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JOLANTA ZDRZALIK (1938-2004) – 

WYSTAWA MALARSTWA I RYSUNKU W MZL

Marta Gawęda
 kuratorka wystawy

W dniach od 15 czerwca do 11 września 2016 roku w przestrzeniach ekspozycyjnych 

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze prezentowana była wystawa prac nieżyjącej, 

zielonogórskiej artystki Jolanty Zdrzalik. Ekspozycja malarstwa i rysunku była pokazem 

towarzyszącym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniej organizatorce

i komisarzowi ogólnopolskich plenerów łagowskich zatytułowanych: „Rzeczywistość, wizje, 

interpretacje”, które miało miejsce w Łagowie w dniu 16 czerwca br.

Malarstwo i rysunek autorki to sztuka przedstawiająca, której głównym bohaterem jest 

człowiek. Szczególnie chętnie portretowała kobiety, ukazane w różnych etapach życia. 

Z wielką wrażliwością starała się oddać za pomocą delikatnych uderzeń pędzla świat dzieci, 

kobiet i staruszek, z całym ich przebogatym wnętrzem. Urocze dziewczęta, piękne i młode 

kobiety oraz starsze, nobliwe panie umieszczała na tle koronkowego, baśniowego pejzażu. 

Bohaterki swoich płócien odziewała w kosztowne suknie rodem z XVII wieku, folklorystyczne 

  regionalne stroje ludowe, a także współczesny ubiór. W nostalgicznych, lirycznych pracach artystka przypomina uniwersalne prawdy 

o trwaniu i przemijaniu. Snuje refleksje nad kolejnymi etapami w życiu każdego człowieka, nieubłagalnie upływającym czasem i ulotną 

urodą. Wysublimowana, pastelowa kolorystyka prac zawężona do odcieni ciepłych brązów, złotych beżów, delikatnych błękitów i różów 

oraz srebrzystych szarości, doskonale akcentuje specyficzny, poetycki klimat jej obrazów. 

W repertuarze tematycznym zarówno prac malarskich jak i rysunkowych artystki szczególne miejsce zajmował też popularny w XVIII 

oraz na przełomie XIX i XX wieku metaforyczny świat Commedii dell'arte i jej główni bohaterowie: Pierrot i Arlekin, a także naznaczona 

groteską i humorem tematyka cyrkowa z klaunami i cyrkowcami w roli głównej, którzy byli dla malarki „symbolem czegoś, co wymyka się 

szarej rzeczywistości”, stanowiąc ucieczkę w pogodny świat fantastycznych widowisk i karnawałowej maskarady.  

 Zielonogórską wystawę malarstwa J. Zdrzalik dopełniały rysunki piórkiem z lat 60., 70. i 80. pokryte niezwykle misterną pajęczyną 

delikatnych kresek, na których oprócz dominującej kobiecej i dziecięcej tematyki, pojawia się też wspomniany świat cyrku oraz 

reminiscencje z Drzonkowa i ukochanego Łagowa. Prezentowane prace pochodziły z prywatnej kolekcji córki artystki Pani Kingi Bułhak-

Wołkowskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz zbiorów własnych MZL.
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Jolanta Zdrzalik 
urodziła się w Kowlu w 1938, zmarła w 2004 

w Łagowie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. W 1962 roku uzyskała dyplom na 

Wydziale Grafiki, w pracowni litografii prof. 

