Słowo o Rejowcu
Rejowiec jest miejscowością gminną, położoną na Wyżynie Lubelskiej, w powiecie Chełmskim. Początki Rejowca związane są z Mikołajem Rejem, nazywanym Ojcem Literatury Polskiej, ale przede wszystkim jako wierszo- i fraszkopisarza oraz publicystę.
Mówiąc współcześnie był człowiekiem kultury. Trudno ustalić genetyczne
związki Mikołaja Reja z obecnymi mieszkańcami Rejowca. Jedno wszakże wydaje się być pewne. Kulturalne i artystyczne zainteresowania wrosły w tutejszą
ziemię. W dodatku przeniosły się na całą społeczność. Można więc powiedzieć,
że Rejowiec kulturą stoi. I nie są to puste słowa.
Tu od 80 lat istnieje Orkiestra Dęta, uświetniając wszystkie ważniejsze gminne
uroczystości. Od 25 lat przygrywa kapela „Sami swoi’. Znane są tradycje hafciarskie. Tu, w Rejowcu, od wielu lat, co roku, odbywają się Powiatowe Przeglądy
Widowisk Kolędniczych, Regionalne Przeglądy Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
a także Międzypowiatowe Przeglądy Widowisk Obrzędowych i Teatrów Wiejskich.
Trudno nie wspomnieć o plastyce. Międzynarodowe Plenery Malarskie jakie
się od 15 lat odbywają w Rejowcu przeszły już do legendy. Bywają na nich malarze z całej Polski i z krajów ościennych, najczęściej zza wschodniej granicy. Ustawicznie prowadzona jest plastyczna edukacja dzieci i młodzieży, również z wykorzystaniem artystów plenerowych.
Plastyce nie oddaje się tylko młodzież. Także dorośli. Od 25 lat, w Rejowcu
pracuje grupa plastyczna S.A.M. Osiąga sukcesy, udziela się w społeczeństwie
i cieszy oczy obrazami.
Jest to swoisty ewenement, że w takiej niewielkiej miejscowości wypracowano
tak wiele i tak różnorodnych form pracy rozwijających wrażliwość na piękno, na
sztukę.
Rejowiecka kultura idzie w parze z historią. Oto prężnie działa Towarzystwo
Regionalne Rejowiec, wydawana jest monografia tej miejscowości i tu jest jedyny
na okolicę prywatny skansen Pp. Grzesiaków, z niezliczonymi zbiorami.
Tu się wszyscy zmówili: Rada Gminy, Wójt, pracownicy GOK-u, wreszcie całe
społeczeństwo, że będą popierać twórców.

Grupa SAM
Jubileuszowy rok 2010

Grupa Sam jest grupą plastyczną. Gromadzi wielbicieli malarstwa i jego twórców. Tych, którzy najlepiej potrafią wyrażać się ołówkiem i pędzlem, formą i kolorem.
Mimo nazwy sugerującej, że każdy jest SAM, tworzą grupą. Dla wspólnego
działania. Bo, jak twierdzą w grupie łatwiej. Łatwiej razem pracować dzielić się
doświadczeniem i łatwiej swoje malarstwo prezentować.
Grupa SAM poczęła się 25 lat temu. Najpierw w głowach trzech panów: Stanisława Miszczuka, Andrzeja Misztala i Marka Podkowy. Potem w realnym życiu.
Był rok 1985, w Rejowcu powstało Towarzystwo Twórców Kultury Regionalnej. W jego ramach znalazło się miejsce dla twórców plastyków. Byli grupą
w pełni amatorską. Połączyła ich miłość do sztuki w ogóle a malarstwa w szczególności.
Już łatwo odgadnąć tajemnicę nazwy grupy. Powstała od pierwszych imion
pierwszych twórców - S.A.M. Chociaż może to mieć także znaczenie inne, symboliczne. Każdy artysta w procesie tworzenia jest sam. Tym bardziej amator borykający się nie tylko z męką twórczą, ale także z brakami warsztatowymi. Te
pokonywali metodą prób i błędów i ucząc się sami i od siebie nawzajem. Kto miał
więcej doświadczeń, dzielił się swoją wiedzą z pozostałymi. Od początku byli
uczestnikami wszystkich wystaw malarskich w bliższej i dalszej okolicy. Oglądali,
podglądali, uczyli się. I malowali.
