobiera
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Pani Dorota z Tarnogóry

Pochodzi z miejscowości Kolonia Malenica. Obecnie mieszka w Tar-
nogórze. Jest gospodynią domową. Początki wyplatania, a były to lata 90., 
wspomina jako trudne, ponieważ nigdy tego nie robiła. Najpierw tylko 
się przyglądała. Z czasem zaczął ją uczyć mąż i to jego uważa za swojego 
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mistrza. Robiła mu denka i podplatała „szal”. Mąż bardzo wymagał, aby 
było prosto i ładnie. Najczęściej robi kosze kwiatowe, korzystając z form 
drewnianych. Wykorzystuje wiklinę, ale też długą, ostrą trawę, którą sami 
suszą. Z niej robią w zimie skrzyneczki. Podstawa jest z pręci, a wyplot 
z ususzonej na zielono trawy. Swoje umiejętności przekazuje córce i z tej 
pracy się utrzymują. 

Wikliniarstwo to jest ginący zawód, dlatego że coraz mniej ludzi, tak jak 
my obserwujemy, to coraz mniej ludzi już zrobi kosze. Nie chcą młodzi ludzie 
tego robić. Ciężka praca. Takie wyceny, jak są teraz koszy, to co. Ludzie wy-
jeżdżają za granicę. Wolą iść do pracy do ludzi. A wikliniarstwo to jest ciężka 
praca. Kręgosłup boli, ręce bolą. 

Wspomina również teściową, która robiła tuż po wojnie „śmieciarki”, 
a uczyła się od swojego taty. Ta tradycja przechodzi z ojca na syna. Z opo-
wiadań męża wie, że on też się przyglądał, jak tato robił, a on sobie udo-
skonalał wyplatanie. Uczył także swoich znajomych. Wyplatał również na 
zamówienie, jeśli ktoś przychodził ze zdjęciem pokazowym czy rysun-
kiem. Jego prace to m.in. pięciometrowe drzewa, trumny, kosz do balonu, 
serce na gołębie dla młodej pary. 

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Cagara, Roxana Furtak
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Pani Monika z Woli Zarczyckiej

Ma 54 lata, urodziła się i mieszka w Woli Zarczyckiej. Ukończyła 
szkołę średnią, włókienniczą o specjalności tkacz maszynowo-ręczny, 
ale obecnie wykonuje zawód koszykarza. Mając 13-14 lat, zaczęła uczyć 
się od rodziców. Najpierw przygotowywali materiał na koszyki. Wiklinę 
trzeba było skosić i zwieźć z pola do domu i oporządzić, żeby z tej „buby” 
ściągnąć. Później pracowali już na czystej wiklinie. Zaczynali od szpico-
wania do robienia krzyży, denek. Rodzice pokazywali, myśmy się uczyli. 
Teraz umiemy sami. 
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Rodzice przez długie lata oddawali kosze do Rudnika, gdzie była firma, 
która je kupowała. Twierdzi, że Wola Zarczycka nie słynęła z koszyków, 
a mieszkańcy uczyli się wyplatania w Łętowni. Z Kopek przyszła nauka 
robienia koszy i dzięki temu teraz w Woli wyplata się różne koszyki. Swoją 
wiedzę na temat wikliniarstwa i wyplatania przekazała dzieciom, które 
już założyły rodziny. 

Szczerze, nikomu bym nie chciała przekazać tych umiejętności, dlatego że 
to jest ciężki kawałek chleba… Tym młodszym dzieciakom już nie przekazuję 
tego. Wolę, żeby chodziły do szkoły, miały jakiś zawód, dobrą wiedzę, znalazły 
dobrą pracę, żeby nie musiały pracować na wiklinie tak ciężko jak ja albo mój 
mąż. Jak mój syn, córka. 

Pani Monika zaczynała od koszyczków z taśmy (świąteczników), robi 
również kosze zakupowe. Obecnie wyplata takie, na jakie jest zapotrzebo-
wanie, na miarę swoich możliwości. Przyznaje, że kiedyś robiło się u nich 
również ażury, koszyki teczki, kominki, owocówki, rowerówki z wikliny 
korowanej oraz z taśmy. Wiklinę kupują, ponieważ nie mają swojego pola, 
ale jest ona bardzo droga. 

Trzeba dać też innym ludziom zarobić na tym, że oni sprzedadzą tą wikli-
nę, a my też na niej chcemy zarobić dla siebie na życie, na chleb dla dzieci, do 
szkoły, na opłaty. No na wszystko.

Wywiad przeprowadziły: Lena Łukaszewicz, Weronika Reichert
Transkrypcja: Lena Łukaszewicz, Weronika Reichert 
Opracowanie: Anna Straub

Pani Monika z Wólki Łętowskiej

Ma 49 lat i pochodzi z Wólki Łętowskiej. Z zawodu jest technikiem wi-
kliniarstwa. Podstaw nauki wyplatania nauczyła się w szkole. Za swoich 
mistrzów uważa nauczycieli, którzy wprowadzili ją w wiklinowy świat 
i nauczyli różnych technik wyplatania. Do wyrobu przedmiotów z wikliny 
używa sekatora i noża. Swoją wiedzę przekazuje pracownikom. To rze-
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miosło przede wszystkim rozwija ekspresję, usprawnia spostrzegawczość, 
koncentrację i uwagę.

Wywiad przeprowadziły: Gabriela Socha, Oliwia Kobiera
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Pani Weronika z Tarnogóry

Pochodzi i mieszka w Tarnogórze. Wyplatania nauczyli ją rodzice 
i to ich uważa za swoich mistrzów. Wyplatać zaczęła od cięcia szpałek na 
denka 12 lat temu. Najczęściej wykonuje kosze kwiatowe i pomaga przy 
skrzynkach z trawy. Najchętniej wyplata właśnie kwiatowe, bo są najła-
twiejsze i najszybciej się je robi. Korzysta z form drewnianych. Materia-
łem, który wykorzystuje najczęściej, jest wiklina parzona, ale woli robić 
z korowanych, bo się tak ręce nie brudzą. 

