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Niebawem mija rok odkąd otwo-
rzyłaś działalność „Zagroda Pla-
styczna Bogna Stępień”, a nie dawno, 
14 czerwca 2018 r. w  miejscowości 
Kazimierzów w gminie Dalików, od-
było się oficjalne otwarcie „Zagrody 
Plastycznej’’ pracowni i ogródka pla-
stycznego pod nową wiatą, rozszerza-
jącą ofertę Twojej firmy o warsztaty 
w plenerze.

Tak, to prawda. Od momentu roz-
poczęcia działalności pracowałam nad 
stworzeniem klimatycznego miejsca 
w  pracowni i  pod wiatą, remontując 
i zdobiąc to miejsce, w którym miesz-
kam. Warsztaty w otoczeniu pięknego 
krajobrazu i  natury rozszerzają i  do-
pełniają ofertę „Zagrody Plastycznej”. 
Natomiast samo otwarcie odbyło się 
w przemiłej atmosferze, wśród zapro-
szonych gości m.in. Pawła Szymczaka 
Wójta Gminy Dalików, którego ser-
decznie zapraszałam żeby dokonał 
uroczystego przecięcia czerwonej wstę-
gi. Swoją obecnością zaszczyciła mnie 
Jolanta Pęgowska prezes LGD „PRYM” 
wraz z całym zespołem pracowników 
LGD i  RLGD „Z  IKRĄ”, a  także Elż-
bieta Gieraga Przewodnicząca Rady 
LGD „PRYM”, Beata Olejniczak Dy-
rektor Biblioteki w Dalikowie, Tadeusz 
Adamski Komendant OSP i  twórca 
Orkiestry Dętej w Krzemieniewie oraz 
zaproszeni przyjaciele, dzieci i  mło-
dzież. To był dla mnie ważny i przemiły 
dzień, potwierdzający przekonanie, że 
marzenia się spełniają. 

Otwarcie własnej działalności, 
pracowni plastycznej, było takim ma-
rzeniem?

Tak, marzeniem o  podzieleniu się 
pasją twórczości, fascynacją folklorem, 
wszystkim co piękne w naszym życiu. 
Zresztą, moje ulubione motto to po-
wiedzenie Walta Disneya: „Jeśli potra-
fisz o czymś marzyć potrafisz tego do-
konać”. Dają siłę.

Cofnijmy się kilka lat wstecz. Za-
nim zdecydowałaś się założyć własną 
działalność ludzie kojarzyli Cię ze 
współpracą z  „PRYMem”. Niewiele 
osób jednak wie, że większość życia 
spędziłaś mieszkając i pracując w Ło-
dzi.

Tak, urodziłam się i  mieszkałam 
w Łodzi. Moja przygoda ze sztuką roz-
poczęła się już w  dzieciństwie.  Raził 
mnie brak estetyki wokół mnie, dlatego 
przemalowałam obudowę telewizora 
na kolor czerwony, meble w moim po-
koju na biały, ramki do collage (wycinki 
z gazet) też na biało, a na drzwiach mo-
jego pokoju przykleiłam napisy po an-
gielsku z czarnych okładek do zeszytów, 
modne w tamtych latach. I wow − po-
kój robił wrażenie na każdym, kto od-
wiedzał nasz dom, a byłam wtedy w 6 
klasie podstawówki. W 7 klasie umia-
łam szyć, nauczycielka nie wierzyła, że 
mogę szyć lepiej od niej. Myślę, że do-

stałam ten dar od Boga i z nim się uro-
dziłam. Następnie zdałam egzaminy 
do Państwowego Liceum Plastycznego 
Łodzi, co dało mi podstawy solidnego 
warsztatu technicznego do wykony-
wania dalszej działalności plastycznej 
w  moim życiu. Chciałabym zwrócić 
też uwagę na ludzi, których spotkałam 
w  tamtym czasie, pełnych twórczości 
i marzeń, co pozwoliło mi nie czuć się 
samotną z moim wspaniałym darem. 
Następnie na świat przyszło największe 
dzieło mojego życia moja córka Kamila 
Olga Stępień.