Konrada Srzednickiego oraz ilustracji książkowej 

prof. Witolda Chomicza. Z Zieloną Górą związana 

od 1963 roku. Przez wiele lat pełniła funkcję 

prezesa ZPAP Okręgu Zielonogórskiego, aktywnie 

uczestnicząc w pracy organizacyjnej tutejszego 

środowiska plastycznego. Wieloletnia organi-

zatorka i komisarz ogólnopolskich plenerów 

malarskich w Łagowie zatytułowanych: Rzeczy-

wistość, wizje, interpretacje. Laureatka wielu 

nagród i wyróżnień m.in. Lubuskiej Nagrody 

Kulturalnej I stopnia za całokształt twórczości 

artystycznej (1979) i dwukrotnie Nagrody Kultu-

ralnej Prezydenta Miasta Zielona Góra (1989

i 2002). Uprawiała grafikę, rysunek oraz malarstwo 

sztalugowe. W 2002 roku J. Zdrzalik obchodziła 

jubileusz 40-lecia pracy twórczej i z tej okazji 

w MZL odbyła się prezentacja malarstwa i rysunku, 

podsumowująca dotychczasowy dorobek arty-

styczny. Na retrospektywny przegląd złożyło się 

ponad siedemdziesiąt prac olejnych oraz rysunko-

wych. W zbiorach Działu Sztuki Współczesnej MZL 

znajduje się kolekcja ponad dwudziestu prac 

graficznych i rysunkowych z lat 1962-1986 oraz 

dwa obrazy olejne autorstwa artystki.

PIKNIK KULTURALNY
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Przyjaciele o Joli

„Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle ile możesz.” 

Sokrates

„Niebo w Zieleni” XXII Międzynarodowy Plener 

Malarski im. Jolanty Zdrzalik w Łagowie odbył się 

w czerwcu i trwał dwa tygodnie. Ważnym akcentem pleneru 

2016 roku była wystawa w sali ekspozycyjnej Domu 

Katechetycznego w Łagowie, która stała się  częścią 

programu otwarcia pleneru i Pikniku Kulturalnego zorga-

nizowanego po raz pierwszy w Łagowie. Zaprezentowano na 

niej bowiem obrazy i rysunki powstałe przez laty, podczas 

plenerów organizowanych przez Jolę Zdrzalik. Wśród 

autorów byli m.in.: Stanisław Mazuś, Jerzy Bielecki, Maria 

Dziopak, Bożena Cajdler-Gruszkiewicz, Stanisław Czar-

necki, Wanda Fik-Pałkowa, Anna Szymanek, Janusz 

Popławski i Renata Wojnarowicz. Gościem honorowym 

wystawy była siostra Jolanty - Julita Zdrzalik-Rogóż, która 

przyjechała do nas razem z mężem na zaproszenie, żeby 

uczestniczyć w otwarciu pleneru. 

W tej części albumu-katalogu są też prezentowane prace tych zaproszonych przyjaciół Joli, którzy byli nieobecni na naszej 

uroczystości. Z wielkim sercem odezwali się na zaproszenie i podzielili się z nami zdjęciami obrazów i fotografiami z czasów 

wcześniejszych plenerów: Renata Bonczar, Halina Maszkiewicz, Kiejstut Bereźnicki, Helena Zadrejko.

Fundacja „Łagowski Dom Artysty” serdecznie dziękuje wszystkim artystom za udostępnienie swoich prac, zdęć i wspomnień a także 

katalogów z plenerów 1976-2002, prywatnej korespondencji z Jolantą Zdrzalik do celów poznawczo-dokumentalnych. Mamy nadzieję 

że odezwą się też inni uczestnicy plenerów.
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Wystawa Przyjaciół Joli Zdrzalik
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Jerzy Bielecki    

Helena Zadrejko 

Stanisław Czarnecki  

OBRAZY Z LAT WCZEŚNIEJSZYCH PLENERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ JOLĘ



Halina Maszkiewicz

Janusz Poplawski 

Renata Wojnarowicz

Renata Bonczar

Kiejstut Biereznicki

Bożena Cajdler-Gruszkiewicz Wanda Fik-Pałkowa 
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W roku 2013 komisarze pleneru Anna Szymanek i Alla 

Trofimenkova-Herrmann zainicjowały mianowanie trady-

cyjnego łagowskiego pleneru „Niebo w Zieleni” imieniem 

Jolanty Zdrzalik. Irena Łużyńska, zwróciła się w imieniu Rady 

i Zarządu Fundacji do siostry artystki i Julita Zdrzalik-Rogóż 

poparła ten pomysł. 

