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Dorota Łosiewicz
Dyrektor GOK Rejowiec

Komisarz Międzynarodowych 

Warsztatów Plastycznych

d 1996 roku 

w kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu. oPoczątkowo uczestniczyli w nich artyści z Polski, z czasem ich 

zasięg się rozszerzał. Zaczęli do nas przyjeżdżać uczestnicy z Ukrainy, 

Białorusi, Włoch, czy Litwy. Z tego też powodu otrzymały one miano 

Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych. Od 2010 roku do organizacji 

Warsztatów włączył się Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu 

Warszawskiego. I choć Warsztaty mają swoich stałych uczestników to 

współpraca ze Związkiem daje nam możliwość pozyskiwania nowych 

twarzy. Zawdzięczamy to Tomaszowi Awdziejczykowi - wiceprezesowi ZPAP 

Okręgu Warszawskiego, naszemu wieloletniemu przyjacielowi, 

rejowieckiemu plenerowiczowi. Służy to również rozwojowi amatorskich 

pasji malarskiej mieszkańców, którzy pod okiem profesjonalistów 

zdobywają doświadczenie, uczą się nowych technik, poznają arkana sztuki 

plastycznej. Artyści uczestniczący w Warsztatach dzielą się doświadczeniem 

również z dziećmi prowadząc z nimi zajęcia, w których dzieci uczą się 

wrażliwości i poczucia piękna. Warsztaty kończą się wystawą, na której 

prezentowany jest dorobek artystyczny zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

Każdy z uczestników Warsztatów pozostawia na dar jedną z wykonanych 

prac. Dzięki temu pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy i innych instytucji 

zyskały na estetyce. Obrazy są również przeznaczane na licytacje podczas 

organizowanych przez GOK aukcji charytatywnych. Przez okres 21 lat 

organizacji Warsztatów w GOK stworzyliśmy małą galerię pn. „ocalić od 

zapomnienia”, w której gromadzimy prace zachowujące architekturę 

i  zmieniający  się  krajobraz  naszej  gminy. 

Organizacja Warsztatów jest możliwa dzięki przychylności Rady 

Gminy Rejowiec oraz Wójta Tadeusza Górskiego, który szczególną opieką 

otacza  działania  kulturalne  na  terenie  naszej  gminy. 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem firmy 

PROVIDENT POLSKA, która w bieżącym roku zakupiła materiały plastyczne 

dla „małych i dużych” uczestników Warsztatów oraz sfinansowała niniejszy 

katalog.

Plenery Malarskie w Rejowcu wpisały się na stałe 



się obecnie w Muzeum Diecezjalnym prywatnych Drohiczynie oraz w kolekcjach 
prywatnych i publicznych w kraju oraz w USA, Kanadzie, Francji, Niemczech, Japonii, 
Słowenii,  Szwecji,  Australii  i  Nowej  Zelandii.

Agnieszka  Biernacka
Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego. Maluje 

od ośmiu lat. Uczestniczka wielu plenerów malarskich, także 
o charakterze międzynarodowym. Maluje techniką olejną, 
głównie  pejzaże  i  abstrakcje.  Rysuje  także  węglem.

Bierze udział w konkursach dla 
amatorów „Triennale Sztuki”, 
organizowanym przez WOK 
Lublin. Kocha poezję. W wolnym 
czasie  pisze  wiersze.

Tomasz  Awdziejczyk
Urodzony w 1961 roku w Warszawie. Studia plastyczne odbył 

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu min. u prof. Stanisława Borysowskiego oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie min. w pracowni prof. Jerzego 
Tchórzewskiego. Dyplom w pracowni prof. Janusza Przybylskie-
go uzyskał w 1988 roku. Dzieła Tomasza Awdziejczyka znajdują 
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W 2007 r. otrzymał II nagrodę na 
międzynarodowym konkursie 
malarskim Jidvei Inter Art. w Auid 
w Rumunii. W 2011 r Minister 
Kultury przyznał mu Honorową 
Odznakę „zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Współorganizował 
liczne plenery malarskie w całej 
Polsce i pełnił w nich funkcję 
kuratora artystycznego. Od 2010 
roku pełni funkcję Wiceprezesa 
Okręgu  Warszawskiego  ZPAP.