Pierwsza wystawa była tylko na wpół oficjalna. Wystawili swoje prace jeszcze nieśmiało, w Chełmie, na Finale „Przeglądu Kulturalnego Gmin” już w 1985
roku. Z następną wystawą czekali prawie 3 lata. Kolejne bywały coraz częściej.
Nabierali szlifów i pewności siebie.
Od 1993 roku grupa zaczęła się rozrastać. Najpierw dołączyła Monika Miszczuk – Hoduń, absolwentka liceum plastycznego, potem Zofia Miszczuk, a wreszcie Grzegorz Gwardiak, który skończył wydział artystyczny na UMCS w Lublinie.
I oto grupa stawała się grupą z przewagą profesjonalistów, zwłaszcza po przyjęciu
Stanisława Miszczuka do Związku Polskich Artystów Polskiej Sztuki Użytkowej.
Po kilku latach przestało działać Towarzystwo Twórców Kultury Regionalnej,
ale Grupa S.A.M. przetrwała.
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Minęło 25 lat. Przybyło obrazów, doświadczeń, umiejętności… Przybyło wystaw, przyszło uznanie. Zbiorowe i indywidualne. Działalność Grupy zaczęła być
dostrzegana i doceniana przez władze różnych szczebli i przez rejowieckie społeczeństwo. Były wyróżnienia i zaszczyty. Takim bez wątpienia jest umieszczenie
czworga artystów SAM-u w Słowniku biograficznym twórców Ziemi Chełmskiej,
wydanym, w 2006 roku. Znakomitym wyróżnieniem indywidualnym jest także
nagrodzenie Stanisława Miszczuka brązowym medalem – Zasłużony dla kultury
„Gloria Artis”.
Grupa S.A.M. stała się znana, poprzez wystawy, przekazywanie prac na cele
charytatywne, udział w konkursach plastycznych. Prace ich można napotkać
w najróżniejszych miejscach, w kościołach, instytucjach użyteczności publicznej
i w domach prywatnych, w kraju i za granicą. Są różne jak różni są ich twórcy;
każdy ma swój odrębny sposób patrzenia na sztukę a zarazem malowania; każdy ma swoją ulubioną tematykę i technikę. Każdy to odrębna indywidualność.
Pewnie dlatego wprowadzają do swojej działalności inne arkana sztuki – poezję,
muzykę, fotografię, publicystykę…
Obecnie, od kilkunastu lat, Grupa S.A.M. jest nieformalnym ciałem Gminnego Ośrodka Kultury, który wraz z Radą Gminy i Wójtem wspiera wszystkie jej
przedsięwzięcia.
Aleksandra Borowiec
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Zofia Miszczuk
Urodziła się 12 listopada 1947 r. w Rejowcu i na stałe
związała się ze swoją „małą ojczyzną”. Od dziecinnych
lat przejawiała zdolności do rysunku i malarstwa, ale
kariera zawodowa przeszkodziła w realizacji tej drugiej
życiowej pasji. W 1996 r. zakończyła karierę zawodową, to był przełom , który sprawił, że marzenia z dzieciństwa przybrały realne kształty i z wielką pasją wróciła do niezrealizowanych marzeń – sztuki. Od 1999
r. należała do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Lublinie i Amatorskiej Sekcji Sztuk Pięknych „SAM”
w Rejowcu. Uprawiała malarstwo sztalugowe i plenerowe, używa techniki olejnej i akrylowej. Tematem jej prac są przede wszystkim kwiaty,
pejzaże, martwa natura, portret. Jej dorobek twórczy to ponad 350 obrazów. Prace
znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą (m. in. Stany Zjednoczone,
Niemcy, Szkocja, Włochy) oraz w autorskiej galerii, którą wspólnie prowadzi z mężem
Stanisławem, przez którą przewija się mnóstwo interesujących się malarstwem osób
(dzieci, młodzieży i dorosłych z kraju jak i z zagranicy). Otrzymała Statuetkę Mikołaja
Reja przyznawaną przez Radę Gminy Rejowiec. Za swoje poczynania artystyczne, społeczne i kulturalne otrzymała dyplomy, nagrody i wiele podziękowań m. in.