Nowością XXII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 

„Niebo w Zieleni” im. Jolanty Zdrzalik w czerwcu 2016 były 

ożywione dyskusje artystów na temat roli plenerów w ich życiu 

oraz bogate wspomnienia o Jolancie Zdrzalik, organizatorce 

łagowskich plenerów. Artyści; Stanisław Mazuś, Anna 

Szymanek, Wanda Fik-Pałka, Franciszek Maśluszczak i Staszek 

Czarnecki, Renata Bonczar, Kiejstut Bereźnicki, i jak wielu 

innych przyjaciel Joli, podtrzymali inicjatywę Łagowskiego 

Domu Artysty i pomogli nam swoim autorytetem i działaniem 

w rozbudowaniu planów i pomysłów. Nie jest to przypadek: 

W tym roku oni uczestniczyli w odsłonięciu pamiątkowej 

tablicy artystki.

Zapisała Genowefa Kmita

Bożena Cajdler-Gruszkiewicz: „Była człowiekiem niezwykłym. Łagów był jej miejscem na ziemi. Musiała 

tu być co roku i tu przeżyła swoje ostatnie chwile. W dzień po przybyciu na plener do Łagowa w 2004 – zmarła. 

Odeszła na zawsze moja przyjaciółka, na której wsparcie mogłam zawsze liczyć i która zarażała mnie swoim 

optymizmem. Miała znakomity zmysł organizacyjny i umiejętność zjednywania sobie ludzi” – mówiła o niej

z podziwem i wzruszeniem Bożena.

WSPÓŁPRACA
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Wanda Fik-Pałkowa: Wspominała Jolę jako przyjaciółkę z czasów studenckich, jako atrakcyjną dziewczynę o artystycznym 

wyglądzie. „Nosiła niekonwencjonalne stroje. Długie płaszcze, kapelusze. Plenery organizowane przez Jolę były fantastyczne, bo 

pozostawiały artystom swobodę tworzenia. Jej entuzjazm i optymizm inicjował do pracy wielu artystów, którzy chętnie uczestniczyli 

w plenerach łagowskich, bo były one bardzo atrakcyjne i skupiały wielu znanych malarzy, także zagranicznych. Dzięki jej talentowi 

jednoczenia ludzi, zdobywania sponsorów, perfekcyjnej organizacji panował na plenerach niepowtarzalny klimat tworzący inspirującą 

atmosferę artystycznego tworzenia”.

Jerzy Wojciech Bielecki: „ Jolanta Zdrzalik pozostawiała artystom swobodę tworzenia. Potrafiła znakomicie wypełniać różne role: 

komisarza artystycznego, organizatorki, uczestniczki-malarki i opiekunki wszystkich”.

Janusz Popławski: Docenił Jolantę Zdrzalik przez pryzmat działalności w Związku Artystów Plastyków, szanując jej solidność, 

odpowiedzialność i rzetelność. „Poziom artystyczny plenerów przez nią organizowanych, głównie w Łagowie, świadczy dobitnie o jej 

wyjątkowym talencie organizatorskim i umiejętności współpracy z ludźmi wrażliwymi, jakimi są artyści” – wspominał z uszanowaniem.   

„Łączył nas także wspólny sentyment do Kowla na Wołyniu, miejsca jej urodzin i miejsca związanego z historią mojej rodziny. Zawsze 

spokojna i taktowna, o naturalnej elegancji, którą podkreślały piękne stroje i piękne włosy” – taka pozostała w jego pamięci.

Stanisław Czarnecki: „Bez plenerów w Łagowie straciłaby sens życia. Jola miała poczucie odpowiedzialności i opieki nad 

młodymi artystami z szacunkiem akceptując ich artystyczne poszukiwania i służąc im radą. Dbała o psychiczne wsparcie artystów 

w trudnych sytuacjach życiowych i chorobach. Była radosna i potrafiła cieszyć się życiem. Kochała taniec, śpiew, grę na gitarze. Zarażała 

optymizmem i entuzjazmem, stąd na plenerach panowała rodzinna i niezwykła atmosfera”.