Swoich umiejętności nie przekazała nikomu, ponieważ sama jeszcze 
próbuje uczyć się wykańczać, a na razie podplata. Dla niej wikliniarstwo 
to przede wszystkim zarobek, bo z tego rodzina się utrzymuje.

Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Cagara, Roxana Furtak
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Pani Zofia z Chałupek 

Urodziła się w 1963 r. w Jeżowem. Po ślubie zamieszkała u męża 
w Chałupkach. Z wykształcenia jest krawcową i przez krótki czas praco-
wała w tym zawodzie. Kiedy jednak zamieszkała u teściów, spodobało jej 
się to, jak robią kosze. Postanowiła się tego nauczyć i w 1981 r. zaczęła 
robić od podstaw koszyki. Swoje umiejętności przekazała zarówno córce, 
jak i synowi. Oprócz wyplatania koszy, przez kilka lat na własne potrzeby 
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uprawiali wiklinę. Pani Zofia robiła bolerka oraz koszyczki na święcon-
kę, które wyplatała z wikliny korowanej, pozyskując ją od wikliniarzy ro-
biących większe kosze. Odkupowała od nich wiklinę drobniejszą, której 
oni nie mieli do czego wykorzystać, i wytwarzała z niej mniejsze wyroby. 
W ten sposób (według niej) wiklina się nie marnowała. Do swoich wyro-
bów używała form przycinanych (składanych) oraz całych. 

Obecnie nie robi już koszyków. Kiedy miała małe dzieci, pozyskiwała 
w ten sposób dodatkowe środki. Według niej wikliniarstwo w życiu lo-
kalnym wsi to bardzo dobra forma dodatkowego zarobku, gdy brakuje 
pieniędzy. Jeżeli ktoś potrafi robić ładne i duże rzeczy, może sobie wy-
plataniem dorobić.

Wywiad przeprowadził: Adrian Koszałka
Transkrypcja: Adrian Koszałka
Opracowanie: Anna Straub

Pani Zofia z Rudnika nad Sanem

Ma 76 lat i pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Tam nie 
było wikliny, więc pani Zofia nie wiedziała nawet, jak ona rośnie. Dopiero, 
gdy z mężem przeprowadzili się do Rudnika, gdzie kupili dom, postano-
wili robić to, co większość ludzi. Początki wyplatania sięgają u niej lat 80. 
Wspólnie z mężem jeździła na Doliny uczyć się wyplatania koszy prezen-
towych u pani Młynarskiej. 

Pani Zofia pracowała w magazynie, po pracy miała wolny czas, ponie-
waż w gospodarstwie domowym pomagała jej mama. Z mężem robili dwa 
wzory koszy: prezentowe i tak zwane gniazda (gondole). Jej mama robiła 
ażury oraz koszyczki na szklanki, do których potrzebna była krótka wikli-
na. Przy wyplataniu korzysta z drewnianych form oraz z drobnej wikliny. 
Zaznacza, że do koszy prezentowych denka mogą też być drewniane. Wi-
klinę kupują, a później to w koszykach odrabiamy. 

Swoich umiejętności nie przekazała nikomu. Mówiąc o znaczeniu wi-
kliny i plecionkarstwa w jej życiu, stwierdza, że jest to źródło dochodu. 
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Wspomina też okres, kiedy było ciężko, bo nie było zainteresowania wikli-
ną i zbytu i nie mogli sprzedać koszy.

Wywiad przeprowadziły: Anna Jaszczur, Emilia Koper
Transkrypcja: Anna Jaszczur, Emilia Koper
Opracowanie: Anna Straub

Piotr Sarzyński 

Urodził się w 1949 r. w Woli Zarczyckiej, gdzie obecnie mieszka. Jest 
rolnikiem, ale wykonuje zawód koszykarza. Pan Piotr zaczął wyplatać 
w 1970 r. Wówczas nie było wikliny. 

Według niego teraz to się robi jak na skup, a przedtem wydawali nom tam 
zlecenia i brało się pręcia od nich i do nich oddawało się kosze. To była taka pro-
dukcja. Pracy z wikliną nauczył się od kolegi, który mieszkał w tej samej miej-
scowości. Nauka trwała dwa tygodnie i to on był dla niego mistrzem. Chociaż 
było i tak, że jak ktoś się chciał nauczyć to i całą zimę musioł u kogoś robić. 

Swoje umiejętności przekazał tylko córce, która jest niezawodna i robi 
kosze. Wnuki prawdopodobnie nie będą już ich robić. Najczęściej wypla-
tał kosze podstawowe, takie jak bolerka, sadzeniaki. Są to kosze nieskom-
plikowane, proste. Do produkcji koszy używa własną wiklinę, której upra-
wia około trzech hektarów, ścinając ją rokrocznie. 

Pierwszy raz posadził wiklinę w 1973 r. Sadzonki, tzw. sztubry, kupował 
na Groblach, ale pierwsza wiklina to z Rudnika – dawali sztubry w Rudniku. 
W uprawie wikliny najbardziej lubi żniwa. Część zbiorów zostawiają sobie, 
natomiast część sprzedają, bo mają odbiorców na wiklinę i na koszyki. 

Pan Piotr twierdzi, że wiklina mnie utrzymała, jakbym gospodarzył tyl-
ko na polu, to cienko by było… Na wiklinie wszyscy się tu utrzymują. Tera, 
może mniej, ale przedtem to numer w numer robili. Biedne czy bogate. 

Wywiad przeprowadziły: Lena Łukaszewicz, Weronika Reichert
Transkrypcja: Lena Łukaszewicz, Weronika Reichert
Opracowanie: Anna Straub
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Zofia Schiffer 

Ma 62 lata. Obecnie mieszka 
w Koziarni, ale pochodzi z Łętowni. 
Jest emerytką. Wyplatać nauczyła się 
od rodziców w wieku 10-12 lat. Jako 
dziecko wyplatała dna do koszy. Gdy 
była starsza, tato pozwalał jej, a po-
tem wręcz kazał pleść kosze. Pani Zo-
fia mówi, że jak zaczęło się robić całe 
kosze, to trzeba było je zakończyć. 

