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Uzasadnienie nadania tytułu i przyznania odznaki  

„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

Pani Teresa Snela - to człowiek, który uparcie potrafi inspirować do realizacji 

wytyczonych inicjatyw, z których wiele powstało w naszej gminie przy jej udziale. 

Jedną z ważnych cech jej osobowości jest ta, że do każdego przedsięwzięcia 

podchodzi z wielkim sercem. 

Jest miłośniczką pieśni ludowej - jej ocaleniu od zapomnienia i aktywnej 

popularyzacji oddała wiele długich lat życia oraz wszystkie wolne od pracy chwile.  

W 1984 r. z inicjatywy pani Teresy oraz grającego na akordeonie Pawła 

Skrzypczaka powstał Zespół ludowy „Studzianna”. Początki nie były łatwe,  

w początkowym okresie działalności pani Teresa postawiła na poszukiwanie osób 

chętnych do pracy w zespole, ale udało się. Pierwsze kroki na scenie zespół stawiał 

w Krobi na Katarzynkach, towarzyszył wówczas panu Janowi Figielkowi.  

Dziś Zespół  swoją działalność prowadzi przy Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Kultury w Borku Wlkp., obecnie  liczy 7 osób:  

Teresa Snela (śpiew) - kierownik zespołu, Tadeusz i Józef Jankowscy (bandonia , 

bęben), Krzysztof Kaniewski (trąbka), Andrzej Toporowicz (skrzypce, akordeon, 

saksofon), Grzegorz Fiebich  (klarnet i saksofon), Agnieszka Snela - Miernik 

(skrzypce). 

Podczas blisko 30-letniej działalności zespół odnotował na swoim koncie bogatą 

listę osiągnięć, wyróżnień i nagród, a w swym dorobku posiada bogaty zbiór pieśni 

i przyśpiewek ludowych, jak również utwory folklorystyczne typowe dla 

południowo – zachodniej Wielkopolski. Program zespołu to również obrzędy 

ludowe. 

W czasach, kiedy kultura ludowa ulega stopniowemu zanikowi, członkowie 

Zespołu „Studzianna” wiernie kultywują tradycje. To dla nas ogromna duma  

i satysfakcja, że bogate, regionalne piękno stworzone przez przodków nie idzie  

w zapomnienie, że zostanie ocalone dla następnych pokoleń. 

 

Dzięki aktywności Zespołu , którym kieruje Pani Teresa można mówić o procesie 

ożywiania tradycji kultury ludowej wśród społeczności lokalnych. 

Działalność zespołu ludowego „Studzianna” to przede wszystkim wykorzystanie 

potencjału twórczego środowiska, to stworzenie oferty dla ludzi starszych, i nie 

tylko, do aktywnego spędzania czasu wolnego, a przez to do tworzenia życia 



ciekawszym poprzez spotkania, poznanie programu innych zespołów, konfrontacji 

dokonań artystycznych. 

 

Pani Teresa Snela stara się zainspirować również młode pokolenie do korzystania 

ze źródeł autentycznego, rodzimego folkloru, do udziału w działalności Zespołu. 

Ogromne wsparcie, życzliwość i zaangażowanie płynące z potrzeby serca Zespół „ 

Studzianna” okazał przy współudziale  w projekcie przygotowanym przez M-GOK 

Borek Wlkp. pod hasłem: „Pysznie roztańczony Borek Wielkopolski”. To projekt  

realizowany w ramach Oś 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

-2013 w zakresie małych projektów i w ramach Lokalnej Grupy Działania poprzez 

„Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią”. Projekt był przedsięwzięciem 

obejmującym warsztaty z zakresu tańca ludowego w oraz przegląd inspiracji 

kulinarnych. W zajęciach tanecznych brało udział 24 dzieci, które stworzyły grupę 

par tanecznych. Dziecięcy zespół poznał tańce i zabawy Wielkopolski oraz 

artystyczny dorobek zespołów naszego regionu – w tym Zespołu Ludowego 

„Studzianna”. Projekt zwieńczyło przygotowane z rozmachem finałowe widowisko 

artystyczno-kulinarne z udziałem zespołów ludowych i folklorystycznych 

partnerujących przedsięwzięciu.  

Ponadto członkowie zespołu chętnie uczestniczą  w spotkaniach z dziećmi 

przedszkolnymi i młodzieżą szkolną, przekazując im tradycje naszego regionu. 

Twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej oraz popularyzacja 

najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej to nadrzędny cel 

działalności Zespołu „Studzianna”. 

Zespół pod kierownictwem pani Teresy Sneli dał ponad pięćset koncertów. 

Aktywnie uczestniczył i uczestniczy w licznych prezentacjach i przeglądach  

o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wielokrotnie brał udział  

w Ogólnopolskich Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem. Występował  

m.in. w Lipinach, Policach, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,  

w Pakosławiu, Krobi, Lesznie, Bojanowie, Śremie, Dębnie Polskim, Gostyniu, 

Dolsku, Wijewie, Krzywiniu, Rydzynie, Górze, Boszkowie etc. Koncertował 

prawie w każdym zakątku Wielkopolski. 

Ogromnym przeżyciem dla muzyków, był wyjazd do Holandii - gdzie Zespół 

koncertował, godnie reprezentując Ojczyznę, a szczególnie Ziemię Borecką. Miał 

okazję rozsławiać naszą gminę również w Niemczech oraz we Francji.  

Zespół uświetnia imprezy gminne: uroczystości świąt państwowych, dożynki, 

festyny, jubileusze oraz wspiera pod względem organizacyjnym ich przygotowanie.  

Występuje również poza terenem gminy: na festynach, imprezach szkolnych, 

sportowych, rolniczych etc. 



Zespół Ludowy „Studzianna”, który podtrzymuje i rozsławia tradycje, folklor,  

sztukę ludową pięknej Ziemi Wielkopolskiej ma na swoim koncie mnóstwo 

wyróżnień i nagród. Jest również  uhonorowany  odznaką :„Zasłużony dla Miasta  

i Gminy Borek Wlkp.” W listopadzie tego roku zespół obchodził będzie 30 – lecie 

swojej działalności. 

Pani Teresa Snela jest osobą bardzo aktywną, kontaktową i życzliwą ludziom. 

Podejmowane przez nią działania wzbudzają aktywność kulturową, zwiększają 

poziom integracji i aktywności społecznej, wzmacniają tożsamość regionu. Jej 

twórcza działalność wsparta talentem i zamiłowaniem do pracy społecznej,  

w znaczącym stopniu przyczynia się do promocji gminy i pielęgnowania kultury 

ludowej. Pani Teresa od lat jest obecna w życiu kulturalnym i społecznym. Cechuje 

ją otwartość na współpracę z organizacjami, klubami, instytucjami działającymi na 

terenie gminy oraz aktywne włączanie się w organizację imprez kulturalnych 

integrujących społeczność lokalną. 

 Nadanie tytułu i odznaki ZASLUŻONY DLA  MIASTA I GMINY  

BOREK  WLKP. będzie dla Pani Teresy Sneli  ogromnym wyróżnieniem  

i zaszczytem, jednocześnie docenieniem jej szczególnie aktywnej działalności 

społecznej, kulturalnej i edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp.  

 

 

 

 

 