Ryszard Patzer: Opowiadał o wieloletniej , głębokiej przyjaźni z Jolą i współpracy z nią. „W twórczości artystycznej byliśmy 

indywidualistami o własnym sposobie wyrazu artystycznego, gdyż wywodziliśmy się z różnych środowisk artystycznych: Gdańska 

i Zielonej Góry. Łączyła nas głęboka przyjaźń i zainteresowanie podróżami do Hiszpanii, Grecji, Rosji. Spotykaliśmy się

i współpracowaliśmy na licznych plenerach w Polsce i zagranicą, a ona swoją osobowością wpływała na twórczą i rodzinną atmosferę 

plenerów. Zgromadziła wokół siebie wielu znanych artystów jak Jerzego Dudę-Gracza, Kiejstuta Bereźnickiego, Zbysława Maciejewskiego, 

Stanisława Mazusia, Franciszka Starowiejskiego.  Do tego grona Jola zapraszała młodych twórców, troszcząc się o nich i opiekując się 

nimi”. Każdy plener był źródłem anegdot...
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Maria Dziopak: „Kiedy Duda-Gracz zaprosił mnie i Jolę na plener, przyjęła mnie jak córkę. Niewątpliwą atrakcją tamtego pleneru 

był pies Dudy-Gracza, pies Joli i papuga Maria. Jola dbała o wszystkich artystów, zapewniając im materiały i godziwe miejsca pracy 

twórczej. Gromadziła na swoich plenerach takie „gwiazdy” jak Duda-Gracz, Rysiu Patzer, Jurek Bielecki Bożena Cajdler-Gruszkiewicz, 

Helena Zadrejko i inni. Umiała zadbać o to, by uczestnicy pleneru stanowili jedną rodzinę. Ukrywała swoją chorobę. Nawet przede mną, bo 

nie chciała nikogo obarczać swoją tragedią. Nie chciała litości. Pewnie rozumiała, że ludzie chorzy są izolowani, a ona chciała być ciągle 

aktywna. Plenery, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń, były sensem jej życia”.

Anna Szymanek: „Była ciepłym, normalnym człowiekiem. Serdeczna, kochająca ludzi. Dzięki niej plenery w Łagowie mają już 

mocno ugruntowaną reputację, wysoki poziom artystyczny, dzięki starannemu doborowi uczestników. Artyści chętnie tu przyjeżdżają, bo 

Fundacja Łagowski Dom Artysty kontynuuje działalność plenerową Jolanty Zdrzalik, a kolejni komisarze pozostawiają artystom swobodę 

tworzenia i w ten sposób powstają wspaniałe dzieła wzbogacające kolekcję Fundacji”.

Juliusz Woźniak: wieloletni przyjaciel i współtowarzysz na drodze artystycznych osiągnięć, niezwykle wzruszająco wspominał:  

„Jola to wyjątkowy człowiek w moim życiu. Należała do grona moich zielonogórskich przyjaciół, ale z nikim nie łączyła mnie tak głęboka 

przyjaźń jak z nią. Ona ceniła i szanowała przyjaźnie, zabiegała o nie, dbała i pielęgnowała je troskliwie. W artyzmie każde z nas miało 

własną drogę, ale ocenialiśmy wzajemnie swoje prace, krytykując je konstruktywnie, akceptując i podziwiając. O Joli nie umiem 

zapomnieć”.

Stanisław Mazuś: Podzielił się swoimi wspomnieniami per mail: ”Mój pierwszy raz w Łagowie, w 1994 r., był spełnieniem moich 

marzeń. Zaproszeniem na plener łagowski poczułem się wielce dowartościowany przez organizatorkę pleneru Jolantę Zdrzalik, która 

wyróżniała się charyzmą artystki i malarki o wyjątkowym uroku osobistym, kochającej Piękno, gotowej do poświęceń na "ołtarzu sztuki". 

Tu w Łagowie tworzyli wielcy artyści malarze tacy jak: Jerzy Duda Gracz, Helena Tchórzewska, Nina Habdas, Helena Zadreyko, Kiejstut 

Bereźnicki, Paweł Lasik, Antoni Fałat, Edward Habdas... i artyści l Lubuszanie. Jola od nas odeszła, ale idee plenerowe począwszy od 

Barbizończyków nadal żyją. Przeżyła też idea kontynuacji tradycji łagowskich spotkań z twórcami piękna. Cieszy i nie tylko mnie fakt, 

że Fundacja "Łagowski Dom Artysty" w 2012 r. podjęła decyzje by plenerowi organizowanemu przez Fundację nadać imię Jolanty Zdrzalik. 

