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SZTUKA CENNIEJSZA NI¯ Z£OTO

Lata 60-te wprowadzi³y tradycje zlotu artystów z ró¿nych stron

Polski i �wiata. Jeszcze teraz mieszkañcy £agowa chwal¹ siê spotka-

niami ze znakomitymi artystami. Tak te¿ by³o i w tym roku.

Bractwo malarskie z Sopotu, Warszawy, Krakowa, Lublina,

Zielonej Góry, Pi³y, Rumi, Tych, Szczecina, Gorzowa Wlkp., Rzepina

i £agowa zjecha³o na zaproszenie organizatorów pleneru z Fundacji

�£agowskiego Domu Artysty� Alli Trofimenkovej-Herrmann i Anny

Szymanek.

Przyjechali dawni bywalcy �Z³otego Grona� i plenerów Joli Zdrzalik,

aby wskrzesiæ i kontynuowaæ twórcze tradycje ku upowszechnianiu

malarskich poszukiwañ dla chwa³y w pomna¿aniu dóbr Dziedzictwa

Narodowego.

£agów ma wyj¹tkow¹ aurê, gdzie chce siê malowaæ z g³êbi serca

i rozmy�lañ nad przemijaniem z nadziej¹, ¿e to co robimy bêdzie

rozs³awiaæ miejscowo�æ jako najprê¿niejszy o�rodek kultury i sztuki.

Inicjatywa Alli, aby z �Magla� zrobiæ bazê wystawienniczo-

plenerow¹ jest szans¹ na dynamiczny powrót do �wietlanych czasów,

gdy na kulturê przeznaczano znacz¹ce �rodki, bo ju¿ w staro¿ytno�ci

przodowa³o has³o: SZTUKA CENNIEJSZA NI¯ Z£OTO.

Stanis³aw Mazu�

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
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XVI Miêdzynarodowy Plener Malarski



XVI plener �Niebo w Zieleni 2011� w £agowie po-

przedzi³y marzenia organizatorki Alli Trofimenkowej-

Herrmann o poszukiwaniu pionierów - pierwszych

uczestników zarówno jej plenerów �Niebo w Zieleni�,

jak i tych organizowanych przez Jolantê Zdrzalik z Zie-

lonej Góry, na których bywali m. in. Jerzy Duda-Gracz.

W tym roku Alla poprosi³a Aniê Szymanek z Go-

rzowa Wlkp. o pomoc w tworzeniu listy artystów sta-

wiaj¹cych przed laty pierwsze kroki w £agowie,

by zaprosiæ ich na tegoroczne dzia³ania artystyczne.

I jak widaæ uda³o siê, bo lista z nazwiskami plenerowi-

czów jest niebywale bogata: Alla Trofimenkova -Herr-

mann z £agowa, Kiejstut Bere�nicki z Sopotu, Maria

Bieñkowska-Kopczyñska z Bolechowic k/Krakowa,

Maria Dziopak z Warszawy, Bogus³aw Jagie³³o z Go-

rzowa Wlkp., Stanis³aw Mazu� z Tych, Ryszard Patzer
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z Sopotu, Krystyna Prz¹dka z Rzepina, Krystyna Rudzka-

Przychoda z Lublina, Emilia i Andrzej Sobierajowie

z Rumii, Barbara Stêpniewska-Patzer z Sopotu, Anna

Szymanek z Gorzowa Wlkp., Barbara Warzeñska

ze Szczecina oraz Renata Wojnarowicz z Pi³y.

Wszyscy arty�ci s¹ znani i brali udzia³ w wielu

wystawach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Maj¹ te¿ na swoich kontach liczne nagrody i wyró¿-

nienia.

Podczas pleneru powstawa³o wiele prac w zaci-

szu pokoi Domu Katechetycznego (dziêki uprzejmo-

�ci ksiêdza Andrzeja) czy w fantastycznym ³agowskim

plenerze obfitym w wodê i zieleñ pod zaczarowanym

niebem. Kilkana�cie z nich arty�ci pozostawili w przy-

jaznym £agowie, jako �lad swojej bytno�ci, a tak¿e

(w przysz³o�ci) jako ozdobê �cian £agowskiego

Domu Artysty.

