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Był to rok szczególny, zdominowany przez pandemię. Rok izolacji,  zamknięcia, 
przewartościowania, oczekiwania, niekiedy strachu ale i nadziei. Wydawać by się mogło, że jest to 
czas niesprzyjający działaniom twórczym, przeczy temu wystawa i rekordowa liczba uczestników.

Czterdzieści jeden osób prezentuje swoje prace, szukając dialogu i wspólnego języka z odbiorcami, 
każdy z autorów tworzy nową rzeczywistość, własne widzenie i opisywanie świata, będące 
kumulacją emocji i potrzebą ich uzewnętrznienia, w formie obrazu, rysunku, rzeźby… To środki 
wyrazu, którymi autor dzieła przekazuje prawdę o sobie, bo to właśnie prawda wypowiedzi jest 
istotą sztuki.

Tegoroczna wystawa przypada w roku Jubileuszu XXXV–lecia istnienia Galerii Sztuki MOK
w Dębicy. Zorganizowanych zostało około 600 wystaw, artystów znanych i uznanych, oraz 
debiutantów rozpoczynających swoją drogę twórczą. To comiesięczne spotkania ludzi duchowo 
sobie bliskich, czujących potrzebę korzystania z dóbr kultury, potrzebę kontaktu ze sztuką. 
Obcowanie z nią zmusza do zadawania pytań i poszukiwaniu odpowiedzi na nie, lub po prostu daje 
radość i rozrywkę. Istotne, aby nie była dla nikogo obojętna.

Kolejna Wystawa Środowiskowa, która podsumowuje ostatni rok działalności artystów związanych 
z dębicką Galerią Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie tych, którzy poprzez malarstwo, 
rzeźbę, rysunek, grafikę wyrażają swoje emocje, swój stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. 

Ryszard Kucab





Urodzona w Pilźnie. Absolwentka wydziału Pedagogicznego 
w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Dyplom w 2005r. na kierunku grafika warsztatowa, 
aneks- struktury wizualne. Uprawia rysunek i malarstwo 
sztalugowe. Zawodowo zajmuje się edukacją artystyczną dzieci 
i młodzieży w Domu Kultury w Pilźnie. Członek związku ZPAP od 
2011r.

ANNA BĄCZEK
Absolwentka studio�w magisterskich na kierunku Malarstwo 
w pracowni prof. dr hab. Andrzeja Bednarczyka, na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiowała Sztuki 
Wizualne na specjalnosc� i grafika komputerowa w Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz otrzymała dyplom Projektanta 
Ubioru w Krakowskiej Szkole Artystycznej.  W swojej twor� czosc� i 
skupia się gło�wnie na malarstwie, rysunku, rzez�bie oraz 
artystycznym projektowaniu ubioru. Jej prace koncentrują się na 
szeroko pojętej abstrakcji i ekspresjonizmu z elementami 
figuratywnymi i geometrycznymi. Nawiązuje w nich do sw� iata 
ktor� y ją otacza, codziennosc� i, przeróżnych emocji, wspomnien,�  
refleksji i marzen.�  

MAGDALENA BUKOWSKA

Wschód słońca, akryl, marker na płótnie, 120 x100 cm, 2020

technika własna



TERESA BEDNARCZYK-CZECH
Dębiczanka. Fotografuje, maluje, rysuje, rzeźbi. 
Obecnie poznaje  tajemnice ceramiki.

ZBIGNIEW CZECH
Absolwent PLSP w Tarnowie 1988 r. Zawodowo zajmuje się 
projektowaniem graficznym. Twórcza pasja to malarstwo olejne, 
akwarela, pastel i rzeźba.

Topole, pastel suchy, 2020

olej



GRAŻYNA OLEKSY-DUDA
Urodzona w Krakowie. Były nauczyciel. W Wystawach 
Środowiskowych w Dębicy uczestniczy od 2013 roku. Brała udział 
w Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego 
w Rzeszowie oraz wystawach międzynarodowych w Odessie 
i  Melitopolu. Jej pasją jest także wędrowanie  Camino de Santiago.