W  opiece nad Olgą pomagała 
mi moja babcia, dzięki niej mogłam 
ukończyć Kurs Animacji Rysunko-
wej  w Studio SE-MA-FOR, dziś to już 
legenda, a  szkoda. Była w  nim niesa-
mowita energia, zatrudniał tyle wspa-
niałych twórców. Ukończyłam kurs 
animatora z wyróżnieniem. Następnie 
brałam udział w tworzeniu takich ani-
macji jak „Przygód kilka wróbla Ćwir-
ka”, serialach i  autorskich animacjach 
jak „Siedmiomilowe trampki” R. Ryn-
kiewicza, „Grafitolus” Agnieszki Sko-
lik i następnie fantastycznej produkcji 
Studia „Europa” animacji rysunkowej 
filmu „Eden” Andrzeja Czeczota, no-
minowanej do Oskara.

W 1998 roku przez Ministra Kul-
tury i  Sztuki na podstawie przed-
stawionych osiągnięć zostałaś uho-
norowana tytułem Plastyka. Wielu 
chciałoby w pełni wykorzystać swoje 

„5 minut”. Ty jednak postanowiłaś 
zmienić swoje dotychczasowe życie.

Tak, miałam marzenie i  postano-
wiłam je zrealizować. Ulepiłam sobie 
Anioła żeby czuwał nad jego speł-
nieniem. To przy pracy nad filmem 
„EDEN” rozpoczęła się moja przygoda 
z ANIOŁAMI. Tak po prostu wpadłam 
na pomysł lepienia lalek z masy papie-
rowej z koronkowymi skrzydłami. Były 
to i są ANIOŁY do zadań specjalnych, 
spełniające marzenia, najważniejsze, 
że ludzie którzy je ode mnie dostali, 
mówią, że działają. Marzyłam o domu 
w pięknym miejscu. Pragnęłam takiego 
miejsca, w którym mogłabym obcować 
z  naturą. Mieszkanie w  Łodzi w  blo-
ku dusiło mnie. Tak odnalazłam wieś 
Kazimierzów w  gminie Dalików. No 
i proszę teraz mam sypialnię w środku 
lasu, swój wymarzony dom, w którym 
odnalazłam drugą siebie. 

Wtedy też trafiłaś do Fundacji 
„PRYM”?

Szukałam instytucji i osób, które ze-
chciałyby abym poprowadziła warszta-
ty dla dzieci czy dorosłych, jednak nie 
wszyscy byli zainteresowani. Dopiero 
Tomek Kuźniak z gminy Dalików po-
wiedział, że jeśli chce robić coś takiego 
to tylko z „PRYMem”. I tak pojechałam 
do Parzęczewa na rozmowę z   Panią 
Prezes Fundacji ‘’PRYM”, zostałam cie-
pło przyjęta. I tak to się zaczęło. Miałam 
to szczęście, że ona także kocha sztukę, 
folklor i bardzo szybko doszłyśmy do 

porozumienia, że warto zaoferować 
dzieciom ze szkół, kołom gospodyń 
wiejskich różnego rodzaju warsztaty, 
które bardzo szybko stały się popular-
ne.

A  kiedy postanowiłaś, że chcesz 
zacząć działać na własną rękę?

Od lat współpracuję, najpierw 
z  Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
potem LGD „PRYM”. Przez cały ten 
czas tworzyłam pracownię plastyczną 
w  domu, do której mogłabym zapra-
szać dzieci, dorosłych, całe rodziny 
i pokazywać wszystko to, czego sama 
nauczyłam się do tej pory i w pełni wy-
korzystać swój potencjał. Za namową 
mojej córki i Pani Prezes postanowiłam 
spróbować sił we własnej działalności.

