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Stanisława Kupa, Elżbieta Bajon oraz inni wspaniali twór-
cy z naszych gmin bez większego trudu mogliby być certyfi-
kowanymi twórcami ludowymi, a Jadwiga Bukowska na tej 
liście jest od dawna. Organizacja, która honoruje i zrzesza 
takie osoby to Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Celem 
jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we 
wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i litera-
tury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów 
artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad 
twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarzą-
dzanie i ochrona powierzonych praw autorskich lub praw 
pokrewnych. Stowarzyszenie istnieje od 1968 r. Organizuje 
szereg wydarzeń (warsztaty, kiermasze, targi), w których 
uczestniczą twórcy. Ponadto współpracuje z wieloma orga-
nizacjami i instytucjami na terenie całego kraju. Swoją dzia-
łalnością obejmuje również bogate i rzetelne wydawnictwa 
(np. kwartalnik „Twórczość ludowa”), wydarzenia branżowe 
jak Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym czy Akademię 
Sztuki Ludowej, ogłaszanie licznych konkursów. 

Każdego roku jesienią odbywają się przyjęcia do Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych. Zainteresowani do 31 sierp-
nia 2018 roku mogą nadsyłać prace oraz dokumentację 
zgodnie z warunkami przyjęcia. 

Szczegółowe informacje są na stronie Stowarzyszenia 
www.zgstl.pl lub pod nr tel. (81) 532 49 74. Dla naszego ob-
szaru Regionalny Oddział STL ma siedzibę w Łódzkim Domu 
Kultury ul. Traugutta 18. Biuro LGD „STER” również służy po-
mocą.

Szanowni Czytelnicy,
Tym razem zapraszamy do zapoznania się z twórczością 

artystyczną naszych mieszkańców. Działają na różnych 
płaszczyznach, ale łączy ich jedna wspólna cecha – wielka pasja 
tworzenia. Z pewnością lista ciekawych osobowości naszego 
regionu jest dłuższa, nie do wszystkich dotarliśmy, wielu na pewno 
nie znamy. Nasze łamy pozostaną otwatre na Państwa propozycje 
przedstawienia kolejnych „ludzi z pasją”.

Na koniec tradycyjnie prezentujemy sprawozdanie z działalności 
naszego Stowarzyszenia.

Życzymy miłej lektury!

Kontakt do Redakcji:
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lok.26
95-020 Andrespol

Tel: 511-088-025, promocja@lgd-ster.pl
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W ramach kulinarnych inspiracji, zabieramy Państwa do Mi-
chałowa, gdzie od lat 50-tych prężnie działa Koło Gospodyń Wiej-
skich, które od momentu założenia przez Panią Stanisławę Glonek 
nigdy nie zawiesiło swojej działalności. Dziś Koło liczy 12 członkiń, 
dla których działalność ta jest miłą odskocznią od codziennych obo-
wiązków w domu i gospodarstwie, a dzięki swojej aktywności wspa-
niale przyczyniają się do promocji całej Gminy Rokiciny. Od 16 lat 
na czele Koła z Michałowa stoi przewodnicząca Barbara Makowska 
i to ją właśnie poprosiliśmy o kulinarną rekomendację.

Ziemniaki faszerowane mięsem mielonym
Składniki:
8 dużych ziemniaków
500 g mięsa mielonego
1 czerwona papryka, 1 pęczek koperku, 1 duża cebula
100 g sera cheddar lub innego długo dojrzewającego
100 g sera mozzarella
Olej, sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, czosnek 
granulowany.

Wykonanie:
Ziemniaki ugotować w mundurkach. Paprykę, cebulę 

drobno pokroić, koperek posiekać, sery zetrzeć oddzielnie na 
dużych oczkach tarki.

Na rozgrzanym oleju podsmażyć mięso mielone przypra- 
wione solą, pieprzem, papryką słodką i ostrą oraz czosnkiem, 
następnie dodać paprykę, cebulę i chwilę smażyć. Dodać ser 
cheddar, koperek i wszystko wymieszać.

Konkurs
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie. Ponieważ „jemy 
również oczami” tym razem oczekujemy na zdjęcia potrawy wykonanej 

przez czytelników na podstawie powyższego przepisu.

Rozstrzygniecie poprzedniego konkursu 
Pytaliśmy o nazwę potrawy ze zdjęcia, którą był DZIAD KAPUŚCIANY. 
Jako pierwsza prawidłową odpowiedź podała pani Monika Turzyńska  

z Andrespola, zapraszamy do biura LGD STER po odbiór nagrody.
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Alicja Bryl – malarka, tworzy od 1983 
roku, jest członkiem Stowarzyszenia Plasty-
ków Amatorów w Łodzi. Artystyczną naturę 
odnalazła we wrażliwości na naturę i zamiło-
waniu do sztuki. Dla pani Alicji malarstwo 
nigdy nie stało się pracą, zawodowo związa-
na była ze szkołą podstawową w Justynowie, 
w której uczyła najmłodsze dzieci. Kiedy 
współpracownicy uświadomili sobie jaki ta-
lent w niej drzemie, natychmiast otrzymała 
także propozycję nauczania plastyki.

Obrazy pani Alicji najczęściej przedsta-
wiają naturę, są na nich kwiaty, drzewa, pej-
zaże, martwa natura. Zapytana o swój ulubio-
ny obraz wskazuje na ikonę pt.: „Litania 
kwiatów”.

Jej ulubioną techniką jest olej, ale malując 
wykorzystuje także pastele, akryl a nawet akwa-
rele. Najchętniej tworzy prace cyklami, powsta-

ły już np.: „Drzewa”, „Kwiaty dla Łodzi”. 
Stworzyła również bożonarodzeniowy cykl, 
malując farbami witrażowymi na szkle, którego 
myślą przewodnią jest krakowska szopka.

„Ludowy Oskar dla skrzypka z Łaznowa”, 
„Aż dymiło z obcasów”, „Baszta dla Eugeniusz 
Rebzdy” – brzmią nagłówki artykułów, które 
przedstawia swoim rozmówcom niezwykły 
mieszkaniec gminy Rokiciny. Niezwykły – bo 
wszechstronnie utalentowany artystycznie i bo-
daj najbardziej utytułowany w dziedzinie folk-
loru mieszkaniec naszego regionu. 

Pan Eugeniusz Rebzda urodził się 1935 r. 
w Jankówku, mieszka zaś w Łaznowie. Należy 
do grona najbardziej wszechstronnych artystów 
ludowych województwa łódzkiego – jest 
skrzypkiem, harmonistą, tancerzem i budowni-
czym ludowych instrumentów muzycznych 
(bębnów ze stalką).

Pochodzi z rodziny z tradycjami muzycz-
nymi. Gra na harmonii, jak jego ojciec, stryj i 
brat, ale to skrzypce od 10. roku życia aż do dziś 
są mu najbliższe. W trudnych czasach, tuż po 
wojnie rodzicom pana Rebzdy udało się obda-
rować go tym najcenniejszym prezentem, dają-
cym mu radość, którą poprzez swój talent i mu-
zykę mógł dzielić się z innymi. 

Skoczne, lekkie oberki, porywające wal-
czyki, zapętlone mazurki – przez dziesiątki 
lat pan Eugeniusz wygrywał na skrzypcach 
tradycyjną muzykę ludową na weselach, za-
bawach, koncertach i festiwalach, odbywając 
służbę wojskową, a wreszcie z zespołami 

folklorystycznymi z Popielaw, Aleksandrowa 
Łódzkiego, Będkowa (Ludowiacy od Będko-
wa) i Ujazdu (Łucy Babki). 