Lat 45 urodzony w Humniskach k/Brzozowa. Ukończył studia 
techniczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Grafik komputerowy, 
fotograf, rysownik amator, twórca animacji i grafik pixel art. 
Członek grupy demoscenowej T.R.S.I.

ARKADIUSZ DOMARADZKI

Wiosna 2019

akryl

rysunek, ołówek, tusz



Interesuje się sztuką, kreacją, człowiekiem jako cząstką Boga. Moje 
zainteresowania są wynikiem szukania kompromisu w równowadze 
pomiędzy kreatywnością a warsztatem. Nie mam tytułu 
naukowego a tym bardziej nie pochwalę się żadną ze szkół. Moimi 
pasjami są: fotografia, grafika, sztuka, architektura, malarstwo, 
rzeźba oraz wszelakie przejawy różnorodności twórczej. Chcesz 
mnie poznać ?? Staraj się patrzeć widząc!

PIOTR FIC
Magdalena Gawron urodzona w 1975 r. w Krakowie. Absolwentka 
Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz 
Uniwersytetu Rzeszowskiego: Wydziału Sztuki-Edukacja 
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Twórczość - to 
głównie prace malarskie (olej na płótnie, akwarela) - martwa natura, 
pejzaże.

MAGDALENA GAWRON

olej

technika własna



DARIUSZ STANISŁAW GRABOWSKI
Urodzony w 1967 roku w Rzeszowie. Studia na Wydziale 
Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w latach 1988
-1993. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława 
Hermana. Mieszka i pracuje w Dębicy. Obecnie uprawia 
malarstwo, rysunek i grafikę. Prezentuje swoje prace na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Zawodowo zajmuje się edukacją 
plastyczną dzieci i młodzieży. Prace w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, w 1981 roku na Wydziale Form Przemysłowych 
i Architektury Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
projektowaniem form użytkowych.

GRAŻYNA JAŁOWIEC

grafika komputerowa

akwarela



MATEUSZ JAŁOWIEC
Urodzony w Dębicy na koniec stulecia. Student Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat architektury, rysunku 
i malarstwa. Uczy się oglądając i analizując, komentuje świat 
w którym żyjemy i poruszamy się!

WACŁAW JAŁOWIEC
Urodzony w Tarnowie w 1953 roku. Dyplom w 1980 roku na 
Wydziale Projektowana i Form Przemysłowych i Architektury 
Wnętrz ASP we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Józefa 
Chierowskiego. Aneks malarski pod kierunkiem prof. Józefa Hałasa 
i prof. Janusza Kaczmarskiego. Zajmujęe się projektowaniem 
plastycznym, malarstwem pastelowym, scenografią , fotografią 
oraz edukacją plastyczną .

Bessa czy hossa?, pastel olejny

akryl



Urodzona w 1988 r w Dębicy. Z wyksztalcenia architektka i to 
architekturą zajmuje się na co dzień. Uczestniczyła m.in. w zajęciach 
plastycznych prowadzonych w Galerii Sztuki MOK w Dębicy, OKK 
Ósemka czy w zakopiańskiej Jutrzence. Malarstwo to pasja i sposób 
uzewnętrznienia części siebie.

KAROLINA JIRMANN JAN KACZMARSKI
Z wykształcenia jest matematykiem i informatykiem. Jego  pasje to 
muzyka i  malarstwo olejne. Wielokrotnie uczestniczył 
w wystawach w Dębicy, Warszawie, Żyrardowie, Rzeszowie.                     
W Galerii MOK wystawiał  swoje prace kilkakrotnie.

Malta, olej

Łąka w wazonie, olej, 2020



Zakonnik, Albertyn. Psycholog. Psychoterapeuta. Malarz, uczeń 
Franciszka Szczerbińskiego.

