


X V I  M i ê d z y n a r o d o w y  P l e n e r

Organizator pleneru serdecznie dziêkuje za wsparcie, konkretne

dary i dzia³ania wszystkim darczyñcom, w�ród których byli:

Pracownicy Urzêdu Gminy z Wójtem Ryszardem Oleszkiewiczem

i Bogus³aw¹ Wo�niak, Radni Gminy, Przedsiêbiorstwo ASBUD Stani-

s³awa Pigla, Masarnia �Marpol� - Stanis³aw i Mariusz Idaszak, ARTEX

Leszek Raubo, �Brunatni" - Barcenia i Bók oraz mieszkañcy £agowa

m.in. Maryia Trofimenkova, Irena Rohde, Danuta Szymczak, Dariusz

Rutkowski, Irina Osos, Lila Padjasek, Teresa Sikora, �Pszczó³ka Maja�,

Ewa Waluszyñska, Stanis³awa Lipska, Greta Celna, Teresa ¯y¿a, Irena

£u¿yñska, Halina Mielnik, Gra¿yna Stobska, Andrzej Stysiak, Jerzy

Ludwikowski, Teresa Dudek, Krystyna Oleszkiewicz, Teresa Pesik,

Halina Piniuta, Pañstwo Szym³akowscy, Æamerowie, a tak¿e specjalne

podziêkowanie - ksiêdzu proboszczowi Andrzejowi Oczachowskiemu,

Lotharowi Herrmann i Marianowi Babiuchowi.

Specjalne podziêkowania kierujemy do przyjació³ pleneru spoza

£agowa - Helenie Sawickiej, Jolancie Poczótek, Jerzemu Wojniczowi,

Teresie i Tadeuszowi Samulczyk, Irmie Skuriata, Norbertowi Urbañ-

skiemu, B. Kazimierskiemu oraz Ewie Duma.



£agów 2010
XV Miêdzynarodowy Plener Malarski



44



55



6

Uczestnicy pleneru £agów 2010
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ALLA TROFIMENKOVA-HERRMANN
£agów

£agowska jesieñ, 60x80, p³ótno, olej



9

Anna Borcz
Wroc³aw

Po¿egnanie, 60x80, p³ótno, akryl



Arleta Ejben
Szamotu³y

10

Cisza jesienna, 50x70, p³ótno, olej



Bo¿ena Cajdler-Gruszkiewicz
Zielona Góra

11

Bukiet z cyniami, 60x50, p³ótno, olej



12

IRENEUSZ PRUSZYÑSKI
¯ary

Akcenty ³agowskie, 70x80, p³ótno, olej



13

Janosz Owsiany
Kotla

£agowskaz, 160x70x50, drzewo i metal



14

KRYSTYNA PRZ¥DKA
Rzepin, Warszawa

Zapomniana ³ódka, 50x70, p³ótno, olej



15

Janusz £ozowski
Ma³kowice

Kwiaty z pola, 60x70, p³ótno, akryl



16

MARIA TYTARENKO
Charków, Ukraina

Przy domku Magiel, 30x40, p³ótno, olej



17

RYSZARD W£ODZIMERZ ROGALA
Warszawa

Domek ¯. przy ul. Toporowskiej w £agowie, 40x55, papier, akwarela



18

MARGARITA STACZULIONOK
Bia³oru�, Miñsk

Inna bajka, 30x45, p³ótno, olej



19

OLEKSANDR DMITRENKO
Lwow, Ukraina

W s³oñcu, 70x80, p³ótno, akryl



20

ZOFIA SAMOSIK-ZAREMBA
P³ock

Na Bukowcu, 30x40, papier, akwarela
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14.Warsztaty iWyk³ady
�Niebow Zieleni� 2010



Warsztaty i wyk³ady odbywa³y siê w kooperacji z Fundacj¹ �£agowski Dom Artystyê podczas XV Miêdzynarodowego
Pleneru Malarskiego �Niebo w zieleniê w £agowie, a tak¿e w³adzami gminy £agów. Kuratorem Szko³y Letniej by³a
dr Anna Borcz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, która jest równie¿ cz³onkiem Zarz¹du Fundacji.