W naszej wiosce mówiło się zakończenie kosza to zrobienie krantzu, czy-
li wianka wokół kosza. Jak się już zrobiło taki krantz, to tata uznawał, 
że jak się umiało wianek, umiało się robić kosze, bo wianki były różne przy 
zakończeniu koszy, każdy kosz miał inne zakończenie. 

Następnie ojciec uczył ją robić rączki, ale to według pani Zofii było 
bardzo łatwe do zrobienia. Przy wykonywaniu koszy korzystała z form. 
Obecnie wraz z rodziną zajmuje się wyplataniem różnego rodzaju płotów. 
W zależności od zamówienia mają różne wzory, m.in. są cięte, z frezami, 
wykonywane na ramie. Płoty najczęściej robi się z wikliny wysokiej, żeby 
miały swój kształt. 

Robimy płoty z wikliny surowej, takiej, jaka jest jesienią, zielona. Gdy wi-
klina już zaschnie, to ją się zaparza i robi się z wikliny zaparzanej. Na pewno 
jest trudniej, ponieważ z wikliną suchą jest ciężko pracować. 

Swoje umiejętności tradycyjnie przekazywała dzieciom. Od 2000 r. 
uprawia dwa hektary wikliny. Według niej, to nic trudnego, ponieważ wy-
chowywana była od dziecka w rodzinie, w której z wikliny się żyło. Jej 
rodzice pracowali w Spółdzielni „Jedność” jako chałupnicy, a dzieci pra-
cowały przy koszach od małego. W uprawie za swojego mistrza uważa 
tatę. Aby posadzić wiklinę, trzeba przygotować pole pod nią, czyli wyorać 
w miarę głęboko. Z wikliny naciąć sztubry, które dawniej sadzono ręcznie. 
Teraz robi się to maszynowo. 20 lat temu przy uprawie wikliny i jej pielę-
gnacji korzystało się przede wszystkim z motyczek. Obecnie dzięki środ-
kom chemicznym, opryskom jest dużo łatwiej. 
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Pani Zofia w uprawie wikliny lubi najbardziej jak jest już zwiezio-
na do domu. Według niej wiklina to raczej taka praca rodzinna, ponie-
waż nikt sam przy wiklinie pracował nie będzie, jeśli rodzina nie pomoże, 
dzieci. I idzie to z pokolenia na pokolenie. Rodzice przekazują swoim 
dzieciom umiejętności. Jak mówi: mieszkam w takiej okolicy, gdzie z wi-
kliny ludzie praktycznie żyją. Tak że wiklina pomaga mi i w dochodach, 
i w utrzymaniu gospodarki. 

Wywiad przeprowadziły: Gabriela Socha, Oliwia Kobiera, Anna Straub
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Czesław Szeliga

Urodził się 5 grudnia 1961 r. w Łętowni. Mieszka w Rudniku nad Sa-
nem. Z zawodu technik rolnik, obecnie koszykarz. Wikliną zajmuje się od 
najmłodszych lat, bo – jak sam mówi – „urodził się w koszyczku”. To ro-
dzinna tradycja. Wyplatanie to jego najważniejsze zajęcie. 

To jest moja pasja. Moja cała rodzina się z tego utrzymuje, natomiast musi-
my dużo pracować. Nie osiem godzin, tylko dużo godzin. Jak jest zamówienie, 
to się robi 14-16 godzin. Zależy od zamówienia. Bywa, że są przestoje i nie ma 
zamówień lub jest ich bardzo dużo. Tak jest w życiu. 

Wikliniarskiego fachu nauczył się od swoich rodziców, którzy pracowa-
li w Wikliniarskiej Spółdzielni Pracy, Rękodzieła Ludowego i Artystyczne-
go „Jedność” i w Małopolskim Przedsiębiorstwie Produkcji Wikliniarskiej 
„Wikplast-Las”. Gwarantowały one materiał, a wynagrodzenie uzależnio-
ne było od liczby wyplecionych produktów. Były to miejsca, gdzie moż-
na było nabyć wiedzę dotyczącą technik wyplatania, a nawet nauczyć się 
wszystkiego od podstaw. Nie pobierał formalnej nauki w zakresie wikli-
niarstwa. Umiejętności wyplatania przechodziły z pokolenia na pokole-
nie. Za swojego mistrza uważa szwagra, który nauczył go różnych technik. 

Spod rąk pana Czesława wychodzą m.in.: koszyki na zakupy, koszyczki, 
kwietniki, wazony, pojemniki, kosze na owoce, tace i foteliki wiklinowe dla 
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dzieci. Zgrabnie wyplecione, mogą służyć zarówno do celów ozdobnych, 
jak i użytkowych. Potrafi wykonać niemal wszystko. Przyznaje, że nie ma 
rzeczy, której nie mógłby się podjąć. Najczęściej jednak wykonuje te, któ-
re się opłacają. Do swoich wyrobów wykorzystuje tylko wiklinę korowaną. 
Ponadto tworzy z kija, który rozłupuje na trzy części i z powstałej taśmy 
wyplata. Część wzorów przejął po ojcu i szwagrze, inne wymyśla sam, aby 
wprowadzić do swojego asortymentu coś nowego. Nie posiada własnego 
pola, nie uprawia wikliny, choć przyznaje, że potrafi to robić. Ma ogromne 
doświadczenie jeszcze z czasów, kiedy pracował w gospodarstwie rodziców. 

Wiklina w jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. To jego pasja. Cała 
rodzina się z tego utrzymuje. Przyznaje, że zawód wikliniarza jest dość 
ciężki i niezbyt opłacalny jak na te czasy. Młodzi nie chcą się go uczyć. Je-
żeli podejmują się pracy, zwykle jest to tylko tymczasowe, na chwilę. 

Raczej jest taka sytuacja, że nikt tego nie chce się uczyć, bo to jest zawód 
bardzo ciężki, brudny. Nie ma pieniążków dużych za to. A każdy teraz, chce 
dobrze pracować, leciutko, odrobić osiem godzin i zamknąć za sobą drzwi.