PIOTR ALBERT KOCZAJ KINGA KOŁODZIEJ
Kinga Kołodziej - urodzona w Dębicy. Ukończyła licencjat 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Architektury 
Wnętrz ze specjalnością Projektowanie Mebli i Elementów 
Wyposażenia Wnętrz. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na 
tej samej uczelni. Pracuje przy budowie dekoracji do scenografii 
filmowych i teatralnych. W wolnym czasie tworzy mandale 
energetyczne, które prezentuje na tegorocznej Wystawie 
Środowiskowej.

olej

mandala



Urodził się 1942 roku w Dobryninie – Rudzie pow. Mielec. Pisze 
wiersze, opowiadania, satyry, humoreski i fraszki. Rysuje i maluje 
pastelami i farbami olejnymi. Brał udział w wystawach w Galerii 
Sztuki MOK w Dębicy i w Domu Kultury w Przecławiu. W świecie 
barw i kolorów czuje się najlepiej. Mieszka i tworzy w Dębicy.

STANISŁAW KOPACZ SYLWIA NATALIA KOPEĆ
Sylwia Natalia Kopeć urodzona 1985 w Dębicy. Studia magisterskie 
z zakresu edukacji artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zakończone dyplomem w pracowni wklęsłodruku  
Pawła Bińczyckiego w roku 2013. Zajmuje się fotografią, grafiką, 
malarstwem.

Promyk nadziei, akryl Regina madre e bambino bianco, guma dwuchromianowa



OLIWIA KORNAŚ
Urodzona w 2000 r., mieszkanka Dębicy, studentka II roku 
malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Będąc dopiero na początku kształtowania języka 
swojej twórczości idzie w kierunku eksperymentów i poszukiwań 
dotyczących formy obrazów, traktowania go jako obiekt w relacji 
z przestrzenią. Malując na materiach z pozoru niemalarskich, 
wykorzystuje ich skryte potencjały faktur, form, eklektyczności. 
Buduje opowieści mocno intymne i subiektywne ważności, 
w których występuje rodzaj balansu między sferami duchowymi 
a prywatnymi.

BARBARA KOZICKA
Mieszkanka Dębicy. Studiowała plastykę w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie. Uprawia malarstwo. Uczestniczy 
w plenerach i wystawach.

akryl

olej



AGNIESZKA KRAWCZYK
Urodzona w 1976 roku w Dębicy. Z zawodu plastyk i architekt. 
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.  Absolwentka 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się 
projektowaniem wnętrz  a malarstwo traktuje jako dopełnienie tej 
profesji. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płótnie. 
W większości najnowszych prac łączy abstrakcję geometryczną 
z malarstwem realistycznym. Tworzy  kompozycje złożone 
z przenikających się  planów, form i barw. Przedstawia zarysy 
przedmiotów lub postaci.  W obrazach szuka nowych kształtów, 
linii i plam barwnych. Główne skrzypce gra tu  forma i  kolor.

MATEUSZ MICHAŁ KRASOŃ
Urodozny w 1987 r. w Tarnowie. Absolwent Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem studia na 
Wydziale Artystycznym w pracowni malarskiej dr hab. Mariusza 
Drzewińskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym, grafiką, 
rysunkiem oraz zabytkami. Za motor swojej twórczości uważa 
bogatą płytotekę – usłyszane wizje przenosi na płótno. Szczególnie 
bliskie są mu motywy marynistyczne. Jego obrazy znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą (Austria i Szkocja).

Przenikanie 4, olej na płótnie, 120x80 cm, 2021 monotypia, tusz na papierze, A4



RYSZARD KUCAB
Urodzony w 1958 roku w Rzeszowie. Absolwent Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia:  historia sztuki na  
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, sztuki wizualne 
(malarstwo) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Zajmuje się  malarstwem, grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz 
wystawiennictwem. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów 
Polskich . Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą oraz 
w zbiorach muzealnych. Autor projektów witraży do kościoła 
w Lulea (Szwecja). Prezentował swoje prace na kilkunastu 
wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. Brał 
udział w licznych konkursach i plenerach malarskich. Laureat wielu 
nagród i wyróżnień. 

Urodzona w Augustowie w roku 1957. Obecnie na emeryturze. 
Zimą ożywa artystycznie, a w pozostałe pory roku cieszy się 
ogrodem i wzmożonym kontaktem z wnukami. 