Nie przesadzając – gdzie się nie pojawił, 
indywidualnie lub z zespołem, stawał na po-
dium. Nie tylko potrafi mistrzowsko zagrać, 
ale również wykonać efektowne i rzadkie 

„sztuczki” np. gra w powietrzu bez opierania 
skrzypiec. W 2003 roku na dotąd najważniej-
szym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą otrzymał I nagrodę, a w 2007 roku zdo-
był najwyższą główną nagrodę – „Basztę” 
w kategorii solistów – instrumentalistów.

Jego wykonania zostały utrwalone i zacho-
wane m.in. w Zbiorach Fonograficznych 
IS PAN w Warszawie. Tradycyjnego oberka, 
którego nauczył się od swojego pierwszego na-
uczyciela, Walentego Miazka z Rokicin (nota-
bene była to jedyna melodia, jaką przekazał 
swemu uczniowi mistrz) można wysłuchać  
w Internecie. 

Jako tancerz dwukrotnie zdobył I nagrodę 
w kategorii par tanecznych (z Zofią Gajdą 
z Aleksandrowa Łódzkiego) na Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego 
w Rzeczycy w 2007 i 2008 roku. 

Jako twóraca instrumentów zadebiutował 
w  w wieku 15 lat. Wraz z ojcem i bratem wy-
konał wówczas pierwsze bębny. Tej sztuki rów-
nież nauczył się sam. W 2005 roku za jeden 
z nich  – bęben ze stalką – otrzymał wyróżnie-
nie na IV Ogólnopolskim Konkursie na Budo-
wę Ludowych Instrumentów Muzycznych  
w Szydłowcu.

Podsumowaniem osiągnięć pana Euge-
niusza Rebzdy jest otrzymanie najbardziej 
prestiżowej nagrody w dziedzinie twórczości 
ludowej. 4 października 2008 r. na Zamku 
Królewskim w Warszawie pan Eugeniusz 
wykonał na skrzypcach trzy „starodawne” 
oberki i odebrał dyplom, medal i nagrodę im. 
Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludo-
wej ufundowaną przez Polskie Radio. Nagro-
da przyznawana jest od 1974 r. Jest to jedyny 
mieszkaniec z gmin Andrespol, Brójce, No-
wosolna i Rokiciny uhonorowany tym odzna-
czeniem.

Eugeniusz Rebzda
Laureat Nagrody Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej

Litania barw Alicji Bryl

Źródło: http://www2.polskieradio.pl



Za jednym STER-em CZERWIEC 2018

STER

4

Mieszka w Andrespolu pewien skromny 
modelarz, który lubi spędzać jesienne popo-
łudnia w swojej przydomowej pracowni, czę-
sto zaprasza do niej swojego wnuka przeka-
zując mu warsztat i przybliżając historię w 
najciekawszy z możliwych sposobów. Ze 
Zdzisławem Matczakiem – twórcą modeli 
okrętów – rozmawia Gabriela Robak.

- Kiedy zaczęła się ta przygoda?
- Zaczęło się jeszcze w szkole podstawo-

wej, bo kiedyś modelarnie były w każdej 
podstawówce. Patronat nad nimi miała Liga 
Ochrony Kraju.

- Mnie modelarnie kojarzą się głównie 
z harcerstwem...

– Harcerstwo działało równolegle, fak-
tycznie były harcówki też w szkołach, ale 
akurat moją modelarnią opiekowała się Liga 
Ochrony Kraju. Pamiętam, że pierwszy raz 
zaprowadził mnie do niej kolega Czesio Per-
dion.

- I to właśnie tam powstał pierwszy 
model?

- Tak, u Cześka zobaczyłem jak to się 
robi. On zaczął od takiego dużego okrętu, a 
drugi okręt, który budował to był właśnie  
ogromny pancernik Riche-
lieu. I wtedy pomyślałem, 
że muszę też coś takiego 
mieć!

- Jak wyglądały pra-
ce w modelarni, jak dłu-
go powstaje gotowy 
okręt?

- Zaczynało się zwy-
kle, szczególnie w tamtym 
okresie, od modelu Bałtyk 
według projektu pana Ja-
nusza Wojciechowskiego 
z książki „Nowoczesne 
zabawki”. Była to raczej prosta konstrukcja, 
do której wykorzystywaliśmy sklejkę, płótno 
szare i klej. Cóż, takie były materiały w tam-
tych latach po prostu. Było już też wydawnic-
two „Mały modelarz”, w którym były papie-
rowe modele do sklejania. Jakość nie była 
zbyt wysoka, ale nie zapominajmy, że mówi-
my o latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Wtedy nie było też w sprzedaży żadnej 
aparatury to okrętów, można było jedynie po-

zyskać pilota produkcji radzieckiej, który 
przesyłał tylko sygnał prawo-lewo.

Przychodząc do modelarni dwa razy w 
tygodniu, trzeba było pracować jakieś pół 
roku, żeby móc pochwalić się gotowym mo-
delem. Nie każdy oczywiście był w stanie 
wytrwać, choć na początku roku grupa zain-
teresowanych zajęciami uczniów liczyła ok. 
30 osób z czego po roku zostawało 2-3, któ-
rzy nie stracili cierpliwości i nadal czerpali z 
modelarstwa przyjemność. Moim zdaniem 

jest to doskonałe hobby, ponieważ uczy cier-
pliwości, wytrwałości, historii, geografii i fi-
zyki z matematyką również.

- To, że otaczające nas modele są wier-
nymi replikami prawdziwych okrętów, od 
razu się domyśliłam, ale może opowiedzmy 
krótko w jakiej kolejności powstawały i ich 
historię?

Najstarszym moim okrętem jest Bałtyk, 
później był nasz niszczyciel z II Wojny Świa-
towej ORP Orkan. Ciekawa historia związana 
z tym okrętem jest taka, że to właśnie na jego 
pokładzie zostały przetransportowane zwłoki 
generała Sikorskiego z Gibraltaru do Anglii. 
Fart okrętu skończył się w październiku 1943 
roku kiedy to Niemcy zastosowali po raz 
pierwszy torpedy akustyczne, takie które po 
wystrzeleniu pędziły za głosem pracującej 
śruby. Anglicy wówczas nie wiedzieli nawet, 
że Niemcy mogą zastosować taką technolo-
gię, więc nie mieli żadnych zabezpieczeń i 
właśnie ORP Orkan był pierwszą ofiarą tych 
torped. Miało to miejsce na północnym Atlan-
tyku.

Kolejny jest Wodnik, okręt z XII w, któ-
ry brał udział w bitwie pod Oliwą.

Następnym moim modelem jest okręt 
noszący nazwę od szwedzkiego rodu królów 
Vasa, który na nasze szczęście nie popływał 
zbyt długo (śmiech). Po zbudowaniu został 

Mistrzowska cierpliwość i pasja 
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przeznaczony do wzięcia udziału w wojnie z 
Polską, zaznaczę tutaj, że po stronie Polskiej 
do walki został wystawiony wielokrotnie 
mniejszy okręt Wodnik. Dysproporcje byłyby 
dla nas miażdżące. Na szczęście już podczas 
próbnego rejsu Vasy okazało się, że ma wadę 
konstrukcyjną (jest zbyt długi przy swojej 
bardzo smukłej sylwetce) i po pierwszym 
zwodowaniu zatonął przepłynąwszy około 
mili. Z wody został wyciągnięty dopiero po 
upływie 333 lat i aktualnie jest obiektem mu-
zealnym w Sztokholmie i jest najczęściej od-
wiedzaną placówką muzealną w całej Szwe-
cji. Oczywiście takie przedsięwzięcie nie 
było proste, musiały zostać spełnione pewne 
warunki, została wybudowana specjalna hala, 
w której umieszczono statek, a jego po-
wierzchnia ciągle pokrywana jest glikolem, 
to ważne ponieważ trzeba zapewnić mu opty-
malną wilgotność, żeby nie popękał.