„Zagroda Plastyczna” Bogna Stę-
pień jest owocem realizacji projektu 
na utworzenie działalności gospodar-
czej, w naborze, który na przełomie 
2016/2017 roku organizowała Lokal-
na Grupa Działania „PRYM”. Ciężko 
jest złożyć taki wniosek?

Tak, jest moim nowym dzieckiem 
i w pisaniu wniosku pomogli mi pra-
cownicy Lokalnej Grupy Działania 
„PRYM”. Każdy kto chciał otrzymać, 
czy premię, czy dotację na rozwój fir-
my, na konsultacjach dowiedział się 
wszystkiego co jest niezbędne, żeby 
móc złożyć taki wniosek. Organizowa-
ne były również warsztaty i  szkolenia 
w tym zakresie, i myślę, że nie tylko ja, 
ale i inni przedsiębiorcy zrezygnowali-
by, gdyby nie pomoc LGD.

 W takim razie co „Zagroda Pla-
styczna” ma do zaoferowania?

Zagroda ma w swojej ofercie różne 
usługi plastyczne. Prowadzę wszelkiego 
rodzaju warsztaty: 
- malarstwa i rysunku na płótnie, de-
skach, ścianach;
- kroju i szycia na maszynie;
- edukacyjne: zielarskie, robienie ziel-
ników.
Proponuję także usługi w zakresie styli-
zacji pomieszczeń mieszkalnych i użyt-

Kobieta niezwykła, która pokochała folklor, a przede wszystkim Sztukę. Maluje obrazy, tworzy anioły, 
ceramikę, ratuje i odrestaurowuje stare meble, stylizuje wnętrza, szyje stroje inspirowane folklorem oraz 
prowadzi niezapomniane warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Jednym słowem − artystka. 

Z Bogną Stępień właścicielką „Zagrody Plastycznej” rozmawia Ewelina Madejska. 
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kowych (świetlice OSP, restauracje, 
domy weselne, sklepy) oraz renowacji 
starych mebli.

Warsztaty mogą odbywać się 
zarówno stacjonarnie w  mojej pra-
cowni i  nowo otwartej wiacie oraz 
w innych placówkach z dojazdem do 
klienta. 

Moje prace można oglądać na 
Facebooku na stronie „Zagrody Pla-
stycznej”, a na żywo, np. dom weselny 
„Galanta Chata” miejscowość Zduny, 
Zielarnia „Harmonia” w  Ozorkowie, 
restauracja „Nasza Kaczka” w  Luto-
miersku, „Tęczowe Siedlisko” w Troja-
nach, stołówka szkoły w Parzęczewie, 
OSP Błonie, OSP Wilczyca, świetlica 
H4 dla młodzieży w  Pudłówku oraz 
w siedzibie LGD „PRYM” w Parzęcze-
wie.

Teraz pracuję nad dekoracją do 
przedstawienia „Wianki” dla Gminne-
go Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Dzierżąznej, reklamą ze-
wnętrzną dla „Galantej Chaty”, tworzę 
motyw folkowy-kwiatowy na opako-
wania do ciast oraz myślę nad wystro-
jem stoiska Województwa Łódzkie-
go podczas dożynek prezydenckich 
w  Spale, które mam nadzieję tak jak 
już dwukrotnie, przyjdzie mi stworzyć 
i w tym roku.

A jakie masz na przyszłość plany 
związane z rozszerzaniem oferty „Za-
grody plastycznej”?

Pragnę stworzyć tu gdzie mieszkam 
miejsce niezwykłe, aby zobrazować 
moje marzenie podam nazwę miej-
scowości Wdzydze Kiszewskie. Tam 
znajduje się skansen, gdzie prezento-
wane jest nasze dziedzictwo kulturo-
we. Można tam cudownie spędzić cały 
dzień zwiedzając i  podziwiając ręko-
dzieło naszych przodków, a na koniec 
wycieczki objeść się błogo wspaniałymi 
pierogami podanymi w klimatycznym 
miejscu. Tak mi się to marzy, stworze-
nie wyjątkowego miejsca połączonego 
z warsztatami plastycznymi.