W trakcie pleneru poza tworzeniem dzie³ ma³ego

i du¿ego formatu by³ czas na twórcze spotkania

(w przedszkolach £agowa i Sieniawy), a tak¿e proszo-

ne wizyty u dopinguj¹cych kolejnym plenerom w³a-

�cicieli go�ciñca �Smreka� - Miry i Andrzeja Æame-

rów, w restauracji �Pod Lipami� - Anny i Andrzeja

Stysiaków, a tak¿e w go�cinnym domu Ally i Lothara

Herrmann, gdzie smako³yki przygotowa³a Maryia

Trofimenkowa.

Zapraszam do ogl¹dania w katalogu tego, co po-

wsta³o podczas pleneru, bo zapewne lepiej to zoba-

czyæ ni¿ opisaæ s³owami. Orygina³y prac mo¿na obej-

rzeæ w Galerii �£agowski Magiel�.

Ewa Duma
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ALLA TROFIMENKOVA-HERRMANN ADAM W. BAGIÑSKI KIEJSTUT BERE�NICKI

BOGUS£AW JAGIE££O STANIS£AW MAZU� RYSZARD PATZER

Uczestnicy pleneru £agów 2011

KRYSTYNA PRZ¥DKA

MARIA DZIOPAKMARIA BIEÑKOWSKA-KOPCZYÑSKA
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JOANNA RO¯NOWSKA KRYSTYNA RUDZKA-PRZYCHODA IRENA SMOLEÑ

RENATA WOJNAROWICZ

ANDRZEJ SOBIERAJ

EMILIA SOBIERAJ BARBARA STÊPNIEWSKA-PATZER ANNA SZYMANEK BARBARA WARZEÑSKA



Urodzi³a siê 14 lutego 1959 roku. Ukoñczy³a �redni¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych przy Instytucie Riepina Akademii Sztuk Piêknych w Sankt Petersburgu i Lwowsk¹ Akademiê Sztuk
Piêknych na kierunku tkanina artystyczna (obecnie Lwowska Akademia Sztuki). Piêtna�cie lat temu pokocha³a £agów i w nim zosta³a. Tworzy piêkne obrazy, organizuje plenery i buduje Dom
Artysty. Swoj¹ pasj¹ i pogodnym usposobieniem zara¿a wszystkich wokó³. Dla niej nie ma rzeczy niemo¿liwych. Kocha ludzi, lubi z nimi byæ i dzia³aæ. Maluje z pasj¹ i niesamowitym
rozmachem swoje obrazy, ale te¿ twarze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych..., sprawiaj¹c im niesamowit¹ rado�æ. Gdy maluje wszystko robi siê kolorowe i �mieje siê ca³y �wiat... Jest w tym
odrobina szaleñstwa, cudu, który przyci¹ga wzrok...

8

ALLA TROFIMENKOVA-HERRMANN
artystka malarka z £agowa, komisarz pleneru
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ADAMW. BAGIÑSKI
artysta malarz z Zielonej Góry

Urodzi³ siê w 1940 roku w Toruniu. W latach 1961-1966 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od 1967 roku mieszka w Zielonej
Górze. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, tworzy instalacje. Swoje prace prezentowa³ na ponad 30. wystawach indywidualnych oraz na ponad 80. - zbiorowych w kraju i za granic¹.
Po d³ugim okresie malowania w pracowni chêtnie wyje¿d¿a na plenery. Od wielu lat szczególnie upodoba³ sobie £agów. Lubi wodê i ukszta³towanie terenu wokó³ jeziora. Malowanie pejza¿u
jest dla niego syntez¹ miejsca, w którym przebywa. Maluje to, co jest niewidoczne, a istnieje miêdzy nim a rzeczywisto�ci¹.
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Urodzi³ siê 21 grudnia 1935 roku. Ukoñczy³ Wydzia³ Malarstwa w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku (obecnie Akademia Sztuk Piêknych) - dyplom u prof.
Stanis³awa Teisseyr'a. Zajmuje siê malarstwem i rysunkiem. Na ³agowskich plenerach by³ kilkana�cie razy. Po przerwie przyjecha³ znów, by od�wie¿yæ wspomnienia. By³ �wiadkiem,
jak powstawa³ i rozrasta³ siê górny cmentarz. Tak siê z³o¿y³o, ¿e trasa jego spacerów wielokrotnie wiod³a przez ten osobliwy zak¹tek. Szczególnie zachwyca go przesmyk ³¹cz¹cy jedno jezioro
z drugim i Zamek Joannitów. W swoim domu ma kilka ksi¹¿ek zakupionych w £agowie. W�ród nich jest zbiór przys³ów.

