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SZTUKA MADE IN GRABIA 
OŚRODKI KULTURY, ZESPOŁY, KAPELE, TWÓRCY 

 
 
GMINA BUCZEK 

 
 � GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 

98-113 Buczek, ul. Szkolna 1, tel. 43 677 40 96 
e-mail: gokis1@interia.pl 

 
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu działają zespoły: 
Zespoły tańca nowoczesnego  �Small Dance Square�,  Just B - Boys. 
Instruktorem jest Pan Mariusz Ziębaczewski. Zespoły tworzą uczniowie ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Zespoły na konkursach tanecznych zajmują wysokie miejsca np. Just B-Boys zajął III miejsce 
w XXV Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Łasku, oraz wyróżnienie w IX Konkursie Tańca 
Nowoczesnego w Pabianicach. Zespół �Small Dance Square� w 2012 r. zajął I miejsce  
w V Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych Bełchatów �Power Dance 2012�. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Zespół wokalno-instrumentalny �Kana� 
Instruktorem jest pani Aleksandra Zielińska. Zespół działa od wielu lat i obecnie liczy  
20 osób. Często występuje na deskach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku oraz 
sąsiednich gmin. Zespół w 2012 r. uzyskał wyróżnienie na X Festiwalu Kolęd w Buczku oraz 
II miejsce w II Festiwalu Piosenki Dziecięcej.  

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 

 
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 
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Zespół Ludowy Pieśni i Tańca �Buczkowiacy� 
Instruktorem jest Pani Ewa Ignaczak. Zespół działa od 9 lat i składa się z dwóch grup, są to 
dzieci od 7 do 14 lat. 
W roku 2012 zespół zdobył I miejsce w VIII Integracyjnym Festiwalu Piosenki o Łodzi  
i Regionie, zakwalifikował się jako jedyny zespół dziecięcy 
na Konkurs "Folk Nuta" w Łodzi uzyskując wysoką punktację, uzyskał 2 wyróżnienia oraz  
I miejsce w V Przeglądzie Pieśni i Tańców Ludowychw  Mzurkach w 2012 r. 

 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Zespół występuje w strojach ludowych zakupionych dzięki skorzystaniu z dwóch programów 
unijnych. 
W roku 2013 Zespół �Buczkowiacy� zajął I miejsce w IX Integracyjnym Festiwalu Piosenki  
o Łodzi i Regionie pod hasłem �Łódź z Folklorem w Tle�. 
W VI Przeglądzie Pieśni i Tańca Zespołów Ludowych �Mzurki�� 2013 grupa starsza zajęła 
 I miejsce a grupa młodsza III miejsce. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
 
Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku 
Instruktorem od lat jest Pan Adam Kobalczyk i orkiestra liczy obecnie 25 osób. Repertuar 
zespołu to m.in. utwory patriotyczne, religijne, ludowe i znane szlagiery muzyczne.  
 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Orkiestra swoim występem uświetnia wiele lokalnych uroczystości np. m.in. coroczne Święto 
Truskawki, Wigilię dla Samotnych. Występowała również: w Niemczech, Austrii, m.in.  



3 
 

w Wiedniu podczas jubileuszu Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Orkiestra żegnała 
w Buczku a po kilku dniach witała w Rzymie sztafetę Strażaków, którzy biegli w pielgrzymce 
do Watykanu. Występowała na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Casino podczas mszy 
świętej za poległych żołnierzy. Orkiestra bierze udział w licznych przeglądach orkiestr dętych. 
W 2013 r. zajęła II miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych �Buczek 2013�. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Zespół �Bogoria� 
Instruktorem jest Pan Zbigniew Mierzwiński, zespół liczy 11 Pań i często występuje podczas 
lokalnych uroczystości. 
 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Zespół w 2011 r. uzyskał wyróżnienie podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej w Łasku,  
w 2013 r. zajął I miejsce w II Przeglądzie Artystycznego 
Ruchu Seniorów �Radomsko 2013� i II miejsce w VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów 
�Czar Jesieni� Głowno 2013. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Kabaret �Cudoki� 
Kabaret �Cudoki� z Czestkowa �F� zwanym �fajnym� powstał w 2003 r. z grupy 
przebierańców, która od kilkunastu lat, w ostatnim tygodniu karnawału �nawiedza� 
mieszkańców okolicznych wsi Gminy Buczek.  Grupa liczy 4 osoby.  Swój debiut mieli na 
Powiatowym Święcie Truskawki w 2003 r. 
 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 
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Od tej pory występują na wielu imprezach grając teksty autorstwa Krzysztofa Kędraka.  Są to 
najczęściej przeróbki znanych piosenek, dialogi, monologi oraz teksty pisane na specjalne 
okazje, na życzenie organizatorów imprez. 
W 2004 r. zespół zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy �Śmiechowisko�. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
 
Grupa teatralna  �Buczek Story� 
Grupa powstała w październiku 2012 r. z zamiarem wystawienia  musicalu o Buczku. Wielu 
mieszkańców było zainteresowanych udziałem w przedstawieniu. Scenariusz napisał Pan 
Jarosław Borszewicz a reżyserią zajęła się Pani Aleksandra Zielińska. 
 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
Odbyło się wiele spotkań, podczas których aktorzy-amatorzy oswajali się ze sceną, szlifowali 
swoje role. Grupa przygotowywała się też do udziału w Festiwalu Piosenki 
Ranczerskiej  "Wilkowyje 2013" w kategorii piosenka. Z powodzeniem wystąpiła na castingu  
w Parzęczewie a potem w półfinałach w Baranowie k. Kępna. Udanym występem 
zakwalifikowała się do ścisłego finału  Festiwalu Piosenki Ranczerskiej �Wilkowyje 2013�. 
To wielki sukces młodej formacji. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 

 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BUCZKU 

98-113 Buczek, ul. Szkolna 1, tel. 43 677 44 43 
e-mail: gminnabibliotekabuczek@wp.pl 
www.bibliotekabuczek.pl 

 
TWÓRCY LOKALNI: 
 
Małgorzata Kilańczyk (tel. 663 270 700) 
Zajmuje się szydełkowaniem, sztuka orgiami, malowaniem na szkle, sztuką decoupage. 
Swoje artystyczne pasje rozwija w czasie wolnym od zajęć zawodowych. 

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 
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Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie  
(Przewodnicząca Jadwiga Ratajczyk, tel. 725 168 330, e-mail: rataj2@op.pl) 
Panie ze Stowarzyszenia rozwijają swoje umiejętności i pasje uczestnicząc w różnych 
warsztatach rękodzielniczych.  
 

  

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 

 

 

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 

 
Efekty ich pracy można obejrzeć podczas wielu imprez wystawienniczych i targowych. Są to 
m.in.: obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego, kartki okolicznościowe wykonane 
techniką quiling, serwety i obrusy na szydełku, kwiaty z bibuły. 

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 
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GMINA DŁUTÓW   
 
 
� DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W DŁUTOWIE  

ul. Polna 3, 95-081 Dłutów, tel. 44 634 02 13 
 
 

� SALA TRADYCJI ZIEMI DŁUTOWSKIEJ  
Drzewociny 34, 95-081 Dłutów: 

 
Pomysł na utworzenie miejsca, w którym mogłyby być zgromadzone, wystawione oraz 
bezpiecznie przechowywane cenne rekwizyty dnia codziennego pochodzące od mieszkańców 
Gminy Dłutów, powstał lata temu. Głównymi pomysłodawcami byli członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Dłutowa, do których trafiały przeróżne przedmioty, zdjęcia, 
dokumenty, niektóre ratowano przed wyrzuceniem na śmietnik lub spaleniem. Ich liczba rosła 
i zamiast wzbogacać pamięć o lokalnych tradycjach, historii i ludziach, stawały się 
kłopotliwym do przechowywania zbiorem. 
 
 

  
Źródło: Magdalena Kardas � Urząd Gminy w Dłutowie, Mariola Seliga 

 

   
Źródło: Magdalena Kardas � Urząd Gminy w Dłutowie, Mariola Seliga 
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Źródło: Magdalena Kardas � Urząd Gminy w Dłutowie, Mariola Seliga 

 
 

 
W 2012 roku, dzięki dotacji z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 
oraz życzliwości władz samorządowych rozpoczęto prace nad stworzeniem niepowtarzalnego 
miejsca. W jednym, niezbyt obszernym pomieszczeniu zebrano i wystawiono dziesiątki zdjęć 
pochodzących nawet z początku XX w., drewniane narzędzia codziennego użytku, ręcznie 
wykonane koronki i hafty, tradycyjne stroje, dokumenty urzędowe, akwarele przedstawiające 
okolice Dłutowa i wiele innych. Eklektyczne zbiory umieszczono w przepięknych gablotach 
wykonanych przez miejscowego artystę ludowego p. Jana Rybaka, który ma na swoim koncie 
takie dzieła, jak replika samolotu Łoś, kapliczki przydrożne, zdobienia na ścianach i wiele 
innych.  Prace zakończono jesienią 2013 roku. Sala jest dostępna dla zwiedzających w dni 
robocze od 8:00 do 16:00. W innych terminach należy się indywidualnie umawiać  
z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dłutowa lub za pośrednictwem Urzędu Gminy 
w Dłutowie. W przypadku organizacji bardziej licznej wycieczki przyjazd należy uzgodnić  
z Kierownikiem ŚDS w Drzewocinach.  

Źródło: Magdalena Kardas � Urząd Gminy w Dłutowie, Mariola Seliga 

 
 
� TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA 

ul. Główna 11, 95-081 Dłutów  
Towarzystwo propaguje działalność kulturalno-oświatową na terenie Gminy. Wydaje 
czasopismo �Kronika Gminy Dłutów�. Pismo poświęcone jest bieżącym sprawom Gminy, 
kulturze, sportowi oraz historii. Ukazuje się od 1997 r. Towarzystwo wydało też monografię 
pt. �Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych�, będącą cennym źródłem informacji o historii gminy. 

Źródło: Plan odnowy miejscowości Dłutów 2009-2016 

 
ZESPOŁY: 

� Kapela Ludowa z Orzku � kierownik Jan Skurnica, zam. Orzk 31, tel. 44 634 03 17,  

Kapela ludowa z Orzku, gm. Dłutów powstała wiosną 1996 roku z inicjatywy ówczesnego 

Wójta Gminy Czesława Dzierżawskiego. Pierwszy, znaczący występ kapela w pełnym 

pięcioosobowym składzie wraz z zespołem śpiewaczym KGW z Orzku miała na Dożynkach  
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Dłutów 2008 - Dożynki Powiatowe 2008 r. śpiewa Maria Socha, kapela w składzie: Czesław Skrzydłowski, Michał 
Larczyński, Mirosław Kwaśniewski, Dariusz Glapiński i Jan Skurnica. 

Źródło: Jan  Skurnica 
 
 

 
Kapela i Gang Marcela - Kapela ludowa z Orzku i solistka Monika Syryczyńska z zespołem Gang Marcela na Dożynkach 
w Mzurkach gmina Wola Krzysztoporska. 

Źródło: Jan  Skurnica 
 

 
Przed kościołem - 50 rocznica konsekracji kościoła parafialnego w Dłutowie 2007 r. , śpiewa Monika Syryczyńska. 

Źródło: Jan  Skurnica 
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Ślądkowice - Dożynki Gminne w Ślądkowicach w 2001 roku kapeła: Czesław Skrzydłowski, Sławomir Parteka, Mirosław 
Kwaśniewski, Dariusz Glapiński i Jan Skurnica.Zespół Śpiewaczy KGW z Orzku: Bożena Janeczek, Barbara Skurnica, 
Wiesława Seliga, Stanisława Seliga, Urszula Kimla. 

Źródło: Jan  Skurnica 
 

 
Tążewy - Dożynki Gminne 2013 r. - Kapela i klarnecistka Martyna Socha. 

Źródło: Jan  Skurnica 
 
 

 
X spotkania folklorystyczne w 2011 r.  - Kapela i skrzypaczka Karolina Adamkiewicz. 

