
Artystyczne inspiracje
„Doliny rzeki Grabi”



O bszar Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” to nie tylko piękno 
przyrodnicze, zwyczaje kulinarne, kultura ludowa, to także bogactwo arty-
styczne. To tutaj sztuka ludowa przeplata się ze sztuką współczesną. 

Wspólnie zobaczmy piękno ukryte w biżuterii frywolitkowej, odkryjmy nowy wymiar 
wycinanki i możliwości modelowania szkła, zajrzyjmy do pracowni artystów rzeź-
biarzy i ceramików, poznajmy utalentowanych malarzy, artystki koronczarki i innych 
twórców. Artystyczne wyroby zaprezentowane w folderze to tylko namiastka moż-
liwości, jakie ukryte są w naszym regionie. Nie sposób pokazać wszystkich niezwy-
kłych ludzi i ich często ukrytych pasji. 

Wspaniałych artystów, którzy tworzą na naszym terenie spotkać można podczas wie-
lu imprez, w których rokrocznie uczestniczymy. Każdego roku obecni jesteśmy na 
świętach organizowanych przez nasze gminy członkowskie, uczestniczymy również 
w ogólnopolskich imprezach targowych, jak: Targi Regiony Turystyczne „NA STYKU 
KULTUR” w Łodzi, Targi „AGROTRAVEL” w Kielcach, Targi „TOUR SALON” w Poznaniu. 
Mamy nadzieję, że prace zaprezentowane w folderze zaciekawią nie tylko miłośników 
szeroko rozumianej sztuki, ale zachęcą wszystkich do odwiedzenia stoiska Lokalnej 
Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” i poznania naszych utalentowanych twórców.

Zapraszamy na spotkanie z artystycznymi inspiracjami „Doliny rzeki Grabi”. 
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Jadwiga Pokora

Wola Łaska 3, 98-100 Łask
tel.  505 144 664
e-mail:  igapokora@op.pl  

igapokora@gmail.com 

Pani Jadwiga to wszechstronnie utalento-
wana osoba. Koronkami zajmuje się od 
ponad 50 lat, przez 15 lat nauczała robó-
tek ręcznych kobiety z terenu gminy Łask.  
Biżuteria frywolitkowa ze złotej i srebrnej  
nitki, koronka artystyczna (brugijska, kloc-
kowa, irlandzka, szydełkowa), filcowanie, nie 
mają dla niej żadnych tajemnic, każdy wzór 
jest niepowtarzalny…
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Jadwiga Pokora
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Jadwiga Pokora

„Musiałam zostać artystką – mówi Jadwiga Pokora  
– oboje rodzice byli plastykami. Od dziecka byłam 
przesiąknięta artystyczną atmosferą. Nie zno-
siłam jednak zapachu farby. Do rzeźby mnie 
nie ciągnęło, więc zajęłam się szydełkowa-
niem. Najpierw serwetki i obrusy z kordonku,  
by skończyć na frywolitkach ze srebrnej  
i złotej nitki”. 
Jej autorska biżuteria cieszy się dużym  
zainteresowaniem podczas wielu imprez 
targowych, m.in. Targi Na Styku Kultur, Targi  
Interstone. Artystka posiada certyfikat „Cepelii”.
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Jadwiga Pokora
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Jadwiga Pokora
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Włodzimierz Bednarek

tel. 508 474 368

Artysta rzeźbiarz, amator, który pierwszy ze-
staw dłut do rzeźbienia w drewnie zakupił 
ponad dwadzieścia lat temu, ale realizację 
swojej wielkiej pasji rozpoczął zaledwie przed 
kilku laty. Umiejętności plastyczne przeja-
wiał już od dzieciństwa, podczas zasadniczej 
służby wojskowej „Włodi” upiększał ściany 
swojej jednostki własnymi dziełami. Artysta 
eksperymentuje z różnymi rodzajami drewna, 
wydobywając z nich ludzkie postacie, które 
po wyjściu spod jego dłuta tchną ekspresją 
uczuć. Budowanie artystycznego warsztatu rozpo-
czął od mozolnego rzeźbienia antycznych arcydzieł 
gromadząc przy tym pokaźną liczbę figur. Spora 
część prac jako prezenty trafia do rodziny i znajo-
mych. Oprócz pokaźnej kolekcji postaci, artysta jest 
również autorem modeli średniowiecz-
nych żaglow ców, odtworzonych 
łącznie z takielunkiem, a także 
płaskorzeźb. W 601. rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem 
15 lipca 2011 r. artysta 
zaprezentował swoje naj-
większe dzieło – płasko-
rzeźbę wykonaną według 
Matejkowskiej „Bitwy pod 
Grunwaldem” o wymiarach 
205x80 cm.

fot. Tomasz Miksa
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Donata Lesińska

