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Z przyjemnością polecam Państwa uwadze pierwszy folder z cyklu „Twórczość lokalna na terenie LGD”
Teren Lokalnej Grupy Działania „Bud-Uj Razem” obejmuje rozległy obszar województwa łódzkiego, które  
w obecnym kształcie skupia tereny dawnych ziem będących podstawową jednostką podziału administracyj-
nego jeszcze Polski Piastów.
I tak historyczne ojczyzny interesującego nas obszaru to ziemie rawska, łęczycka i sieradzka. W czasach 
zamierzchłych tereny te izolowane były od siebie połaciami lasów, niekiedy bagien. Z tego powodu też 
musiały się wykształcić odrębności w mowie, strojach i sztuce. Aczkolwiek  rozwój cywilizacyjny zacierał   
z wolna te właśnie różnice – można je było odnotować jeszcze w połowie ubiegłego stulecia chociażby  
w odświętnym stroju. 
Kiedy czytamy o wsi z końca XIX w., łatwo zauważymy, że wszystko, co jej mieszkańcom było potrzebne, mogło 
zostać wykonane w ich najbliższym otoczeniu. Każda kobieta za punkt honoru stawiała sobie uszycie ubrania 
dla rodziny czy ozdobienie chaty na święta kościelne; mężczyzna potrafił wykonać dzieżę do rozczynienia 
mąki na chleb albo wałek do ciasta.
Zbudować chatę pomogli sąsiedzi, a zawsze w pobliżu mieszkał ktoś, kto  mógł zrobić garnek lub prosty 
sprzęt przydatny w gospodarstwie. 
Artystami bywali kowale, którzy prócz kucia koni mogli wykonać krzyż przydrożny. Z potrzeby ducha 
powstawały figurki świętych czy święte obrazy umieszczane w przydrożnych kapliczkach. 
Nawet prosty domowy sprzęt naznaczony był indywidualną estetyką jego wykonawcy. Kiedy byłam kilkuletnią 
dziewczynką, chodziłam z dziadkiem do lasu i przynosiliśmy korzenie, z których dziadek plótł koszyki. Korzenie 
były różne, brzozowe, sosnowe, jałowcowe; grube i zupełnie cieniutkie; część należało przecinać na pół,  
inne wplatane były w całości. Koszyk do kartofli zyskiwał w ten sposób różną fakturę i barwę. No i ta woń 
natury…
Pamiętam także robione przez dziadka z wiśniowego drewna cygarniczki – sprzęt wielce użyteczny 
(papierosy były wtedy bez filtra, a w cygarniczce nie parzyły palacza, mimo że były wypalane do końca).  
Czerwone, pachnące cygarniczki ozdobione były zawsze jakimś wzorkiem.

Szanowni Państwo Zmiany cywilizacyjny spowodowane realiami zwłaszcza Polski II poł. XX w. sprawiły, że starzy mistrzowie 
ludowego rzemiosła nie mieli możliwości przekazywania umiejętności młodym, tak jak to działo się pokolenia 
wcześniej. Powodem zasadniczym był postęp edukacji; dzieci, wykształciwszy się, szukały łatwiejszego życia 
w mieście, przyjeżdżając najwyżej od czasu do czasu do rodzinnej wsi. Na rozwijanie talentów artystycznych 
nie było czasu.
To, co tradycyjne, zbyt szybko stawało się, zdaniem wyrazicieli bezrefleksyjnych osądów, przestarzałe, będące 
symbolem zacofania. Wyroby fabryczne, tworzone na masową skalę, miały nieść postęp, choć były niekiedy 
kiczowate. 
Dziś już autentyczna sztuka ludowa zanika, pasjonatów jest niewielu – ci sędziwi na ogół ludzie często nie 
mają następców. W takiej sytuacji większa cześć należy tym, którzy przejmują ludową sztafetę od starszego 
pokolenia. 
Z drugiej strony jednak da się zauważyć kontynuatorów ludowej tradycji, czy może raczej jej naśladowców, 
ale już w innej odmianie. Dla przykładu - dynamicznie rozwija się obca dla ziem polskich technika zdobnicza 
zwana decoupage.  
Nie kryłam zdumienia także, gdy dowiedziałam się, skąd czerpią inspiracje lokalni twórcy. Globalizacja 
sprawiła, że szukają oni pomysłu na stronach internetowych, zaś motywy charakterystyczne są nie tylko dla 
sztuki odległych regionów Polski, ale nawet i dalekich Chin. No cóż – znak czasów.
Niniejsza publikacja ma dać obraz stanu dzisiejszego w gminach należących do LGD „Bud-Uj Razem”.  
Jej zadaniem jest pokazanie specyficznych cech najpowszechniej reprezentowanych gałęzi twórczości 
ludowej. Potrzebne informacje uzyskaliśmy przede wszystkim z urzędów gmin i domów kultury oraz od 
samych twórców. Nie sposób było oczywiście obejść się bez wydawnictw o charakterze etnograficznym. 
Celem tego opracowania nie jest pokazanie poszczególnych twórców, a raczej chęć zobrazowania bogactwa 
i głębi ich dzieł. 