Źródło: Jan  Skurnica 
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Wojewódzkich z udziałem wicepremiera Romana Jagielińskiego i wojewody piotrkowskiego 

Stanisława Witaszczyka we wsi Orzk dnia 20 września 1996 roku. 

Od roku 1997 kapela brała udział w różnych przeglądach i festiwalach wszędzie zdobywając 
czołowe lokaty. W zależności od potrzeb kapela występowała w kategorii kapel 
autentycznych lub stylizowanych. Reprezentuje region sieradzki. W roku 2003 na Festiwalu 
Ogólnopolskim w Kazimierzu Dolnym kapela ludowa z Orzku zdobyła I nagrodę, również            
w tym samym roku wystąpiła na Dożynkach Prezydenckich w Spale.  
W roku 2007 na wniosek Wójta Gminy Grażyny Maślanka-Olczyk dwóch członków kapeli: 
Czesław Skrzydłowski (skrzypek) i Jan Skurnica (akordeonista) zostało odznaczonych  
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową � Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. 
W roku 2008 i 2013 Kapela ludowa z Orzku wraz z zespołem śpiewaczym KGW z Dłutowa      
w ramach wymiany kulturalnej występowała na Węgrzech.  
Kapela współpracuje aktualnie z dwiema młodymi instrumentalistkami: Karoliną 
Adamkiewicz (skrzypce) i Martyną Socha (klarnet). 
Z kapelą występują również dwie solistki: Monika Syryczyńska i Maria Socha. 
Kierownikiem Kapeli ludowej z Orzku jest od początku Jan Skurnica (akordeon).              
Pozostali członkowie to: 
Mirosław Kwaśniewski � klarnet (saksofon) 
Michał Larczyński � trąbka 
Dariusz Glapiński � bębenek ze stalką. 

Źródło: Jan  Skurnica 
 
 

� Orkiestra Dęta z Dłutowa � uświetnia swoimi występami uroczystości kościelne, święta 
państwowe i imprezy plenerowe. Jest również obecna na różnego typu wydarzeniach 
kulturalnych i rozrywkowych poza Gminą Dłutów. W 2013 roku brawurowo wykonała 
półgodzinny koncert, od muzyki należącej do standardów orkiestr dętych poprzez aranżacje 
klasyki rock`n`rolla po utwór ze ścieżki dźwiękowej z filmu �Piraci z Karaibów�. 

Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie 
 
 

 
Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie 
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TWÓRCY LOKALNI: 
 
Danuta Frankiewicz (kwietnikpolski@gmail.com) 
Zajmuje się rękodziełem, wykonuje kompozycje z suszonych kwiatów polnych i ogrodowych. 
Ozdabia nimi kartki okolicznościowe, ramki na zdjęcia, a nawet słoiczki i inne naczynia. 
Chętnie prezentuje efekty swoich dokonań podczas lokalnych imprez okolicznościowych. 

Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie 
 

   
Źródło: LGD Dolina Grabi 

 

        
Źródło: LGD Dolina Grabi 

 
 
Małgorzata Grałka  
(e-mail: malgorzatagralka@wp.pl, blog:www.gosia-tocolubie.blogspot.com) 
Zajmuje się szydełkowaniem, tworzy artystyczną biżuterię, ozdoby okolicznościowe, zajmuje 
się też papierową wikliną, która odpowiednio wykorzystana daje drugie życie przedmiotom 
codziennego użytku np. doniczkom. 

Źródło: www.gosia-tocolubie.blogspot.com 
 

                       
Źródło: LGD Dolina Grabi 
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GMINA DOBROŃ  
 
 
� GMINNY OŚRODEK KULTURY  

ul. Witosa 1a, 95-082 Dobroń, tel. 43 677 20 34 
e-mail: gok.dobron@interia.pl, info@gok-dobron.pl 
www.gok-dobron.pl 

 
ZESPOŁY: 
� Orkiestra Dęta � zespół o wyjątkowo bogatej historii i tradycjach. 
Orkiestra uczestniczy w licznych uroczystościach kościelnych i państwowych na terenie 
Gminy, powiatu i województwa. Od 1946 roku uczestniczy regularnie w obchodach Święta 
Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Regularnie bierze udział w przeglądach, 
konkursach i festiwalach. Dyrygentem orkiestry jest Mirosław Klepaczka. 

Repertuar obejmuje wiele gatunków muzycznych: marsze, pieśni okolicznościowe, 
utwory taneczne. Szczególnym wyróżnieniem dla członków dobrońskiej orkiestry był fakt 
zaproszenia jej do uczestnictwa w powitaniu na Jasnej Górze Ojca Świętego � Jana Pawła II 
podczas jego pierwszej pielgrzymki do kraju w 1979 roku oraz zasilenie składu 320-osobowej 
orkiestry, która uczestniczyła w uroczystościach na Lublinku, podczas wizyty Ojca Świętego 
w dniu 13 czerwca 1987 roku. 

 

 

Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 
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Liczne sukcesy orkiestry nie byłyby możliwe bez współpracy z wybitnymi fachowcami 
pracującymi od 1955 roku. Kolejno kapelmistrzami orkiestry byli: Stanisław Bartosik, 
Mikołaj Stanisławski, Aleksander Matuszyński, Władysław Gębicki, Kazimierz Szczepański. 

Szczególnym optymizmem może napawać fakt, że ewidentnie nie grozi orkiestrze 
zaprzestanie działalności ze względu na brak nowych kandydatów. Grają dziś przedstawiciele 
już piątego pokolenia członków � założycieli orkiestry, co najlepiej świadczy o jej trwałej 
pozycji i znaczeniu dla lokalnego życia kulturalnego. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń, www.zpit.dobron.eu 

 
 
� Zespół Pieśni i Tańca �Dobroń� 
Bogaty repertuar �Dobronia� wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, 
krakowskiego, kujawskiego, opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, śląskiego, tańce 
górali żywieckich, beskidzkich, podhalańskich, widowiska regionalne �Siemieniec�, �Wesele 
sieradzkie� oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek. 

Zespół prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów Europy, m.in.  
w Niemczech, Austrii, byłym ZSRR, byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, 
Serbii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, we Francji, Włoszech, na Węgrzech, Sycylii oraz  
w Korei Północnej. 
 
 

  

Foto: A. Dominiak                                                                   Foto: A. Dominiak 
 

  

Foto: A. Dominiak                                                                    Foto: A. Dominiak 
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Foto: A. Dominiak                                                                     Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 

 
 
Skład zespołu tworzą mieszkańcy Dobronia i pobliskich miejscowości. Tradycja 

wspólnego tańca przechodzi z pokolenia na pokolenie. Najmłodsi uczestnicy �Dobronia� to 
już trzecie pokolenie tancerzy. Instruktorzy: Marlena Prusisz, Stanisław Wojtczak, Janusz 
Kaźmierczak, Kamila Zastróżna. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń 
 
 
� Zespół wokalny �VOLARE�  
Repertuar zespołu obejmuje przeboje muzyki rozrywkowej, biesiadnej, sięga też do pieśni 
religijnych, uczestniczy w wielu imprezach okolicznościowych, koncertach i przeglądach. 
Zespół prowadzi: Piotr Koper. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń 
 

 

Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 

 
 
� Towarzystwo Śpiewacze �Lutnia�  
Towarzystwo powstało w 1886 r. z inicjatywy księdza Walentego Mruka, dziedzica 
Zygmunta Kellera oraz braci Antoniego i Wojciecha Kabzów. Liczyło 30 członków. 



15 
 

Chór uczestniczył w Jubileuszowej Mszy Św. 40-lecia Kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa  
dr Adama Lepy transmitowanej dla TV POLONIA (2002 r.), brał również udział w Mszy św. 
transmitowanej z lokalnego kościoła dla TV POLONIA w dniu 8 lutego 2009 r. 

W dniu 6 sierpnia 2009 r. uczestniczył w uroczystościach związanych z nadaniem J. E. Ks. 
Biskupowi dr Adamowi Lepie Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń. 

Chór brał również udział w obchodach 230. rocznicy erygowania parafii Św. Wojciecha  
w Dobroniu. Uroczystą Mszę Św. w dniu 30 maja br. celebrował J. E. Ks. Abp. dr Władysław 
Ziółek � Metropolita Łódzki. 

 

  

Foto: A. Dominiak                                                                      Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 

W dniu 16 stycznia 2011 r. świętowano 125-lecie działalności Towarzystwa 
Śpiewaczego �LUTNIA�. Uroczystą Mszę Św. w kościele św. Wojciecha w Dobroniu 
celebrował J. E. Ks. Biskup dr Adam Lepa. Chór �LUTNIA� śpiewał kolędy przy 
akompaniamencie 10-osobowego zespołu muzycznego. 

22 stycznia 2012 r. brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym w kościele  
pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. 

Obecnie chór prowadzi organista Pan Piotr Koper. 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń 

 
� Zespół taneczny �FRESH MOVE� 
Działa od października 2012 r. Prezentuje układy taneczne w stylu hip-hop. Działają dwie 
grupy zespołu: młodsza � F1 oraz starsza � F2. 
Zawodniczki Zespołu FRESH MOVE pod okiem Pani Katarzyny Krysztofiak wzięły udział  
w Otwartych Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Europy w Tańcu Sportowym. Zawody 
odbywały się dwa dni 20 i 21 kwietnia 2013 r. w Łodzi. 
W Otwartych Mistrzostwach Europy w kat. Hip Hop solo juniorzy  liga B wzięły udział 
Kinga Otomańska i Anna Krzysztofik. Dziewczęta wywalczyły miejsca w finale: Kinga � 
miejsce 4, Ania � miejsce 1. 
Wielki sukces w Mistrzostwach Europy odniósł również duet Anny Krzysztofik i Karoliny 
Lewandowskiej. 
Zawodniczki startowały w Ekstraklasie kat. Hip Hop junior, zajmując w finale miejsce 9. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń 
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Foto: A. Dominiak                                                                      Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 

 

� Grupa artystyczna Ldzań-Grabia 
Grupa składa się z miłośników fotografii, plastyki, poezji, rzeźby, przyjaciół nad rzeką 
Grabią. 
Artyści utrwalają w swych pracach historyczny i codzienny wizerunek Ldzania. Ich prace 
ukazują przyrodę, naturę w swych najpiękniejszych fragmentach, szczegółach. Członkowie 
grupy Ldzań-Grabia to pracownicy różnych profesji, nauczyciele, naukowcy, osoby związane 
ze środowiskiem aktorskim. Łączy ich wspólna myśl � aby dzielić się z innymi swoją 
wyobraźnią i wrażliwością. Grupa Ldzań-Grabia ma charakter otwarty, zaprasza wszystkich 
chętnych, którzy posiadają swój dorobek artystyczny. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Dobroń 
 
 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRONIU 

ul. W. Witosa 1A, 95-082 Dobroń 
e-mail: gok.dobron@interia.pl, gbp_dobron@wp.pl  
tel. 43 677 20 34, 43 677 25 35 

 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRONIU,  
� FILIA W CHECHLE DRUGIM 

ul. Lipowa 1, 95-082 Dobroń 
tel. 43 677 22 51, fbp_chechlo@interia.pl 

 
TWÓRCY LOKALNI: 
 
Donata Lesińska  
(tel. 43 675 41 55, 601 384 843, www.donatalesinska.pl, e-mail: donata.lesinska@onet.pl) 
Zajmuje się głównie ceramiką, malarstwem, literaturą i wikliną. Artystka ma w swoim 
dorobku wiele wystaw. Swoją wiedze i pasje przekazuje innym. Prowadzi warsztaty 
ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Źródło: www.donatalesinska.pl 
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Źródło: Donata Lesińska 
 

   

Źródło: Donata Lesińska 

 

   

Źródło: Donata Lesińska 

 

  
Źródło: Donata Lesińska 
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Źródło: Donata Lesińska 

 
 
Barbara Hasiuk-Luter (tel. 607 031 110) 
Używa różnych technik plastycznych. Wykonuje magiczne i misterne wycinanki tworzone na 
wzór grafiki, które podkreślają niezwykłą wyobraźnię ich autorki. Swoje prace wystawiała  
w wielu galeriach i muzeach. 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 

                                                                

Źródło: Barbara Hasiuk-Luter 
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Źródło: Barbara Hasiuk-Luter 

 
 

                           

Źródło: Barbara Hasiuk-Luter 
 
 
 

 
Tomasz Krawczyk  (tel. 512 688 513, e-mail: maslok@vp.pl) mieszkaniec Dobronia, 
urodzony w Łasku w 1987 r. Studiował na ASP   im.  Władysława Strzemińskiego w Łodzi  
na wydziale malarstwa i grafiki w latach 2008 -2013,  w pracowni malarstwa prof. Ryszarda 
Hungera w latach 2008 - 2010 oraz pracowni I "Otwarta księga"  prof. Andrzeja M. Bartczaka   
w latach 2010- 2013.   Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                    
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Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i astronomią.  Autor wystaw indywidualnych  
i zbiorowych m.in. w Dobroniu. 

