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Bogdan Ignaczak
  

Od 5 lat mieszka w pięknej wsi Chociszew, gmina Parzęczew, w której jest klimat do
wytwarzania rękodzieła regionalnego, a jednocześnie kultywowania regionalnych tradycji.

  

Tworzenie w drewnie, wykonywanie witraży ze szkła metodą tradycyjną i w technice Tiffaniego
jest sposobem na odreagowanie, szukanie poprzez sztukę nowych pomysłów na kreatywne
uprawianie zawodu zarządcy nieruchomości, który Pan Bogdan wykonuje od 25 lat.

  

Udział w konkursach, wystawach rękodzieła artystycznego oraz warsztatach pozwalają na
poznawanie tajników obróbki szkła i drewna oraz rozwijanie pasji. Przyszłość swą Pan Ignaczak
wiąże z przekształceniem pasji tworzenia witraży, rzeźb w drewnie i glinie w sposób na życie.
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  Henryk Adamczyk
  

Rzeźbą zajmuje się od 1970 r., należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

  

Tematem jego prac jest człowiek, jego praca na roli, całe życie wsi. Rzeźbione postaci przy
wiejskich pracach ubrane są często w tradycyjne regionalne stroje łęczyckie, prace
przedstawiają tradycyjne obrzędy i rzemiosła, jakimi zajmowali się ludzie w ówczesnym czasie.

  

Szczególną uwagę Pan Henryk poświęca postaci diabła Boruty. W nawiązaniu do legend ziemi
Łęczyckiej rzeźbi Borutę chłopa, szlachcica, zamkowego, górnika, o których to postaciach
opowiada ciekawe historie.

  

Już jako mały chłopiec wykazywał duże zdolności plastyczne, rysował w każdej wolnej, nawet
podczas lekcji. Pierwsza rzeźba, jaką wykonał to była syrenka, z gipsu. Artysta jest bardzo
związany z każdą swą pracą, a i niechętnie też sprzedaje wszystkie swoje dzieła, ponieważ
niektóre stanowią dla niego szczególną wartość.
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Pan Henryk bierze udział w licznych wystawach i pokazach rzemiosła artystycznego.

  

Jego prace możemy oglądać min. w muzeum w Łodzi, Łęczycy, Wrocławiu i Toruniu.

  

Pan Adamczyk już od dłuższego czasu współpracuje z Fundacją „Prym”.

  

W 2008 roku prowadził cykl warsztatów rzeźbiarskich dla młodzieży gimnazjalnej z pięciu szkół
z terenu Fundacji w ramach projektu „Rzeźbiarz – warsztaty rzemiosła artystycznego”.
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  Kazimierz Durasik
  

Urodził się w 1943 roku w Łęczycy. Jest emerytowanym górnikiem, pracował jako sztygar
oddziałowy w kopalni „Łęczyca”.

  

Rzeźbą zajmuje od 1994 r., odkąd przeszedł na emeryturę. Pan Kazimierz interesuje się
historią Polski i sztuką (rzeźba, malarstwo, teatr), jest także regionalnym przewodnikiem
turystycznym. Organizuje pokazy rzeźby w szkołach, świetnie opowiada historie związane z
Łęczycą i diabłem Borutą.
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  Aleksy Matczak
  

Urodził się 26 maja 1939 r. w Idzikowicach, gdzie spędził okres wojny i okupacji.
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W 1947 r. wraz z rodziną wyjechał na ziemie odzyskane, skąd wrócił po 5 latach.

  

W miejscowości Idzikowice, gmina Dalików znajduje się prywatna galeria Aleksego Matczaka
mająca charakter niewielkiego skansenu.

  

Momentem przełomowym w życiu Pana Aleksego było spotkanie w latach 60 – tych profesora
Krystyna Zielińskiego rektora łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie Akadamii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Od tego czasu zaczęła się jego twórczość.

  

Dziś Aleksy Matczak zajmuję się malarstwem, rzeźbą, rysunkiem pisze również poezje.

  

Tematem prac artysty najczęściej jest człowiek, w różnych etapach swojego życia.
Własnoręcznie stworzył budynek, w którym znajduje się w tej chwili galeria jego prac –
prezentuje ona rzeźby wykonane w glinie, kamieniu, drewnie, obrazy olejne, a przedstawiające
człowieka, przyrodę, sceny biblijne i historyczne.

  

Już jako mały chłopiec dużo rysował i malował, ale wówczas jeszcze nikt nie odgadł ile
wrażliwości kryje się w tym małym człowieku.
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