KIEJSTUT BERE�NICKI
artysta malarz z Sopotu



Urodzi³a siê 17 stycznia 1951 roku. Ukoñczy³aWydzia³ Grafiki Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie - dyplomw pracowni wklês³odruku u prof. Pietucha, drzeworytu u prof. Franciszka
Bunscha oraz typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Zajmuje siê malarstwem sztalugowym. Na ³agowskim plenerze jest pierwszy raz. Zauroczy³y j¹ jeziora i ich szmaragdowa woda.
Swój zachwyt przelewa³a na p³ótno, maluj¹c wodne obrazy. Czerpa³a rado�æ z odkrywania, poznawania i oswajania nowego miejsca, do którego zamierza wracaæ.

MARIA BIEÑKOWSKA-KOPCZYÑSKA
artystka malarka z Bolechowic k/Krakowa
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MARIA DZIOPAK
artysta malarz, wspó³w³a�cicielka Galerii SD z Warszawy

Urodzi³a siê 2 wrze�nia 1954 w Katowicach � malarka, absolwentka Uniwersytetu �l¹skiego (dyplom w 1978 roku). Wspó³w³a�cicielka Galerii SD w Warszawie. Uprawia malarstwo
olejne, maluje g³ównie pejza¿e. Nazywana jedynym ¿yj¹cym polskim impresjonist¹, który pracuje w naturze. Jej prace zilustrowa³y ksi¹¿kê Tadeusza Chabrowskiego �Muzy z mojej ulicy�
(Norbertinum 2006; ISBN 83-7222-230-4). W 2004 r. w zwi¹zku z wej�ciem Polski do Unii Europejskiej Jean Buscher, w³a�ciciel nadreñskiej winnicy, znanej ze spotkañ ze sztuk¹
(�Kunst und Wein�) umie�ci³ na etykietach butelek ekskluzywnej serii wina pracê artystki. Autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i na �wiecie. W twórczo�ci artystki mo¿na
wyró¿niæ dwa nurty tematyczne. Pierwszy � to ba�niowy �wiat ogrodów, pe³en s³oñca i cienia, spokoju, zadumy i subtelno�ci � to po³udnie Europy, kraje Bliskiego Wschodu, ale tak¿e
Polska, Turcja czy Rosja. Drugi � bardziej agresywny, zainspirowany pejza¿em angielskim i norweskim � to mocna kolorystyka, drapie¿ne, pe³ne �wiat³ocieni formy.
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Urodzi³ siê 20 marca 1960 roku. Ukoñczy³ Wydzia³ Malarstwa, Grafiki i Rze�by w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu - dyplom z grafiki warsztatowej
u prof. Tadeusza Jackowskiego. Zajmuje siê malarstwem, grafik¹ u¿ytkow¹ (ilustracje, plakaty), warsztatow¹ i rze�b¹. To jego trzeci plener w £agowie. Pierwszy by³ z Jol¹ Zdrzalik, potem
z All¹ Trofimenkov¹-Herrmann. Lubi przyje¿d¿aæ do £agowa, bo blisko i jest jezioro. Nad wod¹ odpoczynek ma inny wymiar. Plener jest dla niego odskoczni¹ od codzienno�ci. Ma czas dla
siebie i lubi go wykorzystywaæ na czytanie, s³uchanie muzyki i oczywi�cie malowanie. Mówi, ¿e lubi ³adowaæ siê zieleni¹, natur¹...