Wywiad przeprowadziły: Weronika Reichert, Lena Łukaszewicz
Transkrypcja: Weronika Reichert, Lena Łukaszewicz
Opracowanie: Agata Piotrowska

Lucjan Tabasz

Urodził się 23 maja 1955 r. w Dębicy. 
Przygodę z wikliniarstwem rozpoczął 
w 1978 r., kiedy się ożenił i sprowadził 
do Rudnika. Wikliniarska Spółdzielnia 
Pracy, Rękodzieła Ludowego i Arty-
stycznego „Jedność” poszukiwała wte-
dy szefa działu technicznego. Na owe 
czasy była to duża firma, zatrudniająca 
około 200 osób. Dodatkowo pracowa-
ło dla niej prawie 1000 chałupników. 
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Były to najczęściej osoby, które pracowały w innych zakładach, a mając 
umiejętności plecionkarskie, dorabiały sobie, wyrabiając koszyki. Materiał 
otrzymywały z zakładu wikliniarskiego, czasami plotły ze swojej wikliny, 
bo wśród nich byli też rolnicy, którzy uprawiali wiklinę. Wyroby wysyłano 
do większości krajów europejskich i do Stanów Zjednoczonych. Pan Lucjan 
w zakładzie wikliniarskim na ulicy Stróżańskiej pracował przez 12 lat: ja 
tam miałem biuro, bo to był dział głównego mechanika, czyli warsztaty napraw-
cze, cały dział utrzymania ruchu, więc ja tam miałem swoją siedzibę. 

Wiklinę uprawiano na plantacjach, w różnych okresach było to od 150 
do 200 hektarów. Kiedy popyt był duży, z uprawy wikliny można było osią-
gnąć więcej przychodów niż z uprawy pszenicy. Oprócz Rudnika najwięk-
szymi ośrodkami plecionkarstwa były okolica Sarzyny i Łętownia. 

Rudnik to, chcę zaznaczyć, to był bardziej ośrodkiem dystrybucji. To był 
ośrodek, który jakby nadawał ton. Rudnik, okolice Rudnika bardziej zajmowa-
ły się galanterią, oprawki na tacki, malowanie tacek, taka to produkcja, bym 
powiedział, niewymagająca dużych umiejętności plecionkarskich, ale sporo 
umiejętności artystycznych. 

Pan Lucjan uważa, że obecnie jest zmierzch plecionkarstwa, bo nie 
ma kto tego wykonywać. Cieszy się, że miał przyjemność pracować w za-
kładach wikliniarskich, bo realizował swoje marzenia. Jest projektantem 
maszyny do korowania grubego kija, którego używano jako elementu 
konstrukcyjnego do wyrobów meblarskich. 

Wywiad przeprowadzili: Wiktoria Kolas, Maciej Mierzwa, 
Norbert Sikora, Jakub Konior
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Marek Uldynowicz

Ma 58 lat. Urodził się w województwie zachodniopomorskim. Z zawo-
du jest nauczycielem. Do Rudnika przyjechał 30 lat temu, ponieważ tutaj 
mieszkała jego żona. Po ślubie zamieszkali razem z rodzicami i dziadka-

BIOGRAMY RUDNICKICH WIKLINIARZY 

105



mi, którzy uprawiali wiklinę i zajmowali się wyrobem koszyków. Stopnio-
wo poznawał technikę wyplatania i uprawy. Nauka trwała kilka miesięcy. 
Najwięcej wiadomości przekazała mu babcia żony – Helena Małek. 

Rodzina traktowała wikliniarstwo jako dodatkowe źródło dochodów 
do pensji. Do 2010 r. surowiec do wyrobu koszy miała swój, ponieważ 
uprawiała wiklinę. Dziadkowie do ścinania wikliny używali sierpów, cza-
sami siekier, a później kosiarki ze specjalną piłą. Obecnie materiał otrzy-
mują od hurtowników, którzy odbierają od nich gotowe wyroby. 

Wyrobem koszyków zajmuje się jeszcze jego teściowa. Kiedyś robili 
koszyki zakupowe, półki, kwietniki. Obecnie wykonują tzw. gniazda, łód-
ki, gondole, czyli koszyki ozdobne, w których sadzi się kwiatki lub umiesz-
cza suche bukiety. Do produkcji swoich wyrobów używa sekatorów, młot-
ka, kombinerek, noży, gwoździ, giętkiego i cienkiego drutu. 

Pan Marek pisze artykuły na temat historii wikliniarstwa w Rudniku 
nad Sanem, roli hrabiego Ferdynanda Hompescha i przekazuje swoją wie-
dzę dzieciom. Jeżeli chodzi o podtrzymywanie tradycji wyplatania koszy-
ków, jest ostatnim przedstawicielem w rodzinie. Według niego praca z wi-
kliną to przejaw patriotyzmu lokalnego, który nas wyróżnia, a w aspekcie 
życiowym – możliwość dorobienia do dochodów. Jak zauważa: I pewnie 
1000 lat temu ludzie koszyki robili, tylko z innych materiałów. I nie na taki 
przemysłowy sposób, żeby na tym zarabiać, po prostu masowo, jak to wprowa-
dził Ferdynand Hompesch, którego popiersie jest na naszym rynku.

Wywiad przeprowadziły: Anna Jaszczur, Emilia Koper
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Agata Piotrowska

Stanisław Wojtaś 

Urodził się w 1968 r. w Jeżowem. Obecnie mieszka w Kopkach. Jest 
wikliniarzem, ale lubi pracować z wikliną hobbystycznie. Przygodę z ko-
szami zaczął 30 lat temu, gdy wyszedł z wojska. Jego rodzice też pracowali 
z tym surowcem, a on im pomagał, ale jak mówi: on nauczył się sam. Pró-
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bował również nauczyć inne osoby, niestety to mu się nie udało. Najczę-
ściej wykonuje koszyki zakupowe, korzystając oczywiście z formy oraz wi-
kliny naturalnej kupowanej od pośredników. Chwali amerykankę, z której 
można zrobić wszystko. 

Brał udział w Międzynarodowym Plenerze Wikliny Artystycznej 
w 2012 r., pracując przy wyplataniu „Orła”, obecnie znajdującego się przy 
wyjeździe z Rudnika w kierunku Leżajska. Bardzo aktywnie działa w pra-
cowni rękodzielniczej Środowiskowego Domu Samopomocy w Centrum 
Caritas w Rudniku nad Sanem. Zajął I miejsce w konkursie „Jak wygina 
się wiklina” w ramach II edycji Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Przepięk-
nie wykonane skrzaty oraz kasetka zachwyciły nie tylko jury, ale również 
uczestników festiwalu.