Źródło: Tomasz Krawczyk, GOK w Dobroniu 

 

 

Samotność, Babcia nr. 5, olej, płótno, wym. 180x210cm, 2011 r. 
Źródło: Tomasz Krawczyk 

 
 

 
Przejście dla pieszych, czerwone światło, olej, płótno, 220x412cm, 2012 r. 

Źródło: Tomasz Krawczyk 
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Wnętrze, olej, płótno, 282x195cm, 2010 r. 

Źródło: Tomasz Krawczyk 
 

 
Kobieta w bieli, olej, płótno, 140x150cm, 2008 r. 

Źródło: Tomasz Krawczyk 
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Przeczucie, portret rodziców, olej, płótno, 190x210cm, 2010 r. 

Źródło: Tomasz Krawczyk 
 

 

 
Pan Janek, gips patynowany, wym. ok. 160x50x60cm, 2013 r. 

Źródło: Tomasz Krawczyk 
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Bogdan Prusisz ur. 08.04.1968 r. Mieszkaniec Dobronia jest fotografem i poetą  
z zamiłowania. Fotografią zajmuje się od 1990 roku. Z zebranych prac powstały ekspozycje: 
�Dzieci w obiektywie�, �Moje odloty� � fotografie ptaków, �Obiektywem malowane� �
fotografie kwiatów, �Złap wiatr� � zdjęcia wiatraków, �Ptaki � reaktywacja�  
(w przygotowaniu wystawa �Żyj kolorowo� � motyle, owady). Prace artysty prezentowane 
były na indywidualnych wystawach m. in. w Domaniewicach, Bolimowie, Popowie, Głownie, 
Łowiczu, Dobroniu. Jego zdjęcia wisiały również w Łodzi w Pałacu Poznańskich, Muzeum 
Kinematografii i Porcie Łódź. Porusza się w kręgu Łódzkiego Związku Fotografów Przyrody, 
uczestniczy w działalności artystycznej �Grupy Grabia�, jego zdjęcia można było oglądać  
w projektach: �Drzewa rzeki�. �Woda� i �Nie czyń drugiemu��, a także w ramach programu 
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej �Kolory Polski�.  Zdjęcia Bogdana Prusisza 
zostały też umieszczone w katalogu pt. : �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości�, a także  
w zbiorze wierszy pt.: �Paprochy�, na stronie internetowej Gminy Dobroń, i GOKu  
w Dobroniu.    
 

 
Źródło: Bogdan Prusisz 

 
 

Bogdan Prusisz od roku 1998 zajmuje się pisaniem wierszy (zwanych przez samego autora 
�wierszydłami�). Po dziesięciu latach pisania 01.07.2008r dla przyjaciół i bliskich wydał 
zbiór poezji pt. �Paprochy�. Organizuje też wieczory autorskie z pomocą znajomych między 
innymi  �Kobieta i mężczyzna na sinusoidzie�, (z Malwą Blum), �Bajadrianki� (z Malwą 
Blum, a także Anetą i Natalką Wolanowskimi) i �Obłędy� w którym czynnie uczestniczyli 
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bliscy autora. Bajka o Broniu dostępna na stronie internetowej Gminy Dobroń. Niżej kilka 
wierszy z tomiku �Herezje�, który zostanie wydany 01.07.2018 roku. Rzeczy starsze  
w �Paprochach�   
 Kontakt: tel. 517-544-047, e-mail: bogdanprusiszbip@wp.pl   

Źródło: Bogdan Prusisz 

 
 

   
�Kwiaty w akwareli� 

Źródło: Bogdan Prusisz 
 

W (U) S T Ę P                                                   
Krzyczę głośniej, proszę ciszej,                                  
Z deszczem lecę, gdzieś pod rynnę,                     
Błysnę jakimś chorym rymem,                           
Siedzę sobie wiersze piszę:                                 
O miłości, której nie mam,                 
Czasem o czymś do zjedzenia,                                
O paleniu, o siusianiu,                                            
O krasnalach, zimnym draniu.                                
Złapię słowo, urwę pół,   
Z góry robię ciemny dół,                                             
Tworzę zlepek z kilku słów,                                     
By rąbek tajemnicy spruć.                                            
Zedrę maskę z przyjaciela,                                      
Czarne w białe chyżo zmieniam,                             
Niebosiężne bzdury piszę, 
Wiem, co świnia ma w korycie, 
Wbiję ćwieka pijakowi,                                           
Potem w dal, ku zachodowi... 
Zajrzę księdzu pod sutannę,                                     
Z igły widły, z balii wannę...                                    
Co mnie boli, gdzie mnie strzyka                                    
Znajdziesz  to w moich wierszykach.                       
  
 
W O L N Y  T Y . . .B E T 
Me niebo tak daleko... Od słońca sufit dzieli,  
Więc zwijam się, ja więzień w pustej i zimnej celi. 
Me myśli sił nie mają żeby marzenia tworzyć. 
Wciąż czuję się, jak zwierzę w kolczatce, lub obroży. 
Moich współtowarzyszy już dawno w pęta wzięli. 
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Na razie mnie nie dręczą, lecz wiem: Nie zapomnieli. 
Już lodowaty prysznic zabija chęć do życia. 
W torturach nieustannych spokoju obietnica.  
Znów miażdżą moje palce - wgniatają bliżej ziemi. 
Już tylko oczy krzyczą - wszak język mi obcięli. 
Na nogach nie ustoję, gdy pięty wciąż się żarzą. 
Krwawym tylko wspomnieniem, co wcześniej było twarzą. 
Masakra - jedno słowo określa stan mej duszy. 
Naprawdę muszę umrzeć, by twe sumienie ruszyć? 
  
  
MIŁOŚĆ JEST ŚLEPĄ WRONĄ 
Niebo, swoim błękitem cofa mętlik mej głowy. 
Słońca jasne promienie kołem są ratunkowym. 
Ptaków śpiew delikatną o poranku symfonią. 
Krople rosy na kwiatach powalają swą wonią. 
W lekkim mchu na posłaniu... baldachimem jest las.  
Strumyk szemrze cichutko przepływając, jak czas. 
Ciało z duszą pod rękę. Głowa z sercem w ekstazie. 
Usta szepczą: "Na zawsze..." Szatan wrzeszczy: "Na razie!" 
Czarne niebo - błękitem. Słońca żar - ukojeniem. 
Ptaków śpiew - serenadą. Krople rosy - spełnieniem. 
Mchu poduszka - odlotem. Lasu zieleń - oazą. 
Czasu bieg - hibernacją. Słowa złe - pustą frazą. 
Ciało, dusza i serce - wspólnym głowy skinieniem. 
Nawet kraty stalowe nie są teraz więzieniem. 
Wszystkie zmysły pracują na potęgę radości, 
Byśmy mogli być razem zaplątani w miłości. 
 
  
Ż Y C I E  T O  M U Z Y K A 
Dotarłem tu do skraju dróg. Koniec już w plecy kłuje. 
Rachunek robie w swojej duszy. Niczego nie żałuję. 
Muzyka zawsze we mnie gra, choć czasem pogrzebowa, 
I w tą muzykę, jak w miłość ból powplątywano słowa   
Tak trudno w tekście znaleźć sens, jak w wódce ukojenie. 
Bo niby wolność, niby pokój, a war trwa i więzienie. 
Więc każde z słów rozbieram w snach we własny wrzucam sos 
Tonę we łzach w poduszkę łkam znalazłem w nich swój los. 
    
Dotarłem tu do skraju dróg, lecz koniec jest początkiem. 
Jak prządka sprawnie wiąże nić osnowę łącząc z wątkiem. 
Muzyka zawsze we mnie gra, pozwala podnieść głowę.  
Serce napełnia mi otuchą sącząc słowo za słowem. 
Niczym orzeźwiający potok w upalne popołudnie, 
W tekście próbuję znaleźć sens i znów się robi cudnie. 
Więc każde z słów rozbieram w snach, jak piękną białogłowę. 
Już uleciały: szpetne, złe. Dziś tworzę dobre, nowe! 

Źródło: Bogdan Prusisz 
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Fotki nagrodzone w konkursie Łódzkiego Zoo 

Źródło: Bogdan Prusisz 
 

   
Fotki z książki �Paprochy� 

Źródło: Bogdan Prusisz 
 

 
 

Wanda Gaweł  (tel. 517 544 047, e-mail:bogdanprusiszbip@wp.pl) 
Artystka ludowa. Jej pasja jest m.in. haft, wycinana, zdobnictwo wnętrz. Za swoje prace 
otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in.: I nagrodę Ministerstwa Kultrury i Sztuki w roku 
1971, I nagrodę w konkursie :Sztuka ludowa regionu sieradzkiego: w roku 1972. 

Źródło: �Dolina rzeki Grabi  � rzeka możliwości� 

 
 

   
Źródło: Bogdan Prusisz 
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Źródło: Bogdan Prusisz 

 

 
Źródło: Bogdan Prusisz 

 
 
 
 

Karolina Kruk  (tel. 728 318 616,  e-mail: carlacorvino@gmail.com) 
Obecnie (2013 r) uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach. Pierwsze kroki  
w rysowaniu stawiała już jako kilkuletnia dziewczynka. �W chwili gdy po raz pierwszy 
wzięłam kredkę do ręki � rozpoczęła się moja przygoda z poszukiwaniem najlepszego sposobu 
wyrażania siebie� � mówi o sobie. Eksperymentuje z różnymi technikami malarskimi, 
chociaż najchętniej rysuje ołówkiem. Obecnie wykonuje też prace na zamówienie. 