ELŻBIETA KUROWSKA

Tak, to gawrony, akryl, 2019 Sekret, akryl



MARIAN MATŁOK
Urodzony w 1945 roku w Dębicy. Zajmuje się malarstwem olejnym . 
Tematem prac są pejzaże, portrety, postacie religijne, historyczne 
i martwa natura.

PIOTR NIZIOŁ
Urodzony 27.XII.1966 w Dębicy. Interesuję się mistyką oraz 
fotografią, grafiką komputerową i muzyką elektro-ambient. Jestem 
samoukiem. Od 2009r jestem stałym współpracownikiem 
miesięcznika "Nieznany Świat".

Autoportret, olej

grafika komputerowa



KATARZYNA OSAK
Urodzona w 1981 roku w Dębicy. Z wykształcenia matematyk. 
Pracuje jako nauczyciel matematyki. W swoich pracach łączy różne 
techniki plastyczne tworząc eksperymentalne kolaże. Tworzenie to 
przenoszenie się w inny wymiar, a sztuka jest pomostem między 
światem materialnym a światem duchowym. 

ANNA PAUWELS
Z urodzenia dębiczanka, miłośniczka podróży, naturalnego piękna 
i holistycznego stylu życia. Moją pasją jest kreacja tego, co mi 
w duszy gra. Tworzę obrazy energetyczne, często z konkretną 
intencją, korzystając z różnych technik malarskich. Prowadzę sesje 
i warsztaty edukacyjno-terapeutyczne.

Manipulacje, technika własna

Ogród możliwości, olej



PIOTR POCHWAT
Urodził się w 1971 roku w Łodzi. Studiował fotografię w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. W dorobku ma dwie indywidualne oraz udział 
w kilku zbiorowych wystawach fotografii. Pracował jako fotograf, 
operator kamery i montażysta. Malarstwem zajmuje się od 
niedawna, traktując je jako pasję, którą chce rozwijać. „Po zderzeniu 
z ograniczeniami, jakie napotykałem w fotografii, malarstwo stało 
się dla mnie sztuką nieograniczonych możliwości.”

DANUTA POLNIASZEK

Interesuje się sztuką jako formą kreacji ludzkiego ducha. 
Urodziła się w 1957r. w Dębicy, obecnie mieszka w Żyrakowie. 

„Moją pasją jest malarstwo, dlatego staram się poszerzać wiedzę 
i umiejętności w tym zakresie”.

Anioł Księżycowy, akryl

technika własna



ROMAN PRZEWOŹNIK
Roman Przewoźnik - laureat Wyróżnienia Specjalnego Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego w konkursie 
"Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2019/2020" w dziedzinie 
malarstwa. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w  R z e s z o w i e ,  s t u d i a  w  I n s t y t u c i e  W y c h o w a n i a 
Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Publishing 
School na kierunku Poligrafia DTP w Krakowie. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką, projektowaniem graficznym, 
fotografią. Podejmuje zagadnienia z kręgu scenografii, 
architektury wnętrz, akcji plastycznych i parateatralnych. Swoją 
pasją dzieli się w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy.

ANNA PYRCHLA
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (Instytut 
Wychowania Plastycznego). Dyplom w 1999 r. Ukończyła studia 
podyplomowe Technika i Informatyka na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Obecnie pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 5, w Szkole Mistrzostwa Sportowego i Niepublicznej Szkole 
Weldon School w Debicy. Interesuje się malarstwem, grafiką 
i projektowaniem graficznym.

Przede mną, akryl na płótnie, 120x140 cm

kolografia



NATALIA RACHWAŁ
 Ukończyła w 2005 roku Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
z tytułem malarz - wystawiennik. Następnie podjęła studia na 
Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. 

Dębiczanka.  Studia na Wydziale Sztuki  Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława 
Białogłowicza. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prowadziła 
w Dębicy Galerię Przedmiotu „TO TU” oraz pracownię 
artystyczną.  Autorka l icznych rea l i zac j i  witrażowych 
i ceramicznych.