Wywiad przeprowadzili: Norbert Sikora, Jakub Konior, 
Maciej Mierzwa
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Marian Wójcik 

Urodził się w 1958 r. w Rudniku nad Sanem. Obecnie mieszka 
w Chałupkach. Z wykształcenia jest elektromechanikiem. Wykonywa-
ne zawody to elektryk oraz koszykarz. Nie pobierał formalnej nauki 
w zakresie wikliniarstwa. Sztuki wyplatania nauczyła go mama. Naj-
częściej plótł kwietniki i ażury z wikliny korowanej. Uprawiał również 
na własne potrzeby wiklinę. Wikliniarstwo było dla niego dodatkowym 
źródłem dochodów.

Wywiad przeprowadził: Adrian Koszałka
Transkrypcja: Adrian Koszałka
Opracowanie: Anna Straub
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Józef Zalot 

Ma 56 lat. Pochodzi z miejsco-
wości Dębno, ale od 31 lat miesz-
ka w Tarnogórze, gdzie sprowadził 
się po ślubie. Zawodu wyplata-
nia, który według niego jest cięż-
ki i wymagający, nauczył go teść. 
Wikliniarstwem zajmuje się 30 lat. 
Bogate doświadczenie pozwala 
mu na wyplatanie koszy różnego 
gatunku i modelu w zależności od zamówienia. Są to kosze zakupowe, na 
rowery – tzw. rowerówki, leżaki dla psów i kotów. Potrafi zrobić również 
proste formy artystyczne. Wiedza, którą posiada, pozwala mu wikliną do-
wolnie operować, wie, jak ją moczyć i formować. Wyplatanie koszy po-
równuje do nauki pisania przez dziecko. Wszystkiego musiał się nauczyć 
od podstaw i nie zawsze było łatwo. 

Trzeba było po prostu się nad tym pochylić, kilkanaście razy po prostu się 
pomylić. Tak jak wychodzi z pisaniem liter, tak samo i z robotą przy koszach. 
Wystarczy jeden pręć, czyli jedną łozę wiklinową źle zapleść, kosz cały wychodzi 
normalnie niezgrabny. I to jest tak jak z kostką Rubika, bowiem wszystko musi 
zgrać się, więc zaczynamy pracę wtedy od nowa.

Mistrzem dla niego jest przede wszystkim teść, który wyplatał w cza-
sie I i II wojny światowej. Jemu z kolei wiedzę przekazał ojciec. 

Bo to jest już, powiem, przekazywanie wiedzy wikliniarskiej pokoleniowe. 
Oni terminowali, czyli uczyli się od takich już, powiem, ludzi, którzy tą wiklinę 
wprowadzali tutaj, na te tereny.

Podstawowym narzędziem w pracy jest nóż. Wykorzystuje również 
nożyce, czyli sekator, iglicę (taką z rączką nazywa się szpilą). W zależności 
od rodzaju koszy potrzebny jest też drut. Pomocniczym narzędziem jest 
forma, na której trzeba wyplatać kosz. Materiał na wyroby kupuje. Wcze-
śniej uprawiał wiklinę, z pół hektara otrzymywał sześć ton wikliny. Każde-
go roku w listopadzie kosił ją i zwoził do domu, stawiał w kopy. Na wiosnę 
sortował według długości, aby było wygodniej do gotowania. 
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Ma wielki szacunek do wikliny, bo jest to jego praca zawodowa i daje 
utrzymanie jemu i jego rodzinie. To nie tylko przyjemność, bo lubi wyplatać 
kosze, ale również ciężka praca, przy której bolą ręce i kręgosłup. Swoją wie-
dzę przekazał dzieciom. Choć potrafią wyplatać kosze, to niestety nie robią 
tego. Ma nadzieję, że może kiedyś wykorzystają przekazaną im wiedzę.

Wywiad przeprowadzili: Katarzyna Smyk, Norbert Sikora, 
Jakub Konior, Maciej Mierzwa, Lena Łukaszewicz
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Paulina Zastawny 

Urodziła się w 1987 r. w Stalowej Woli. Obecnie mieszka w Rudniku 
nad Sanem, gdzie pracuje w Centrum Caritas na stanowisku instruktora 
terapii zajęciowej. Jej przygoda z wikliną zaczęła się w 2021 r., kiedy to 
zgłosiła się do pani Henryki prowadzącej warsztaty wikliniarskie w Cen-
trum Wikliniarstwa. To ona pierwsza pokazała jej, jak wykonać podstawo-
we sploty, od czego zacząć i jak zrobić koszyk.

Najchętniej wyplata koszyczki, które zazwyczaj wykonuje z uczestni-
kami pracowni wikliniarskiej. Są to koszyczki zakupowe, dekoracyjne, 
a także większe gospodarcze, np. na bieliznę, drewno czy ziemniaki. Nie 
wykonują skomplikowanych rzeźb, np. zwierząt, ponieważ nie mają takiej 
praktyki i przygotowania. Jako instruktor nadzoruje, pomaga, pokazuje 
nowe możliwości, nowe sploty, ucząc w ten sposób pięciu podopiecznych, 
którzy przychodzą codziennie na zajęcia. W okresie świąt Bożego Naro-
dzenia pod jej kierunkiem robią wianki, kule wiklinowe i inne ozdoby, 
oczywiście w miarę swoich możliwości. Przy wyplataniu korzysta z drew-
nianych, pełnych form. Wiklinę kupują. 

W związku z pracą, którą wykonuje, wikliniarstwo powoli staje się jej 
pasją, dodatkowym hobby. Swoje umiejętności pokazuje własnym dzie-
ciom, które często przychodzą do pracowni i proszą: mamo, pokaż mi, 
chciałbym się czegoś nauczyć albo chciałabym. Również w domu pokazuje 

BIOGRAMY RUDNICKICH WIKLINIARZY 

109



im podstawowe sploty, jak robi się dna albo kwiatki z wikliny. Jednak na 
co dzień w domu nie wyplata i dopóki nie zamieszkała w Rudniku, nigdy 
nie miała styczności z tym surowcem. Wszystko było dla niej nowe.