1999 r. - Podziękowanie ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Wiara” z Rejowca Fabrycznego
2001 r. - Podziękowanie z Galerii „Zula” z Warszawy
2004 r. - Podziękowanie z Fundacji „Wszystko Dla Dzieci”
2004 r. - Dyplom i nagroda z GOK S i R - Wola Uhruska
2005 r. - Dyplom w kategorii talent artystyczny za udział w konkursie „Kultura 2004”
od Starosty Krasnostawskiego
2005 r. - Podziękowanie z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
2005 r. - Podziękowanie z Fundacji „Wszystko Dla Dzieci”
2006 r. - Wojewódzki Ośrodek w Lublinie- wystawa zbiorowa.
2006 r. - Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi”- wystawa zbiorowa
Sekcji „SAM”.
2006 r. - Okuninka k/ Włodawy - Autorskie warsztaty malarskie i wystawa indywidualna.
2006 r - Wystawa Środowiska Plastycznego Gminy Rejowiec . WOK Lublin, wystawa
zbiorowa
2007 r. - Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi”- wystawa zbiorowa
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2007 r - Pałac Ossolińskich w Rejowcu - wystawa zbiorowa Sekcji „SAM” z okazji 460.
lecia nadania praw miejskich dla Rejowca
2007 r. - Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi”- wystawa zbiorowa
2007 r - Wystawa zbiorowa grupy „SAM” z okazji 45 – lecia Założenia Miasta Rejowiec
Fabryczny
2008 r. - Wystawa zbiorowa grupy „SAM” z okazji Dni Otwartych Drzwi w Pałacu
Ossolińskich
2009 - Wystawa zbiorowa grupy „SAM” w Zespole Szkół Publicznych, uświetniająca uroczystości związane ze 100 leciem OSP w Rejowcu, 90 - leciem Orkiestry Dętej
w Rejowcu i 440 rocznicą śmierci założyciela Rejowca - Mikołaja Reja
Zmarła 23 lutego 2010 roku.

5

6

7

Stanisław Jan Miszczuk
z Rejowca, artysta malarz, uprawiający różne dziedziny sztuki: rzeźbę, rysunek, grafikę, malarstwo olejne.
W 2003 r. obchodził 35- lecie pracy twórczej. Ulubionymi
tematami jego prac są: portret, akt, sceny rodzajowe, historyczne, koń, batalistyka, martwa natura, kwiaty, pejzaż
i architektura. Od 1979 r. członek Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Lublinie. W 1985 r. wspólnie z Andrzejem Misztalem i Markiem Podkową założyli działającą do
dziś Amatorską Sekcję Sztuk Pięknych „SAM” w Rejowcu. Za swoją twórczość otrzymał wiele dyplomów, wyróżnień i odznaczeń. W 1987 r. otrzymał medal „Za zasługi dla Województwa chełmskiego” nadany przez PWRN w Chełmie. W 1990 r. otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz
Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie oraz brązowy medal
L. O. K. nadany przez Zarząd Główny L. O. K. w Warszawie. W 1995 r. na zamówienie
Dyrekcji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu z okazji 303 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej namalował obraz przedstawiający Króla Jana III Sobieskiego w bitwie
pod Wiedniem pt. „Dalej w Imię Pańskie”. W 1998 r. został członkiem Regionalnego
Towarzystwa Ziemi Krasnostawskiej. Od 1999 r. jest członkiem Ludowego Towarzystwa
Naukowo- Kulturalnego Krasnystaw w Krasnymstawie.