Studenci mieli okazjê, nie tylko wzbogacenia swoich umiejêtno�ci w dziedzinie sztuk plastycznych ale i pracy
w grupie, a tak¿e aktywno�ci spo³ecznej przy organizacji warsztatów dla m³odzie¿y gimnazjalnej i doros³ych. Zajêcia
urozmaica³y wycieczki na terenie £agowskiego Parku Krajobrazowego i interesuj¹ce spotkania w ró¿norodnych pracow-
niach malarskich. Zakoñczenie i plon tych dzia³añ stanowi³ zbiór powsta³ych obrazów i rysunków prezentowanych
na wystawie podczas wernisa¿u w Galerii �Magielê Fundacji �£agowskiego Domu Artystyê.

* * *

Anna Trepka - z Bielska-Bia³ej, studentka IV roku architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wro-
c³awiu i I roku filozofii na Uniwersytecie Wroc³awskim.

�wiat sztuki pozostaje dla mnie zagadk¹, swoj¹ przygodê w tej materii w³a�ciwie dopiero zaczynam. Zami³owanie
do rysunku i malarstwa odziedziczy³am chyba po dziadku - Mieczys³awie Trepka.
Wydarzenia takie jak plener �Niebo w zieleni� s¹ dla mnie skarbnic¹ nowej wiedzy oraz inspiracji, dzia³aj¹ motywuj¹co

i dopinguj¹co! Niezapomniana jest przede wszystkim atmosfera takich spotkañ.
Czy interesujê siê czym� jeszcze?
O tak! Mnóstwem rzeczy - na przyk³ad uwielbiam tañczyæ, podró¿owaæ, fotografowaæ�Mam tyle pomys³ów i marzeñ,

¿e ¿ycie na ich realizacjê by³o by zbyt krótkie, co nie znaczy, ¿e nie bêdê próbowaæ!

Bart³omiej Jêdrzejewski, Wroc³aw. Student Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu

Amatorsko zajmujê siê rysunkiem, grafik¹ i malarstwem. Dziêki wydarzeniom, takim jak plener malarski w £agowie
nabieram do�wiadczenia i jestem gotów na nowe wyzwania. Jest to niezwykle motywuj¹ce i inspiruj¹ce prze¿ycie. Wraca
siê z niego pe³nym energii i nowych pomys³ów. Jednak przede wszystkim, na jego niezwyk³o�æ najwiêkszy wp³yw maj¹
sami plenerowicze. Ludzie interesuj¹cy, niegroteskowi i sympatyczni, którzy chêtnie dziel¹ siê swoimi przemy�leniami i
zmaganiami ze sztuk¹.

Warsztaty i wyk³ady
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Iwona Wo³owiec

�1, 2, 3... Wyliczam, ile my�li ustawia siê w kolejce ku spe³nieniu, a gdyby tak moje lustrzane odbicie pomog³o mi
w ich realizowaniu? Nie tylko marzê, urzeczywistniam swoje pasje, choæby malowanie. Plener w £agowie wzbogaci³ mnie
o nowe do�wiadczenia, techniki malarskie oraz pozwoli³ mi uczestniczyæ w powstawaniu prac profesjonalistów. Nabra³am
równie¿ apetytu i odwagi do dalszej twórczo�ci.
Dziêkujê.
Iwona, marzycielka, w³a�cicielka psa i kota, studentka pi¹tego roku Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrod-

niczym we Wroc³awiu�.

Liliana Zieliñska

Przez liceum matematyczno-fizyczne, próby zostania weterynarzem oraz rok studiowania Biologii dotar³am do cieka-
wej przystani na Uniwersytecie Przyrodniczym zwanej Architektur¹ Krajobrazu. Jednak¿e w miarê up³ywu studiów okaza³o
siê, ¿e to dopiero pocz¹tek podró¿y. Pierwszy tydzieñ pi¹tego roku i tydzieñ w £agowie. Przypomina mi kola¿ posklejany
z mnóstwa piêknych rzeczy. Co� tu, co� tam, wszystkiego po trochu. A ja zupe³nie ol�niona z mieszank¹ obrazków
w g³owie.Ilustrowaæ ksi¹¿ki, muzykê, malowaæ... Tyle pomys³ów co kolorów na palecie.

