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Triennale Sztuki Radzyńskiej to 
najważniejsze wydarzenie prezentujące 
cyklicznie i przekrojowo aktualny 
dorobek twórców związanych z Powiatem 
Radzyńskim. Po raz pierwszy wystawa 
gości w Centrum Aktywności Kulturalno
-Społecznej w Sobolach, prowadzonym 
na terenie zabytkowego założenia 
dworsko-parkowego. Prezentowane 
w tym roku prace czternastu artystów 
cechuje wiele wątków, różnorodność 
technik i bogactwo wyobraźni. 
Ta z pozoru eklektyczna kompozycja 
stanowi szczerą opowieść o współczesnej 
sztuce mającej korzenie w tym regionie, 
a także o tworzących ją ludziach. 
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GRAŻYNA HANKIEWICZ 

JUSTYNA JAKUBOWSKA

JAKUB JAKUBOWSKI

MARIAN KORCZYK

MAGDALENA LEONHARD

TOMASZ MŁYNARCZYK

EWA PAZYNA

PAWEŁ POGORZELSKI

ANTONINA ROTARI

GOSIA I TOMEK RYGALIK

AREK SZWED

WOJCIECH ŚWIDER 

AGNIESZKA  WAJSZCZUK
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Wykształcenie wyższe.Nauczyciel plastyki 
w Zespole Szkół w Białce k. Radzynia
Podlaskiego. Z zamiłowania fotograf, 
uprawia głównie fotografię społeczną, 
nie stroni od fotografii przyrodniczej 
i reporterskiej. Brała udział 
w wystawach, indywidualnych, zbiorowych; 
plenerach fotograficznych w Polsce 
i zagranicą. Zdjęcia prezentowane 
były w wydawnictwach albumowych, 
kalendarzach, folderach i innych 
ogólnopolskich periodykach. 
Członek Grupy Twórczej Motycz 
i Radzyńskiego Klubu Fotograficznego 
KLATKA, Członek Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. 
Nagradzana w wielu konkursach.
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Ilustratorka i graficzka. 
Wspólnie z mężem Jakubem prowadzi 
3J-Studio Grafiki i Ilustracji oraz Kawiarnię 
i Herbaciarnię Artystyczną “Kofi&Ti”. 
Absolwentka Wydziału Artystycznego 
UMCS, kierunku grafika (dyplom z linorytu 
w 2005 roku). Najchętniej ogląda 
i wykonuje ilustracje do książek dla dzieci.
Mama Zuzi i Jasia. Wielbicielka kawy, 
smacznego jedzenia i dobrych książek.

JU
ST

YN
A

 J
A

K
U

BO
W

SK
A





JA
K

U
B 

JA
K

U
BO

W
SK

I

Animator kultury, grafik i społecznik. 
Mieszka jeszcze w Radzyniu Podlaskim. 
Wspólnie z żoną Justyną prowadzi 
3J-Studio Grafiki i Ilustracji oraz Kawiarnię 
i Herbaciarnię Artystyczną “Kofi&Ti”.  
Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS, 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych (dyplom z grafiki 
w 2006 roku). Pasjonat lokalnej kultury, 
tradycji i historii. Aktualnie remontuje 
stary, drewniany poleski dom w gminie 
Wohyń oraz wychowuje córkę Zuzię i syna 
Jasia.
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Urodzony 28.01.1953 r. w Branicy 
Radzyńskiej. Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie ukończył 
w 1973r. Obecnie mieszka i tworzy 
w Radzyniu Podlaskim. Po ukończeniu 
szkoły prawie od początku i nieprzerwanie 
zajmuje się rzeźbą sakralną, wystrojem 
wnętrz kościelnych, projektami 
i realizacjami na rzecz kościoła. Pracuje 
przeważnie w drewnie lipowym i jest to 
jego ulubione tworzywo, choć również 
wykorzystuje inne gatunki drewna.
Oprócz rzeźby sakralnej zajmuje się 
także rzeźbą świecką kameralną, jak 
sam twie- rdzi jest to pewna odskocznia 
od codziennej pracy zarobkowej. 
Jest autorem kilkudziesięciu realizacji 
sakralnych w Polsce jak również za granicą. 
Uczestniczył w kilkunastu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jedną 
z poważniejszych realizacji artystycznych 
była praca przy projekcie i realizacji 
Ołtarza Papieskiego w Drohiczynie na czas 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1999 r.