Od 2002 r. należy do Związku Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych koneserów sztuki, w kraju i za
granicą m. in.: w Austrii, Francji, Rosji, Niemczech, Czechach, Stanach Zjednoczonych
i na Ukrainie. Prowadzi z żoną Zofią „Autorską Galerię Malarstwa” i otwartą pracownię. Chętnie nawiązuje współpracę, służy fachową radą i pomocą, udziela warsztatowych
prelekcji dla dzieci, młodzieży oraz zainteresowanych osób. Pomimo różnorodności tematyki malarstwa, pierwsze miejsce zajmuje malarstwo historyczne, gdzie z wielką dokładnością, patriotyzmem, i realizmem przedstawia dzieje z różnych okresów historii
Polski. Artysta jest uznawany za malarza historycznego.
Na przestrzeni kilkunastu lat pracy artystycznej powstały całe cykle rysunków i obrazów olejnych m. in.: „Uroki wsi”, „Lasy”, „Kwiaty”, „Martwa natura”, „Pejzaż i architektura”, obrazy z serii „Historia- Batalistyka”. Od 2003 r. pracuje nad tryptykiem przedstawiającym Bitwę pod Fajsławicami w 1863 r. pt. „Osaczenie Generała Michała Heydenreicha”.
W 2004 r. na prośbę miejscowego proboszcza i parafian namalował obraz religijny pt.
„Święty Michał Archanioł”, który znajduje się w ołtarzu głównym odrestaurowanego
kościoła pounickiego. W 2004r. otrzymuje zaszczytne wyróżnienie w kategorii „Laureat
roku 2003” w dziedzinie „Talent roku 2003” powiatu krasnostawskiego. W 2005 r. wykonał portret Mikołaja Reja, który przekazał jako dar społeczności do Urzędu Gminy w Re8

jowcu w celu założenia „Izby pamięci poświeconej ojcu literatury polskiej – Mikołajowi
Rejowi” ( w jego 500 rocznicę urodzin).
W przerwach pracy twórczej, organizuje: wiele autorskich spotkań z młodzieżą i osobami dorosłymi, wystaw indywidualnych i bierze udział w uroczystościach poświeconym rocznicom wydarzeń historycznych m.in.: -Udział w uroczystościach 65 Rocznicy
Śmierci Generała Franciszka Kleberga w Kocku, gdzie przekazuje obraz „Konny portret
gen. Franciszka Kleberga” do sali pamięci w Pałacu Księżnej Anny Jabłonowskiej z Sapiehów.
Organizuje indywidualną wystawę w Puławskim Ośrodku Kultury- „Dom Chemika”
w Puławach oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie.
Organizuje i bierze udział w projekcie „ Nadbużańska kraina bogactw i kultur narodów -Polski- Białorusi i Ukrainy”- prowadzi warsztaty malarskie połączone z wystawą
w Okunince k/ Włodawy.
Uczestniczy w wystawie pt. „Wystawa Środowiska Plastycznego Gminy Rejowiec
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Uczestniczy w uroczystościach 144 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na
Lubelszczyźnie organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Wójta i Radę
Gminy w Fajsławicach pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, W 2006
r. otrzymuje kolejne podziękowania, wyróżnienia i dyplomy m. in. : - Dyplom i statuetkę Mikołaja Reja „Zacnego stanu osobie, której zasługi powszechnie są znane” od Wójta i Rady Gminy w Rejowcu. Zostaje umieszczony w publikacji „ Słownik Biograficzny
Twórców Ziemi Chełmskiej” wydanej przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Zaszczytem i wielkim wydarzeniem stał się fakt nadania dnia 12 października 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, brązowego
medalu: Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Na przełomie lat 2006/ 2007 został namalowany tryptyk do głównego ołtarza Kościoła Erftstadt k. Kolonii w Niemczech przedstawiający Św. Annę z Dzieciątkiem Jezus oraz
Św. Rafała Archanioła i Św. Gabriela Archanioła w skrzydłach bocznych.
Lata 2007/ 2008 to praca nad cyklem obrazów „Architektura i zabytki miast Wyżyny
Lubelskiej”. Ważniejsze obrazy powstałe w tym okresie: „Dwór Stajne – Złote”, „Portret
Mikołaja Reja” – wersja II; „Widok na Kościół w Rejowcu”; „Widok Krasnegostawu”;
„Duch Władysława Łokietka nad miastem”; „W słoneczny wiosenny dzień”; „Święta
Górka mojej małej Ojczyzny”.