* * *

Ma³gorzata Zawi�lak, £agów.
Urodzi³am siê 28.01.1993 r. w �wiebodzinie. Uczêszcza³am do szko³y podstawowej w £agowie. Obecnie jestem uczennic¹

I L.O. im. H. Sienkiewicza w �wiebodzinie. Po raz pierwszy z zajêæ plastycznych korzysta³am w Gminnym O�rodku Kultury,
prowadzi³a je artysta malarz pani Alla Trofimenkova-Herrmann. Od dwóch lat przychodzê do pracowni Marty £opuszyñ-
skiej-Pietuch i Tadeusza Pietucha - artystów £agowskich. Bra³am udzia³ w miêdzyszkolnych konkursach powiatowych:
- portret Chopina - I miejsce, - na projekt sukni �lubnej - I miejsce, - stroju wizytowego - I miejsce oraz w szkolnym
konkursie na plakat PCK, w którym zajê³am I miejsce. Moim marzeniem jest, aby zostaæ studentk¹ ASP na Wydziale
Malarstwa.

Uczestnikami Warsztatów by³y jeszcze Katarzyna Skarbiñska i Trojden Czojko.

23



24
24

Anna Trepka

Bart³omiej Jêdrzejewski

Liliana Zieliñska
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Iwona Wo³owiec Ma³gorzata Zawi�lak





Organizator pleneru:
Firma Artystyczna ASCO - Alla Trofimienkova-Herrmann

Sponsoring:

Elektrociep³ownia Zielona Góra S.A.,

Gmina £agów,
Fundacja �£agowski Dom Artysty�,

Firma Artystyczna ASCO - Alla Trofimienkova-Herrmann

Komisarz pleneru:
Alla Trofimienkova-Herrmann

Fotografie:
Ewa Duma,

Teksty:
Ewa Duma

Opracowanie graficzne katalogu:
Miros³aw Zdrodowski

ISBN 978-83-932601-0-2

Druk katalogu:

www.kozakdruk.pl

Fundacja �£agowski Dom Artysty� tworzy warunki
oraz wspiera dzia³alno�æ artystyczn¹ dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych zamieszka³ych na terenie Ziemi Lubuskiej i
Polski a tak¿e
za granic¹. Celem powo³ania Fundacji
jest stworzenie unikalnego miejsca
miêdzynarodowych spotkañ osób,
uprawiaj¹cych ró¿norodne gatunki sztuki.

Od czterech lat integrujemy polskich artystów (w tym m.
in: malarzy, rze�biarzy, twórców ludowych, fotografików,
filmowców, dziennikarzy) oraz zagranicznych artystów
wywodz¹cych siê z mniejszo�ci narodowych. Udaje nam
siê to dziêki corocznym plenerom malarskim.
Organizujemy dzia³ania kulturalne, edukacyjne, socjalne
i sportowo-turystyczne na rzecz mieszkañców, turystów
i artystów odwiedzaj¹cych Ziemiê Lubusk¹.

Miejscem naszej dzia³alno�ci jest Galeria �£agowski
Magiel�. Pracujemy nad tym,
by sta³ siê on artystyczn¹ baz¹ z prawdziwego zdarzenia.
Ju¿ uporz¹dkowali�my teren
i mamy projekt rozbudowy.

Zapraszamy wszystkich, którzy pomog¹ nam
wybudowaæ Dom Artysty w £agowie do wspó³pracy.
�rodki finansowe prosimy wp³acaæ na podane poni¿ej
konto pod has³em �Budowa�. Bêdziemy wdziêczni i nie
zapomnimy o naszych sponsorach.

KRS: 0000331305
REGON: 080363789
Data rejestracji: 09.06.2009 r.
NIP: 9271913680
Konto bankowe: BS Krosno Odrzañskie Oddzia³ £agów
74 9656 0008 2000 7957 2000 0001



Kontakt z nami:
tel. 514 946 614,
e-mail: magiel.lagow@onet.pl