Następny jest HMS Beagle, okręt Jej 
Królewskiej Mości, kolejny to Vittorio Vene-
to włoski pancernik, ten model jest najwięk-
szy w mojej kolekcji, ma ponad 2 metry dłu-
gości. Kolejnym bardzo dużym modelem jest 
Ingermanland, rosyjski żaglowy okręt, który 
został zaprojektowany przez cara Piotra I.

Przez wszystkie lata zajmowania się mo-
delarstwem, bardzo interesowały mnie też 
okręty podwodne, szczególną sympatię mia-
łem do naszego Orła. Historia jak uciekli nim 
z Tallina nie mając nawet map… Pierwszy 
raz zbudowałem Orła w początkach lat dzie-
więćdziesiątych, w modelarni szkolnej. Miał 
2 m i 10 cm długości. W tamtych czasach 
trudno było robić w innej skali, bo nie było 
materiałów, po prosty jakoś trzeba było 
upchnąć do niego duże elementy takie jak bu-
tle. Niestety pomimo tego, że był już dobrze 
zabezpieczony żywicą został spalony przez 

szkolnych palaczy. Po kilku latach przerwy w 
modelarstwie do tematu Orła wróciłem i zbu-
dowałem go ponownie. 

Moim ostatnim oczkiem w głowie jest 
szary ORP Metalowiec, wygląda już dobrze, 
ale potrzebuję jeszcze okresu jesienno-zimo-
wego żeby dozbroić go w te najtrudniejsze 
elementy, relingi, oświetlenie, instalacje elek-
tryczne i całą tę drobnicę. Mam też nadzieję, 
że już wiosną pojadę z nim na zawody.

- No właśnie, zawody… które modele 
miały już okazję zaprezentować się szer-
szej publiczności?

- Niszczyciel Orkan kilka razy był wy-
stawiany do zawodów i zdobył kilka medali, 
Wodnik też był wystawiany a pancernik Vit-
torio Veneto zdobył kiedyś tytuł Mistrza Pol-
ski, było to w 1978 roku. Marzą mi się jesz-
cze Mistrzostwa Świata, które organizowane 
są co dwa lata, ale żeby móc dojść do tego 
etapu trzeba zwyciężyć na niższych szcze-
blach, więc wiosną planuję przymierzyć się 
do etapu wojewódzkiego. W tych zawodach 
startuje dużo młodych osób, są świetni jeśli 
chodzi o stronę technologiczną, jednak zde-

cydowanie brakuje im precyzji przy wykona-
niu okrętów.

- Zapowiada się, że za jakiś czas z 
wnukiem Bartkiem będziecie teamem nie 
do pobicia.

- Może tak się zdarzyć, Bartosz wykazu-
je bardzo duże zainteresowanie i bardzo 
dzielnie pomaga mi w pracowni i widać, że 
ma do tego smykałkę.

- Skoro szykuje nam się ciąg dalszy w 
rozwoju modelarskiej pasji, to co powsta-
nie w dalszej kolejności? I jak wyglądają te 
pierwsze przygotowania?

- Po pierwsze trzeba zebrać dokumenta-
cję, ale teraz w dobie cyfrowej jest duża do-
stępność  takich dokumentów, wychodzi też 
gazeta „Modelarstwo Okrętowe”, w której 
można znaleźć ciekawe opracowania lub ku-
pić za około 1000 zł gotowe plany. Potem za-
czyna się gromadzenie materiałów sklejanie, 
lutowanie. Podobno niedługo zostaną wyda-
ne dokładne plany Orkana, takiego jak stoi u 
mnie zniszczony w pracowni, i tak przeczu-
wam, że kiedy pojawi się to wydawnictwo to 
wrócę do niego.
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Filię Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
kowcu przy ul. Górnej 29 można śmiało na-
zwać centrum rozwoju dziedzictwa kulturo-
wego w regionie. Już wchodząc do budynku 
świetlicy, nie mam wątpliwości – ludzie tu 
czują dumę z tradycji ludowej. 

Korytarz, sale a nawet strych – wszystko 
tu pełne jest kolorowych, ludowych motywów. 
Dekoracje to tylko niewielka część pracy, jaką 
z pasją wykonują tu mieszkańcy – od dzieci do 
osób starszych. Jestem w świetlicy kilka mi-
nut, a drzwi się nie zamykają. Rowerkiem 
przejeżdża pani Grażynka – wchodzi spytać, 
co słychać. Jest okazja przekazać kilka spraw 
organizacyjnych. Już schodzą się kolejne oso-
by, uczestnicy zajęć fitness. Spotykam tu Mir-
ka, który żywo lecz z rezerwą;) wspomina 
swój występ z zespołem urzędowym na festy-
nie „XIV Muzyczne Lato w Woli Rakowej”. 
Nasuwa mi się wniosek – to miejsce sponta-
nicznie skupia ludzi. 

Przyjechałam do świetlicy w Bukowcu, 
żeby porozmawiać z Elżbietą Bajon – pracują-
cą na stanowisku instruktora ds. kulturalno-
-oświatowych. Gdy skończymy – będzie dla 
mnie już po prostu Elą. 

Pani Elżbieto – pytam – jak zainteresować 
dzieci sztuką ludową? „Pokażę Pani.” I wycią-
ga z otwartych pudeł bibułę jednocześnie w 
sekundę podejmując decyzję o doborze rodza-
ju i kolorystyki tego papieru. 

Z niezwykłą energią a przy tym spokojem 
opowiada, jak prowadzi zajęcia z dziećmi nie-
ustannie przy tym wycinając, skręcając i zwi-
jając bibułę. W pięć minut powstaje piękny 
kwiat. 

„Dzieci lubią, jak od razu coś im 
wychodzi. Zazwyczaj robię z nimi pro-
ste kwiatki, żeby chłopak czy dziew-
czyna szybko mogli się z tego cieszyć.”

Nożyczki w rękach pani Eli robią 
to, co ich właścicielka sobie życzy. Pa-
trzę i nie dowierzam, jakie to proste. 
„Tak sobie nacinam płateczki, a co mi 
tam.” – wesoło komentuje moja nauczy-
cielka. Próbuję sama i faktycznie, latami 
budowane przekonanie o moim wła-
snym antytalencie kruszeje na delikat-
nych płatkach papierowego goździka. 

„Jak dzieciom się nie podoba i mówią – 
proszę pani, mi nie wyszło – no to mówię, da-
waj, uczeszemy go i nożyczkami w ząbki 
przycinamy.” – pani Ela co rusz zerka to na 
mnie to na swojego kwiatka. Uśmiech zapo-
wiada kolejny żartobliwy komentarz.  „Goź-
dzik też przecież jest różny, jeden kwadratowy 
a drugi podłużny – tak sobie z dzieciakami 
rozmawiam.” Jak dobrze, że dzieci mają z kim 
rozmawiać - pomyślałam, sama czując się co 
raz pewniej na tym plastycznym gruncie.    

Można by powiedzieć, że na strychu 
świetlicy w Bukowcu „dziada z babą braku-
je”, a tu wręcz przeciwnie. Bab tu, nie licząc 
z trzydzieści, mogłoby się ubrać w spódnice 
pasiaste z trzymetrowej wełnianej tkaniny i 
niejeden dziad przebrałby się to za górala, to 
za szlachcica, a nawet za króla. Wieszaki, pu-
dła, tkaniny, tekturowe dekoracje, przetaki, 
kosze wiklinowe, kapelusze, peruki – pani 
Ela świetnie wie, co gdzie jest. Tu wiszą za-
paski i gorsety przekazane od zespołów śpie-
waczych z gminy, które ze swoją mamą panią 
Stanisławą Kupą, jak sama mówi „ratuje od 
zapomnienia” - haftuje, ceruje, wymienia gu-
ziki, obszywa, zabezpiecza, by się nic nie 
pruło. 