                                                                                                                Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                 Krystyna Adaszkiewicz
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Drewno na wsi zawsze odgrywało niebagatelną rolę. Z niego budowano domy, stodoły, meble, sprzęty czy 
narzędzia. Niegdysiejsza twórczość rzeźbiarska na obszarze LGD obejmowała przede wszystkim dwa tematy 
rzeźbę religijną i świecką, co jest charakterystyczne dla całej Polski. 
Niejako na uboczu swojej pracy zdolniejsi stolarze czy cieśle próbowali z resztek stworzyć np. figurę świętego. 
Z czasem dochodzili do niemałej wprawy, choć posługiwali się bardzo prostymi i dość prymitywnymi 
narzędziami (siekiery, piły, młotki, dłuta, ośniki, noże).
Wytwory rzeźbiarskie zapełniały kościoły albo trafiały do przydrożnych kapliczek. Do najczęściej tworzonych 
wizerunków należy przede wszystkim postać Chrystusa, rzadziej Matki Boskiej albo któregoś ze świętych. 
Obecnie dzieła dawnych ludowych mistrzów zachowały się szczątkowo w starych kapliczkach. 
Sporadycznie bieglejsi w sztuce rzeźbiarskiej twórcy wykonywali zabawki. Zazwyczaj były to niewielkie figurki 
zwierząt darowane dzieciom ze spokrewnionych bądź zaprzyjaźnionych rodzin. 
Artyści ludowi zajmujący się rzeźbą wykonywali swe prace, prawie wyłącznie w drewnie lipowym, rzadziej 
topolowym, czerpiąc tematy z historii, przedstawiając zwyczaje i obrzędy ludowe. Sporo  miejsca zajmowało 
pokazanie zwykłej codziennej pracy i ludzi mieszkających na wsi. Artysta brał tematy prosto z życia, 
przekształcał sceny zaobserwowane na żywo.
Działalność ta pozwalała niekiedy zdobyć szacunek środowiska wiejskiego, czasem jednak, gdy artysta wiele 
czasu poświęcał swej twórczości, zaniedbując gospodarstwo, stawał sie pośmiewiskiem dla całej wsi. 
Materiałem wykorzystywanym do celów rzeźbiarskich była także glina, której pod dostatkiem było w każdej 
wsi, o warsztacie garncarza nie wspominając. 
Tradycyjna rzeźba ludowa ma z reguły układ frontalny, jest statyczna i anaturalna, charakteryzuje ją prostota 
formy.
Współcześnie na obszarze działania LGD „Bud-Uj Razem” rzeźbiarstwo nie jest licznie reprezentowane.  
Da się jednak zauważyć nawiązania do tradycyjnej sztuki chociażby ze względu na tematykę, np. figurki 
zwierząt. Tematyka sakralna zajmuje dziś w rzeźbie zdecydowanie mniej miejsca niż niegdyś, jednakże 
reprezentowana jest w swej klasycznej formie i treści. Ciekawostką jest, że twórcy starają się wykorzystać 
naturalne kształty drewna, pozbywając się tego – jak sami mówią – co zbędne.
Przedstawicielami rzeźbiarstwa są:

Rzeźbiarstwo

Górecki Paweł

Maciąg Adam
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Rzeźbiarstwo
Borkowska Renata