BOGUS£AW JAGIE££O
artysta malarz z Gorzowa Wlkp.
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STANIS£AW MAZU�
artysta malarz z Tych

Urodzi³ siê w 1940 roku w Lublinie. Od 1961 roku studiowa³ na Wydziale Malarstwa ASP wWarszawie. Dyplom uzyska³ w 1967 roku w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Od 1967
roku bierze udzia³ w wystawach, konkursach i plenerach miêdzynarodowych, ogólnopolskich, okrêgowych. W 1968 i 1969 roku by³ stypendyst¹ Ministra Kultury i Sztuki. Otrzyma³ wiele
nagród i wyró¿nieñ. �Uczestnictwo w ³agowskich plenerach, by³o i jest marzeniem w³adaj¹cych pêdzlem, piórem i kamer¹� - powiedzia³.
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RYSZARD PATZER
artysta malarz z Sopotu

Urodzi³ siê 20 sierpnia 1941 roku. Ukoñczy³ Wydzia³ Malarstwa w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku (obecnie Akademia Sztuk Piêknych) - dyplom u prof.
Krystyny £ady-Studnickiej. Zajmuje siê malarstwem. Po raz pierwszy do £agowa przyjecha³ 30 lat temu na zaproszenie Joli Zdrzalik. Potem by³o jeszcze wiele plenerów, na których rodzi³y
siê sympatie, przyja�nie. Przyjecha³ ponownie, po wielu latach, by od�wie¿yæ wspomnienia z dawnych czasów. Mówi, ¿e fascynuje go tutejsza przyroda i dodaje �mo¿e to banalne,
ale czasami bana³ jest jedynym okre�leniem na wyra¿enie czego��.
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Urodzi³a siê 3 stycznia 1959 roku. Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa Sztalugowego Wy¿szej Szko³y Sztuki Stosowanej w Poznaniu - dyplom w pracowni prof. W³odzimierza Dudkowiaka.
Zajmuje siê malarstwem sztalugowym, malarstwem na jedwabiu, a tak¿e malarstwem sakralnym i w architekturze. Jest autork¹ wielu wystaw indywidualnych m. in. we Francji i Niemczech,
a tak¿e sta³ej wystawy �Drogi Krzy¿owej� w ko�ciele p.w. �w. Katarzyny w Rzepinie.

£agów? Zawsze i o ka¿dej porze. Wspania³e i wyj¹tkowe miejsce, serdeczni ludzie i u�miechniêta, troszcz¹ca siê o artystów Alla Trofimenkova-Herrmann i w tym roku równie¿ Anna
Szymanek - sprawi³y, ¿e do £agowa przyjecha³am i powracam z najwiêksz¹ przyjemno�ci¹ i wdziêczno�ci¹.

KRYSTYNA PRZ¥DKA
artystka malarka z Rzepina
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JOANNA RO¯NOWSKA
artystka malarka z Warszawy

Urodzi³a siê i mieszka w Warszawie. Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Od 1978 roku prowadzi³a wraz
z mê¿em autorsk¹ pracowniê gobelinu klasycznego, projektuj¹c i nadzoruj¹c wykonanie. Projektuje i wykonuje malarskie elementy scenografii filmowej, wspó³pracuj¹c z czo³owymi
polskimi scenografami oraz re¿yserami. Jest autork¹ m.in. wielkoformatowych p³ócien do spektaklu Olgi Lipiñskiej �Krakowiacy i Górale�, oraz wielu filmów. Po roku 2000 powróci³a
do malarstwa sztalugowego. Maluje w technice olejnej i akrylowej. Ma na swoim koncie wiele wystaw. Bierze udzia³ w wielu plenerach i wystawach poplenerowych. Jednak do £agowa
przyjecha³a pierwszy raz. Interesuje j¹ zwi¹zek cz³owieka z natur¹, a swoje emocje z tym zwi¹zane wyra¿a za pomoc¹ symbolu i �wiat³a, wiêc nad dwoma jeziorami (£agowskim i Trze�niow-
skim) mia³a sprzyjaj¹cy klimat.
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Urodzi³a siê 14 marca 1946 roku. Ukoñczy³a biologiê na Uniwersytecie Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie. Malarstwa uczy³a siê w pracowniach prof. Macieja Bijasa i prof. Ryszarda
Lissa (UMCS). Zajmuje siê malarstwem i rysunkiem. W ³agowskim plenerze bierze udzia³ pierwszy raz. Ludzie jej opowiadali, ¿e w £agowie jest sympatycznie i pracowicie. I rzeczywi�cie
tak jest. Zachwyca j¹ dba³o�æ ludzi o florê i faunê. Zdarza siê dosyæ czêsto, ¿e sarny i ³asiczki podchodz¹ blisko domostw. Piêkne jeziora przyci¹gaj¹ wzrok. Wspaniale, ¿e mieli�my szczê�cie
do �licznej pogody.