Pani Ela i jej mama Stanisława Kupa od-
restaurowują zapaski, gorsety, okrywajki, szy-
ją halki „bielonki” pod wełniane gryzące spód-
nice, haftują gorsety, uzupełniają koralikami. 

Dzięki ich pracy zachowane są w bardzo do-
brym stanie np. kilkudziesięcioletnie tradycyj-
ne stroje ludowe zespołu „Bukowiec”.   

Na strychu mnóstwo jest rzeczy, które lu-
dzie przynoszą, bo wiedzą, że pani Ela i inne 
„dobre dusze” tego miejsca, wykorzystają – do 
zajęć, odnowią, coś uszyją, zrobią dekoracje 
czy rekwizyty. Przykładowo, pewien pan przy-
niósł książeczkę z przepisami z 1918 roku, na 
bazie których pani Ela prowadzi zajęcia kuli-
narne i uczy jak gotować bez użycia wzmac-
niaczy i proszku do pieczenia. 

Elżbieta Bajon - talent, pomysłowość,  
energia i poczucie humoru
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Pani Ela w świetlicy razem z dziećmi 
przygotowuje inscenizacje, do których szyje 
stroje, buduje rekwizyty, wspólnie szykują 
scenografie. W repertuarze ma wiele przedsta-
wień w duchu tradycji ludowej: „Zapusty”, 
„Kogutek z gaikiem”, „Wianki”, „Pierzawka”. 
Ponadto prowadzi Dziecięcy Zespół Pieśni i 
Tańca „Bukowiaczek”, naukę kroju i szycia 
dla dorosłych, bibułkarstwo, wyszywanie i za-
jęcia plastyczne wykorzystujące różnorodne 
techniki i materiały. 

Zanim powstała świetlica, a przypomnij-
my – świetlica wiejska w Bukowcu wraz ze 
sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu, 
została wybudowana w latach 2012 – 2014 z 
środków gminy Brójce w wysokości 
478 502,59 zł i Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w kwocie 300 000,00 zł czyli we współpracy z 
LGD „STER”, bywało, że dom rodzinny pani 
Eli był miejscem spotkań dzieci realizujących 
jakieś przedsięwzięcie. W pokoju mąż narobił 
wieszaków na stroje, a kto akurat trochę się 
zmęczył, w kuchni mógł piec ciasteczka. 

Pod sufitem na specjalnych hakach wisia-
ły pająki, w wiklinowych koszach stały kwiaty 
z bibuły a na komodzie siedział Pan Jezus w 
dożynkowym wieńcu. Tu tradycję ludową 
dziedziczy się po rodzicach. 

Mamą pani Eli jest pani Stanisława Kupa 
– utalentowana hafciarka, malarka, krawcowa, 
twórczyni ludowa papieroplastyki. Jak mówi o 
niej córka „Mamusia umie sobie i komuś 
wszystko uszyć”. Pani Stanisława kilkanaście 
razy prezentowała na łódzkim jarmarku (od 
kilku lat wydarzenia znane jest pod nazwą MI-
XER) swoje prace – ręcznie robione lalki całe 
w strojach ludowych, kosze kwiatów z bibuły, 
hafty, tradycyjne „pająki”, czyli żyrandole ze 
słomek i bibułkowych kwiatów do przystraja-
nia sufitów, wyszywane gorsety, ozdoby świą-
teczne. 

Pani Grażyna Klepacz szydełkowania i 
robienia na drutach nauczyła się sama. Kupo-
wała książki, poznawała sploty a wraz z do-
świadczeniem wystarczyło jej spojrzeć na ja-
kiś wzór i wiedziała, że umie zrobić to sama. 
Podejmowała wyzwanie i robiła. Tak się za-
częła jej pasja. Dziś nadal nie przestaje po-
szukiwać nowości. Wykonuje ozdoby z róż-
norodnych materiałów i wieloma sposobami. 
W swej pasji nie jest osamotniona. W Klubie 
Seniora w świetlicy w Bukowcu poznaje 
nowe techniki i pokazuje koleżankom te, któ-
rych nauczyła się „na własną rękę”. Natural-
nie oprócz walorów towarzyskich i ogromnej 
satysfakcji, gdy swoim rękodziełem może 
obdarować drugą osobę, takie zajęcie ma 
również funkcję relaksacyjną. Gdy przycho-
dzi koniec dnia, zwłaszcza w długie zimowe 
wieczory, pani Grażyna oddaje się swojej pa-
sji. Jak sama mówi – musi mieć zajęte ręce, 
musi coś robić. Sprawia jej to ogromną ra-
dość. 

Pomysłowa i twórcza Grażyna Klepacz 
świetnie odpowiada na potrzeby rynku – gdy 
świąteczne ozdoby idą na rok do lamusa, wy-
konuje oryginalne torby z folii, odporne na 

Grażyna Klepacz  
– szydełkowanie to wyzwanie

popołudniowe ulewy. Jest wiecznie ciekawa 
nowości i nie boi się wyzwań. Te jej cechy w 
połączeniu z talentem i pracowitością dały 
efekt w postaci bogatego dorobku rękodzieła. 
Prezentując swoje prace na festynach i prze-
glądach o szerokim zasięgu jest jednym z am-
basadorów kultury ludowej i gminy Brójce. 

Prace wykonywane przez uczestników zajęć z bibułkarstwa i papieroplastyki  
w świetlicy w Bukowcu.
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Wywiad z Panią Reginą Piątkowską- 
twórczynią ludową z Janowa, która zaj-
muje się wyplataniem koszyków z ciasta 
ale także specjalizuje się w robieniu bara-
nów z masła oraz domków z piernika. 

-W jakiego rodzaju twórczości się Pani 
specjalizuje? 

-Od razu chciałabym zaznaczyć, że nie 
czuje się twórczynią ludową, bo to taka wiel-
ka nazwa, jednak pochłonęło mnie wyplata-
nie koszyków z ciasta.

-Skąd się wzięła ta pasja? 
-Można powiedzieć, że z potrzeby. Zawsze 

wieniec dożynkowy plotła grupa pod nadzorem 
szefowej zespołu „Byszewianie”.  Niestety kie-
dy zmarła powstało pytanie - kto teraz zrobi jak 
Halinki nie ma? Trzeba było coś zrobić, także 
od zeszłego roku, to ja przejęłam  tę funkcję i 
zrobiłam wieniec. Tak właśnie zaczęła się moja 
przygoda z tego typu twórczością. 

-Jak się Pani tego nauczyła? 
-Kiedyś jak pracowałam  w Centrum 

Kultury, tam było miejsce , gdzie mieszkańcy 
przynosili  święconki. Jedna z osób przynio-
sła święconkę w koszu z chleba i mi się to 
strasznie spodobało. Wtedy sobie pomyśla-
łam, że muszę coś takiego zrobić. Wyszuka-
łam w Internecie i spróbowałam. Pierwszy 
wyszedł śmieszny , bo  w rzeczywistości  zu-
pełnie nie wyszedł . Potem już wiedziałam o 
co chodzi i cały czas próbowałam. W końcu 
ćwiczenie czyni mistrza. Zrobiłam siostrze 
koszyk na imieniny, w ramach prezentu. Było 
to tuż przed Wielkanocą. Siostra pokazała w 
swojej pracy. Oczywiście spodobał się i tak 
zaczęły się zamówienia. W tamtym czasie  
nic innego nie robiłam, tylko te koszyki. Zo-
rientowałam się , że  jest to ciekawe zajęcie. 