Źródło: Karolina  Kruk 
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Źródło: Karolina  Kruk 

 

     
Źródło: Karolina  Kruk 

 
 
 

  
Źródło: Karolina  Kruk 
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Źródło: Karolina  Kruk 

 
 

 

    
Źródło: Karolina  Kruk 
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GMINA DRUŻBICE 
 
 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRUŻBICACH 

Drużbice 20, tel. 44 631 15 93  
e-mail: olejnika@poczta.onet.pl 

 
ZESPOŁY: 
� Orkiestra Gminna �Suchcice i okolice�  
Orkiestra uświetnia uroczystości gminne, strażackie i kościelne i z powodzeniem promuje 
Gminę poza granicami powiatu. Największe osiągnięcia to: II miejsce na przeglądach  
w Michałowicach i Bełchatowie, również II miejsce na Małopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych oraz wyróżnienia w Kleczewie i Mzurkach.  
 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

 
Obecnie kapelmistrzem jest Mateusz Cieślak � absolwent szkoły muzycznej II stopnia  
w Piotrkowie Trybunalskim, zaś członkami orkiestry są mieszkańcy gmin Drużbice, Grabica, 
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Bełchatów, Wola Krzysztoporska, a także uczniowie szkół muzycznych z Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach 

 
� Zespół Ale Babki 
Działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. Zespół stanowią Panie oraz 
towarzyszący im 3 osobowy męski zespół muzyczny. Grupa ma w swoim repertuarze m.in. 
pieśni biesiadne i rozrywkowe. Grupa swoimi występami uświetnia wiele lokalnych 
uroczystości. Zespół Ale Babki podczas V Przeglądu Pieśni i Tańca w Mzurkach w 2012 roku 
zajął II miejsce. 
 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

 
 
Za całoroczną działalność artystyczną w roku 2012 zespół otrzymał dyplom uznania i nagrodę 
finansową od Starosty Powiatu Bełchatowskiego. Koło Gospodyń Wiejskich i Gminne 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach również dołożyło się do otrzymanych 
wyróżnień i dokonało zakupu potrzebnego podczas występów sprzętu muzycznego. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach 

 
 
� Dziecięcy Zespół Folklorystyczny 
Działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. Swoimi występami uświetnia wiele 
lokalnych uroczystości. Zapraszany jest tez do udziału w imprezach poza rodzimą gminą. 
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Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

 
Debiutował podczas II Przeglądu Pieśni i Tańca w Mzurkach (w roku 2009) i zajął II miejsce. 
W 2012 r. na tym samym festiwalu również zajął II miejsce. 
Występował podczas konkursu o statuetkę Folk-Nuty imprezie towarzyszącej warsztatom 
�Smaki Ziemi Łódzkiej�. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach 

 
 
TWÓRCY  LOKALNI: 
 
Agnieszka Adamczyk  (tel. 513 194 677,  e-mail: nikandra16@o2.pl ) 
Zajmuje się: haftem, koronką artystyczną i artystycznymi pracami szydełkowymi oraz inne 
techniki rękodzielnicze. Jest samoukiem, tworzy dla przyjemności i dla znajomych, czasami 
prezentuje swoje dzieła na wystawach towarzyszących Kołu Gospodyń Wiejskich. Ostatnio 
wystawiała swoje prace m.in. na dożynkach Gminy Bełchatów 2011 w Emilinie. 

Źródło:  Agnieszka  Adamczyk 
 

Patrycja Adamczyk  (tel. 534-559-455,  e-mail: patrycjaada@o2.pl,  
strona: https://www.facebook.com/pages/Szuflada-Art-Design/565988050107541 ) 
Studentka ASP Łódź, w specjalizacjach: projektowanie ubioru, druk unikatowy, innowacyjny 
obiekt z dywanem i gobelinem oraz medium papier. Projektuje rzeczy użytkowe do wnętrza 
jak i ubiór. Zajmuje się również malarstwem, rysunkiem, rzeźbą oraz obiektami 
przestrzennymi. W wolnych chwilach tworzy dekoracje, zaproszenia okolicznościowe. 
Wszystkie prace publikuje na stronie facebook: Szuflada Art. & Design. 

 Źródło:  Patrycja Adamczyk   
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Jan  Gajda  (Podstoła 46, 97-403 Drużbice,  tel. 44 6313153)  
Rolnik i strażak z Podstoły. Tworzy m.in. obrazy na drewnie � wypalane na desce, niektóre 
prace są lakierowane. W pracach przeplatają się motywy abstrakcyjne z realnymi. Dzieła 
prezentowane były m.in. na gminnych uroczystościach i na wystawie zbiorowej  
w Bełchatowie. 

Źródło: Jan Gajda 

 

GMINA ŁASK 
 
� ŁASKI DOM KULTURY 

ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 
tel. 43 675 37 13, tel./fax 43 675 54 84  
e-mail: laskidomkultury@poczta.fm 
www.laskidomkultury.pl 

Łaski Dom Kultury już od ponad 50 lat prowadzi działalność kulturalną na terenie Łasku oraz 
w okolicach. Szczególny nacisk jest kładziony na amatorski ruch artystyczny. Działalność 
ŁDK obejmuje wszystkie grupy wiekowe, tzn. dzieci, młodzież i dorosłych, a także osoby  
w wieku emerytalnym. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia związane ze śpiewem, tańcem, 
plastyką, grą teatralną czy muzyką. 
Na terenie Łaskiego Domu Kultury działa również Łaskie Towarzystwo Kulturalne. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

Zespoły działające przy ŁASKIM DOMU KULTURY:          
 

Zespół Teatralny �Wejście Ewakuacyjne� (instruktor � Elżbieta Wojtacka-Ślęzak) 
Zespół stanowi kilkunastoosobowa grupa  osób w wieku od 12 do 20 lat.  Uczą się, studiują  
i jednocześnie bawią się w teatr. Elżbieta Wojtacka-Ślęzak � instruktor, mówi o tych 
spotkaniach, że często są naprawdę �wejściem ewakuacyjnym� dla młodych ludzi, bowiem 
odreagowują oni tutaj swoje stresy, spędzając czas tak jak lubią.  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 
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Wymyślają zwariowane sytuacje, które w większości gestem i  ruchem (z założenia jest to 
teatr ruchu), czasami słowem  przekazują publiczności.  Była już walka dobra ze złem  
w spektaklu fantasy pt, �Mag�, były kłopoty z narkotykami � �Bilet� (przepustka na tamtą 
stronę),  kłopoty z dziećmi � �To co najdroższe�, klasyka � �Pani Twardowska�, mieszanie 
pojęć i stylów w żarcie scenicznym pt. �Romeo i Julia czyli przypadki śpiącego 
zamiatacza�,  kolejny spektakl - �Żertwa� - to opowieść oparta na  prasłowiańskich mitach  
i wierzeniach. Wiele z tych przedstawień zdobyło nagrody na różnych festiwalach  
i przeglądach.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Grupa Teatralna Pospolite Ruszenie (instruktor � Elżbieta Wojtacka-Ślęzak) 
Grupa Teatralna �Pospolite Ruszenie� działa w Łaskim Domu Kultury od maja 1993 roku. 
Głównym jej trzonem są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  
w Łasku. Członkowie tej grupy �ruszają do boju� dwa razy do roku aby przygotować 
spektakle na kolejne rocznice obchodów: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania  
przez Polskę Niepodległości. Zadaniem spektakli jest przedstawienie młodym pokoleniom 
istotnych wydarzeń z historii Polski oraz przybliżenie historycznych obyczajów na podstawie 
klasycznych  komedii   Aleksandra   Fredry.   Pomysłodawczynią  i  jednocześnie   reżyserem  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
spektakli tworzonych przez to szczególne grono młodych artystów jest Elżbieta Wojtacka-
Ślęzak, a od początku istnienia zespołu scenariusze pisze pan Zdzisław Wegenko.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Międzypokoleniowa Grupa Teatralna (instruktor � Elżbieta Wojtacka-Ślęzak) 
Powodem powstania grupy był scenariusz, który Łaski Dom Kultury otrzymał od pana 
Jarosława Borszewicza, jako prezent na 55 lecie działalności. Czas był odpowiedni do 
przygotowań jubileuszu, chętnych zgłosiło się sporo, powstał więc spektakl noszący tytuł 
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Łaski Bez, w którym zagrało ponad 30 mieszkańców naszego miasta w wieku od 6 do 76 lat 
(trzy pokolenia).  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 

Aktorzy amatorzy musieli nauczyć się tańczyć i śpiewać, uczyć się dykcji  
i ruchu scenicznego a przede wszystkim musieli zniwelować barierę wieku. Udało im się to 
znakomicie, co zaowocowało jubileuszową premierą w listopadzie 2011 roku i owacją na 
stojąco. Spektakl wystawiano jeszcze kilkakrotnie i zawsze cieszył się powodzeniem. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Zespół tańca nowoczesnego �WENA� (instruktor � Joanna Juźwin) 
 Obecnie w  skład zespołu wchodzą trzy kilkunastoosobowe grupy. Wena bierze udział  
w wielu konkursach tańca w całej Polsce, a także uświetnia swoimi występami lokalne 
imprezy kulturalne. Na przeglądach zdobywa czołowe miejsca. Członkowie pierwszego 
składu zaczynali jako dzieci. 
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 
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 Teraz są studentami, a na ich miejsca wchodzą młodsi pasjonaci. Doskonalą oni podstawy 
tańca nabyte w zespole przygotowawczym, który również prowadzi pani Joanna Juźwin. 
Członkowie �Weny� wiedzą, że taniec to nie tylko przyjemność, ale również ciężka praca  
z własnymi słabościami. Trud jednak zawsze się opłaca. Daje bowiem satysfakcję, której 
niczym nie da się zastąpić. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Grupa taneczna Łaskie Tango (instruktor  � Marek Wróbel) 
Grupa taneczna Łaskie Tango powstała nie tak dawno, bo w roku 2009. Należą do niej ludzie 
dorośli, dla których taniec towarzyski jest pasją i przygodą. Swoją przygodę z tańcem 
rozpoczęli pod okiem Marka Wróbla od tanga argentyńskiego. W chwili obecnej tańczą różne 
tańce towarzyskie, a swoje umiejętności prezentują szerszej publiczności tańcząc do muzyki 
granej przez Łaską Orkiestrę Dętą.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 

 
Grupa taneczna Łaskie Tango 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
 
Zespół wokalno-taneczny �Elfiki� (instruktorzy: Edyta Jakubczak - choreograf  Tomasz 
Twardowski - muzyk) 
 Obecnie istnieją dwie grupy, z których każda liczy około 20 osób. W trakcie zajęć           
dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w kierunku śpiewu i tańca.  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 



37 
 

Od grudnia 2008 r. �Elfiki� corocznie biorą udział w Widowisku Bożonarodzeniowym. 
Śpiewają kolędy i pastorałki, wcielają się w role aniołków (i nie tylko aniołków) wdzięcznie 
prezentując nabyte umiejętności.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

Grupa wokalna  �Spółka z o.o�  (instruktor � Krzysztof Straburzyński)   
Studio Piosenki �Spółka z o.o.� � pierwotnie działało jako Dziecięcy Zespół Wokalny 
�Paulina i spółka�, ale dzieci stały się młodzieżą i taka nazwa przestała być adekwatna do 
wieku wokalistów.  Śpiewają od 1999 r.  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Śpiewając solo,  w duetach i zespołowo dziewczęta zdobywały nagrody i wyróżnienia.  
W miarę upływu czasu i umiejętności zmieniły się upodobania muzyczne grupy. 
Obecnie kilkuosobowa  grupa śpiewa blues i jazz, ale to dopiero początki uprawiania tego 
typu muzyki.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Grupa Literacka �Na Progu� (opiekun grupy � Zdzisław Wegenko) 
"Na Progu" to nazwa Grupy Literackiej działającej w Łaskim Domu Kultury już od  
1989 roku. Grupa ta, a właściwie jej opiekun, pan Zdzisław Wegenko (polonista i poeta), 
przygarnia młodych ludzi, którzy chcą podzielić się z innymi swoimi myślami.  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 
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Młodzi wiekiem, zawsze stoją �na progu� twórczości poetyckiej.  Wiosną i jesienią ukazują 
się efekty tych wielogodzinnych dyskusji i przemyśleń � zeszyty poetyckie � w których 
przedstawiane są dzieła młodych poetów.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Kabaret Seniora �Rydz� (instruktor � Krzysztof Straburzyński)  
Kabaret Seniora �Rydz� istnieje od 1995 roku. Seniorzy przychodzą na próby, bo chcą i lubią 
śpiewać, występować na scenie, lubią swoje towarzystwo, znają się przecież od dawna. 
Często wyjeżdżają na konkursy i przeglądy amatorskiej twórczości seniorów, a także 
zapraszani są do zaprzyjaźnionych placówek w innych miastach.  
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Razem ze swoim instruktorem, Krzysztofem Straburzyńskim  tworzą sceniczne programy 
autorskie, w których, między innymi, obśmiewają polską rzeczywistość. Dzięki takim 
przedstawieniom jak: �Polityka i miłość�, �Lekarze bez granic�, �Piknik country�, �Pazerne 
Krasnoludy�, �Babska mafia�, �Król kłamczuszek� czy �Donald i muszkieterowie� i wiele 
innych,  seniorzy udowodnili, że potrafią śmiać się z siebie i ze starości, tym bardziej, że sami 
wcale nie czują się starzy. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Zespół S`Crew (instruktor � Sebastian Krupa) 
Sebastian Krupa �Seba� � tancerz, choreograf, założyciel i instruktor grupy "S'crew", laureat 
głównej nagrody �Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca, Łódź� 2008 i 2009 r. Współpracuje  
i współpracował z wieloma czołowymi zespołami tanecznymi z Polski i zagranicy.  
Uczestnicy zajęć grupy S'crew poza zajęciami programowymi mają dodatkowe możliwości 
rozwoju. 
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Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Regularnie w ciągu roku odwiedzają ich inni instruktorzy, uczestnicy programu �You Can 
Dance�, podczas organizowanych specjalnie dla nich warsztatów tanecznych oraz 
pojedynczych lekcji.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
Łaska Orkiestra Dęta � mimo różnic wieku, członkowie orkiestry znakomicie 
porozumiewają się ze sobą, bo połączyła ich wspólna pasja muzykowania, która daje wiele 
radości. Repertuar orkiestry jest bardzo różnorodny, poprzez marsze i pieśni patriotyczne, 
nadające się do uświetnienia wszelkich uroczystości, standardy jazzowe, muzykę pop, 
ciekawe opracowania muzyki poważnej do koncertowo wykonywanej muzyki tanecznej. 
Dyrygentem jest Maciej Borowiecki. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY FILII ŁASKIEGO DOMU KULTURY W KOLUMNIE 
Chór �Echo Leśne�  (instruktor � Bożena Kluch) 
To zespół dorosłych artystów amatorów bardzo zaangażowanych w swoją pasję, którą jest 
śpiewanie. Skupieni są w filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie. Uświetniają swoimi 
występami wiele imprez i uroczystości. Biorą udział z sukcesami w spotkaniach i przeglądach 
amatorskich zespołów seniorów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim a także krajowym. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 