KRYSTYNA RUDZKA-PRZYCHODA
artystka malarka i biolog z Lublina
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IRENA SMOLEÑ
artysta plastyk z Gorzowa Wlkp.

W 1978 ukoñczy³a Policealne Studium Dekoratorskie. Od 2006 roku w Miejskim O�rodku Sztuki w Gorzowie Wlkp. pracuje pod kierunkiem artysty malarza Bogus³awa Jagie³³y.
Wystawia indywidualnie, zbiorowo i bierze udzia³ w malarskich plenerach. Ma na koncie blisko 40. plenerów, ale w £agowie jest pierwszy raz. Zachwyca j¹ miejsce i ludzie (z £agowa
i Jemio³owa), którzy przecie¿ tworz¹ ten niepowtarzalny klimat. Maluj¹c, nie mo¿e wyj�æ z podziwu dla organizatorki Ally, po�wiêcenia i zaanga¿owania jej rodziny i przyjació³.
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Urodzi³ siê w 1952 roku. Studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku. Od lat prawie 40. zwi¹zany jest z morzem i Marynark¹ Wojenn¹ w Gdyni. Zajmuje
siê malarstwem. Pracuj¹c w plenerze, maluje g³ównie obrazymarynistyczne. Na Ziemiê Lubusk¹ przyje¿d¿a od kilku lat na zaproszenie organizatorów plenerów. £agówwyró¿nia siê piêknym
po³o¿eniem, wyj¹tkow¹ malowniczo�ci¹ i szczególnym klimatem. Nie dziwi siê wiêc artystom, ¿e upodobali sobie to miejsce do tworzenia. Podobnie, jak inni utrwali³ kilka motywów
na p³ótnie i planuje tu wróciæ.

ANDRZEJ SOBIERAJ
artysta malarz z Rumi
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EMILIA SOBIERAJ
artystka malarka z Rumi

Urodzi³a siê 28 czerwca 1960 roku. Ukoñczy³a Wydzia³ Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu - dyplom u prof. Piotra C. Kowalskiego. Zajmuje siê malarstwem
sztalugowym w technice olejnej i akrylowej. W dzieciñstwie przeczyta³a artyku³ o £agowie, w którym opisano bywaj¹cych tam artystów. Zapamiêta³a te¿ zdjêcie dwóch artystek w bia³ych
sukniach. Mo¿e to by³ znak?! Dzi� sama jest artystk¹, i ma szczê�cie bywaæ w £agowie..., który ca³ym sob¹ zachwyca - po³o¿eniem, ukszta³towaniem terenu, przyrod¹. Widaæ ¿e mieszkañcy
kochaj¹ swoje miasteczko, bo o nie dbaj¹. I to siê czuje. Jednak nie tylko £agów dla niej jest wa¿ny, ale ca³a Ziemia Lubuska. Odnosi wra¿enie, ¿e jest zwi¹zana z tym rejonem.W koñcu bywa
tu na ró¿nych plenerach, z których przywozi cz¹stki krajobrazów do domu.
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Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa ze specjalizacj¹ tkanina artystyczna w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku (obecnie Akademia Sztuk Piêknych) - dyplom
zmalarstwa u prof. Stanis³awa Borysowskiego i z tkaniny u prof. JózefyWnukowej. Zajmuje siê malarstwem.Wprawdzie jest pierwszy raz na plenerze w £agowie, ale w okolicach juz bywa³a,
np. w Glisnie na plenerze u Ani Szymanek. Zauroczy³ j¹ £agów, jego po³o¿enie, jeziora, nastrój... By³o to jej marzenie, ale zrz¹dzi³ przypadek. �Jestem tu i ogl¹dam sielskie pejza¿e uroczego
miasteczka...� - mówi z zachwytem.