-Czy jedynie w okresie wielkanocnym 
widoczne jest zapotrzebowanie na tego 
typu produkty? 

-Zdecydowanie największe zaintereso-
wanie widoczne jest właśnie w tym czasie. 
Jednak uważam, iż może to być produkt cało-
roczny, tylko trzeba mieć się gdzie wypromo-
wać. Może on służyć jako koszyk okoliczno-
ściowy. Tak jak kupuje się kosze wypełnione 
jedzeniem. Jest to prezent oryginalny, który 
nie będzie należał też do najtańszych. Choć 
koszt produktów jest mały, bo jest to mąka , 
jajka i trochę mleka, drożdży i cukru, to zro-
bienie jest  pracochłonne i wymaga dużo cza-
su.  Zdarzają się problemy podczas pracy,  
czasem ciasto pęknie, czasem nie pasuje i 
trzeba zaczynać od nowa

- Czy mogłaby Pani mi przybliżyć pro-
ces robienia koszyka z chleba? 

-Jeżeli chodzi o czas przygotowania, to 
trudno powiedzieć. Wyrobienie ciasta  i pozo-
stawienie do wyrośnięcia  zajmuję mi około 
godziny. Ale potem 
muszę je odpowiednio 
upleść. Gdy ciasto uro-
śnie, muszę je rozwał-
kować, zrobić z tego 
paski, potem ruloniki. 
Następnie  odwróconą 
miskę obłożoną wcze-
śniej  folią aluminiową 
oplatam ciastem. Nale-
ży robić to szybko, bo 
ciasto w między czasie rośnie. Na koniec sma-
ruję jajkiem i piekę. Jak wyciągnę z pieca, to 
muszę docisnąć ciasto żeby nie było wypukłe i 
stało. Potem robię  warkocz na kole, na papie-
rze. Każdą część wyrabiam osobno. Ucho za-
platam  na tym samym naczyniu, aby miało 
taką samą średnicę. Potem przychodzi łącze-
nie., robię to na wykałaczki.  Ciasto które jest 
nierówne muszę podrównać. Gdy wyschnie 
staje się bardzo twarde. Ucho przyklejam  na 
karmel. Podczas tego procesu należy być bar-
dzo ostrożnym, o czym świadczą moje liczne 
poparzenia.

-Każdy Pani koszyk jest inny? 
-Z pewnością każdy jest wyjątkowy, gdyż 

nigdy nie wiem jak zachowa się ciasto podczas 
pieczenia. Są również różne wzory koszyków, 
gdyż ich kształt zależny jest od naczyń na któ-
rych się je wyplata. Są one pewnego rodzaju 
formą. Aby zróżnicować koszyki dodaje także 
do nich: sezam, czy mak. 

-Czy chciałaby Pani promować swoją 
sztukę? 

-Oczywiście, że chciałabym się tym dzie-
lić z ludźmi. Pokazałam kiedyś moje wyroby 
dziewczynie, która jest plastyczką. Bardzo 

spodobały się jej moje koszyki. Zamówiła na-
wet ode mnie około 20 sztuk, jako prezenty na 
różnego rodzaju okazje. Powiedziała również, 
że gdybym miała ich dużo to mogłabym je-
chać z nimi za granicę w odpowiednim mo-
mencie i się wypromować. Jednak potrzebna 
jest do tego dobra organizacja zważywszy na 
koszty i bardzo delikatny materiał. 

-Czy zajmuje się Pani jeszcze wyro-
bem innych rzeczy z produktów spożyw-
czych?

-Typowo okazjonalnie wyrabiam rów-
nież domki z piernika. Oczywiście każdy ele-
ment piekę osobno, następnie sklejam i zdo-
bię lukrem. Również w tej dziedzinie jestem 
amatorem. Nie tylko rzeźbię w ciastach ale 
także w maśle. Zajęłam się także robieniem 
barana  z masła. Nie stosuje żadnych form. 
Wszystko robię ręcznie.

-Skąd u Pani pomysł na rzeźbienie w 
maśle? 

-Historia z baranem zaczęła się już w 
dzieciństwie. Pamiętam jako dziecko, że 
moja sąsiadka zawsze na Wielkanoc robiła 
barana z masła. Zawsze chciałam zobaczyć 
jak ona to robi, ale nigdy nie chciała mi poka-
zać . Wszyscy myśleliśmy, że  ma  specjalną 
maszynkę do tego . Kiedyś tylko mi powie-
działa, że robi to ręcznie  i potem przez gazę.  
Potem już jako dorosła osoba po prostu wy-
próbowałam.   Od tamtej pory co roku robię 
barana z masła.  Stał się on już pewnego ro-
dzaju tradycją w mojej rodzinie. 

-Mogłaby Pani mi zdradzić jak robi się 
takiego barana?

-Trzeba z masła wyrzeźbić kształt barana. 
Formuje go nożem w maśle.  Z drugiej kostki 
robię głowę. Następnie to łącze i modeluje. 
Dorabiam wełnę.  Wiem, że niektórzy ścierają 
na tarce zamrożone masło. Jednak ja przeci-
skam przez gazę opatrunkową po kawałeczku 
masła, tak jak robiła to moja sąsiadka i wyci-
skam na nożyk, a potem wykałaczką doklejam 
do barana. 

-Dziękuję Pani bardzo za wywiad i ży-
czę wielu nowych inspiracji do tworzenia 
równie niesamowitych dzieł. Może tym ra-
zem jakieś nowe tworzywo? 

Cuda z jedzenia
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Jadwiga Bukowska jest szansą na przeka-
zanie tradycji ludowej kolejnym pokoleniom. 
Jest osobą w sile wieku z ogromnym zapałem 
do działania i szerokimi możliwościami twór-
czymi. Inspiruje się naturą i choć zasłynęła z 
papieroplastyki jej ulubionymi materiałami są 
zboża i len. Potrafi wrócić ze spaceru i natych-
miast zasiąść do odwzorowania drzewa, które 
zachwyciło ją po drodze.

Pani Jadwiga wychowywała się w Pusz-
czy Kurpiowskiej w gminie Baranowo, gdzie 

otaczająca ją przyroda oraz głęboko zakorze-
nione tradycje rodzinne, wspólne tworzenie 
ozdób świątecznych, spędzanie czasu wolnego 
na rodzinnym układaniu bukietów bardzo 
mocno wpłynęły na jej dalsze życie. Co praw-
da po okresie dzieciństwa nic nie wskazywało 
na to, że pani Jadwiga będzie tworzyła ludowe 
ozdoby, aż nagle w okolicy 30 roku życia zgło-
siła się w szkole swojego dziecka jako ochot-
niczka do ozdobienia sali… Efekt jej pracy za-
skoczył wszystkich i tak mieszkańcy gminy 
Brójce dowiedzieli się, jaki mają skarb. Na 
propozycje z Gminnego Ośrodka Kultury i in-
nych instytucji nie trzeba było długo czekać. I 
tak przez kolejne 20 lat pani Jadzia bardzo in-
tensywnie wspierała wszystkie inicjatywy lo-
kalne przygotowując ozdoby, prowadząc 
warsztaty i szkolenia, a dokładniej opowie-
działa o tym w naszej rozmowie…

-Proszę opowiedzieć, kiedy to się 
wszystko zaczęło, czy kojarzy pani moment, 
w którym złapała Pani bakcyla?

-Od dziecka obserwowałam swoją babcię 
i tak mi się podobał wystrój jej dużego pokoju. 
Kiedyś w domach były na suficie belki i żeby 
je przykryć wieszało się różne ozdoby, a moja 
babcia robiła takie podwieszane pająki. Usta-
wiała też kwiaty i figurki w pokoju. Nie tylko 
się tym zachwycałam ale też pomagałam bab-
ci dzięki czemu poznałam te techniki. 