W 2008 roku i obchodzi 40 – lecie pracy artystycznej i w związku z powyższym:
- przygotowuje, opracowuje materiały do wydania jubileuszowego katalogu;
- organizuje uroczystości jubileuszowe z inauguracyjna wystawą malarstwa dnia 12
lipca 2008 roku w Kościele p. w. Św. Michała Archanioła w Rejowcu w połączeniu z Mszą
Świętą odprawiona przez Arcybiskupa Józefa Życińskiego, na której zostaje uhonorowany medalem „Lumen Mundi” (Światło Świata)
Ponadto z w. w. okazji otrzymuje tytuł „Honorowy Obywatel Rejowca” z rąk Wójta
Gminy Tadeusza Górskiego, nadany przez Samorząd Gminy w Rejowcu oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych od sąsiednich miast i gmin.
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W listopadzie na dzień zwycięstwa otrzymuje z rąk Wojewody Lubelskiego Genowefy
Tokarskiej „Srebrny Krzyż Zasługi” w dziedzinie sztuki nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.
Na przełomie roku 2008/ 2009 namalował obraz religijny „Ostatnia Wieczerza” oraz
obraz przedstawiający Przeprawę Samodzielnej Grupy Operacyjnej – Polesie pod dowództwem Generała Franciszka Kleeberga przez Tyśmiennicę przed ostatnią bitwą stoczoną pod Kockiem, Srykomlą i Wolą Gułowską w październiku 1939 r., który znajduje
sie w Muzeum w Woli Gułowskiej.
2009/ 2010 powstają portrety różnych osobistości m. in. Portret Mikołaja Siennickiego – właściciela dóbr Siennica Różana oraz Portret Ryszarda Kapuścińskiego, nieżyjącego już dziennikarza – publicysty. Oba portrety powstają na zamówienie władz samorządowych.
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Andrzej Paweł Misztal
– mieszkający w Rejowcu, z zawodu ekonomista, malarz i poeta. Jest współzałożycielem
Grupy S.A.M. i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
Jest miłośnikiem malarstwa polskich Kresów, dawnej broni i barwy tradycji ułańskich.
Najbardziej lubi wyrażać się poprzez rysunek
i malarstwo olejne. Maluje kwiaty, konie, sceny batalistyczne, klimaty starych dworków.
Nagradzany był także za poezję. Jest m.in.
laureatem IV konkursu poetyckiego „Ziarno”
w Siennicy Różanej gdzie zdobył III miejsce,
a także w „Konkursie poezji ludowej” w Krasnymstawie.
Społecznik – działający na rzecz kultury w Rejowcu i Krasnymstawie, gdzie przyczynił się do powstania „Galerii ZMW” i reaktywacji Krasnostawskiego Towarzystwa Regionalnego. Wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury”.
Jest uczestnikiem wielu plenerów. Wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych i poplenerowych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych.
Jest ujęty w „Słowniku biograficznym twórców województwa chełmskiego”.
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Monika Miszczuk – Hoduń
ur. w Chełmie, córka Zofii i Stanisława Miszczuków.
Dzieciństwo spędziła w Rejowcu. Z wykształcenia
plastyk o specjalności wystawiennictwo. Od najmłodszych lat rysuje i maluje, najchętniej farbami olejnymi, akrylowymi, tuszem. Ma również zainteresowania muzyczne. Uprawia: grafikę abstrakcyjną, rzeźbę,
malarstwo kolorystyczne i inne formy artystycznego
wyrazu. Jej prace brały udział w wielu wystawach (m.