BARBARA STÊPNIEWSKA-PATZER
artystka malarka z Sopotu
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ANNA SZYMANEK
artystka malarka z Gorzowa Wlkp., komisarz pleneru

Urodzi³a siê 26 marca 1937 roku. Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wroc³awiu - dyplom w pracowni malarstwa u prof.
Zbigniewa Karpiñskiego i pracowni ceramiki u prof. Julii Kotarbiñskiej. Zajmuje siê malarstwem i ceramik¹. Po raz pierwszy na ³agowski plener zawita³a pod koniec lat sze�ædziesi¹tych.
I wci¹¿ wraca. Ilo�ci plenerów, w których sama uczestniczy³a trudno siê doliczyæ, bo w wiêkszo�ci sama je organizowa³a. By³o ich oko³o 78 (od 1994 roku) w ró¿nych miejscowo�ciach
zarówno Ziemi Lubuskiej, jak i kraju. W tym roku uaktywni³a siê w kompletowaniu ekipy na XVI Plener �Niebo w Zieleni�, bo celem by³o zaproszenie jak najwiêcej osób z pierwszych
plenerów prowadzonych przez Jolê Zdrzalik. Wykona³a telefony do kilku przyjació³ sprzed lat. Nikt nie odmówi³. Wszyscy têsknili za tamt¹ atmosfer¹, wiêc z rado�ci¹ stawili siê w £agowie.
Podziwia Allê, ¿e podjê³a trud odbudowania dobrej tradycji ³agowskich plenerów i pracuje nad budow¹ £agowskiego Domu Artysty, który jest tu niezbêdny.
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Znak zodiaku Panna. Ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wroc³awiu - dyplom u prof. Marii Drawskiej. Zajmuje siê
malarstwem, tkanin¹, papierem, a tak¿e projektowaniem odzie¿y. Pierwszy plener w £agowie to rok 1990. Zorganizowany przez Jolantê Zdrzalik w hotelu �Le�nik�. Od tamtej pory by³o ich
oko³o dwunastu w ró¿nych miejscach tego piêknego miasteczka. Jest to niebywa³e miejsce dla wszystkich twórców muzyków, plastyków, filmowców. Tu powinny powstaæ domy pracy
twórczej jako ho³d dla najwybitniejszych twórców, którzy tworzyli i tworz¹ w £agowie. W�ród nich: Jerzy Duda-Gracz, Zbys³awMaciejewski, Antoni Fa³at, Helena Tchórzewska, Józef Wilkoñ,
Franciszek Starowiejski, Kiejstut Bere�nicki. W plenerach uczestniczyli licznie uczniowie Dudy-Gracza i Maciejewskiego, którzy s¹ obecnie w czo³ówce wybitnych artystów polskich. Poza
tymDuda-Gracz by³ pomys³odawc¹ wyszukania obiektu, który by³bymiejscem na dom pracy twórczej i galeriê. Dobrze, ¿e Alla mieszka w £agowie podjê³a ten temat i go realizuje pokonuj¹c
przeciwno�ci losu.

BARBARA WARZEÑSKA
artystka malarka, w³a�cicielka galerii ze Szczecina
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RENATA WOJNAROWICZ
artystka malarka z Pi³y

Urodzi³a siê w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a Wydzia³ Tkaniny i Konserwacji w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w £odzi - dyplom w pracowni malarstwa
u prof. Mariana Jaseschke. Zajmuje siê malarstwem. �Nie mogê, nie chcê powiedzieæ ca³ej prawdy dlaczego jestemw £agowie... Mam powa¿ne plany wystawiennicze, ale jestem na zakrêcie
twórczym i mam nadziejê, ¿e wena wróci wraz z nowymi tematami, których poszukujê w ³agowskich klimatach... i siê uda³o. Znalaz³am siebie i namalowa³am to, co widaæ� - powiedzia³a.
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TO JU¯ HISTORIA...

Fragmenty Referatu do Konferencji �Edukacja - Kultura - Spo³eczeñstwo� w £agowie, jesieñ 2011, mgr Agata Boñczak.