Gdy dorosłam nie miałam już czasu na prace 
twórcze, aż do momentu gdy znalazłam się 
nowo otwartej szkole w Bukowcu, poszłam tam 
tak po prostu, jako rodzic drugoklasisty - do-
kładnie pamiętam moment, w którym urucho-
miła się moja wyobraźnia... pomyślałam, że su-
per byłoby udekorować im klasę i, że pewnie 
nie zapomniałam jak to się robiło... Nie zapo-
mniałam, a pająki całe w kwiatach poruszające 
się pod sufitem spodobały się wszystkim.

-Rozumiem, że potem pojawiły się roż-
ne propozycje?...

-Tak, szczególnie mocno 
związałam się z Domem Kultury 
w Brójcach, np. przygotowałam 
dekorację na 20-lecie GOK, moje 
pająki jeszcze można tam zoba-
czyć. Dodatkowo przy okazji 
świąt przygotowywałam dekora-
cje okolicznościowe. Moja wy-
obraźnia ciągle podpowiada mi 
nowe pomysły i nawet jeśli wciąż 
korzystam z tych samych materia-

łów, to za każdym razem zrobię coś innego.
-W pani domu widzę wiele nagród ogól-

nopolskich, musiał Panią zauważyć ktoś 
jeszcze...

-W czasie wizytacji w Domu Kultury, 
wielu oficjeli ze świata kultury i oświaty zain-
teresowało się moimi pracami, zostałam wpi-
sana na listę twórców ludowych i tak przez ok 
20 lat promowałam Gminę Brójce poprzez 
moją twórczość.

-Czy dzieli się Pani swoim talentem 
prowadząc warsztaty, szkolenia?

-Tak, robię to bardzo chętnie, swego czasu 
miałam wiele takich propozycji, w szkołach, 
domach kultury, w DPS w Wiśniowej Górze.

-Wiem, że bardzo często wykonuje pani 
swoje prace wspólnie z mężem, proszę po-
wiedzieć czy to pani zainspirowała go do 
działań twórczych czy również wyniósł te 
umiejętności z domu rodzinnego?

-Moja teściowa również była utalentowana 
i w domu rodzinnym męża bardzo żywa była 
ludowa tradycja. Mąż jest bardzo zdolny i wła-
ściwie potrafi zrobić wszystko o co go popro-
szę. Jednak najczęściej jest dla mnie wsparciem 
przy tych najtrudniejszych pracach wymagają-
cych użycia siły, tym bardziej teraz kiedy na 
wspólną twórczość ma coraz mniej czasu.

-Teraz ma pani nie tylko dzieci ale i 
wnuczęta, udało się pani zarazić młodszych 
członków rodziny swoją kreatywnością?

-No oczywiście. Moja córka skończyła stu-
dia etnologiczne, jest też fotografem, większość 
zdjęć w naszym domu robiła córka, ale jej zdję-
cia można też podziwiać na różnych wystawach 
i w albumach nowożeńców, ponieważ specjali-
zuje się w fotografii ślubnej. Druga córka jest 
teraz kierownikiem farmacji, ale obie robiły ze 
mną przez lata różnego rodzaju prace twórcze i 
trzeba przyznać, że mają do tego talent.

-Wnuczęta też chętnie robią kwiatuszki 
z babcią?

-Oczywiście. Wnuczek właśnie w tym 
roku zrobił wielkanocną palmę, przy małym 
wsparciu babci nauczył się również robić kwiat-
ki. Ta nasza palma była ze dwa razy wyższa od 
wnuczka, więc gdy zjawił się z nią w kościele 
wzbudził spore zainteresowanie. Talent to jed-
no, ale moim zdaniem trzeba od najmłodszych 
lat wzbudzać w dzieciach pasje, bo same zaję-
cia szkolne z pewnością tego nie zagwarantują.

-A wracając do pani aktywności na 
rzecz gminy, czy teraz wykonuje pani jakieś 
prace dla GOK-u, może w świetlicy w Bu-
kowcu pojawia się pani?

-Niestety nie, nie mam zaproszenia do 
współpracy od dyrektora GOK-u, nie należę 
też do żadnego Koła Gospodyń Wiejskich, 
więc nie widzę dla siebie pola do działania na 
rzecz gminy Brójce. Z uwagi na folkową modę 
dostaję za to propozycje dekoracji sal wesel-
nych na ludowo, przygotowuję też wiejskie 
stoły i inne dekoracje okolicznościowe.

-Miałyśmy również przyjemność po-
znać panią Stanisławę Kupę, wiem, że nie 
tylko działacie panie na podobnym polu ale 
często współpracowałyście.

Kiedy się poznałyśmy spodobały jej się 
moje prace, spróbowała i wyszło, potem zrobi-
łyśmy kilka wspólnych projektów dla gminy. 
Rodzina pani Stasi też jest bardzo utalentowa-
na, teraz to bardziej córka działa poprzez świe-
tlicę w Bukowcu jako instruktorka i animator-
ka przekazując dzieciakom ludową tradycję.

Zdobienie świata  
Jadwigi Bukowskiej
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Skromna choć certyfikowana twórczyni 
ludowa z gminy Rokiciny, pani Alicja Zim-
nicka jest przykładem na to, że najlepiej tra-
dycje sztuki ludowej zachowują się w rodzi-
nie. 

Z daleka od Gminnego Domu Kultury, 
we własnym gospodarstwie tworzy kwiaty z 
bibuły utrwalając w papierowych rzeźbach 
piękno natury. Umiejętność tę niewątpliwie 

odziedziczyła po swojej babci. To jej kwiaty 
ozdabiały przydrożne kapliczki, a wycinanki 
domowe kredensy. Mała Alicja pilnie obser-
wowała babcię również przy pracach tkac-
kich. Zachowane w rodzinnych zasobach go-
beliny mają już około 100 lat. Papierowe 
wycinanki, haftowane makatki czy żyrandole 
ze słomek zwane pająkami – „wszystko trze-
ba było sobie samemu zrobić”.   

Choć dopiero w dojrzałym wieku, pani 
Alicja oddała się swojej pasji w pełni. Jak 
sama mówi, czerpie z tego ogromną satysfak-
cję. „ Obserwuję przyrodę i ona mnie inspiru-
je. Przyjrzałam się niedawno pięknej lilii i 
muszę taką zrobić. Oczywiście trzeba wymy-
ślić, jak ją odtworzyć.” Zrobienie kwiatu z bi-
buły to praca przebiegająca etapami. Należy 
dobrać kolory i strukturę bibuły oraz materia-

ły typu drut czy gałęzie, a na-
stępnie wyciąć kształty do for-
mowania liści i płatków. Pasja 
pani Alicji jest bardzo czaso-
chłonna, ale i relaksująca a 
przede wszystkim daje wiele 
radości, szczególnie gdy jest 
doceniana na różnorodnych 
wystawach i wydarzeniach.

Jej talent i entuzjazm do-
strzegł młody pracownik GOK-
-u w Ujeździe, który pokiero-
wał naszą artystkę w kierunku 
zdobycia certyfikatu Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w 

dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej 
oraz koronkarstwa.

Pani Alicja przekazuje swoją wiedzę 
wnuczkom, ale też sama chętnie doskonali 
swoje umiejętności podczas warsztatów z 
profesjonalistami. Prace prezentuje na festy-
nach tematycznie związanych z kulturą ludo-
wą, wykonuje na zamówienie prywatnych 
osób lub instytucji.

Alicja Zimnicka - Twórczyni Ludowa 

Szkolenie wyjazdowe  
Stowarzyszenia – LGD „STER”
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”, organizuje szkolenie dla 
mieszkańców obszaru LGD, w ramach realizacji zapisów Lokalnej Strategii 
Działania na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia związane z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, promocji turystyki,  
produktów regionalnych i dziedzictwa kulturowego.