 
Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
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Dziecięcy zespół wokalno-taneczny Crazy Flash 
Instruktorzy : Małgorzata Archman i Piotr Zuwald)   
W zespole tańczy i śpiewa 40 dzieci w wieku 5 do 8 lat. Zespół ma bogaty program wokalno-
taneczny i chętnie występuje przed publicznością. 

Źródło: Łaski Dom Kultury 

 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
 
Zespół taneczny hip hop P`Kaisor  (instruktor � Natalia Kaciupska) 
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 
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Studio wokalne KoLuMna (instruktor � Piotr Zuwald) 
 

 
Źródło: Łaski Dom Kultury 

 
 
 

� BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO 
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask 
tel. 43 675 23 99 
www.biblioteka.lask.pl 

 
 
� IZBA MUZEALNA PN.  MUZEUM HISTORII ŁASKU 

ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask 
Powstało w czerwcu 1997 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i bibliotekarzy. 
Wchodzi dziś w skład Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego i mieści się  
w pomieszczeniach piwnicznych książnicy. 

Placówka ma charakter regionalny. Ponieważ prawie wszystkie eksponaty pochodzą  
z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, nie stanowią one jeszcze spójnej 
ekspozycji. Dotyczą jednak historii oraz kultury ziemi łaskiej. 
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Wśród zgromadzonych już eksponatów na szczególną uwagę zasługują dokumenty 
notarialne, stare księgi szpitalne, oryginalne świadectwa cechowe, sztandary z okresu I wojny 
światowej i wiele innych pamiątek kultury materialnej i duchowej, m.in. z okresu zaborów. 
Na uwagę zasługuje zbiór starych fotografii i pocztówek. Powiększając systematycznie swoje 
zbiory, muzeum jest placówką nie tylko dokumentującą, ale i inspirującą dalsze badania 
związane z przeszłością ziemi łaskiej. Muzeum jest przedmiotem dumy wszystkich 
mieszkańców, także tych żyjących dziś w różnych zakątkach kraju, ale związanych  
z miastem nićmi sympatii i miłości. 

 
 

  

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku 

 

  

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku 
 
 

 
Eksponaty poza wartością historyczną spełniają ważną rolę wychowawczą. Muzeum 

odwiedzają dzieci i młodzież szkolna, na tle eksponatów odbywają się popularne w mieście 
lekcje biblioteczne i muzealne. 

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku 
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� STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA �DOLINA RZEKI GRABI�  
ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask 
tel./fax 43 676 21 30 
www.dolinagrabi.pl,  
e-mail: lgd@dolinagrabi.pl 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Stowarzyszenie, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin 
wiejskich Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i gmin 
miejsko-wiejskich Łask i Zelów, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, 
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację  
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

Źródło: www.dolinagrabi.pl 

 
� TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ 

ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, tel. 43 675 35 27 
Celem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej jest krzewienie miłości do miasta Łasku  
i regionu, popularyzacja historii i teraźniejszości oraz związanych z nią wydarzeń i ludzi. 
Towarzystwo upowszechnia też i pielęgnuje miejscowe tradycje i zwyczaje, wspiera 
wszelkiego rodzaju inicjatywy, członków, twórców i animatorów kultury, inspiruje akcje 
społeczne i kulturalne służące rozwojowi miasta i regionu. 

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku 

 
� ŁASKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE  (siedziba: Łaski Dom Kultury) 

ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask, tel. 43 675 37 13 
Łaskie Towarzystwo Kulturalne zapoczątkowało swoją działalność w marcu 1996 r. 
Głównym zadaniem Towarzystwa stała się animacja działań kulturalnych na terenie ziemi 
łaskiej. Towarzystwo sprawuje patronat nad Społecznym Ogniskiem Muzycznym, w którym 
młodzież poznaje techniki gry na różnych instrumentach. W zakres działań Towarzystwa 
wchodzi również gromadzenie środków finansowych celem wspomagania instytucji 
zajmujących się upowszechnianiem kultury i sztuki. Na trwałe w harmonogram imprez 
Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego wpisał się rokrocznie odbywający się Jarmark Łaski.  

Źródło: Łaski Dom Kultury 
 

� POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  
ODDZIAŁ W ŁASKU 

Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 
tel. 609 630 520, 
 e-mail: pttklask@poczta.onet.pl 
www.pttklask.pl 

Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie turystyki kwalifikowanej, 
krajoznawstwa i zaprasza członków i sympatyków Oddziału PTTK w Łasku oraz wszystkich 
preferujących aktywny tryb życia i mających potrzebę poznawania nowych miejsc, do udziału 
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w imprezach turystycznych i krajoznawczych. Zachęca do współpracy i zgłaszania propozycji 
wypraw i wycieczek (kajakowych, pieszych, górskich, rowerowych, marszy na orientację  
i innych imprez). Chętnie widziałoby w swoich szeregach dzieci i młodzież oraz rodziców  
i nauczycieli. 

Źródło: www.pttklask.pl 
 

� KLUB 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU 
Plac Lotników Łaskich, 98-100 Łask 
tel. 43 677 05 28 

Skupia m.in. uzdolnionych, z wieloma pasjami i odnoszących sukcesy młodych ludzi. 
Przykładem mogą być osiągnięcia: 

� W Radomiu w dniach 30�23.03.2013 r. odbył się przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych. Klub 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego zdobył 3 tytuły laureata i 3 wyróżnienia. Teatr tańca �Gothika� 
jako laureat reprezentował będzie Siły Powietrzne na XVI Przeglądzie Form 
Scenicznych Wojska Polskiego w Koszalinie. Wyróżnienie w kategorii poezja 
śpiewana zdobył zespół �Smat�, a w kategorii zespoły rockowe zespół �Red 
Ties And Dobity�. Prace plastyczne otrzymały wyróżnienie w kategorii 
dziecięcej oraz dwa tytuły laureata. 

� W ramach 15. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego Kołobrzeg 
2013 po raz kolejny doceniono młodych artystów reprezentujących Klub 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego, otrzymali oni zaszczytne tytuły laureata, 
wyróżnienia i nagrody.  

Źródło: www.32blot.wp.mil.pl 

 
� CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU 

ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask  
tel./fax 43 676 11 77  
e-mail: plywalnia_lask@wp.pl, 
www.csir.lask.pl  

 
Przedmiotem statutowej działalności CSiR jest: 

� świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,  
� utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
� współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,  
� organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.  

Źródło: Łaski Serwis Samorządowy 

 
Kryta P ływalnia 

ul. Szkolna 2, 98-100 Łask 
tel./fax 43 676 11 77, e-mail: plywalnia_lask@wp.pl  

Obiekt jest czynny codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00�22.00 oraz w soboty  
i niedziele w godz. 11.00�19.00. 
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Pływalnia przystosowana jest do prowadzenia różnego rodzaju zajęć, tj. nauki pływania, 
doskonalenia pływania, rekreacji wodnej, gier i zabaw w wodzie z użyciem różnych 
przyborów, zajęć dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesny system technologiczny 
uzdatniania wody w basenie zapewnia w niecce wodę o stałej temperaturze 28°C oraz 
odpowiedniej jakości kontrolowanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Źródło: Łaski Serwis Samorządowy 

 
� ŁASKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH 

Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 
tel. 502 769 969 
ŁASKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH 
e-mail: bractwo@bractwo.ex2.pl 
HETMAN ŁASKIEGO BRACTWA STRZELCÓW KURKOWYCH 
e-mail: hetman@bractwo.ex2.pl 
WWW.bractwo.ex2.pl 

Jest kontynuatorem zawołania �Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie�. Celem Bractwa jest 
działalność dla dobra kraju, podtrzymywanie tradycji i idei patriotycznych oraz szerzenie 
wartości kulturowych. 

Źródło: www.bractwo.ex2.pl 

 
 
� STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI ŁASKIEJ 

ul. Warszawska 38, 98-100 Łask 
tel. 605 630 380, e-mail: rozwojuziemi@vp.pl 

Obszary działań to m.in: 
- Działalność charytatywna 
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans 
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Źródło: www. rozwojuziemi.pl 

 
 
 

TWÓRCY LOKALNI: 
 

Jadwiga Pokora  (tel. 505 144 664, e-mail: igapokora@op.pl)   
Robótkami ręcznymi zajmuje się od 50 lat. Przez 15 lat uczyła tych robótek kobiety z terenu 
gminy. Po przejściu na emeryturę poświęciła się koronce artystycznej (koronka brugijska, 
klockowa, irlandzka, szydełkowa).  
Jej autorska biżuteria niezmiennie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Artystka prezentuje swoje prace podczas wielu imprez targowych. Posiada certyfikat �Cepelii�. 

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 
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Źródło: LGD Dolina Grabi 

 

  
Źródło: LGD Dolina Grabi 

 
 
 
Włodzimierz Bednarek  (tel. 508 474 368)  
Zapalony rzeźbiarz-amator. Wyczarowuje z drewna postaci ludzkie, okręty i demoniczne 
twarze. Tworzy w wolnym czasie, pielęgnując nieustannie swoją pasję. Tworzywem są różne 
rodzaje drewna. 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
 
 

                                            
 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 
 
 
 

Anna Sokalszczuk  (www.naszkle.net) 
Malowanie na szkle jest wielką pasją artystki.  
Tworzy formy mniejsze, jak i sporych rozmiarów dzieła. W których znaczenie mają: kolor, 
szkło i światło.  Tematem prac są m.in. motywy kwiatowe, motyle, anioły. 
Jej prace znalazły uznanie w kraju jak i za granicą. 