Siedlecki Wiesław

Pod terminem papieroplastyka kryje się bogactwo technik, w których papier, a właściwie bibuła, jest 
podstawowym materiałem. 
Jest to chyba najczęściej występująca twórczość na terenie funkcjonowania LGD „Bud-Uj Razem”. 
Tradycja tworzenia ozdób z bibuły wiąże się ze zwyczajem zdobienia izb mieszkalnych, głównie z okazji 
dorocznych świąt kościelnych. Długie i mroźne zimowe wieczory sprzyjały spotkaniom gospodyń, które wtedy 
miały zwykle więcej czasu. Aby te spotkania nie były bezużyteczne, gospodynie rozmawiając o wiejskich 
sprawach, zajmowały się czynnościami praktycznymi. 
Przyroda i w tej sytuacji stanowiła najważniejszą inspirację dla kobiet zajmujących się wyrobem kwiatów. 
Wykonywane przez nie ozdoby przedstawiały głównie występujące w naturze kwiaty: maki, stokrotki, chabry, 
niezapominajki i dzwonki.
Wykonane w ten sposób kwiaty zdobiły domostwa, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Były one wtedy 
nieodłącznym elementem wieszanych pod sufitem pająków. Kwiaty z bibuły wykorzystywano także do 
dekorowania przydrożnych krzyży i kapliczek, przybrania obrazów noszonych w czasie procesji. Ubarwiały 
także uroczystości weselne, np. wianki z kwiatów nosiły druhny. 
Papierowe kwiaty wykorzystywane były również do ozdabiania palm wielkanocnych i z czasem te palmy 
zostały zdominowane właśnie przez papierowe kwiaty. 
W tym miejscu można wspomnieć o nowej twórczości, do której używa się nożyczek, szpilek, sztywnych 
kolorowych wstążek przypominających karton i styropianowych kul. Materiały i narzędzia te służą ozdabianiu 
wspomnianych kul techniką karczochową. Polega ona na zdobieniu ich krótko przycinanymi wstążkami.  
W taki sposób powstają cudeńka udające pisanki lub bombki – w sam raz na Wielkanoc i Boże Narodzenie.  
Papieroplastyką zajmują się:

Papieroplastyka i zdobnictwo techniką karczochową

Skrobek Stanisław
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Milczak Hieronim



Ambrozińska Małgorzata

Adamus Beata

Czyżewska Zofia

Gala Bogusława

Jaworska Alicja

Kłys Janina
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Papieroplastyka i zdobnictwo techniką karczochową



Reszka Stanisława

Leśniewska Aniela

Starczyk Bożena

Szczęśniak Janina

ŚmigielskaZdzisława
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Papieroplastyka i zdobnictwo techniką karczochową



Wojtania MariaWaszczykowska Lucyna ZimnickaKrystyna

Decoupage to nowa technika, obecna na obszarze LGD „Bud-Uj Razem” dopiero od końca ubiegłego 
stulecia, choć w Europie i na świecie znana była już kilka wieków wcześniej.  Klasyczny decoupage polega na 
przyklejaniu na powierzchni wzoru wyciętego z papieru, następnie całość pokrywana jest wieloma warstwami 
lakieru. W ten sposób wzór wygląda jak namalowany. Dzięki tej technice można uzyskać efekt postarzenia, 
np. spękania. 
Do dekorowania nadaje się w zasadzie każdy materiał – szkło, drewno, metal, plastik. Zdobić w ten sposób 
można także jajka. 
Techniką decoupage zajmują się:

Decoupage 

12Pa
pier

opla
styk

a i 
zdo

bni
ctw

o te
chn

iką
 kar

czoc
how

ą



Krawczyk Joanna

Kudrzycka Henryka

ŁukasińskaMałgorzata

Kaleta Jolanta

Krajewski Bolesław

Biedrzycka Lucyna
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Wochna JadwigaStarząbskaMonika Zasada Mirosława