Miejsce szkolenia: Biały Dunajec
Termin:  7-9 września
Koszt ponoszony przez uczestnika: 200 pln

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt z biurem LGD
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-Skąd się wzięła u Pani pasja do malo-
wania?

-W szkole średniej miałam dobrego na-
uczyciela od plastyki, który prowadził zajęcia 
w profesjonalny sposób. Bardzo mnie wtedy 
zainteresował malarstwem. Wtedy malowa-
łam trochę na kartonikach. Jednak to dopiero 
pewna przypadkowa sytuacja wpłynęła na to, 
że zaczęłam po wielu latach rozwijać w sobie 
tę pasję. 

-Jaka to była sytuacja? 
-Kiedyś przyjechały do nas do miejsco-

wości panie szukające pleneru aby malować 
obrazy. Ze względu na piękną okolicę zapyta-
ły czy mogą malować u mnie. Poszły na pole i 
zaczęły malować. To one namówiły mnie, że-
bym z nimi usiadła i zaczęła malować.  Można 
powiedzieć, że wcisnęły mi pędzel i akwarele. 
Usiadłam sobie z nimi, spojrzałam na mój 
dom i postanowiłam go namalować.

-Jaka była ich reakcja na obraz, który 
Pani namalowała? 

-Było to dość  zabawne, stwierdziły, że 
jak na pierwszy raz to nie jest źle. Namówiły 
mnie abym przyszła do nich do stowarzysze-
nia. I tak zaczęłam uczęszczać na zajęcia. Pro-
wadził tam konsultacje pewien profesor z 
Akademii Sztuk Pięknych. Koleżanki powie-
działy mu, że jestem nowa. Jedna z nich cały 
czas do mnie dzwoniła i pytała, czy już sobie 
kupiłam farby i płótno. Wtedy pomyślałam, 
gdzie ja będę wydawać pieniądze na takie głu-
poty. 

-Jednak w końcu się Pani przekonała? 
-No tak, kupiłam sobie nawet akwarele 

takie jak dzieci kupują do szkoły, także pędzle. 
Nie wiedziałam wtedy zupełnie co powiedzieć 
w sklepie, jakie materiały będą najlepsze. Za-
jęłam się tym całkowicie amatorsko.

-Czyli zaczęła Pani rozwijać w sobie tę 
pasję?

-Tak, chodziłam do Profesora na konsul-
tacje. Często żartował  ze mnie. Jednak spodo-
bało mi się malowanie i chciałam je dalej kon-
tynuować.

-Odnalazła Pani swój gatunek malar-
ski?

-Zdecydowanie ulubioną tematyką obra-
zów są dla mnie pejzaże. Zaczęłam nawet or-
ganizować plenery na naszym terenie. W Każ-
de wakacje przyjeżdżała do mnie grupa osób 
na tydzień, bo na dłużej nie miałam siły. Ja 
wtedy organizowałam dla nas nocleg w szkole. 

-Czy maluje Pani tylko swoją okolicę? 
-Nie, staram się jeździć w różne miejsca. 

Teraz jadę na plener do Białej Rawskiej, jeż-
dżę tam co roku. Oni dofinansowują tego typu 
wydarzenia. Dają nam płótna i farby. Musimy 
jednak zostawić tam dwa nasze obrazy. Te ple-
nery zawsze mają jakąś konkretną tematykę. 
To co najbardziej lubię , to nie takie typowe 
pejzaże wiejskie. Tylko podwórka brałam 
udział w wystawie o tematyce: „Poezja po-
dwórek bałuckich”. Lubię malować fragmenty 
budynków, stare kamienice ciekawe, bramy. 
Nie lubię wesołości, nie umiem jej dobrze od-
dać na obrazie, dlatego nie chcę malować 
kwiatów.

-Czy oprócz pejzażów interesuje się 
Pani Innym gatunkiem malarskim np. por-
tretami? 

-Ludzi jaki już muszę, to namaluję. Najle-
piej tyłem, żeby z twarzą się nie napracować. 
Zrobiłam w życiu tylko dwa portrety i jeden 
autoportret. Niestety nieudany, bo po namalo-
waniu siebie stwierdziłam, że to nie ja, tylko 
aktorka Ewa Szykulska.

-Jak długo zajmuje się Pani malowa-
niem obrazów? 

-Od 2004 roku, wtedy powstały moje 
pierwsze obrazy. 

-Czy wystawia Pani swoje obrazy? 
-Dwa razy w roku staram się wystawić 

moje prace. Jedna wystawa jest organizowana 
w Łódzkim Domu Kultury, druga na ul. Ro-
osvelta. Są to wystawy o konkretnej tematyce, 
do której muszę się dopasować.

Zawsze lubiłam oglądać obrazy, nie je malować...

Impresjonizm w Borchówce 
wywiad z malarką Teresą Gutowską

-Czym się Pani inspiruje? Ma Pani 
swojego ulubionego malarza? 

-Oczywiście jest nim malarz, impresjoni-
sta Józef Pankiewicz. On wypromował się 
głównie w Paryżu, gdyż w Polsce nikt nie do-
ceniał jego twórczości. 

-Jaką techniką się Pani posługuje? 
-Jest to olej na płótnie. Dużo rzadziej ma-

luje na innych tworzywach, chociaż też się 
zdarza.

-Czy sprzedaje Pani swoje obrazy? 
-Kiedyś miałam znajomych, którzy mieli 

zajazd, tam wystawiałam i nawet sprzedawałam 
swoje obrazy. Teraz ktoś inny to przejął i nie jest 
już zainteresowany dystrybucją moich dzieł. 

-Czy dzieli się Pani z innymi swoimi 
umiejętnościami? 

-Kiedyś prowadziłam zajęcia w domu kul-
tury dla dorosłych, trochę też dla dzieci, jednak 
z dziećmi nie mam doświadczenia. Z dorosłymi 
jest inna rozmowa, dużo łatwiej mi się z nimi 
pracuje. Mam nadzieję, że po wakacjach zacznę 
znowu udzielać się w stowarzyszeniu.

-Jak obecnie wybiera Pani tematy do 
swoich obrazów?

-Plenery już porzuciłam, gdyż mam pro-
blemy z kolanem. Teraz maluje głównie ze 
zdjęć, gdyż jest to wygodniejsze. 

-Czy ludzie są zainteresowani Pani 
dziełami? 

-Ludzie nie są zainteresowani kupnem 
moich obrazów. Ci co mają pieniądze, to idą 
do galerii. A Ci co mają mało, to ciągle cena 
obrazu jest dla nich za wysoka. 

-Dziękuję za wywiad i życzę aby znala-
zła Pani wiernych odbiorców swojej twór-
czości.
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Infmormacje o działalności Stowarzysze-
nia STER w pierwszym półroczu 2018 r. 

Z początkiem roku w kilkudziesięcio-
osobowym gronie członków Stowarzyszenia 
spotkaliśmy się, by omówić poziom realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju (dokument do-
stępny na stronie www.lgd-ster.pl) za 2017 r. 
i nie budzi on obaw. Ponadto analizowaliśmy 
bieżące problemy Stowarzyszenia oraz roz-
mawialiśmy o jego przyszłości – jakie są po-
trzeby mieszkańców i co jeszcze możemy 
zrobić. W tej kwestii padło wiele pomysłów. 
Między innymi: uporządkowanie i urządze-
nie parku „Barachówka”, rozbudowa placu 
zabaw, wiata z ławkami na ognisko i grill w 
gminie Andrespol; potańcówki, wieczorki ta-
neczne przy świetlicy w Bukowcu; Powsta-
nie młodzieżowego zespołu muzycznego w 
gminie Nowosolna; stworzenie terenów do 
rekreacji zimowej – lodowisko, „górka” do 
zjazdów na sankach w gminie Rokiciny; RY-
NEK EKO – rolno-spożywczy: wymiana to-
warowa i targowisko. Spotkanie to udowod-
niło nam, że pomimo 12 lat działalności, 
zapał w naszym Stowarzyszeniu nie gaśnie i 
jesteśmy gotowi jeszcze wiele zdziałać. 