Orpelów-Numerki 36
95-082 Dobroń

tel. 43 675 41 55 
601 384 843

e-mail: donata.lesinska@onet.pl
www.donatalesinska.pl

Absolwentka Wydziału Grafiki Artys-
tycznej ASP w Łodzi. Przygodę 
z ceramiką rozpoczęła kilka lat temu.  
„Przez całe życie zajmuję się ma-
larstwem, nadmiar słów zamykam  
w poezji, tworzę plenerowe rzeźby 
z wikliny i tak, krok po kroku, dotarłam 
do ceramiki”. 
Od października 2010 roku artystka 
prowadzi zajęcia z malarstwa na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w Łasku. 
W 2011 roku otworzyła pracownię 
ceramiczną, w której prowadzi warsz-
taty ceramiczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, grup zorganizowa  nych 
i osób indywidualnych. Podczas 
war  sztatów uczestnicy lepią ręcznie 
lub toczą na kole, malują, szkliwią, 
a następnie wypalają zrobione przez 
siebie prace w profesjonalnym piecu 
elektrycznym. 

Karol Korcz

tel.: 691 907 077
e-mail: karol.korcz@o2.pl

Rzeźbiarz z Zabłocia w swojej nie-
wielkiej pracowni już od ponad 
dwudziestu lat tworzy w drew-
nie. Jego prace powstają głównie 
nocą, wtedy właśnie mistrz nadaje nową formę kawałkowi 
dębu lub akacji. Spod jego dłuta wyszła okazała kolekcja rzeźb, 
m.in. figury do „Męki Pańskiej” na zamówienie pobliskiego 
proboszcza, kogut dla Łaskiego Bractwa Kurkowego, Florian  
dla strażaków. 



1716

Magdalena Pejga

e-maila: mmpeyo@o2.pl

Absolwentka Liceum Plastycznego w Łodzi, ukończyła studia 
w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze (1989–1994) 
na Wydziale Szkła Artystycznego pod kierunkiem prof. Vladimira  
Kopeckeho. Prace jej były prezentowane w wielu krajach europej-
skich i w USA. Znajdują się w wielu polskich i zagranicznych kolek-
cjach muzealnych i prywatnych.

„Fascynacja szkłem istniała od  
zawsze jako materiał, z którym da 
się wspaniale pracować. W swoich 
pracach wykorzystuję wiele tech-
nik szklarskich. Pracuję ze szkłem 
kryształowym – deformu ję je, 
ma  luję, szlifuję… Swój war  sztat 
szklarski wzbogacam za pom   nia ną  
XIX-wieczną technolo gią zdo-
bienia, którą od kilku lat mody-
fikuję i eksperymentuję (me   to da  
dyfuzyjna). Oprócz form użytko -
wych fascynuje mnie rzeźbiarskość 
szkła. Swoje prace realizuję głów-
nie w czeskich hutach 
szkła (mould melted) 
oraz w Polsce. Moim  
artystycznym marzeniem 
jest niczym nieograniczo-
na możliwość realizacji 
własnych projektów”.
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Małgorzata Kilańczyk

tel. 663 270 700

Nauczycielka matematyki z dwudziestoletnim sta-
żem, która „po godzinach” rozwija artystyczną stronę 
osobowości. 
„Kocham swoją pracę i poświęcam jej dużo czasu. 
Jednak w wolnych chwilach zajmuję się także moimi 
innymi »miłościami« – są to prace ręcz-
ne: na szydełku, origami (składanie  
papieru), malowanie na szkle oraz 
sztuka decoupage”. 
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Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

Osoba do kontaktu: Jadwiga Ratajczyk (przewodnicząca)
tel. 725 168 330
e-mail: rataj2@op.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, pod przewodnictwem 
pani Jadwigi Ratajczyk, reaktywowało swoją działalność 7 marca 
2010 r.  Od 18 maja 2010 roku kobiety niezwykle aktywnie działają 
jako Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. Chętnie 
uczestniczą w różnorodnych warsztatach rękodzielniczych, m.in. 
z haftu krzyżykowego, czy planowanych warsztatach z origami 
oraz układania kwiatów. Podczas imprez gminnych, jak i w ramach 
wielu imprez targowych, prezentowane są liczne prace autor   stwa 
członkiń stowarzyszenia: 
ob  razy wykonane techniką 
haftu krzyżykowego, kartki 
okolicznościowe techniką 
quilling, serwety i obrusy na 
szydełku, kwiaty z bibuły.  



2322

Anna Sokalszczuk

www.naszkle.net

Malowanie na szkle to jej wielka pasja. 
„Zawsze fascynowały mnie witraże, gra świateł przenikająca 
przez kolorowe szybki. Obrazy malowane na szkle są namiast-
ką witraży, jednak bogactwo ich barw i cieni pozwa-
lają mi tworzyć ten  
magiczny i czarowny, 
wciąż zmieniający się 
świat”. 
Najczęściej tematem 
jej prac są motywy 
kwiatowe, w mniej-
szych formach po-
jawiają się również 
anioły, motyle, znaki 
zodiaku, motywy oka-
zjonalne. Jej „szkiełka” 
cieszą oczy zarówno 
w Polsce, jak i zagrani-
cą – w Niemczech, Ho-
landii, Anglii, Australii.
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Wiesława Krankowska

tel. 691 805 776

Pani Wiesława od wielu lat realizuje swoją pasję 
tworząc piękne koronki oraz kompozycje kwia-
towe z papieru. Szydełkowane serwety, koszyki, 
kwiaty oraz różnorodne ozdoby okolicznościo-
we można obejrzeć m.in. podczas corocznych 
świąt w gminie Widawa, jak i podczas Jarmarku  
Wojewódzkiego w Łodzi, na którym zdobią  
stoisko gminy.