Wywiad przeprowadzili: Norbert Sikora, Jakub Konior, Maciej Mierzwa 
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowanie: Anna Straub

Marcin Żuraw

Ma 38 lat i mieszka w Sarzynie. Z zawodu jest 
strażakiem. Wiklinę traktuje jako dodatkowe za-
jęcie. Prowadzi własną firmę „Wiklina Sarzyna. 
Cuda z wikliny”. Wikliniarstwa nauczył się od 
swojego ojca oraz wujków. 

U mnie wikliniarstwo jest w sumie od dziecka 
w rodzinie, bo tata zawsze wyplatał te koszyki i jakoś 
mnie to wciągało, że ja tak od siódmej, ósmej klasy 
podstawówki mam tak już praktyczną praktykę z wi-
kliną, z wyplataniem koszyków. 

Posiada własną plantację wikliny. Pierwszą 
uprawą zajął się około 10 lat temu. Wcześniej ko-
rzystał z plantacji ojca. Bardzo dobrze wie, jak 
wygląda uprawa wikliny, jak dbać o plantację oraz 
w jaki sposób przygotowuje się ją do wyplatania. 

Wiklinę trzeba najpierw posadzić z sadzonek na przygotowaną uprawę. 
Później trzeba pielęgnować. Pierwszy rok to trzeba plewić, jak warzywa i inne 
po prostu produkty (…). Skasza się zawsze późną jesienią, jak opadną liście. 
W następnych latach już trzeba pilnować, jakieś tam opryski na trawę, na 
chwasty, na szkodniki. Także cały rok jest robota przy tym.

Marcin najbardziej w uprawie wikliny lubi jej zbiory. Choć sam nie po-
siada żadnych profesjonalnych maszyn niezbędnych przy obróbce wikli-
ny, zawsze korzysta z pomocy osób, które zajmują się dalszą jej obróbką. 
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Jest to snopowiązałka do koszenia wikliny, taka kosiarka, która od razu 
po skoszeniu związuje wiklinę w snopki. No i później ewentualnie ta wiklina 
jest parzona w kotłach albo gotowana i wtedy korowana. Są maszyny do ko-
rowania wikliny. 

Swoje umiejętności jest chętny przekazać każdemu, kto tylko zechce 
nauczyć się wikliniarstwa. Przyznaje, że jest to zawód mało popularny 
w dzisiejszych czasach. 

Wywiad przeprowadziła: Gabriela Socha
Transkrypcja: Beata Karaś-Jaszczur
Opracowała: Agata Piotrowska
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Maria Machowska z Rudnika nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Ryszard Machowski z Rudnika nad Sanem. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Danuta Jakubowska podczas pracy. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Stanisław Jakubowski z Tarnogóry. Fot. Maciej Rałowski, 2021



Danuta i Stanisław Jakubowscy. Fot. Maciej Rałowski, 2021



BIOGRAMY 
UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU 



Wiktoria Cagara – uczennica klasy ósmej „B” Publicznej 
Szkoły Podstawowej (PSP) nr 2 w Rudniku nad Sanem. Prze-
prowadzała wywiady. Udział w projekcie pozwolił jej posze-
rzyć wiedzę o wikliniarstwie. Nauczyła się, jak profesjonalnie 
przeprowadzać rozmowy z wikliniarzami. Poznała historie 

wielu osób. Pasją Wiktorii są szachy i może się pochwalić wieloma sukce-
sami w tej dziedzinie.

Grażyna Freyer – nauczycielka języka polskiego w PSP nr 2 
w Rudniku nad Sanem. Rodowita rudniczanka. Jej dziadek zaj-
mował się wyplataniem foteli bujanych, ojciec prowadził fir-
mę wikliniarską. Sama także próbowała swych sił w plecion-
karstwie (oplatanie szafek i półek). W projekcie rekrutowała 
uczestników i wspomagała działania koordynatorów. Jest dumna z wikli-
niarskiej tradycji miasta i okolic, dlatego często gości z uczniami w Centrum 
Wikliniarstwa i przybliża im historię Rudnika nad Sanem. Ma nadzieję, że 
uczestnicy projektu na dłużej zainteresują się badaniami etnograficznymi 
i wykorzystają swoje doświadczenie badaczy i dziennikarzy. Cieszy ją naby-
ta przez uczniów umiejętność przeprowadzania i redagowania wywiadów. 
Jest dumna z dołożenia cegiełki do tak ważnego dla miasta i Polski projektu.

Zuzanna Fronc – uczennica klasy ósmej „B” PSP nr 2 w Rudni-
ku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady, które dały jej możli-
wość rozwoju. Sama kultywuje tradycje lasowiackie, tańcząc 
w Zespole Pieśni Racławice. W jej rodzinie zajmowano się 
plecionkarstwem, dlatego zna etapy wyplatania koszy i foteli 

bujanych. Wie, ile pracy, cierpliwości i siły wymaga to rzemiosło.

Roxana Furtak – uczennica klasy ósmej „A” PSP nr 2  
w Rudniku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Udział 
w projekcie dał jej dużą wiedzę o uprawie, obróbce i wypla-
taniu wikliny. Zobaczyła, w jakich warunkach pracują osoby, 
które zajmują się wikliniarstwem. Jest dumna z udziału w pro-
jekcie, ponieważ nie każdy może przeprowadzać rozmowy z wikliniarzami.
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Waldemar Grochowski – burmistrz Rudnika nad Sanem. Wy-
chował się w domu z tradycjami koszykarskimi. Od 1998 r. 
aktywnie uczestniczył w organizacji krajowych i międzynaro-
dowych plenerów wikliniarskich, a także corocznych targów 
wikliniarskich. Współpomysłodawca święta „Wiklina Rudnik 

nad Sanem” i organizator kolejnych jego edycji. Animator tworzenia ple-
nerowych rzeźb z wikliny na terenie miasta. 