Źródło: www.naszkle.net 
 
 
 

   
Źródło: LGD Dolina Grabi 

 
 
 



48 
 

    
Źródło: LGD Dolina Grabi 

 

 
 
GMINA SĘDZIEJOWICE 
 
� GMINNY OŚRODEK KULTURY  

ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice 
tel. 43 677 17 22,  
e-mail: goksedziejowice@op.pl 
www.ok.gminasedziejowice.eu 

 
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY GOK W SĘDZIEJOWICACH 
Zespół Pieśni i Tańca Seniorów �Ziemia Sędziejowicka� Składa się z byłych tancerzy 
Zespołu Pieśni i Tańca �Sędziejowiczanie�. Założycielem i choreografem jest Dyrektor GOK-
u  Pan Grzegorz Brożyński, zaś akompaniatorem Sylwester Kijański � kierownik Kapeli 
Ludowej �Grabianie�, która przygrywa zespołowi.  
 

 
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
W programie zespół prezentuje tańce i przyśpiewki: sieradzkie, narodowe: mazur  
i polonez, łowickie, regionu rzeszowskiego i podregionu przeworskiego. Ziemia Sędziejowicka 
posiada stroje: Księstwa Warszawskiego, łowickie, sieradzkie letnie, rzeszowskie. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
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 Kapela Ludowa �Grabianie� powstała w 1999 r. Gra owijoki, polki, walczyki, czerpiąc  
z folkloru sieradzkiego. Przygrywa zespołom: �Ziemia Sędziejowicka� i �Mali 
Sędziejowiczanie�, wykonując tańce ludowe i narodowe.  
 

  
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

Pomimo krótkiego okresu działalności ma na swoim koncie udział w XXXIV Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2000 r.) oraz 
sukcesy na Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie: 1999 r. � 
wyróżnienie, 2001 r. � II nagroda, 2002 r. � wyróżnienie, 2003 r. � I nagroda.  Instruktorem 
kapeli jest Sylwester Kijański. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
 
 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca �Mali Sędziejowiczanie� Instruktorem zespołu jest 
Katarzyna Matusiak, a oprawą muzyczną zajmuje się Kapela Ludowa �Grabianie� pod 
kierownictwem Sylwestra Kijańskiego.  
 

  
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
 
Członkami zespołu są uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
w wieku od ośmiu do dwunastu lat. Podstawowy skład to sześć par tanecznych i cztery 
rezerwowe. Zespół posiada przygotowany program   (30 min.), na który składają się tańce 
narodowe � polonez i krakowiak oraz tańce folkloru sieradzkiego.  

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
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Kapela Podwórkowa �Sędziej� 
Od 2000 r przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach działa Kapela Podwórkowa 
�Sędziej�. Już w pierwszym roku swego istnienia kapela zdobyła specjalne wyróżnienie 
podczas XV Ogólnopolskiego Jarmarku Kapel Podwórkowych Łaziska Górne �2001 oraz na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych Kalisz Pomorski �2001.  
Z powodzeniem uczestniczyła w VI i VII Muzycznych Spotkaniach Podwórkowych  
w Warcie (2001 r., 2002 r.) i Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych Piotrków 
Trybunalski �2002.   
 

 
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
W swoim bogatym repertuarze ma tanga, walce, poleczki, ale nie brakuje też własnych 
kompozycji. Tą grupą ludzi kochających ginącą już muzykę retro kieruje Sylwester Kijański. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
 
 
Zespół Śpiewaczy �Sędziejowianki� powstał w 1995 r. z inicjatywy Dyrektora GOK-u - 
Grzegorza Brożyńskiego. Pierwszymi członkiniami były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Sędziejowicach. W późniejszym okresie dołączyły do grupy osoby z poza Sędziejowic. 
 

  
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
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 Obecnie zespół liczy dziesięć osób. Instruktorem jest Andrzej Rudnik (akordeon), który 
wraz z Kapelą Podwórkową �Sędziej� akompaniuje zespołowi. Repertuar stanowią pieśni 
patriotyczne, ludowe, kolędy, piosenki biesiadne, itp. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
 
Orkiestra Dęta �Druh� pod patronatem OSP 
W listopadzie 1999 r. z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Grzegorza 
Brożyńskiego i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, podjęto starania  
w celu reaktywowania orkiestry dętej po długiej przerwie. Mimo, że orkiestra obecnie istnieje 
dopiero kilka lat to już niejednokrotnie zdołała podbić serca publiczności, a także 
uczestniczyła w regionalnych konkursach, zbierając pochlebne opinie jury.   
 

  
Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
W repertuarze orkiestra ma: hymny, pieśni kościelne i świeckie, polki, marsze, mazurki, 
kujawiaki, a także melodie popularne.  Orkiestra uświetnia swoimi występami święta 
państwowe, religijne, ludowe oraz imprezy okolicznościowe. 

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
 
 
Zespół Tańca Nowoczesnego Awangarda � prowadzony jest przez Panią Paulinę Szymorek. 
 

  

Foto: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 



52 
 

� STOWARZYSZENIE POMYSŁOWI, ROZWOJOWI I AKTYWNI RAZEM 

Podule 19, 98-160 Sędziejowice 

Wśród członków stowarzyszenia są osoby uzdolnione plastycznie, tworzące niezwykłe 
obrazy, niepowtarzalne bukiety z liści i wiele innych dzieł. 

Panie spotykają się w świetlicy w Podulach, gdzie powstają piękne efekty ich 
plastycznych talentów. Twórczość Stowarzyszenia można podziwiać na lokalnych świętach, 
np. w Sędziejowicach. 

Źródło: Folder: �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 

� TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY SĘDZIEJOWICE 
Kolonia 10B, 98-160 Sędziejowice 
tel. 43 671 13 53, 43 671 10 88 

Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną typu non-profit 
na rzecz mieszkańców Gminy Sędziejowice. 
Do głównych zadań Towarzystwa należy: 
- prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie niesienia pomocy społecznej zwłaszcza 
rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym,  
a także wyrównywania szans tych osób oraz rodzin, 
- wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości 
gminy, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi 
Towarzystwo powstało z inicjatywy Pani Krystyny Komorowskiej. Gromadzone pamiątki 
historyczne dotyczące gminy i szkoły staraniem Towarzystwa znalazły swoje stałe miejsce 
ekspozycji. Utworzono Izbę Regionalną mieszczącą się w XIX-wiecznym dworku  
w Sędziejowicach, położonym na terenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego. 
Kustoszem Izby Regionalnej jest Beata Magdziak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sędziejowicach. 

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach oraz Pani Krystyna Komorowska 

 

 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, tel. 43 671 12 11 
e-mail: gbp-sedziejowice@wp.pl 
www.biblioteka.gminasedziejowiece.eu 

 
TWÓRCY LOKALNI: 
 
Ewa Sowała  (tel. 667 345 823) 
Prowadzi pracownię krawiecką �Pętelka� w Marzeninie. Zajmuje się również 
szydełkowaniem, wykonuje obrusy, serwety, ozdoby choinkowe oraz wielkanocne. 
 

  
Źródło: Ewa Sowała 

 

  
Źródło: Ewa Sowała 

 

  
Źródło: Ewa Sowała 
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GMINA WIDAWA  
 
� GMINNY OŚRODEK KULTURY 

ul. Mickiewicza 3, 98-170 Widawa  
tel. 43 672 11 16,  e-mail: gok@widawa.pl 
 

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY 
Zespół śpiewaczy  �Widawianki� 
Panie w repertuarze mają ludowe utwory regionu: widawskiego, sieradzkiego i wieluńskiego. 
Śpiewają również pieśni biesiadne, patriotyczne i kościelne. Panie swoimi występami 
uświetniają lokalne i nie tylko uroczystości. Zespół swój debiut miał 23 czerwca 2012 roku 
podczas festynu �Noc Świętojańska�. Instruktorem był Pan Michał Gronowski, obecnie jest 
Pan Marek Czapiński. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 

 

 
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury w Widawie 

 
Amatorska grupa teatralna �Tacy Sami� 
Zespół chętnie prezentuje się podczas lokalnych uroczystości. Wystąpił np. podczas Pikniku 
Integracyjnego dla rodzin zastępczych powiatu łaskiego w Zborowie gm. Widawa  
z przedstawieniem �Galimatias w bajkowym lesie�. Grupa była obecna  również m.in. na 
Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku, gdzie otrzymała wyróżnienie.  
 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury w Widawie 
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Źródło: Gminy Ośrodek Kultury w Widawie 

 
Wszystkie występy zespołu bardzo podobają się publiczności i zazwyczaj kończą się wspólną 
zabawą i sesją zdjęciową artystów z dziećmi. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 

 

Amatorska grupa wokalna �PracującyRazem� 
Zespół miał swój debiut w 2013 roku  podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 

 
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury w Widawie 

 
Od tej pory przygotował  wiele występów m.in. muzyczno-teatralny spektakl cygański i wiele 
innych tematycznie dostosowanych do uroczystości. Występuje w strojach specjalnie 
przygotowanych do prezentowanych występów. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 
 
 

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny �Wesołe nutki� 
Zespół występuje podczas wielu lokalnych uroczystości. Brał udział m.in. �W 21 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy�, w imprezie z okazji �Dnia Dziecka�, w festynie pt.  
�Z rodziną jest Ok !� Zespół występuje w swoich oryginalnych strojach. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 
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Źródło: Gminy Ośrodek Kultury w Widawie 

 
 
Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Artystyczna Regionu �IKAR� 

ul. Pomorska 2, 98-170 Widawa 
tel. 697 972 130 
e-mail: widawa.ikar@op.pl, www.ikar.art.pl     

Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy Małgorzaty i Jacka Frąckiewiczów. Stworzyli 
oni galerię, w której oprócz wystaw malarskich i fotograficznych organizowane są warsztaty 
dziennikarskie, plastyczne, teatralne oraz wieczory teatralne i koncerty. Do współpracy 
zapraszani są artyści różnych sztuk plastycznych. Oprócz galerii Stowarzyszenie IKAR 
uruchomiło cieszącą się dużym zainteresowaniem pracownię ceramiczną. Siedziba 
Stowarzyszenia to swoiste muzeum, dom kultury, galeria oraz pracownia ceramiczna  
w jednym. Ciekawym projektem Stowarzyszenia jest Ogólnopolski Konkurs Rysunku 
Satyrycznego � Grzyby. 

Źródło: Jacek Frąckiewicz 

 

   

Źródło: Jacek Frąckiewicz 
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Źródło: Jacek Frąckiewicz 

 
 
 

� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Mickiewicza 24, 98-170 Widawa 
tel. 782 747 859,  
e-mail: biblioteka@widawa.pl 
 
 

TWÓRCY LOKALNI: 
 
Jacek Frąckiewicz  
Kontakt: ul. Pomorska 2, 98-170 Widawa, tel. 697 972 130,  e-mail:  jacek.art@wp.pl 
 
Malarz, grafik, ilustrator. Autor 126 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, 
Danii, Szwecji, Włoszech, Serbii, Chorwacji, na Ukrainie, w Rumunii, Mołdawii. Uczestnik 
ponad 850 wystaw zbiorowych na całym świecie.  
 

  

Źródło: Jacek Frąckiewicz 
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Laureat 112 nagród w konkursach krajowych  i międzynarodowych. Autor licznych publikacji 
prasowych: WPROST, SZPILKI, CHARAKTERY, WIADOMOŚCI KULTURALNE, JAZZI 
MAGAZINE, POLITYKA, PLAYBOY, GAZETA CZĘSTOCHOWSKA, WIENER 
JOURNAL (WIEN), DIALOG (BONN), MIDA.  
Prace artysty znajdują się w zbiorach krajowych i zagranicznych (muzea, galerie, kolekcje 
prywatne). 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie, Biblioteka Publiczna w Łasku 

 
 

 
Karol Korcz  tel. 691 907 077,   e-mail: karol.korcz@o2.pl)  
Artysta rzeźbiarz. W swojej niewielkiej pracowni  od ponad dwudziestu lat tworzy w drewnie 
chętnie w dębie lub akacji. Wykonał kolekcję rzeźb m.in. figury do �Męki Pańskiej�, koguta 
do Łaskiego Bractwa Kurkowego, Floriana dla strażaków. Okazale również prezentuje się 
prywatna domowa kolekcja.      