Urodzona 24 kwietnia 1981 w Radzyniu 
Po-dlaskim - mgr inż. architekt, studiowała 
na Wydziale Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Poznańskiej oraz na Wydziale 
Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie 
(Niemcy). Praca dyplomowa w zakresie 
konstrukcji cięgnowo-membranowych. 
Obecnie pracuje w biurze architektoniczno 
- konstrukcyjnym jako projektant 
i kierownik projektów. Prywatnie żona 
i mama dwójki dzieci, pasjonatka dobrego 
jedzenia i długich spacerów.
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Członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików, mieszka w Radzyniu
Podlaskim. Zajmuje się fotografią 
koncepcyjną i eksperymentalną, oraz  
szeroko rozumianą fotografią społeczną. 
Dokumentuje i analizuje przenikanie 
się kultur, tradycji i wiary terenów 
Polski Wschodniej. Autor wielu wystaw 
indywidualnych oraz albumów. Publikował 
w licznych dziennikach, tygodnikach, 
albumach fotograficznych i książkach. 
Jego prace znajdują się w zbiorach 
publicznych i prywatnych w kraju oraz 
za granicą, m.in.: Ukraina, Węgry, Anglia, 
USA, Francja. Założyciel Radzyńskiego 
Klubu Fotograficznego „Klatka”, 
współtwórca Grup Twórczej MOTYCZ. 
„Fotograf Roku 2003” - Związku Polskich 
Fotografów Przyrody. Laureat licznych 
konkursów krajowych i zagranicznych.
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Rysowniczka, ilustratorka i pisarka.
Archeolożka – w tym zawodzie umiejętnie 
łączy zamiłowanie do starożytności z pasją 
rysowania. Na co dzień dokumentuje
zabytki archeologiczne na potrzeby
publikacji naukowych, zaś w weekendy 
powstają finezyjne i żartobliwe rysunki, 
portretujące pełen pogody i harmonii świat 
wewnętrzny autorki. Dorobek twórczy: 
udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, 
m.in. prestiżowych ekspozycjach
“Współczesnej Polskiej Sztuki Książki” oraz 
wystawie ilustracji dla dzieci “Pro Bolonia”.  
Dwadzieścia trzy wystawy indywidualne. 
Autorska książka z bajkami onirycznymi 
pt. „Bajkobujanie”. Prace w kolekcjach 
prywatnych w kraju i zagranicą. 
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Urodzony w 1983 r.  
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie i Wydział 
Artystyczny UMCS w Lublinie. Wziął udział 
w kilku wystawach zbiorowych.
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Urodziła się w 1991 roku w Briceni, 
Mołdawia. Wraz z rodziną przeniosła 
się do Polski w maju 1996. W 2010 roku 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Milanowie 
i rozpoczęła studia artystyczne w Instytucie 
Sztuk Pięknych na UMCS w Lublinie. 
We wrześniu 2017 będzie broniła dyplom 
z malarstwa i rysunku - prace powstały 
w pracowni malarstwa sztalugowego 
u  prof. Stanisława Żukowskiego. 
W czerwcu 2017 roku ukończyła także 
roczny kurs grafiki komputerowej. Artystka 
brała udział w dwóch Międzynarodowych 
Plenerach Rzeźbiarskich 
Międzynarodowym Plenerze Malarskim 
w Milanowie. Wystawa jej prac autorskich 
zorganizowana została w 2015 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie. 
Prace artystki charakteryzuje realizm. 
Zarówno obrazy olejne jak i akrylowe 
wykonywane są  w  technice laserunkowej. 
Natomiast prace rysunkowe zazwyczaj 
przedstawiają portrety. Bardzo chętnie 
wykonuje również płaskorzeźby oraz herby 
w drzewie lipowym.
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Projektanci, wykładowcy, kuratorzy, twórcy 
Fundacji Sobole, prowadzą autorską 
pracownię projektową Studio Rygalik,
realizującą kompleksowe projekty 
o różnorodnym charakterze. Spektrum 
ich działań jest bardzo szerokie – od 
projektowania, rozwoju i wdrożenia 
produktu po realizacje site-specific, design 
& build oraz produkcję limitowanych 
serii, a także eksperymentalne obiekty 
oraz projekty badające relacje pomiędzy 
projektowaniem i jedzeniem. Poza 
współpracą z przemysłem, która jest 
główną podstawą ich działalności, często 
angażują się w projekty realizowane dla 
instytucji kultury, które pozwalają 
na działania eksperymentalne.
Współpracują z uznanymi firmami 
i instytucjami w Polsce oraz na świecie, ich 
prace prezentowane są na wystawach 
i targach oraz na łamach międzynarodowej 
prasy, są także laureatami prestiżowych 
nagród.
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Urodzony w Kąkolewnicy w 1969 r. 
W drugiej połowie października.  
W roku 1985 rozpoczął naukę w Technikum 
Mechanicznym Obróbki Skrawaniem 
w Radzyniu Podlaskim. W roku 1987 
jesienią, zadebiutował w drużynie Orląt 
Radzyń. "Pamiętam dobrze, pierwszy mecz 
w sezonie, graliśmy z LZS Paszenki na 
wyjeździe. Orlęta spadły do A-klasy 
i chciały szybko awansować poziom wyżej. 
Do drużyny wrócili z III ligi Pietia i Żaba 
i wszystkim wydawało sie,  że nie powinno 
być problemu z wioskowymi *** jak mówił 
Pietia a może Żaba. Do przerwy jednak 
przegrywaliśmy 0:1". Dwadzieścia jeden 
lat potem, też jesienią, Arek Szwed zaczął 
robić koniki z gliny i aniołki też z gliny. I tak
już zostało. 