Anna Jaszczur – uczennica klasy siódmej PSP nr 2 w Rudniku 
nad Sanem. Przeprowadzała i opracowywała wywiady. Dzię-
ki projektowi poznała wiele nowych osób oraz nauczyła się 
przeprowadzać rozmowy. Jest dumna, że uczestniczyła w hi-
storycznym i ważnym dla miasta, a także wszystkich miesz-
kańców projekcie.

Beata Karaś-Jaszczur – z wykształcenia historyk i bibliote-
karz. Rudnik nad Sanem jest jej rodzinnym miastem, w któ-
rym pracuje jako dyrektor szkoły podstawowej i nauczyciel. 
Wychowała się w domu z tradycjami koszykarskimi i wciąż 
odkrywa bogactwo rudnickiej tradycji wikliniarskiej. Pamię-

ta, jak dziadkowie wyplatali kosze i kufry wiklinowe oraz uprawiali wikli-
nę. Bliska jest jej troska o środowisko naturalne i mądre korzystanie z jego 
bogactw. Wie, jak ważne jest przekazywanie młodzieży umiejętności upra-
wy, pielęgnacji, obróbki i wyplatania wikliny. Aktywnie angażuje uczniów 
w lokalne projekty i inicjatywy przybliżające historię oraz tradycje mia-
steczka. Pielęgnuje pamięć o przodkach i troszczy się o rudnickie zabytki. 
Regularnie współpracuje z „Przeglądem Rudnickim”, czasopismem wyda-
wanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej. 

Oliwia Kobiera – uczennica klasy szóstej PSP nr 2 w Rudniku 
nad Sanem. Przeprowadzała wywiady z wikliniarzami. Pomo-
gło jej to zdobyć wiedzę o wyplataniu różnych przedmiotów 
z wikliny. Uważa, że dzięki temu projektowi zostali zauważeni 
i wyróżnieni ludzie, którzy od lat zajmują się wikliniarstwem.
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Magdalena Kolano – uczennica klasy siódmej PSP nr 2 
w Rudniku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Podczas 
projektu nauczyła się dużo o wikliniarstwie, poznała tech-
nikę przeprowadzania rozmów, zadawania pytań i pracy 
w zespole. Mogła poznać ludzi, którzy opowiedzieli o swojej 

pracy oraz historii wikliniarstwa w Rudniku. Jest dumna z tego, że jej 
udział w projekcie przyczyni się do tego, że młodsze pokolenie pozna 
tradycje wikliniarstwa.

Wiktoria Kolasa – uczennica klasy ósmej „A” PSP nr 2 w Rud-
niku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Zdobyła nowe do-
świadczenie, nauczyła się pracy w grupie i prowadzenia roz-
mów, poszerzyła wiedzę o wikliniarstwie w Rudniku i okolicy. 
Jest dumna z udziału w ważnym dla jej miasta projekcie.

Jakub Konior – uczeń klasy ósmej „A” PSP nr 2 w Rudniku 
nad Sanem. Przeprowadzał wywiady. Jest dumny z udziału 
w projekcie. Dzięki temu nauczył się przeprowadzać rozmo-
wy, zdobył więcej pewności siebie. Uważa, że było to bardzo 
ciekawe przedsięwzięcie.

Emilia Koper – uczennica klasy siódmej PSP nr 2 w Rudni-
ku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Nauczyła się „pracy 
w parach” oraz przeprowadzania rozmów, co przyda jej się 
w przyszłości. Wiele dowiedziała się o wikliniarstwie. Jest 
dumna, że jej i przyjaciołom udało się podołać zadaniu i prze-
prowadzić zaplanowane rozmowy. 

Adrian Koszałka – uczeń klasy siódmej PSP nr 2 w Rudniku 
nad Sanem. Przeprowadzał wywiady. Udział w projekcie dał 
mu mnóstwo frajdy i poczucie, że robi coś ważnego. Dzięki 
temu poszerzył swoje umiejętności prowadzenia rozmów. 
Jest dumny z udziału w nim, ponieważ dołożył swoją cegieł-

kę w badaniach nad wikliniarstwem w Rudniku nad Sanem.
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Lena Łukaszewicz – uczennica klasy szóstej PSP nr 2 w Rud-
niku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Udział w projek-
cie dał jej wiedzę o wikliniarstwie oraz pozwolił nauczyć się 
przeprowadzania rozmów. Poznała nowe i ciekawe osoby.

Amelia Mickiewicz – uczennica klasy ósmej „B” PSP nr 2 
w Rudniku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady, dzięki któ-
rym zdobyła wiedzę o uprawie wikliny i wyrobach wikliniar-
skich. Udział w projekcie pozwolił jej przełamać nieśmiałość 
i nabrać pewności siebie.

Maciej Mierzwa – uczeń klasy ósmej „A” PSP nr 2 w Rudniku 
nad Sanem. Przeprowadzał wywiady. Poznał historie życia 
wielu osób, dowiedział się od nich ciekawych informacji na 
temat wikliniarstwa. Dzięki udziałowi w projekcie nabrał 
pewności siebie, nauczył się przeprowadzać rozmowy oraz 
pozwolił na zaangażowanie społeczne. Sądzi, że wszyscy biorący w nim 
udział powinni być dumni. Pomogli specjalistom w realizacji istotnego 
projektu dla kultury Rudnika i okolicznych miejscowości.

Emil Olko – uczeń klasy ósmej „B” PSP nr 2 w Rudniku nad Sa-
nem. Przeprowadzał wywiady i robił zdjęcia. Nauczył się prze-
prowadzać rozmowy. Projekt ceni za to, że dał mu odwagę do 
rozmawiania z obcymi osobami. Jest dumny z udziału w nim, 
ponieważ dostał dyplom i ocenę wzorową z zachowania.

Agata Piotrowska – przez ponad trzy lata pracy dziennikar-
skiej relacjonowała wiele wydarzeń kulturalnych związanych 
z tradycją wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Od 2018 r. 
związana z Urzędem Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, 
gdzie zajmuje się m.in. tworzeniem i redagowaniem wpisów 
w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, a także bu-
dowaniem interakcji z mieszkańcami Rudnika nad Sanem na temat trady-
cji oraz Centrum Wikliniarstwa.

