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 Anna Bronicka jest chełmianką, absolwent-
ką Państwowego Liceum Plastycznego im. Bernarda 
Moranda w Zamościu. Cały okres pracy zawodowej 
związała z Muzeum Ziemi Chełmskiej, gdzie praco-
wała jako plastyk. Po 32 latach przeszła na emerytu-
rę. Od roku 1983 zajmuje się działalnością twórczą, 
uczestnicząc w corocznych warsztatach plenero-
wych organizowanych przez różne instytucje. 
Uprawiane techniki to: malarstwo olejne, pastel, 
akwarela i rysunek tuszem. Jej prace były prezento-
wane na wielu wystawach zbiorowych oraz ośmiu – 
indywidualnych. Obrazy Autorki znajdują się           

w zbiorach prywatnych w kraju oraz we Francji, Włoszech, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii i Turcji. 

 o  O  o 
  Tematem wystawy „Rejowieckie inspiracje” jest Rejowiec i okolice. 
Prezentowane prace powstawały przez szereg lat, podczas warsztatów ple-
nerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu lub   
w wyniku indywidualnej działalności artystycznej – w pracowni Malarki. 
Najstarszym obrazem jest „Żabianka – Kobyle” z 1988 roku, najmłodszy zaś 
pochodzi z 2011 roku. Ekspozycja składa się z prac olejnych oraz pasteli. Pa-
stele Autorka wykonuje prawie zawsze w plenerze, starając się uchwycić 
nastrój miejsca, zmieniający się w zależności od pory roku i dnia. Tworzy 
spontanicznie, szczególnie gdy coś ją zaintryguje. Czasami prace te pełnią 
rolę artystycznego notatnika. W malarstwie olejnym stara się zawrzeć wła-
sne przemyślenia na temat kondycji ludzkiej, przemijania, piękna, oczekiwa-
nia, starości, wiary w życie wieczne. Oprócz tematyki pejzażowej spotykamy 
tu fragmenty architektury, okna, drzwi, stary dach. Niekiedy wprowadza 
motywy materii żywej – rośliny, zwierzęta, ludzi. 
 Rejowiec i okolice, w twórczości Anny Bronickiej, są niewątpliwie 
piękne. Tę prawdę Autorka odkryła już dawno. Wypada życzyć Zwiedzają-
cym, aby oni również to dostrzegli. 
 Wystawy indywidualne: 
1994 - Kawiarnia „Zacisze” w Chełmie 
1994 - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Chełmie 
1995 - Miejski Ośrodek Rozrywki i Rekreacji w Rejowcu Fabrycznym 
1997 - Kawiarnia „Art.” w Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie 
2000 - Kawiarnia „Art.” w Chełmskim Domu Kultury 
2002 - Muzeum Chełmskie w Chełmie 
2004 - Muzeum Chełmskie w Chełmie 
2007 - Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach 

 