Ewa Sowała

tel. 667 345 823

Pani Ewa prowadzi pracownię „Pętelka”, która 
– jak mówi – jest połączeniem pracy zawodo-
wej z hobby. W pracowni można skorzystać 
z drobnych usług krawieckich. Wolne chwile 
wykorzystuje na rękodzieło w postaci szydeł-
kowania – obrusy, serwety, ozdoby choinko-
we i wielkanocne, to tylko część z ciekawych 
pomysłów zrealizowanych przez twórczynię.
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Barbara Hasiuk-Luter

tel. 607 031 110 

Artystka, która nadaje nowe znaczenie słowu „wycinanka”. Zazwy-
czaj wycinankę kojarzymy z twórczością ludową, jako pracę wycię-
tą z kolorowego papieru lub bibułki za pomocą nożyc, z motywami 
roślinnymi, zwierzęcymi, figurami geometrycznymi. 
Jednak prace pani Barbary są od-
mienne – pełne magii, niezwykle 
misterne, wręcz surrealistyczne, 
oddają niezwykłą wyobraźnię twór-
czyni. Artystka urodziła się w Białej 
Podlaskiej, w Zduńskiej Woli ukoń-
czyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plas  tycznych na kierunku ceramika 
artystyczna, następnie była instruk-
torem plastyki w Miejskim Domu 
Kultury w Pabianicach. Posiada wła-
sną pracownię plastyczną i dekora-
torską. Swoje prace wystawiała, m.in. 
w: Galerii Stypendystów w Łodzi, 
MDK w Piotrkowie Trybunalskim, MOK 
w Pabianicach, Muzeum Miasta Łodzi,  
Domu Kultury w Dobroniu, Galerii  
Collage Zelowskiego Domu Kultury.
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Maria Walczak

tel. 43 677 30 13

Z zawodu nauczyciel, przez 37 lat pracowała w Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach.  
Jej prace to przede wszystkim pejzaże wiejskie oraz motywy kwiatowe malowane olejem na 
płótnie, pastelami na kartonie, plakatówką na sklejce, a także portrety szkicowane ołówkiem 
na brystolu. 

Danuta Frankiewicz

kwietnikpolski@gmail.com

Z zawodu inżynier budownictwa po Politechnice 
Łódzkiej. Chcąc na dłużej zachować piękno kwiatów 
polnych i ogrodowych zbiera je, suszy, by następ-
nie stworzyć z nich kompozycje kwiatowe zdobiące 
kartki okolicznościowe, ramki na zdjęcia, zakładki do  
książek, identyfikatory, wizytówki. 
„Suszonymi roślinami ozdabiam też, wykorzystu-
jąc zasady techniki decoupage, naczynia np. szklane  
ciekawe słoiczki po przetworach, słoiki po kawie,  
butelki, metalowe naczynia dając im drugie życie  
użytkowe lub dekoracyjne”.  
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Krystyna Papuga

tel. 604 640 245
e-mail: krystynapapuga@wp.pl

Przewodniczka po splotach, węzłach i osnowach jest  
autorką około 100 gobelinów. 
„Uważam, że nic tak nie podkreśla intymności wnętrza, jego 
uroku i ciepłej atmosfery jak piękna tkanina artystyczna”. 
Absolwentka Technikum Tkactwa Artystycznego w Zako-
panem, nau czycielka plastyki w zelowskich szkołach. 
Wełnę, którą „maluje” swoje obrazy, artystka barwi sama. 
Jej prace prezentowane na licznych wystawach zyska-
ły szerokie uznanie, wiele z nich znajduje się w prywat-
nych zbiorach w Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii,  
czy Niemczech. 



Małgorzata Grałka

e-mail: malgorzatagralka@wp.pl
blog: www.gosia-tocolubie.blogspot.com

Wszechstronną artystkę z Orzku wyróżnia nietypowa forma recyk-
lingu gazet codziennych, z których wyrabiana jest papierowa  
wiklina służąca do wyplatania rozmaitych koszyków, osłonek na 
doniczki, a nawet oryginalnych zegarów, kołysek na chrzest i wiele  
innych przedmiotów. Wiklina papierowa to jedno z wielu hobby 
pani Małgosi, której przygoda z rękodziełem rozpoczęła się czte-
ry lata temu od szydełkowania. „Najbardziej lubię robić ozdoby na 
Boże Narodzenie, ale też Wielkanocne, serwetki, aniołki, czapeczki”.  
Prace można obejrzeć na prowadzonym przez artystkę blogu.
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