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 

  
 

             
Źródło: Karol Korcz 

 
 
Wiesława Krankowska (tel. 691 805 776) 
Artystka tworzy piękne koronki, kompozycje kwiatowe z papieru, szydełkuje serwety, 
koszyki. Prace swoje chętnie prezentuje podczas lokalnych uroczystości  jak i imprez  
o szerszym zasięgu.  

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 
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Źródło: LGD Dolina Grabi 

 

  

Źródło: LGD Dolina Grabi 

 
 
GMINA WODZIERADY 
 
 
� GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ  
W KWIATKOWICACH KOLONIA 
 
Orkiestra Dęta jest chlubą Gminy, a powstała po I wojnie światowej. W owych czasach 
orkiestra dawała koncerty i obsługiwała uroczystości regionalne. W okresie okupacji 
zawiesiła swą działalność, aby wznowić ją po odzyskaniu niepodległości. Obecnie orkiestra 
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czynnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach strażackich, gminnych oraz parafialnych 
na terenie Gminy Wodzierady, a także poza nią.  
 

 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Może pochwalić się zajmowaniem czołowych miejsc w przeglądach organizowanych 

przez Zarząd Wojewódzki OSP w Sieradzu i Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi oraz 
udziałem w Międzywojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Dębnie i Sandomierzu. Od 
1991 roku uczestniczy w Spotkaniach Kulturalnych Orkiestr Dętych OSP. W 2013 r. zajęła  
I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych `Buczek 2013. Dyrygentem jest 
Dariusz Kossakowski. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach, www.orkiestra.kwiatkowice.pl 

 
 
Zespół śpiewaczy �Kwiaty Polne� powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Klubu Kobiet 
�Kwiatkowianki�. W marcu 2012 roku wszedł w skład organizacyjny Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia.  
 

 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 



61 
 

W sierpniu 2012, dzięki dotacji unijnej, zespół otrzymał jednolite stroje.  
Występuje podczas świąt regionalnych, festynów na terenie Gminy, powiatu, województwa. 
Uczestniczył w przeglądach muzycznych, festiwalach, koncertach. W repertuarze posiada 
piosenki biesiadne i ludowe, przyśpiewki, kolędy i pieśni kościelne. Instruktorem  
i dyrygentem jest Włodzimierz Smolarek. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Stowarzyszenie Klub Kobiet �Kwiatkowianki� � tel. 43 677 30 50 
Działa od 2010 r. i jest bardzo aktywne, chętnie uczestniczy w lokalnych uroczystościach  
i imprezach. Panie cyklicznie organizują uroczystość dedykowaną św. Cecylii � patronce 
śpiewu i muzyki kościelnej. Uroczystość ta jest specjalnie przygotowana i dedykowana 
wszystkim lokalnym zespołom wokalno-muzycznym. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach, folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ  
W KWIATKOWICACH 

ul. Szkolna 17, tel. 43 677 30 42 
www.biblioteka.wodzierody.pl 
e-mail: gbpwodzierady@wp.pl 

 
Stowarzyszenie �Świetlica Wiejska� w Leśnicy. Działalność Stowarzyszenia znana jest 
mieszkańcom Gminy. Organizuje ono każdego roku m.in. wieczór karnawałowy, zakończenie 
karnawału �Pączek� i inne spotkania. �Świetlica Wiejska� bywa też współorganizatorem 
gminnych uroczystości. W organizowanych przez siebie imprezach często odwołuje się do 
tradycji miejscowości i Gminy Wodzierady. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach, folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
Fundacja im. Brata Alberta założona została w 1987 roku w Krakowie. 
Fundacja jest organizacją typu non profit działającą w oparciu o prywatne darowizny, kwesty 
oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Dochód ze sprzedaży prac podopiecznych przeznaczony jest w całości na 
fundusz socjalny podopiecznych. Celem pracy jest zwiększenie możliwości rozwoju 
fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznych, a w konsekwencji w maksymalnym 
stopniu włączenie ich w społeczeństwo. 

Dom dla niepełnosprawnych w Chorzeszowie, gmina Wodzierady,  działa od lipca  
2001 roku i pracują w nim wychowawczynie � terapeutki, rehabilitant, psycholog  
i pielęgniarka. W Domu organizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, kulturalne  
i sportowe. Powstał klub � sekcja sportowa w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne 
Polska. Zawodnicy z Chorzeszowa zdobyli już swoje pierwsze medale na szczeblu wojewódzkim. 
Wiele czasu poświęca się również na zajęcia terapeutyczne, na których w miarę możliwości 
powstają nowe �dzieła� podopiecznych wykonywane różnymi technikami. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 
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TWÓRCY LOKALNI: 
 
Maria Walczak (tel. 43 677 30 13) 
Artysta malarz. Maluje motywy kwiatowe, pejzaże wiejskie olejem na płótnie. 
Maluje też pastelami na kartonie, plakatówką na sklejce, a także szkicuje portrety ołówkiem 
na brystolu. 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 
 
GMINA ZELÓW 
 
 

� DOM KULTURY W ZELOWIE 
ul. Kościuszki 74, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 98 
e-mail: dkzelow@wp.pl, www.domkultury-zelow.pl  

Dom Kultury od 1996 r. wydaje pismo kulturalno-literackie �Gazeta Kulturalna� (do dzisiaj 
ukazało się 170 numerów tego miesięcznika). Od 1995 roku pracownicy Domu Kultury 
współorganizują Letnie Koncerty Festiwalowe towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi 
Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko. Letnie Koncerty Festiwalowe to imprezy na 
najwyższym artystycznym poziomie, które przyciągają całe rzesze miłośników muzyki.  

Dom Kultury prowadzi galerię Collage, w której każdego roku ma miejsce kilkanaście 
wernisaży nowych wystaw. Prezentowane są prace: malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, 
tkaniny artystycznej, szkła artystycznego. Galeria przygotowuje ekspozycje okolicznościowe 
i edukacyjne. W galerii odbywają się również spotkania w ramach Zelowskiego Salonu 
Literackiego. 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY W ZELOWIE: 
Zespół śpiewaczy �Zelowiacy� posiada bogaty repertuar, na który składają się: pieśni 
patriotyczne, okolicznościowe i biesiadne.  
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Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
 
 

Pierwotna nazwa zespołu brzmiała Chór Seniora � występują podczas różnych uroczystości 
lokalnych, zapraszani są również do udziału w imprezach odbywających się  
w innych miejscowościach.  
Zespół bierze udział w przeglądach twórczości seniorów, na wielu z nich uzyskał 
wyróżnienia. Instruktor � Stanisław Wojtczak. 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
Orkiestra Dęta jest wyjątkowym zespołem o tradycjach pokoleniowych, muzykują w niej 
całe rodziny, przekazując z pokolenia na pokolenie zamiłowanie do muzyki. Orkiestra 
uczestniczy we wszystkich gminnych uroczystościach, koncertuje również w innych 
miejscowościach.  

   

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
Bierze udział w konkursach muzycznych i przeglądach, zdobywając liczne nagrody  
i wyróżnienia. Zespół posiada bogaty i zróżnicowany repertuar aż po utwory muzyki 
rozrywkowej. Orkiestrę prowadzi dyrygent Adam Kobalczyk. 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
Zespół teatralny 
Skupia dzieci i młodzież, pragnącą rozwijać swoje umiejętności aktorskie. Celem zajęć jest 
wszechstronny rozwój osobowości, wywoływanie emocji i radzenie sobie z nimi. 
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Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

Do tej pory przygotowano i zaprezentowano ok. 50 spektakli teatralnych. Wiele z nich zostało 
zauważonych i nagrodzonych na przeglądach teatralnych. Instruktor � Krystyna Mikołajczyk. 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
 
Zelowskie Dzwonki   

97-425 Zelów, ul. Sienkiewicza 14a, 
tel. +48/44/ 634-10-53, 634-20-60 
www.zelowskiedzwonki.pl 

Dzwonki działają  przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie i są  jedynym  
w Polsce zespołem grającym na dzwonkach ręcznych. 
�Zelowskie Dzwonki� to nie tylko zespół instrumentalny, ale przede wszystkim grupa 
młodych ludzi, którzy dobrze czują się w swoim towarzystwie. 
Zespół jest wyjątkowy również ze względu na to, że jego członkami są przede wszystkim 
amatorzy. Sporadycznie zdarza się, aby któraś z grających osób miała wykształcenie muzyczne.  
Pierwszy koncert zespołu odbył się 4 kwietnia 1999 roku w Dniu Zmartwychwstania 
Pańskiego. Każdego roku na pamiątkę pierwszego koncertu w II Dzień Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 16,00 w kościele przy którym zespół działa odbywa 
się uroczysty koncert jubileuszowy. Zespół daje koncerty w wielu miastach w Polsce i poza 
jej granicami. Bierze udział z licznymi sukcesami w wielu konkursach muzycznych. 
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"Zelowskie Dzwonki" nie istniałyby bez pomocy z zewnątrz, tj. dyrygenta zespołu 
dzwonkarzy z Pittsburga, Thomasa Flynn, dzięki któremu zespół mógł powstać oraz kadry 
zarządzającej, czyli Zarządu Dzwonków, oraz oczywiście dyrygenta i konferansjera. 

Źródło: www.zalowskiedzwonki.pl 

 
 
� BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. ADAMA MICKIEWICZA  
W ZELOWIE 

Plac Dąbrowskiego 9, 97-425 Zelów 
tel. 446 341 148 
e-mail: biblioteka_zelow@poczta.onet.pl 
www.bibliotekazelow.prv.pl   
 
 

� STOWARZYSZENIE CZECHÓW W POLSCE z siedzibą w Zelowie 
Plac Dąbrowskiego 17, lokal 8, 97-425 Zelów 
e-mail: biuro@czesi.org   
www.czesi.org 

Zrzesza członków czeskiej mniejszości narodowej oraz ich potomków żyjących w Polsce  
i podejmuje działania dla zachowania języka przodków i dziedzictwa kulturowego osadników 
czeskich żyjących od wielu pokoleń w Polsce. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest 
także na rozwijanie lokalnej i regionalnej kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej. Inicjuje wyjazdy krajoznawcze, koncerty, pokazy czeskich filmów, 
wystawy i spotkania tematyczne. W siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje punkt 
wypożyczania książek, muzyki i filmów czeskich.   

Źródło: Stowarzyszenie Czechów w Polsce 

 
 
� STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA ZALESIE      

Zalesie 37, 97-425 Zelów  
Głównym celem Stowarzyszenia jest m.in. aktywizacja i integracja mieszkańców wsi wokół 
rozwiązywania codziennych problemów, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, 
a także prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi. 

Stowarzyszenie jest prężnym ośrodkiem kultury na terenie sołectwa i ma na swoim 
koncie kilka zrealizowanych z sukcesem inicjatyw, np. projekt �Warsztaty promujące tradycje 
kulinarne kluczem integracji społeczności�. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 
� FUNDACJA ROZWOJU GMINY ZELÓW 

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów  
tel. 446 341 006, 446 341 014 
e-mail: frgz@frgz.pl, www.frgz.pl 
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Misją Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego 
rozwoju w regionie łódzkim. Fundacja jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług finansowych i informacyjnych.  
Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki 
organizacyjne: 

� Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,  
� Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,  
� Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.  

Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów statutowych 
polegająca na finansowym, rzeczowym i merytorycznym wspieraniu lokalnych inicjatyw  
o charakterze kulturalnym, sportowym i proekologicznym. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 
� STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE �RAZEM� 

ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów 
tel. 790 883 398 
e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl 
www.sdrazem.org 

Główne cele działalności: 
1. Pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych. 
2. Wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony środowiska. 

3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi 
społecznemu  
i gospodarczemu. 

4. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, wspieranie organizacyjne, rzeczowe  
i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują 
powyższe działania. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 

� STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ul. Kościuszki 41, 97-425 Zelów 
tel. 44 733 26 84 
e-mail: sponzelow@poczta.onet.pl 

Głównym celem działalności jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla 
polepszenia warunków bytu oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu publicznym. 