Pisankarstwo to niegdyś bardzo powszechne zajecie na terenie kraju, oczywiście uprawiane tylko przed 
Wielkanocą. Do najpopularniejszych technik zalicza się technika batikowa (pisanie woskiem na jajku i jego 
barwienie), rytownicza (wydrapywanie wzorów na skorupce kraszanki – jajka ubarwionego np. w liściach 
cebuli) oraz aplikacyjna (naklejanie różnorodnych materiałów na kraszankę). 
Na szczególną uwagę zasługują pisanki ażurowe. Są one wykonane z wydmuszek. Technika polega na 
nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła. Wydmuszka z nawierconymi 
wzorami jest malowana najczęściej farbą akrylową. Osiągnięty w ten sposób efekt jest zadziwiający.
Niekiedy jajka bywają ozdabiane techniką decoupage lub są przestrzenią wypełnianą przez malarza 
motywami wielkanocnymi; bywają wreszcie ozdabiane koronkami czy wstążkami. 
Pisankarstwem zajmują się:

Pisankarstwo 

16De
cou

paq
e



Jaworska Alicja

Balcerek - Bąba Joanna

Kotynia Anna

Krajewska Donata

Płeska Anna
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Bardzo skromnie na obszarze działania LGD „Bud-Uj Razem” reprezentowane jest wycinankarstwo, niegdyś 
sztuka znacząca na obszarach wiejskich. W nielicznych dziełach tego typu dostrzec można motywy 
geometryczne, roślinne i zwierzęce, niekiedy postacie ludzkie. 
Do stworzenia typowej wycinanki używano nożyc do strzyżenia owiec; mistrzyniom tej sztuki nie przeszkadzał 
ten duży i dość topornie wyglądający przyrząd. Dziś w użyciu są także zwykłe nożyczki. Podstawową formą 
wycinanek są koła i kwadraty, rzadziej prostokąty lub wieloboki. Wycinanki bywają jedno albo wielobarwne. 
Przy wykonywaniu wycinanek wielobarwnych na wycinankę główną nakleja się mniejsze.
Osobną grupę stanowią wielobarwne wycinanki tematyczne przedstawiające np. orszak weselny albo pracę 
rolnika. 
Niegdyś dało się zauważyć w wycinankach odrębności regionalne, dziś twórczynie równie łatwo mogą 
wykonać swe prace w stylu łowickim, rawskim, sieradzkim.  
Jako ciekawostkę można dopowiedzieć, że jeszcze po II wojnie światowej z papieru, bibuły bądź pergaminu 
wycinano firanki, które zawieszano w oknach. 

Wycinankarstwo 
Kociołek Henryka

Macherowska Henryka

ReszkaStanisława
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Tradycyjne malarstwo ludowe ściśle było związane z religią. Uwieczniano zatem postacie Matki Boskiej, Jezusa 
i świętych. Zdecydowanie rzadziej artysta-amator malował sceny biblijne albo budowle, np. kościoły. Całkiem 
na marginesie ludowego malarstwa znajdowały się motywy typowo świeckie. Bywało, że utalentowany wiejski 
amator mógł pokazać swój kunszt na ścianach kościoła. 
Obrazy powstawały najczęściej na desce, czasem tylko na płótnie; używano zwykle farb naturalnych. 
Malowano również ściany domostw i tu przeważały motywy roślinne.
Podstawą kompozycji tradycyjnego malarstwa jest kontur, wyznaczający miejsce drugiemu składnikowi  
– barwie. W nim wyraża się zasada, że w obrazie wszystko musi być jasne i przejrzyste.  Barwa czysta, ostra, 
jako główna wartość w malarstwie ludowym, kładzie się płasko, wypełniając płaszczyzny wskazane przez 
kontur. 
Następną cechą wyrażającą się w uogólnieniach wizerunków jest prostota wynikająca z powtarzalności 
motywów. Wszystkie wizerunki są przedstawione statycznie, szeroko i w sposób uproszczony. Jedynie twarze 
i odkryte partie ciała przedstawionych postaci ujmowano w sposób zbliżony do realistycznego, z wyraźną 
starannością.
Typowy zestaw kolorystyczny składał się z żółci, czerwieni, błękitu oraz zieleni. 
Dziś do tworzenia obrazów wykorzystuje się sprzęt profesjonalny, obrazy najczęściej powstają na płótnie lub 
kartonie, rzadziej na desce; sporadycznie malowane są izby na zewnątrz i wewnątrz.
Tematyka obrazów jest też diametralnie inna. Motywy religijne stanowią margines twórczości, a na pierwszy 
plan wysuwają się pejzaże, natura i człowiek. Twórca nie widzi już jak dawniej świata w sposób wyłączne 
realistyczny i naturalistyczny. Daje się zauważyć swobodę w operowaniu rozmaitymi technikami malarskimi, 
czego przyczyną jest czasem większe teoretyczne przygotowanie twórców do uprawiania malarstwa.  
Przedstawicielami malarstwa są:

Malarstwo

Borkowska RenataAdamus Julia BożykMaria21 M
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Janusek Dorota

Fuśniak Monika KardasWiesława

KarbownikTeresa

Kaczorowska Jadwiga
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Krajewska Donata

Kociniak Wiesław

KursewiczDaria

ŁukasińskaMałgorzata

ŁukasińskiPiotr
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Malarstwo



MusiałAnnaMiksaKatarzyna MuskałaJanina

PardykaLiliana

PietranekHalina

SadzińskaAnna
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StrząbskaAnnaSiedleckaEdyta StrobinSławomir
Woch Paweł

Strzelczyk Kazimierz
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Zasada Miłosz

Wójcik Stanisław

Pod tym hasłem kryją się rozmaite kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem tego, co twórca ma  
w najbliższym otoczeniu. Surowcem mogą być zatem patyki, słoma, siano, kłosy, kwiaty, muszelki, kamyczki, 
owoce, szyszki oraz rzeczy bardziej przetworzone będące na podorędziu, np. wstążki czy ozdobny makaron. 
Do tego rodzaju działalności można zaliczyć także sporadycznie występujące na terenie LGD „Bud-Uj 
Razem” plecionkarstwo. Twórcy niejako przy okazji wykonywali coś z wikliny – były to najczęściej niewielkich 
rozmiarów przedmioty ozdobne będące dopełnieniem większej kompozycji. 
Z tego co znajduje się pod ręką powstają najczęściej najrozmaitsze stroiki. Niekiedy twórca po prostu 
komponuje ze sobą dostępne materiały i wstawia je do wazonu. Bywa, że ingeruje bardziej, używając farb. 
Czasem jednak z darów natury tworzy się rozbudowane kompozycje zajmujące wiele przestrzeni.
Wykonywaniem wyrobów z darów natury zajmują się:

Wyroby z darów natury 
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BoguckaDorotaAmbrozińskaMałgorzata BożykMaria MuskałaJanina

Kowalstwo ma długą tradycję i istniało właściwie od czasów, kiedy człowiek nauczył się wytapiać metale. 
Kowalstwo będące rzemiosłem wymagającym szczególnych kwalifikacji i urządzonego warsztatu, nie było 
zatem powszechnie uprawiane. Należało natomiast do rękodzieł mających na wsi szczególną użyteczność  
i znaczenie. 
Najzdolniejsi przedstawiciele tego rzemiosła potrafili wyczarować okucia do wozów, do drzwi i kufrów, 
wykuwali skomplikowane zamki, kłódki, zawiasy i tasaki posiadające niekiedy duże walory artystyczne.  
Do dziś zwracają też naszą uwagę żelazne krzyże przydrożne i cmentarne, okucia drzwi drewnianych 
kościołów, lichtarze i latarnie wykonywane przez wiejskich kowali.      
Trudno mówić o kowalstwie jako typowej twórczości artystycznej na terenie LGD Bud-Uj Razem.  
Po pierwsze samych kowali jest już niewielu, po drugie wytwory ich pracy nie zawsze noszą w sobie znamiona 
artystycznego zamysłu.
Kowalstwem zajmuje się:

Kowalstwo

Krajewski Bogdan
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Ta publikacja nie powstałaby bez zaangażowania, życzliwości 
i wsparcia wielu osób i instytucji. 

Składamy podziękowania dla: Pana Krzysztofa Olejniczaka, 
Pani Elżbiety Sukiennik, Pani Anny Królikiewicz, Pana Wiesława Kociniaka, 
Pani Małgorzaty Dzwonek , Pani Anny Toma, Urzędu  Gminy Ręczno, 
Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, Gminnego Domu 
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ujeździe, Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, 
Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, Gminnej Rady KGW  
w Moszczenicy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. 