Zaszły zmiany personalne. W skład Rady 
Stowarzyszenia, której zadaniem jest m.in. oce-
na i wybór wniosków do dofinansowania, na 
miejsce Kamila Nowakowskiego weszła Mar-
tyna Budecka. W biurze na stanowisku specjali-
sty do spraw promocji i informacji razem z Ga-
brysią Robak etat dzieli Magda Chruścik. 

Wybrany 9 lutego 2017 r. Zarząd Stowa-
rzyszenia na ostatnim czerwcowym Walnym 
Zebraniu Członków, otrzymał absolutorium i 
działa dalej w niezmienionym składzie. Przy-
pomnijmy go: Elżbieta Ciesielska – Prezes, 
Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik, Renata 
Frączkowska – Sekretarz, Jan Woźniak, Da-
riusz Andryszek, Jacek Bojanowski, Katarzy-
na Kucharska, Michał Nowacki – Wicepreze-
si Zarządu.

Na Zebraniu przyjęto również sprawoz-
dania z działalności Zarządu, Rady, Komisji 
Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za 
rok 2017. 

Nasze Stowarzyszenie wsparło finanso-
wo inicjatywy społeczności lokalnej:
 •  V Festyn Rodzinny w Andrespolu,
 •  wykonanie projektu rozbudowy oświetle-
nia przez Parafię pod wezwaniem Matki 
Boskiej Królowej Polski w Bedoniu Przy-
kościelnym,

 •  imprezę plenerową „Noc Świętojańska” 
współorganizowaną przez KGW Stefa-
nów-Wandalin-Giemzów,

 •  obchody jubileuszu 95-lecia OSP Stare 
Skoszewy, 

 •  zakup umundurowania i strojów dla orkie-
stry dętej OSP w Łaznowie. 

W zakresie współpracy z mieszkańcami 
oraz realizacji działań animujących społecz-
ność lokalną, zrealizowano warsztaty z mozai-
ki artystycznej – 4 spotkania po jednym w każ-
dej z gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i 
Rokiciny. Ruszyły i nadal trwają prace nad 
wyznaczaniem szlaków rowerowych i ozna-
czaniem w gminach ważnych miejsc z punktu 
widzenia dziedzictwa kulturowego, przyrodni-
czego i historycznego. Projekt szlaków rowe-
rowych realizujemy we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczności 
Lokalnej „Mroga”. Jednocześnie biuro pracuje 
nad realizacją projektu współpracy z lokalną 
grupą działania w innym kraju Unii Europej-
skiej. W planach mamy nawiązanie kontaktów 
w obszarze przedsiębiorczości z Rumunii. Do 
projektu współpracy zagranicznej włączyły się 
Lokalne Grupy Działania: „Mroga”, „Przy-
mierze Jeziorsko” i „Ziemia Wieluńsko-Sie-
radzka”.

Biuro Stowarzyszenia przeprowadziło 
nabory wniosków i doradztwo w zakresie 
przygotowania dokumentacji i zgodności 
wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju w 
następujących konkursach:

Rozwijanie działalności gospodarczej
Rada Stowarzyszenia wybrała do dofi-

nansowania 6 operacji:
 • Rozwój działalności gospodarczej poprzez 
świadczenie kompleksowych i innowacyj-
nych usług w zakresie przygotowania i ob-
sługi gastronomicznej, cateringowej, spo-
tkań, wydarzeń i imprez a także usług 
pralniczych. MANUFAKTURA BIZNESU 
MARCIN ROKICKI

 • Rozwój firmy usługowo-handlowej po-
przez budowę budynku usługowo garażo-
wego i stworzenie nowych miejsc pracy. 
Ignaczak/ACCO INSTALACJE ALICJA 
IGNACZAK

 • Rozwój działalności gospodarczej poprzez 
zakup maszyny do produkcji różnego rodza-
ju tulejek i trzpieni, oraz stworzenie jednego 
nowego miejsca pracy dla osoby z grupy de-
faworyzowanej. Kamil Woźny Tech-Invest

 • Rozwój firmy poprzez rozbudowę lokalu, 
zakup środków trwałych oraz stworzenie 
miejsca pracy z grupy defaworyzowanej w 
miejscowości Kraszew. REMONT STU-
DIO AGNIESZKA RATAJ

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 
poprzez otwarcie instytutu zdrowia i urody. 
WORKOWSKI/ECS PLUS MICHAŁ 
WORKOWSKI

Rozwój nowoczesnej stomatologii w ga-
binecie „Estetic Dental” odpowiedzią na po-
trzeby rynku, w zakresie innowacyjnych spo-
sobów świadczenia usług stomatologicznych. 
ESTETIC DENTAL KATARZYNA SZWE-
DZIŃSKA-BASIŃSKA.

Z dziennika STER-nika Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej, lub re-
kreacyjnej, lub kulturalnej.

Rada Stowarzyszenia wybrała do dofi-
nansowania 8 operacji:
 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu 
Gminnym w Rokicinach – Kolonii

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Kurowicach

 • Ekologiczna Nowosolna - Park & Ride
 • Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na te-
renie Gminy Andrespol poprzez budowę bu-
dynku obsługi technicznej na terenie GOSiR

 • Wykonanie iluminacji budynku kościoła w 
Bedoniu Przykościelnym

 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej w Bedoniu Wsi poprzez budowę 
altany

 • Przebudowa drogi polegająca na budowie 
ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Brze-
zińskiej w m. Rokiciny - Kolonia (etap III)

 • Polska Golgota męczeństwa i chwały zwy-
cięstwa.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Rada Stowarzyszenia wybrała 7 zadań 

do dofinansowania:
 • Wydanie albumu promocyjnego oraz stwo-
rzenie dwóch gier terenowych na terenie 
Gminy Rokiciny.

 • Święto Plonów (gmina Rokiciny).
 • 100 lat Niepodległości (gmina Rokiciny).
 • Szkolenia i warsztaty dla strażaków i lokal-
nej społeczności gminy Nowosolna.

 • Stare Skoszewy z nami bezpiecznie.
 • Ostatki Skoszewskie 2019.
 • Wzmacnianie tradycji kulturowych miesz-
kańców gminy Nowosolna poprzez organi-
zację spotkania integracyjno-kulturalnego.

Niemal całe półrocze trwała sprawa w Wo-
jewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi 
dotycząca protestu w sprawie oceny wniosku o 
przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Sąd odrzucił skargę 
wnioskodawcy. Stowarzyszenie nie poniesie 
kosztów finansowych związanych z realizacją 
operacji, która nie zmieściła się w limicie środ-
ków przeznaczonych na ten konkurs. 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pieniądze 
na podjęcie działalności gospodarczej w ra-
mach naszego konkursu z 2017 r. uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, pod-
czas którego mogli uzupełnić wiedzę na temat, 
jak dalej rozliczać dotację. Nasze biuro również 
na co dzień świadczy pomoc beneficjentom  
w zakresie wymaganych dokumentów. 

Ponadto biuro Stowarzyszenia w godzi-
nach pracy (7.30-15.30) prowadzi konsulta-
cje społeczne. Jesteśmy otwarci na nowe ini-
cjatywy, pomysły, spostrzeżenia. Serdecznie 
zapraszamy! 