in. w Chełmie, Krasnymstawie, Lublinie, Rejowcu)
Od 1988 roku członek Towarzystwa Sztuk Pięknych w
Lublinie i Sekcji „SAM” w Rejowcu. Ulubionymi tematami jej prac są prace abstrakcyjne i hiperrealistyczne. Cechą charakterystyczną jest
doskonała kolorystyka i światłocień. Od 1998 r. współpracuje z Agencją Koncertową
KUL THE GANG w Warszawie, gdzie zajmuje się stylizacją i wizualizacją osób (zespołów muzycznych, solistów). Przygotowuje scenografię do teledysków. Współorganizuje
koncert charytatywny „Daj siebie innym” dla ludzi bezdomnych z udziałem Marka Kotańskiego, TVP w Warszawie i wielu wykonawców. Od 2004 roku trener warsztatów edukacji twórczej, kierownik fundacji „Wszystko dla Dzieci”. Tworzy i zarządza projektami
skierowanymi do dzieci Polonii. Przygotowuje i realizuje autorskie zajęcia artystyczne
podczas trwania projektu „Nadburzańska Kraina” - bogactwo kultury i narodów, prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci Polonii Ukraińskiej z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa i grafiki. Absolwent z tytułem magistra WSP TWP w Warszawie o specjalności
edukacja europejska, aktywnie działa na polu upowszechniania kultury poprzez organizacje pozarządowe. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród, wyróżnień i podziękowań (m. in. list gratulacyjny Rektora WSP TWP w Warszawie oraz studyjny wyjazd do
Brukseli, Luksemburga, Strasburga, Frankfurtu nad Menem – za najwyższe osiągnięcia
naukowe....). Obecnie mieszka i tworzy w Szkocji.
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Grzegorz Gwardiak
Chełmianin z pochodzenia, mieszkaniec Rejowca z wyboru, artysta, malarz. Jest instruktorem
plastycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu i nauczycielem plastyki. Członek grupy S.A.M.
od 2005 roku.
Ukończył Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie o specjalności: grafika, w pracowni prof. Maksymiliana Snocha przy współpracy z prof. Grzegorzem
Mazurkiem. Jego zafascynowanie sztuką, rysunkiem
i malarstwem datuje się od najmłodszych lat. Już
w szkole podstawowej tworzył pierwsze komiksy.
Malował je farbami plakatowymi i akwarelami. Po
skończeniu Liceum Ogólnokształcącego zdecydował
o wyborze studiów artystycznych. Tu zainteresował się malarstwem, które po komiksach stało się jego drugą pasją.
Maluje pejzaże, portrety, sceny rodzajowe, plakaty i… niezmiennie komiksy. Prace swoje wykonuje przede wszystkim w technice olejnej, akwareli, ale też w akrylu
i tuszu. Komiksy ujawniają jego niezwykłe zdolności tworzenia postaci ludzi i zwierząt w ruchu, w swobodnych pozach i w pełnej wyrazu mimice. Do niektórych pisze
także scenariusze. W druku ukazał się na razie jeden komiks. Wzbudził zainteresowanie głównie młodszej generacji artystów działających przy WOK w Lublinie, na
tyle, że został poproszony o prowadzenie warsztatów z tej dziedziny.
Uczestniczy w międzynarodowych plenerach plastycznych. Swoje obrazy wystawiał na dwu wystawach indywidualnych, autorskich (w Lublinie i Chełmie) i na ponad 30 wystawach zbiorowych.
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Marek Podkowa
– mieszkający w Rejowcu Fabrycznym ma wykształcenie techniczne. Talent malarski odziedziczył po ojcu, który, także amatorsko, malował akwarelami. Drugie zderzenie ze sztuką było w Krakowie, podczas służby wojskowej.
Wtedy każdą wolną chwilę poświęcał na wędrówki po
muzeach i galeriach. One zainspirowały go do pierwszych
rysunków piórkiem.
Pierwsze farby olejne otrzymał w prezencie od żony
i rozpoczął malowanie. Maluje głównie nastrojowe pejzaże i dawną architekturę wsi. Jak mówią o nim, nie ulega modzie i w swojej twórczości
wybiera realizm. W jego pracach widać wpływy polskich artystów z przełomu XIX
i XX wieku.
Wiele jego obrazów jest w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jest współzałożycielem Grupy S.A.M. i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
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