Małgorzata  Bogucka
Urodziła się, mieszka i pracuje w Środzie Śląskiej. Od ponad 

trzydziestu lat zajmuje się działalnością artystyczną, kulturalną 
i oświatową. Jest inicjatorem i organizatorem imprez kultural-
nych i artystycznych (plenery malarskie, wystawy, koncerty, 
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Aleksandra  Borowiec
Mieszkanka pobliskiego Chełma. 

zainteresowaniach, głownie z dziedziny literatury i malarstwa. 
Rysowała i malowała od zawsze. „Na poważnie” malarstwem 
zajęła się już w życiu dorosłym, w Chełmskim Domu Kultury pod 
kierunkiem artystów profesjonalnych. Współtworzyła grupę 

Jest osobą o wielostronnych 

wieczory autorskie, kameral-
ne spotkania muzyczne, spe-
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ktakle teatralne i kabaretowe, Święto Wina 
w Mieście Skarbów), autorką scenariuszy i sce-
nografii teatralnych i kabaretowych, projektuje 
i wykonuje kostiumy historyczne i teatralne, pro-
wadzi warsztaty plastyczne dla dzieci. Prefero-
wanymi przez nią technikami są: olej, akryl 
i akwarela. Tematyka prac najczęściej wynika z jej 
doświadczeń życiowych i przemyśleń. Istotne 
miejsce w jej twórczości zajmuje również port-
ret, w którym fizyczność osoby portretowanej 
obudowana jest emocjami z tą osobą związany-
mi. Nieobca jej jest również plakatowa forma wy-
razu  artystycznego.

malarską „Pasja”, a następnie Sto-
warzyszenie Twórcze pod tą samą 
nazwą. Maluje pejzaże, kwiaty, nie 
stroni od portretów. Jej malarstwo 
jest wrażliwe, inspirowane naturą. 
Uczestniczyła w prawie 40. wysta-
wach zbiorowych i poplenerowych. 
Na swoim koncie artystycznym ma 
5. wystaw autorskich (w Chełmie, 
Puławach i Parczewie). Jej prace 
znajdują się w rękach prywatnych 
kolekcjonerów w kraju i za granicą.



Kultury w Lublinie. W 2000 

Danuta  Długosz
Absolwentka KUL. Wieloletni pracownik Rękodzieła Ludowe-

go i Artystycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 
Od 1989 roku z pasją realizuje się jako instruktor teatru i haftu 
w GOK Rejowiec. Z powodzeniem startuje w konkursach dla nie-
profesjonalistów, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 

Anna  Dobrowolska
Z wykształcenia jest 

chemikiem. Malar-
stwo jest jej wielką 
pasją, jak sama mówi 
„daje mi wolność, 
rad ość  tw orze nia  
i o dziwo – uczy poko-
ry”. Maluje od pięciu 
lat, ma na swoim koncie sześć wystaw 
indywidualnych, kilkanaście zbiorowych. 
Brała udział w wielu plenerach, także 
o zasięgu międzynarodowym. Członkini 
Warszawskiego Stowarzyszenia Plasty-
ków oraz Stowarzyszenia Marynistów 
Polskich.

roku nagrodzony udział za ilustracje do książki 
pt. „Dar JP II” wyd. w Zamościu, w 2002 r. – 
umieszczona wśród 10. instruktorów w Katalo-
gu na X lecie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Lublinie, 2004 r. – wyróżnienie za pracę 
technice tempery pt. „Wiatr” Triennale Sztuki 
dla nieprofesjonalistów WOK Lublin, 2006 r – 
wystawa rękodzieł słomkowych pt. „Inspiro-
wane Bożym Narodzeniem” na lubelskim 
zamku, 2012 r – wyróżnienie wraz z nagrodą 
pieniężną za linoryt – nieprofesjonalistów 
WOK Lublin. Brała udział w wielu wystawach 
hafciarskich, np.: w Festiwalu Rzeczy 
Artystycznych w Poznaniu. Uczestniczka kilku 
wystaw  zbiorowych  i  poplenerowych.
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Igor Drozd
Urodził się na Wo-

łyniu, na Ukrainie. 
Ukończył studia 
w Akademii Sztuk 
Pięknych we Lwo-
wie. Dyplom uzy-
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skał w pracowni prof. Leonida Bojko. 
Zajmuje się malarstwem olejnym, paste-
lami, akwarelą i grafiką. Często inspira-
cją do tworzenia jest poezja. Uczestnik 
wielu plenerów malarskich, ma na swo-
im koncie wiele wystaw zbiorowych 
i indywidualnych. Koordynator między-
narodowych wystaw malarskich w imie-
niu Okręgu Warszawskiego Związku 
Polskich  Artystów  Plastyków.

