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Pasje pani Hanny

Hanna Musielak haftuje obrazy
od ponad 10 lat. Ma ich prawie
sześćdziesiąt. Niemal wszystkie
wiszą w domu, a tylko kilka poda-
rowała bliskim. Przywiązuje się do
tych małych dzieł sztuki, bo nad
każdym pracuje około pół roku. A
tworzy pejzaże, portrety, martwą
naturę, kwiaty, a także obrazy reli-
gijne.

Pani Hania od dzieciństwa lu-
biła ręczne robótki. Już jako młoda
dziewczynka szyła ubranka dla
lalek. Potem robiła na szydełku,
haftowała metodą richelie, dzier-
gała na drutach. Do dziś ma ob-
rusy wyszywane na tiulowych
firankach, które robiła kiedy miała
16 lat. I mnóstwo haftowanych ser-
wetek i obrusów.

- Ręczne robótki są po prostu
moją pasją - mówi pani Hania.
- Przy nich wypoczywam, odstre-
sowuję się, wypełniam czas. Nie
ma dnia żebym nie sięgnęła po nici
i igłę. Nawet na wczasy zabieram
haftowanie, bo jeśli nie ma pogody,
to zwyczajnie siadam do robótek.
Nigdy się przy tym nie nudzę.

Obrazy haftuje się metodą
krzyżykową na kanwie. Wzory
można dziś znaleźć w wielu facho-
wych pismach. Kiedyś nie było ta-
kich wydawnictw i pani Hania
wycinała z gazet małe zdjęcia haf-
towanych obrazków i potem przez
lupę odtwarzała wzory. To była sy-
zyfowa praca i trwała miesiącami
zanim powstał obraz. W ten spo-
sób haftowała na przykład cztery
pejzaże, każdy na inną porę roku.

Do niedawna niewiele osób w Osiecznej wiedziało, że Hanna Musielak od lat haftuje obrazy.
To koleżanka namówiła ją, by pokazała swoje prace na wystawie w czasie sierpniowych do-
żynek osieckich. Zgodziła się, choć nie przypuszczała, że wzbudzą zainteresowanie i że będą
się podobać. A tak właśnie było. Setki osób zatrzymywało się przy tych niezwykłych obra-
zach i podziwiało dokładność i precyzję haftów.

Teraz zdobią one ściany przy oknie
w salonie państwa Musielak. Tak
naprawdę to wszystkie ściany w
pokojach, kuchni, nawet w koryta-
rzu zajęte są haftowanymi obra-
zami. Tworzą niezwykły nastrój, są
kolorowe, niektóre w tonacjach
brązowo-żółtych, inne jakby utu-
lone śniegiem. Tylko jeden jest
czarno-szary. To obraz Pana Je-
zusa. Na sierpniowej wystawie
wzbudził ogromne zainteresowa-
nie.

Pani Hania mówi, że kiedy haf-
tuje jeden obraz, już wybiera wzór
na następny. Do każdego przygo-
tować bowiem trzeba odpowiedni
zestaw nici i kanwę. Kratki na kan-
wie mogą być bardzo małe, i te
pani Hania lubi wyszywać najbar-
dziej, ale są też większe. Wtedy i
obrazy są duże. Do jednego ob-
razu wielkości 50 na 70 cm po-
trzeba około 80 pasemek muliny. I
to w najróżniejszych kolorach, od-
cieniach. Nic dziwnego, że pani
Hania w szufladzie szafy zbudo-
wała kilkanaście przegródek na
kolorową mulinę. Niczego nie musi
szukać. Każdy kolor ma bowiem
swoje miejsce.

Tę pasję do robótek podzielają
w rodzinie dwie siostry pani Hani i
bratowa. One także haftują obrazy.
Pożyczają sobie wzory, radzą jakie
wybierać nici, podziwiają efekty.

- Lubię oglądać skończony
obraz - zwierza się pani Hania. -
Każdy daję do oprawy i dla każ-
dego wybieram miejsce w domu.
Już teraz wiem, gdzie powieszę

dwie następne prace.
Zapytaliśmy panią Hanię, czy

nie mogłaby obrazów sprzedawać.
Na pewno są osoby, które taka
twórczość zachwyca. Odpowie-
działa, że wolałaby je nauczyć
krzyżykowego haftu i namówić do
tego, by same tworzyły dzieła z
nici. To nie jest przecież trudna
praca, wymaga jedynie cierpliwo-
ści i czasu. A to trudno wycenić.
Same nici i oprawa kosztują około
400 zł. Doliczając do tego mie-
siące haftowania, trzeba by obraz
wyceniać na dużo więcej. Czy ktoś
chciałby tyle zapłacić?

Hanna Musielak przez 30 lat
była księgową w Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Osiecznej. Od bieżą-
cego roku pracuje w księgowości
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wspomina, że 1 czerwca 1979
roku właśnie w Urzędzie, zaraz po
szkole, odbywała swój pierwszy
staż. Dokładnie 30 lat później,
znowu 1 czerwca wróciła do
Urzędu. Jest zadowolona z pracy.

A poza haftowaniem ma jesz-
cze inne pasje. Od lat jest człon-
kiem chóru w Osiecznej i prowadzi
jego kronikę. Lubi też czytać
książki. No i kocha kwiaty. Od
wiosny do jesieni każde popołud-
nie spędza w ogrodzie. Haftuje
wówczas wieczorami oraz w so-
boty i niedziele. Mnóstwo kwiatów
ma też w domu. Naliczyłyśmy
ponad 50 doniczek. Nic dziwnego,
że mieszkanie pani Hani ma
szczególny urok. Królują tu obrazy,
serwety, kwiaty. Przyjemnie wśród
nich posiedzieć.

Może za rok Hanna Musielak
zorganizuje kolejną wystawę?
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