Jednym z miejsc ³¹cz¹cych ciekaw¹ historiê, doskonale zachowane zabytki, czyst¹ i urzekaj¹c¹ przyrodê oraz wspó³cze�nie popularne rozrywki jest £agów.
Z inicjatywy dzia³aczy Domu Pracy Twórczej ju¿ od 1948 roku w £agowie odbywa³y siê plenery malarskie. £agów by³ miejscem spotkañ kapistów - polskich postimpresjonistów:

m.in. Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Tadeusza Piotra Potworowskiego.
Analiza historii sztuki polskiej okresu powojennego wykazuje, ¿e malarze odwiedzaj¹cy £agóww latach czterdziestych i piêædziesi¹tych nale¿eli do najwybitniejszych polskich twórców.
Od momentu ukonstytuowania zielonogórskiego Oddzia³u ZPAP, który zaj¹³ siê organizowaniem plenerów plastycznych w £agowie, sta³y siê one regularnymi, cyklicznymi spotkania-

mi. W 1963 roku zielonogórski ZPAP we wspó³pracy z Wydzia³em Kultury Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Biurem Wystaw Artystycz-
nych w Zielonej Górze zorganizowa³ I Wystawê Plastyki i Sympozjum �Z³otego Grona�. Sympozja �Z³otego Grona� by³y unikatowymi w skali kraju, interdyscyplinarnymi spotkaniami
artystów i teoretyków sztuki, którym w pó�niejszych latach towarzyszyli tak¿e specjali�ci z dziedziny architektury, drogownictwa, komunikacji czy zieleni miejskiej. Sympozja, wraz
z wystawami, zapisa³y siê w historii jako jedne z najwa¿niejszych wydarzeñ plastycznych w powojennych dziejach sztuki polskiej.

I Plener Lubuski w £agowie zorganizowano w dniach 1-15 wrze�nia 1968 roku.
Nied³ugo po zakoñczeniu pleneru (28.09-10.10) w zielonogórskim BWA eksponowano poplenerow¹ wystawê pt. �£agów '68�.
�Kontynuowanie plenerów plastycznych w £agowie (�) traktuje siê jako nadzwyczaj istotny moment w ca³ej dzia³alno�ci zwi¹zanej z Ziemi¹ Lubusk¹, a w szczególno�ci z Zielon¹

Gór¹�. W latach dziewiêædziesi¹tych plenery ³agowskie organizowane by³y przez �rodowisko artystyczne skupione w zielonogórskim Oddziale ZPAP oraz BWA, przy osobistym zaanga¿o-
waniu Jolanty Zdrzalik (która wielokrotnie pe³ni³a funkcjê komisarza plenerów) oraz wielu sponsorów (m.in. Urz¹d Miejski w Zielonej Górze, Urz¹d Marsza³kowski w Zielonej Górze, osoby
prywatne i firmy).

Od 2002 roku organizacj¹ miêdzynarodowych plenerów malarskich w £agowie zajmuj¹ siê Alla Trofimienkova-Hermann oraz Lothar Herrmann, za³o¿yciele Autorskiej Pracowni
Artystycznej ASCO, wspó³pracuj¹cy z mieszkañcami £agowa, którzy bezinteresownie wspieraj¹ organizatorów, od pierwszego pleneru s¹ prawdziwymi opiekunami dla artystów i pierwszymi
odbiorcami dzie³ sztuki powstaj¹cych podczas artystycznych spotkañ.

Pierwszy Miêdzynarodowy Plener Malarski zorganizowany w £agowie przez nowych inicjatorów odby³ siê na prze³omie czerwca i lipca 2002 roku. Plenery z cyklu �Niebo w Zieleni�
tak¿e zakoñczone s¹ wystawami prezentowanymi w pocz¹tkowych latach w ró¿nych miejscach, m.in. na dziedziñcu Zamku, w ³agowskiej �wietlicy �rodowiskowej, salach �Pod Baszt¹�
pensjonatu �Smreka�, Domie Katechetycznym, a od czasu przeznaczenia budynku by³ego magla na siedzibê Fundacji wystawy organizowane s¹ w Galerii �Magiel� (znajduj¹cej siê
w £agowie na ul. Boles³awa Chrobrego).