Członek Stowarzyszenia Artystycznego Integra-
cji Europejskiej SAIE w Szczecinie. Uczestnik 
wielu konkursów, biennale i triennale w Polsce, 
Rosji i na Białorusi. W 2008 r. otrzymał Medal 
Srebrny „Labor Omnia Vincit”. Prace ekspono-
wane na wystawach zbiorowych na Węgrzech, 
w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, na 
Słowacji, w Austrii, Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, 
w Polsce i na Białorusi. Uczestnik wielu 
międzynarodowych plenerów malarskich, m.in. 
w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech i w Gruzji. 
Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w krajach, gdzie organizo-
wane były wystawy i plenery, w których uczestniczył oraz we Francji, w Rosji, w USA, 
Kanadzie  i  w  Holandii.

Edward  Gałustow
Urodził się w Armenii. Obecnie mieszka i tworzy w Witebsku 

na Białorusi oraz w Polsce. Absolwent Wydziału Malarstwa 
i Grafiki Uniwersytetu Witebskiego. Jego domeną jest malar-
stwo sztalugowe, grafika oraz tkactwo ręczne. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Członek Towarzystwa Artystów 
Polskich  na  Białorusi. 



Wiesław  Grendus
Maluje od 1997 roku. Uprawiane techniki: malarstwo olejne 

i akwarela. Tematyka: malarstwo o tematyce symbolicznej, pej-
zaż, portret, abstrakcje. Pośród nagród i wyróżnień - Nagroda 
Starosty Piaseczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i zasługi w rozwijaniu edukacji artystycznej. Nagro-
da w czerwcu 2008 r. Członek Związku Artystów Plastyków oraz 

Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych „TRIADA” i członek grupy „PIASECZ-
NO”. Uczestnik wielu międzyna-
rodowych warsztatów plastycz-
nych i plenerów. Ma na swoim 
koncie około 40. wystaw indywi-
dualnych i wiele wystaw zbioro-
wych. Prace artysty znajdują się 
w urzędach gmin i miast, ośrod-
kach kultury oraz w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą 
(USA, Niemcy, Szwecja, Holan-
dia, Portugalia, Dania, Izrael oraz 
w  krajach  dawnej  Jugosławii).
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Grzegorz  Gwardiak
Grzegorz Gwardiak – ur. 1976, mieszkaniec Rejowca, absol-

went Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie o specjalności 
grafika, instruktor plastyczny GOK Rejowiec i nauczyciel plasty-
ki. Potrzebę pracy artystycznej realizuje w życiu zawodowym 
i prywatnym. Interesuje go pejzaż, ale w twórczości często poja-
wiają się sceny rodzajowe, obrazy sakralne, portrety, a także 

komiksy, do których często sam 
pisze scenariusze. Od 2005 roku 
należy do Sekcji Sztuk Plasty-
cznych „SAM” w Rejowcu. 
Wyróżniony przez władze gminy 
„Statuetką Reja”. Brał udział 
w ponad 30. wystawach zbioro-
wych i trzech indywidualnych. 
Jego prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych oraz instytu-
cjach państwowych w kraju i za 
granicą.



Ewa  Król
Ewa Król z domu 

Czaporowska - ry-
sunkiem intereso-
wała się zawsze. 
Na stałe związana 
z Chełmem, tu 

Wiktor  Khadzynow
Artysta pochodzi z Ukrainy
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kończyła Szkołę Cwiczeń i Liceum 
Czarnieckiego. Po maturze zamiast 
wymarzonej architektury skończyła 
fizykę na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Uczyła fizyki 
w Zespole Szkół Budowlanych w Cheł-
mie. Do rysunku, a potem malarstwa 
wróciła w 2002 roku, gdy wstąpiła do 
Grupy  „Pasja”.