W
O

JC
IE

CH
 Ś

W
ID

ER

Urodzony 18 marca 1967 r. w Radzyniu 
Podlaskim. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Nałęczowie, studia w IWA UMCS 
w Lublinie, dyplom w Pracowni Malarstwa 
Profesora M. Stelmasika w 1993 r. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką.
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Urodzona w Radzyniu Podlaskim w 1982 
roku. Ukończyła Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie – dyplom 
artystyczny z form użytkowych w pracowni 
mebla artystycznego. Akademia Sztuk 
Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz 
– dyplom w Pracowni Projektowania Wnętrz 
pod kierunkiem doktor Joanny Kubicz 
w 2010 r. Wydział Artystyczny Instytutu 
Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie na 
kierunku Grafika Warsztatowa. Dyplom 
w Pracowni Mediów Cyfrowych pod 
kierunkiem profesora Grzegorza Mazurka 
w 2017 r. Jej prace są prezentowane na 
wystawach krajowych i zagranicznych.
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Sobole to nowe centrum kultury i designu 
położone w inspirującym otoczeniu natury 
na terenie zabytkowego założenia dworsko 
parkowego. Na ponad 4 hektarach ziemi 
oprócz historycznego parku oraz rzeki 
w granicy działki, znajduje się dobrze 
zachowana architektura – 100 letni 
drewniany dworek oraz zaadaptowany 
murowany budynek gospodarczy. 
Gospodarzem tego magicznego miejsca 
jest fundacja Sobole założona 
i prowadzona przez Gosię Rygalik i Tomka 
Rygalika – proje-ktantów zaangażowanych 
w działalność edukacyjną oraz kulturową, 
prowadzących również autorską pracownię 
Studio Rygalik. Tworzą oni program działań 
bazując na swoich dotychczasowych 
doświadczeniach i czerpiąc z nich 
inspirację. W Sobolach odbywać się 
będą międzynarodowe warsztaty z 
zakresu projektowania, architektury oraz 
kultury, a także rezydencje twórcze, 
wystawy i wydarzenia oraz działania 
interdyscyplinarne – na styku różnych 
dziedzin i pomiędzy nimi. Ważną część 
działań będzie stanowił program edukacji 
poprzez kulturę, który pozwoli rozwinąć 
umiejętności w obszarach takich jak 
praca zespołowa, myślenie projektowe, 
kreatywność, czy zaradność.

www.sobole.info



Powiat Radzyński
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To marka, którą tworzą ciekawe miejsca, 
bogata historia i kultura Powiatu 
Radzyńskiego, a przede wszystkim 
ludzie - twórcy (artyści, literaci, muzycy, 
fotograficy), animatorzy kultury, sportowcy 
i tre- nerzy, społecznicy, przedsiębiorcy, 
którzy swoją twórczością i działalnością 
kreują niepowtarzalny klimat tej krainy.
Odzwierciedla ona postawę mieszkańców 
Powiatu Radzyńskiego wobec przybyszów 
-u nas poczujesz się mile widziany 
- niezależnie czy odwiedzasz nas po raz 
pierwszy, czy kolejny. Nasza gościna 
będzie tak samo serdeczna.  Jeżeli 
zatrzymasz się na wsi, to z pewnością 
odkryjesz jej smak i kulturę  dostrzeżesz 
jeszcze urok drewnianej architektury 
mieszkalnej i sakralnej. Zachowało się 
u nas także wiele dworów szlacheckich 
i rezydencji magnackich, więc będziesz 
mógł, Drogi Gościu, odbyć tutaj podróż 
także do czasów rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Znajdziesz u nas również 
przestrzeń do aktywnego i twórczego 
wypoczynku. Uwadze miłośników przyrody 
polecamy dolinę Tyśmienicy - ostoję ptasią 
objętą programem ochrony NATURA 
2000.

www.krainaserdecznosci.pl