JOLANTA SAMBORSKA

Zachód słońca nad Zemborzycami, akryl na płótnie, 100x70 cm

akryl



Dębiczanka (obecnie związana z Nagawczyną), od najmłodszych 
lat interesuje się sztukami plastycznymi.  Pracowała z dziećmi oraz 
przez wiele lat mieszkała nad Jeziorem Lemańskim. Żyjąc 
w społeczeństwie wielonarodowościowym, nauczyła się tolerancji 
i rozwinęła duchowo. Tworzy dekoracje ścienne w formie obrazów, 
używając materiałów (często z odzysku) takich jak : skóra, korzenie, 
sznurki, włóczki, wełny itp. Maluje akrylem, olejem oraz nadal 
poszukuje i rozwija swoje umiejętności. Niektóre z jej prac znalazły 
"swoje miejsce" w USA, Szwajcarii i Francji. Brała udział 
w "Galeriach Bezdomnych" w  2019 i 2020 roku. Dwadzieścia 
siedem lat temu uczestniczyła w dorocznej Wystawie 
Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK .

GRAŻYNA SCARPONE ZUZANNA SŁOTWIŃSKA
Dębiczanka. Pisze, maluje i ciągle poszukuje…

Powstawanie II, technika własna

akryl



ADAM SYPEL
Adam Sypel urodził się w 1940 roku w Nagawczynie. Studia 
w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w 1978 roku. Członek 
ZPAP - Warszawa, TPSP - Lwów, PSEP - Warszawa, Klubu 
„Kszysztofory” - Kraków. Współpracuje z Cricoteką i Fundacją im. 
T. Kantora w Krakowie. Uprawia malarstwo, rysunek i instalacje 
artystyczne. Kierownik artystyczny pracowni autorskiej.

GRZEGORZ SZLACHTA
Mieszkaniec  Dębicy ur. w 1967 r.,  zafascynowany od młodych lat 
sztuką, a w szczególności malarstwem. Pracuje w kilku 
tradycyjnych technikach malarskich oraz eksperymentuje 
z technikami własnymi. Posiada doświadczenie w pracach 
konserwatorskich przy obiektach sakralnych. Zajmuje się również 
grafiką komputerową. W latach 80 -90 współpracował z galeriami 
komercyjnymi w Rzeszowie i Tarnowie. Wiele obrazów 
w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Terytorium tajemnic przestrzeni życia, olej, 92x92 cm technika własna



Urodzony w 1965 roku. Maluje, rysuje, rzeźbi, interesuje się kulturą 
Indian Północno-Amerykańskich. Zajmuje się także fotografią, 
konserwacją mebli i kościołów.

MAREK SZYMASZEK MAŁGORZATA TYLEC
Małgorzata Tylec - ceramiczka, pieśniarka, projektantka ogrodów, 
wnętrz, domów w stylu nowoczesna stodoła, alpinista jaskiniowy.  
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Liceum 
Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Liczne wystawy w Galeriach 
w Tarnowie, Dębicy, Zakopanem i Krakowie. Właścicielka pracowni 
ceramicznej Uroczysko Nastawka w Beskidzie Wyspowym, gdzie 
prowadzi warsztaty artystyczne: ceramika, żywa architektura 
w ogrodzie, kursy dla przyszłych projektantów, a także tworzy 
pozakulturowy ogród pokazowy. Właścicielka firmy projektowej 
Woprojekt.   

Świętowizianka – patrząca w cztery strony świata,
ceramika artystyczna

Dziewczyna z flamingami, aerograf, akryl, 2020



ANETA URBANEK
Urodzona w 1984 w Jaśle. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Policealnego Studium 
Plastycznego: konserwacja mebli i wyrobów snycerskich. Dyplomy 
licencjacki oraz magisterski (2012 r) na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni rysunku u prof Doroty 
Jajko-Sankowskiej. Zajmuje się rysunkiem oraz malarstwem 
olejnym na płótnie i na desce. I wystawa indywidualna- 2013 rok. 
Uczestniczy w wystawach środowiskowych okręgu Dębica od 2013 
roku. Angażuje się w życie kulturalne gminy Czarna, której jest 
mieszkanką.

akryl
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