Ewa  Kudłacik
Magister farmacji, członek Związku Polskich Artystów Mala-

rzy i Grafików, która ze szkicownikiem i pisakiem rozstaje się 
rzadko, a z pędzlem niechętnie. Uprawia malarstwo sztalugowe 
w różnych technikach: akrylowej, olejnej, akwarelowej - najchęt-
niej w plenerze. Jej pasją jest rysunek reporterski, w którym 
chwyta nie tylko podobieństwo, ale także charakter postaci, 

relacje i nastrój chwili. 
Laureatka wielu nagród 
m.in. „Złotego Smoka" 
za serie wielkoforma-
towych prac rysunko-
wych na Ars-95 w Kra-
kowie. Brała udział 
w wielu wystawach 
zbiorowych oraz zorga-
nizowała kilkanaście 
własnych m.in. w galerii 
Klubu A.O.N., w Oran-
żerii, galerii D.C.P.K. 
a ostatnio w Mediatece 
Przystanek  Książka.
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Krystyna 
Mojska

Artystka związana 
z grupą „Paleta” 
w  Krasnymstawie.

Maluje od 2000 r. Uczestniczka plene-
rów o zasięgu ogólnokrajowym i między-
narodowym. Autorka licznych wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Ponadto 
jej prace znajdują się w zbiorach prywat-
nych w kraju i za granicą, między innymi 
w Holandii, Węgrzech i USA. Prowadzi 
autorską galerię oraz sklep z artykułami 
plastycznymi.



Alicja  Oleszczuk
Urodzona w Łomży. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, 

obecnie mieszka w Chełmie. Od wczesnej młodości zajmowała 
się sztuką. Tkała gobeliny i malowała. Obecnie poświęciła się 
malarstwu olejnemu. Jej prace to obrazy z pogranicza abstrakcji 
i realizmu, mocnych barw odzwierciedlających jej sposób widze-
nia otaczającej rzeczywistości. Miała osiem wystaw indywidu-

alnych i wiele zbiorowych.  
Uczestniczka wielu plene-
rów malarskich i wystaw po-
plenerowych (m.in. w Rejo-
wcu, Siedliszczu, Józefowie 
nad Wisłą, Nałęczowie, Ło-
mży). Członkini grupy „Pa-
sja” w Chełmie i Towarzy-
stwa Miłośników Sztuk Pię-
knych  w  Lublinie.
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Izabela  Piasecka
Zachęcona rodzinnymi tradycjami maluje od dziecka. Obecnie 

mieszka w Kobylem (gmina Rejowiec). Najchętniej używa 
techniki  pasteli  suchej,  malarstwa  olejnego  i  ołówka.

Od 2006 roku bierze udział 
w rejowieckich plenerach 
i w konkursach dla amato-
rów „Triennale Sztuki” 
w Lublinie, z resztą z powo-
dzeniem (wyróżnienia za 
prace graficzne i malar-
stwo). Jej prace były pre-
zentowane na wielu wysta-
wach poplenerowych oraz 
w Wojewódzkim Ośrodku 
Kultury  w  Lublinie.
Realizuje się także w foto-
grafii  i  w  pisaniu  wierszy.



Magdalena  Rybczyńska
Magdalena Rybczyńska ur. 15.04.1972r. w Rejowcu Fabrycz-

nym. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja 
w Rejowcu Fabrycznym. Ukończyła technikum odzieżowe, jak 
również jest absolwentem Administracji w Chełmie. Brała udział 
w TRIENNALE sztuki organizowanym przez WOK w Lublinie.

Uczestniczyła w dwóch wy-
stawach poplenerowych. 
Malarstwem interesuje się 
od dziecka, ale tą dyscypli-
ną zajmuje się amatorsko. 
Maluje techniką akrylową 
głównie abstrakcje, czasa-
mi rysuje węglem. Posiada 
wszechstronne zaintereso-
wania. Kocha muzykę i poe-
zję. Uwielbia przebywanie 
na  łonie  natury.
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Katarzyna  Skoczyńska
Ukończyła studia ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa 

w pracowni Jacka Sielickiego i obroniła aneks z tkaniny w pra-
cowni  Zbigniewa  Gostamskiego.

