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Szanowny Pan 
Waldemar GROCHOWSKI
Burmistrz Gminy i Miasta 
Rudnik nad Sanem 

Szanowna Pani 
Krystyna WÓJCIK 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Rudniku nad Sanem 

Szanowny Panie BURMISTRZU,
Szanowna Pani DYREKTOR,

Na Państwa ręce składam podziękowanie za miłe zaproszenie do urokliwego Rudnika nad 
Sanem na 

X Jubileuszową Biesiadę Wikliniarską,
odbywającą się w ramach imprezy

„Wiklina 2009 Rudnik nad Sanem”.
Cieszę się bardzo,  że  w Rudniku już po raz dziesiąty odbywa się Wikliniarskie  Święto, 

nawiązujące do dawnych tradycji rzemiosła i - co tu dużo mówić - sztuki; święto podczas którego 
znakomici rudniccy wikliniarze mają możliwość zaprezentowania nie tylko gotowych wyrobów, ale 
także praktycznego zademonstrowania swoich umiejętności.

Wiklina odzyskuje swoją dawną popularność. Można wręcz powiedzieć, że wiklina przeżywa 
swój renesans. Kiedyś popularna raczej na wsiach, gdzie miała szerokie praktyczne zastosowanie, 
teraz - wraz z upowszechnianiem się mody na rękodzieło oraz na ekologiczne produkty i wyroby - 
jest zauważana i doceniana przez coraz liczniejsze grono użytkowników.

Gratulując Państwu zrzeszonym w Komitecie Organizacyjnym tej jubileuszowej imprezy, 
życzę  zarazem  tego,  aby  była  ona  kontynuowana  i  rozwijała  się  także  przez  następne 
dziesięciolecia.  Sztuka wikliniarska jest niewątpliwie częścią naszej lokalnej tradycji  i  w jakiejś 
mierze  określa  tożsamość  mieszkających  nad  Sanem  ludzi.  Jest  moją  osobistą  satysfakcją,  że 
mogłem onegdaj dołożyć swój skromny wkład w promocję rudnickiego wikliniarstwa w Brukseli, 
w siedzibie Parlamentu Europejskiego.  

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego święta. Niech posłuży 
ono promocji Ziemi Rudnickiej i Podkarpacia, przy udanej (oby!) pogodzie. Niech dobra zabawa, 
urozmaicona  koncertami,  konkursami,  wystawami  rękodzieła  -  zarówno wikliny użytkowej,  jak 
i artystycznej - uskrzydla i inspiruje do twórczych, pożytecznych dla całej społeczności poczynań 
i przedsięwzięć. 

Żałuję,  że  -  ze  względu  na  obowiązki  -  nie  mogę  być  obecny  pośród  Państwa.  Proszę 
o wybaczenie.  

Z wyrazami serdecznego uszanowania.
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