Fot. M
aciej Rałowski
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dr Janusz Radwański – etnolingwista, kulturoznawca, ab-
solwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (kulturoznawstwo, 
specjalność: animacja kultury w regionie). Pracę doktorską 
pod tytułem „Język i tożsamość regionalna elit społecznych 
wsi lasowiackiej” obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Uczestnik tereno-
wych badań dialektologicznych i etnograficznych, m.in. „Folklor rzeszo-
wiaków – obraz przemian”, „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej 
Puszczy Sandomierskiej” i „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”. 

Weronika Reichert – uczennica klasy szóstej PSP nr 2 w Rud-
niku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Projekt dał jej moż-
liwość spotkania z ludźmi, którzy opowiadali o wikliniarstwie. 
Dowiedziała się, w jaki sposób pracują, dlaczego zajęli się wy-
plataniem oraz jakie ma to dla nich znaczenie. Nauczyła się, jak 
ważne jest podtrzymanie wiedzy na temat tradycji wikliniarskich naszego 
regionu oraz jak trudne i ciężkie jest to zajęcie. Nauczyła się również plano-
wania swojej pracy. Jest dumna, że razem z innymi robiła coś ważnego, co 
pozwoli rozpowszechnić wiedzę na temat tradycji wikliniarskich. 

Norbert Sikora – uczeń ósmej „A” PSP nr 2 w Rudniku nad 
Sanem. Przeprowadzał wywiady i robił zdjęcia. Pożytecznie 
i ciekawie spędził czas wolny. Nauczył się przeprowadzać roz-
mowy. Wykazał się dużym zaangażowaniem w trakcie spo-
tkań z wikliniarzami i wiele się dowiedział o wiklinie.

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS – językoznawca, kul-
turoznawca, folklorystka. Pracownik Instytutu Nauk o Kultu-
rze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kie-
ruje pierwszą w Polsce Katedrą Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, powstałą w 2022 r. Członek m.in. Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji 
Sztuki Ludowej (IOV), Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych, redakcji czasopism związanych z kulturą ludową („Twórczość Ludo-

Fot. Bartosz Proll, UM
CS

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

122



wa” – sekretarz od 2005 r., „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, „Wieś Radomska”, 
„Rocznik Podhalański” i in.). Przewodnicząca Rady ds. niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego przy MKiDN na lata 2019-2022, członek Rady od 
2015 r. Pełnomocnik ds. programowych w Narodowym Instytucie Kultu-
ry i Dziedzictwa Wsi od 2021 r. Jako badaczka i opiekun naukowy brała 
i bierze udział w kilkunastu przedsięwzięciach badawczych, w tym wspie-
ranych przez MEN (Słownik polskiej bajki ludowej, Leksykon folkloru polskie-
go) oraz MKiDN w Kolbuszowej, Krośnie, Spycimierzu, na Opolszczyźnie, 
w Rudniku nad Sanem, Iłży. Autorka i redaktorka wielu monografii, m.in. 
na temat polskiej choinki, spycimierskiego Bożego Ciała, poezji Jana Po-
cka, serii „Niematerialne dziedzictwo w Polsce i jego ochrona”. Autorka 
ponad 100 artykułów naukowych, w tym poświęconych różnym przeja-
wom dziedzictwa niematerialnego i sposobom ich ochrony. Wielokrotnie 
nagradzana za działalność na rzecz ochrony i promocji kultury ludowej 
i dziedzictwa tradycyjnego. 

Gabriela Socha – uczennica klasy ósmej „B” PSP nr 2 w Rud-
niku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady i robiła zdjęcia. 
Jest dumna z udziału w projekcie, ponieważ nauczyła się prze-
prowadzać rozmowy oraz rozwinęła swoje zainteresowania 
i umiejętności fotograficzne.

Anna Straub – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rud-
niku nad Sanem. Związana z gminą już od 18 lat. Organizu-
je wiele wydarzeń artystycznych, kulturalnych, warsztatów 
wikliniarskich, spotkań autorskich, na które zapraszane są 
dzieci i młodzież ze szkół. Młode pokolenie wychowuje m.in. 
poprzez sztukę, rozwija folklor i rękodzieło.

Andrzej Szoszkiewicz – specjalizuje się w marketingu i bu-
dowie marek, broker dobrych praktyk, w tym w zakresie 
dziedzictwa kultury. Uczestnik kilku projektów wspiera-
nych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Współautor wniosków o wpis na Krajową Listę Niemate-
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rialnego Dziedzictwa Kulturowego i Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Nadya Węglarz – uczennica klasy ósmej „B” PSP nr 2 w Rud-
niku nad Sanem. Przeprowadzała wywiady. Nauczyła się, 
że wyplatanie z wikliny wymaga cierpliwości i dokładności. 
W ciekawy sposób mogła spędzić wolny czas i robiła coś, co 
pomogło innym. Jest dumna, ponieważ nie spodziewała się, 
że odważy się pojechać do obcej osoby i zadawać jej pytania. Udział w pro-
jekcie dał jej dodatkowe oceny z historii i języka polskiego oraz dyplom. 

dr Izabela Wodzińska – doktor nauk humanistycznych w dzie-
dzinie historii. Kustoszka w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej. Autorka publikacji naukowych oraz popularnonauko-
wych z zakresu historii i kultury materialnej XIX i XX w., życia 
codziennego i pożywienia Lasowiaków (w tym mieszkańców 

Rudnika nad Sanem). Współautorka projektu „Dziedzictwo kulinarne daw-
nej Puszczy Sandomierskiej”, uhonorowanego wyróżnieniem w konkursie 
Sybilla 2017 w kategorii „Projekty naukowo-badawcze”. Uczestniczka gran-
tów badawczych: „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”, „Kolędowanie 
na Rzeszowszczyźnie” oraz „Las w życiu i kulturze Rzeszowszczyzny”, pod-
czas których odpowiadała za kwerendę archiwalną i biblioteczną oraz ba-
dania terenowe i przygotowywała teksty do publikacji naukowych.
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Kosze zakupowe wykonane przez Henrykę Działak, specjalistę rzemiosła wikliniarskiego, pracownika Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.  
Fot. Maciej Rałowski, 2021
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