MARIANNA RZEPKA
LAUREATKA DOROCZNEJ NAGRODY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY
W 2017 ROKU
Marianna Rzepka urodziła się 21 marca 1947 roku
w Bielowicach. Wszechstronnie utalentowana twórczyni
ludowa regionu opoczyńskiego. Kontynuuje rodzinną
tradycję rękodzieła artystycznego, tworzy w wielu
dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje hafty, koronki,
tkaniny i strój regionalny, plastykę obrzędową: pisanki
i palmy opoczyńskie oraz ozdoby wnętrza: kwiaty, pająki,
wycinanki. W każdej dziedzinie tworzy nowe wzory
zgodnie z tradycją opoczyńską, ukazując w ten sposób
piękno, wielość i niepowtarzalność sztuki regionalnej wywodzącej się z Ziemi Opoczyńskiej. W roku 1964
Laureatka

podjęła

współpracę

jako

chałupniczka

ze

Spółdzielnią

Rękodzieła

Ludowego

i Artystycznego „Opocznianka” w Opocznie, której dostarczała swoje hafty i koronki. W uznaniu twórczości
„Cepelia” zaczęła zapraszać Mariannę Rzepkę, jako ambasadora sztuki regionu opoczyńskiego na
promocyjne warsztaty sztuki ludowej w Polsce i za granicą.
W 1987 roku po raz pierwszy wzięła udział w wystawie twórczości ludowej w Turynie we Włoszech.
W latach 1989, 1994, 1998 promowała sztukę ludową we Francji. Przez osiem lat, począwszy od 1993 do
2001 roku brała udział w „Dniach Kultury Polskiej w Szwecji”. Laureatka bierze udział w warsztatach
wielkanocnych i bożonarodzeniowych dla dzieci i młodzieży w Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie. W szkołach i muzeach w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim,
Lublinie i Łodzi prowadzi lekcje i warsztaty o tradycyjnych obrzędach, prezentuje wykonania haftów,
koronek bibułowych, kwiatków i pisanek regionu opoczyńskiego. Jest współzałożycielką Bielowickiego
Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach, inicjatorką utworzenia świetlicy
wiejskiej, miejsca ekspozycji prac wszystkich bielowickich twórców ludowych.
Za zasługi dla kultury ludowej otrzymała:
- w 2001 roku Złoty Krzyż zasługi,
- w 2004 roku została uhonorowana nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”
- jest dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- w 2016 roku została nagrodzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt działalności
twórczej.
Marianna Rzepka jest sprawną organizatorką, skuteczną w promowaniu kultury swojej wsi i regionu,
docenianą w swoim lokalnym środowisku.