Wraz z nawi¹zaniem wspó³pracy artystów i mieszkañców £agowa zrzeszonych w nieformalnych grupach �Twórcza Grupa £agowska� (2006), �Trójka pod Maglem� (2008) oraz Grupa
Twórcza �Magiel Kulturalny� z w³adzami gminy, zapad³a decyzja o nadaniu dzia³aj¹cej grupie struktury formalnej i w 2009 roku powsta³a Fundacja �£agowski Dom Artysty�. Jednocze�nie
kontynuowane s¹ dzia³ania Grupy Twórczej �Magiel Kulturalny�. Fakt nawi¹zania wspó³pracy miêdzy lokalnymi w³adzami a zrzeszonymi mieszkañcami jest szczególnie istotny dla ³agow-
skiego �rodowiska artystycznego tak¿e z tego wzglêdu, ¿e ³¹czy siê z zyskaniem sta³ego miejsca ekspozycyjnego. �Pocz¹tek swojej dzia³alno�ci Fundacja mo¿e liczyæ nie od daty rejestracji,
a od dnia, kiedy to Rada Gminy zdecydowa³a siê wzmocniæ swoj¹ wspó³pracê z artystami przez nadanie im sta³ego miejsca pracy twórczej w £agowie� - miejscem tym jest dzisiaj istniej¹ca
Galeria �Magiel�.

Jak wynika z przedstawionych faktów, ponad pó³wieczna historia ³agowskich tradycji artystycznych jest niezwykle bogata oraz wielow¹tkowa. Plenery przez minione dziesiêciolecia
organizowane w £agowie ³¹cz¹ siê w ró¿ne cykle, odmienne pod wzglêdem organizacyjnym, a niejednokrotnie tak¿e ideologicznym. Czê�æ plenerów organizowana by³a jako spotkania
towarzysz¹ce innym, wiêkszym przedsiêwziêciom, jednak nie zabrak³o tak¿e inicjatyw wywodz¹cych siê ze �rodowiska �ci�le artystycznego, charakteryzuj¹cych siê przywi¹zaniem
do klasycznej formy pleneru plastycznego, zarówno pod wzglêdem organizacyjnym, jak i teoretycznym.

Wieloletnie tradycje artystyczne £agowa stanowi¹ niew¹tpliwy atut miejscowo�ci i zobowi¹zuj¹ do rzetelnej kontynuacji twórczych spotkañ i wydarzeñ. Dzia³aczom spo³ecznym
zrzeszonym w Fundacji �£agowski Dom Artysty�, Grupie Twórczej �Magiel Kulturalny�, a tak¿e wszystkim mieszkañcom miejscowo�ci i regionu oraz lokalnym w³adzom nale¿y ¿yczyæ
bezkonfliktowej wspó³pracy przy organizowaniu kolejnych spotkañ, a tak¿e rozbudowie infrastruktury z nimi zwi¹zanej. £agów posiada historyczny, a tak¿e spo³eczny potencja³,
który zas³uguje na wykorzystanie.

Szanownemu, Ksiêdzu Proboszczowi
Andrzejowi Oczachowskiemu
z £agowa Lubuskiego,
który ma atencjê dla
utalentowanych artystycznie
twórców i ich dzie³
serdecznie dziêkuj¹ Ci,
co dzia³aj¹ w Galerii �£agowski Magiel�
i Fundacji �£agowski Dom Artysty�
oraz zaprzyja�nieni z £agowianami
arty�ci z Polski i ze �wiata.

Kontakt z nami:
tel. 514 946 614,
e-mail: magiel.lagow@onet.pl
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W ³agowskiej ciszy

�wiat jest wspomnieniem

obrazów z wody

z nieba natchnieniem

farby co pachnie

s³odko po latach

ulic... gdzie mknê³y

lekko i czule

artystki w malarskich

sukienkach

z bukietami kwiatów

na rêkach

w ³agowski klimat

znów przyjechali

Ci... co tu byli

co pamiêtali

z u�miechem b³ogim

na twarzach

z iskierk¹ w oku

te¿ wspominali

jak to gdzie�...

teraz ju¿ wszystko

znowu od nowa...

a tamto...?

tamto siê w duszy

chowa

ten wiersz te¿

jest ju¿ wspomnieniem

by³am tu krótko

jak okamgnienie