Istotnym elementem działania jest m.in. kształtowanie właściwego stosunku ludzi 
zdrowych do ludzi niepełnosprawnych poprzez propagowanie i szerzenie dostępnych form 
pomocy tym ludziom, zabieganie o właściwe i celowe organizowanie dostępu ludzi 
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niepełnosprawnych do oświaty, leczenia i pracy na zasadach dostępnych, jak dla ludzi 
zdrowych, a także prowadzenie działalności wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wśród 
wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie warto wymienić corocznie 
organizowany Karnawałowy Bal Dobroczynny. Dochód z balu, loterii fantowej, sprzedaży 
obrazów przeznaczany jest na funkcjonowanie Integracyjnego Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych w Zelowie oraz na działania statutowe organizacji. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 
� TOWARZYSTWO SZKOLNE KOCISZEW 

Kociszew 32, 97-425 Zelów 
tel. 44 634 12 39 
e-mail: kociszewsp@poczta.onet.pl 
www.republika.pl/kociszewsp  

Główne cele działalności: 

1. Tworzenie prozdrowotnych warunków pracy i nauki, dbanie o harmonijny, 
intelektualny, fizyczny i estetyczny rozwój dziecka. 

2. Pomoc i profilaktyka społeczna, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie umiejętności podejmowania 
świadomych decyzji dotyczących życia w zdrowiu. 

4. Wspieranie wychowania dla demokracji, kształcenie postaw tolerancji, przeciwdziałanie 
ksenofobii. 

5. Prowadzenie szkół publicznych. 
Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 

 
TWÓRCY LOKALNI: 
 

Krystyna  Papuga (tel. 604 640 245, e-mail: krystynapapuga@wp.pl) 
Ulubioną techniką artystki wśród wielu uprawianych technik plastycznych jest tkanina 
artystyczna. Wełnę, którą �maluje� swoje obrazy najczęściej barwi sama, ponieważ w jej 
wizjach kolor odgrywa istotną rolę. Ma na swoim koncie ponad 100 gobelinów. Wiele z nich 
znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

Źródło: Artystyczne inspiracje �Doliny rzeki Grabi� 
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Magdalena Pejga  (tel. 501 734 191, e-mail: mmpeyo@o2.pl ) 
Zajmuje się szkłem artystycznym. W swoich pracach wykorzystuje wiele technik szklarskich. 
Pracuje ze szkłem kryształowym. Prowadzi pracownię autorską. Jej prace były prezentowane 
w wielu krajach europejskich i w USA. Znajdują się też w wielu prywatnych kolekcjach oraz 
galeriach w kraju i za granicą. 
 

  
Źródło: Magdalena Pejga 
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Daniela Bednarek � emerytowany pracownik Urzędu Miejskiego w Zelowie. Jest poetką, 
autorką wielu publikacji  m.in. �Pejzaże Jesieni�, �Gdzie czysta woda�, ,,Listy do jesieni�,    
�Cóż oddam Panu�, ,,Wierszem do Ciebie piszę�.  

     

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
 
 

Nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Jest organizatorką wielu imprez 
kulturalnych w Zelowie. Współpracuje z Tygodnikiem Katolickim ,,Niedziela�. Jest 
inicjatorem i założycielem Zelowskiej Grupy Poetyckiej �LOTOS�, która współpracuje  
z Gminną Biblioteką Miasta i Gminy.  
Ponadto zajmuje się fotografowaniem, haftem krzyżykowym i szydełkowaniem.  
Kontakt: tel. 653 948 742, e-mail: danielabednarek@wp.pl 

 
 

Andrzej Dębkowski, poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca. 
Autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie 
mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych  
w Warszawie. Redaktor naczelny �Gazety Kulturalnej�.  

Współzałożyciel Klubu Literackiego �OD-NOWA� w Bełchatowie, redaktor  
serii wydawniczej �Biblioteka OD-NOWY�. W 1990 roku redagował pierwsze  
w województwie piotrkowskim pismo prywatne �Kurier Zelowski�. Był redaktorem 
naczelnym pisma kulturalno-społecznego �Twórca�. Współpracował z takimi pismami, jak: 
�Akcje i Reakcje�, �Wiadomości�, �Wieści Zelowskie�, �Nowiny Bełchatowskie�, 
�Piotrkowski Informator Kulturalny�, kwartalnik kulturalny �Siódma Prowincja�, 
�Kalejdoskop�, �Iskra� i wielu innych.  
 Debiutował w 1988 roku w miesięczniku �Do Przodu�. Publikował swoje wiersze, 
m.in.: w �Wiadomościach Kulturalnych�, �Twórczości�, �Okolicy Poetów�, �Gazecie 
Kulturalnej�, �Literackiej Polsce�, �Metaforze�, �Sycynie�, �Akancie�, �Literackiej Polsce�, 
�Nawiasie�, �Autografie� oraz w ponad stu krajowych i zagranicznych antologiach  
i almanachach � w prasie krajowej i zagranicznej. Jest laureatem kilkudziesięciu  konkursów 
literackich, wielu nagród i wyróżnień, m.in. dwukrotnym laureatem Wielkiego Lauru 
Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w dziedzinie publicystyki kulturalnej  
i felietonistyki (2002, 2004), Nagrody XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego  
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w Poznaniu roku na książkę roku (1998), Medalu Labor Omnia Vincit (Praca wszystko 
zwycięża) Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Autor ponad tysiąca 
publikacji prasowych. Jego wiersze tłumaczono na język włoski, czeski, litewski, estoński, 
rosyjski, węgierski, serbski, niemiecki i ukazały się drukiem w pismach literackich  
w Czechach, Rosji, na Węgrzech i na Litwie.   
Opublikował: Wierzyć w siebie (1993), Wiersze nowe i wybrane (1995), Wiersze wybrane 
(1996),  Paryż nie jest taki piękny... (1998), Magiczne pomysły. Felietony (2001), Kiedy 
umiera poeta, umiera świat. Rozmowy z ludźmi pióra (2004), 85 lat dla miasta. Historia 
Zelowskiego Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ (2007), Do wszystkich niedostępnych brzegów 
(2013) oraz wielu publikacji z historii regionu. 

Współpracuje, jako publicysta z prasą kulturalną w kraju i za granicą. Jego prace 
eseistyczne były publikowane w wielu opracowaniach naukowych. Od 1997 roku należy do 
Związku Literatów Polskich, gdzie jest członkiem Zarządu Głównego. 
Kontakt: tel. 504 630 543, e-mail:  andrzejdebkowski@wp.pl 

Źródło: http://www.andrzejdebkowski.pl 
 

       

Źródło: http://www.andrzejdebkowski.pl 
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Zofia Berlińska � emerytowana nauczycielka LO w Zelowie.  Jej pasją jest haftowanie.  
W swoich pracach stosuje haft richelieu (haft wenecki), haft angielski, płaski, kolorowy  
i cieniowany. Inspiruje się pracami artystki ludowej Józefy Kowalczyk oraz nowymi 
wzorami, które przetwarza według własnej wizji  
Kontakt: tel. 698 640 267, e-mail: zofiaberlinska@onet.pl 

 
 

   

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Zdzisław Bistuła � pisarz, urodzony w Zelowie. Autor książek: ,,Ostatnie lato�, ,,Ucieczka 
donikąd�, ,,Tryptyk wigilijny�, ,,Wędrówki z diabłem�, �Porzucenia Miłość i...�, �Randez-vost 
z przeznaczeniem� oraz nowelkę dla dzieci niepełnosprawnych �Emilka�. Jest terapeutą, 
zajmuje się problemami osób uzależnionych od alkoholu.      
Kontakt: tel. 660489931,  e-mail:  zdzislaw_bistula@interia.pl 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Joanna Grzanka � dyplomowana nauczycielka matematyki . W Szkole Podstawowej nr 2  
w Zelowie prowadzi koło zainteresowań origami  ,, Papierowy świat �. Jest animatorem 
sztuki origami, prowadzi zajęcia warsztatowe na Ogólnopolskich Konferencjach Origami  
w Terapii i Edukacji. Zajmuje się również opracowywaniem scenariuszy i prowadzeniem 
pikników origami. 
Kontakt: tel. 604 060 622,  e-mail: jgrzanka2@wp.pl  
 

   

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Ewa Ignaczak � z zawodu nauczyciel dyplomowany nauczania zintegrowanego. Pasjonuje 
się zarówno techniką origami jak i również folklorem. Od 9 lat prowadzi Zespół Pieśni  
i Tańca �Buczkowiacy� działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku. 
Przygotowuje Zespół do występów lokalnych, Wojewódzkich oraz Ogólnopolskich. Miłość 
do folkloru, kultury ludowej, techniki składania papieru szerzy wśród dzieci przedszkolnych  
i młodzieży szkolnej. 
Kontakt: tel. 606-11-70-10, e-mail: ewa14-69@o2.pl 
 
 

  
Źródło: Ewa Ignaczak 

 



77 
 

    
Źródło: Ewa Ignaczak 

 

   

Źródło: Ewa Ignaczak 

   

Źródło: Ewa Ignaczak 
 

   
Źródło: Ewa Ignaczak 

 



78 
 

   
Źródło: Ewa Ignaczak 

 
 

 
Źródło: Ewa Ignaczak 

 

Sylwia Kaczmarek � znana także pod pseudonimem Sylwia SKart . Absolwentka ASP  
w Łodzi. Zajmuje się sztuką użytkową, maluje na szkle, tkaninach np. jedwabiu. Tworzy 
wyjątkowe elementy wystroju wnętrz, projektuje: szale, chusty, apaszki. 
Kontakt: tel. 501 381 288,   e-mail:  sylwiaskart@wp.pl  

Źródło: www.sylwiaskart@wp.pl    
 

 
Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Marzena Michalak � mieszkanka Zelowa, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej i pracy socjalnej w Piotrkowie Trybunalskim. Rysuje portrety, wykonuje 
obrazy techniką haftu krzyżykowego, maluje na jedwabiu, zajmuje się introligatorstwem. 
Kontakt: tel. 504 214 511,  31 687 199 506, e-mail:  mena1231@wp.pl 
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Józef Pospiszył � z zawodu stolarz, lecz z zamiłowania artysta malarz. Najczęściej maluje  
w plenerze, a jego prace to głównie pejzaże z okolic Zelowa. Jego obrazy cieszą oko 
właścicieli prywatnych kolekcji w kraju i za granicą.  
Kontakt: tel.  889 775 144,  e-mail:  jolposebe29gj@o2.pl 
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Liliana Rudnicka � mieszkanka Zelowa. Zajmuje się rękodziełem artystycznym. Swoje 
prace wykonuje z naturalnej skóry, ręcznie ją formuje a potem maluje farbami akrylowymi.   
Kontakt: tel. 509 428 303, e-mail:  aleksandra_rudnicka@wp.pl 
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Jadwiga Rojszczak � dyplomowana nauczycielka nauczania zintegrowanego. Jej pasją jest 
sztuka origami. Organizuje dla dzieci szkolnych zajęcia składania papier, prowadzi koło 
zainteresowań ,,Papierowe Czary-Mary�. Tworzy scenariusze do pikników z origami, 
uczestniczy w warsztatach i konferencjach m.in w Ogólnopolskich Konferencjach Origami  
w Terapii i Edukacji. 
Kontakt: tel. 606 169 117,  e-mail:  jadrojszczak@o2.pl  
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Joanna Samborska � emerytowana nauczycielka z Zelowa. Po zakończeniu pracy 
zawodowej zajęła się malarstwem na aksamicie. Tworzy olejne realistyczne malarstwo: 
pejzaże, kwiaty, martwą naturę, konie, oraz malarstwo sakralne. Ulubioną techniką jej jest 
pastel. 
Kontakt:  tel. 694 173 786,  e-mail: joanna.samborska@neostrada.pl 
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