Uczestniczka wielu plene-
rów o zasięgu międzynaro-
dowym, ma na swoim kon-
cie wiele wystaw indywidu-
alnych. Obecnie zajmuje się 
malarstwem oraz projekto-
waniem wnętrz i grafiki 
użytkowej.



Andrzej  Sobczyk
Artysta malarz, mieszka i pracuje w Warszawie. Swoją pracow-

nię ma w warszawskiej dzielnicy Wola. W latach 1975-1977 stu-
diował malarstwo u prof. J. Eysmonta i grafikę grafikę u prof. 
A. Rudzińskiego. Malarstwem i rysunkiem zajmuje się od 40 lat. 
Swoją pierwszą wystawę indywidualną miał w 1975 r. Do tej pory 
miał 32 wystawy w tym 4 konkursy malarskie, a dwukrotnie był 

finalistą konkursów malarskich. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich i brał 
udział w aukcjach charytatywnych. Stale współpra-
cuje z Galerią Sztuki Współczesnej TAB w Warszawie. 
W latach 1985-1987 współpracował z Przedsiębior-
stwem Państwowym „Sztuka Polska”, pracował tak-
że jako grafik projektant reklamowy i dekorator wit-
ryn sklepowych. W 1989 r. odbył praktykę z zakresu 
konserwacji dzieł sztuki. Był członkiem warszawskie-
go Stowarzyszenia Artystów Malarzy „Stare Miasto” 
i Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Kontakt”. 
Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Bemowa. W 2013 r. odznaczony za swoje 
zasługi przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego medalem „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. 
Swoje dzieła tworzy w technikach olejnych, akrylo-
wych  i  akwarelowych.
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Teresa  Stasiak
Teresa Stasiak uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr 1 a na-

stępnie LO im Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Ukończy-
ła dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psycho-
logii UMCS w Lublinie oraz 
studia podyplomowe – Mate-
matyka z elementami informa-
tyki – na Politechnice Lubelskiej 

oraz ukończyła Edukację Plastyczną na Wydziale 
Artystycznym w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS 
w Lublinie. Zrzeszona w krasnostawskim Stowarzy-
szeniu Twórców Kultury „Paleta” i Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, gdzie również 
uczestniczy w zajęciach warsztatowych z malar-
stwa prowadzonych przez Macieja Bijasa. Od 2012 r. 
jest członkiem Związku Polskich Artystów Plasty-
ków.  Maluje  od  11  lat.



Klara  Stolp
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Bydgoszczy. 

Zadebiutowała w 1975 roku wystawą indywidualna w Grudzią-
dzu i do tej pory bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach 
artystycznych jak: plenery międzynarodowe, ogólnopolskie, 
wystawy  i  inne  spotkania  twórcze. Uprawia malarstwo sztalu-
gowe, rysunek, pastele, akwarelę. Ilustruje tomiki poetyckie 
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oraz prozę. Lubi współ-
pracować z ludźmi, któ-
rzy widzą świat poprzez 
wrażliwość artystyczną 
oraz wnoszą do jej życia 
coś  interesującego.
Prowadzi Plastyczną Pra-
cownię  Autorską.
Należy do Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji 
Plastycznej w Warszawie 
(1991) oraz Związku Pol-
skich Artystów Plasty-
ków (1998). Swoje prace 
prezentowała na wielu 
wystawach w kraju i za 
granicą. Olga  Tarasenko

Artystka pochodzi z Ukrainy



Stanisław  Wójcik
Mieszkaniec Chełma, urodzony w 1949 roku. Absolwent 

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. 

Uczestniczy w ple-
nerach organizowa-
nych przez GOK 
Rejowiec i Siedlisz-
cze, KWP Lublin – 
Janów Lubelsk i ,  
Hrubieszów, Gródek 
oraz Przeglądach 
Twórczości organi-
zowanych przez  
WDK Chełm. Ulubio-
nym tematem jego 
prac  są  pejzaże.
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Wladimir  Tarasenko
Artysta pochodzi z Ukrainy



Wystawa  i  zajęcia  z  dziećmi
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