Jest to zasłużone, piękne uczczenie naszej nieżyjącej Koleżanki. Ja osobiście czuję się tym faktem usatysfakcjonowany. Mam nadzieję że 

prowadząca z wielkim zaangażowaniem Fundację i plenery, uznana artystka malarka w Polsce i za granicą Ałła Trofimenkova-Herrmann 

przy znacznym udziale artystki malarki Anny Szymanek, będą nas "Dzieci Sztuki" w dalszym ciągu zapraszać w to niebywale urokliwe 
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miejsce. Tu do Łagowa chcą przyjeżdżać wielcy twórcy polscy i zza granicy: malarze, graficy, fotograficy, rzeźbiarze, a po pobycie na 

plenerze zostawiają swe dzieła do powstającej kolekcji w Galerii Magiel. Już jest ich dużo, Łagów pięknieje i nabiera znaczenia na mapie 

kultury. Oby łagowskie władze Gminy wsparły inicjatywę zmodernizowania Galerii Magiel, gdyż w. w. Fundacja z Ałłą na czele, to wielka 

szansa dla nieśmiertelności Łagowa”.        

Halina Maszkiewicz: „PLENER ŁAGOWSKI to był jeden z piękniejszych plenerów w Polsce nie tylko z powodu piękna przyrody, 

ale wspaniałej organizacji i domowego ciepła, które tworzyła komisarz artystyczny Jola Zdrzalik. Na plenerach łagowskich bywałam 

sporadycznie. Mnie osobiście nie fascynowała przyroda ale właśnie ludzie . Intensywnie wykorzystałam czas i dzisiaj mogę się pochwalić 

licznymi portretami ludzi - artystów którzy byli ozdobą tychże spotkań, ludzi ciekawych i barwnych.

Atmosfera tych spotkań, wieczornych rozmów jest ciągle żywa i niezapomniana. Dzisiaj to już historia, a ja ciągle prowadzę 

niekończące rozmowy z portretami Jerzego Dudy-Gracza, z Jolą obchodzącą swoje imieniny, Mazusiem trzymającym butelkę z imieninową 

wódką, Maśluszczakiem, który fałszuje grając na akordeonie. Cudowny czas wart zapamiętania”.

Helena Zadrejko: SŁOWO O ŁAGOWSKICH PLENERACH. „Poczynając od 1976 roku wielokrotnie uczestniczyłam w Plenerach 

Łagowskich. Zapisały się one w mojej pamięci jako pasma szczęśliwych dni, które w całości mogłam poświęcić malarstwu, co wcale nie 

jest łatwe będąc matką dwójki dzieci. W 1976 towarzyszył mnie i Telemachowi nasz mały synek Parys. Po pracy, za czasów naszej 

wspaniałej opiekunki Jolanty Zdrzalik, obowiązkiem był długi spacer całą plenerową grupą. Wiosenne pola i łąki ścieliły się kwiecistymi 

dywanami pod nasze stopy. Ileż było żartów, śmiechu, serdeczności! Czerpaliśmy natchnienie pełnymi garściami z natury, która nas 

otaczała.

Jola była bardzo serdeczną i wyrozumiałą nawet dla niesfornych uczestników takich jak Paweł Lasik, kapryśnych jak Jerzyk Duda 

Gracz i marudnych jak Franek Starowiejski lub Lech Okołów. Wieczorami śpiewaliśmy wokół ogniska albo robiliśmy bale przebierańców. 

Im lepiej bawiliśmy się, tym lepsze powstawały obrazy, ponieważ nie było blokady, byliśmy wolni jak ryby w jeziorze. Oby tak trwało, nawet 

jak nas, starszych, zabraknie. Cześć dobrej pamięci Jolanty Zdrzalik, dobrej opiekunki malarzy i wspaniałej Artystki”.

Do grona uczestników wystawy przyłączyli się też swoimi wspomnieniami o Joli i plenerach Halina 

Maszkiewicz, Helena Zadrejko, Renata Bonczar. Napisali cieple słowa i podzielili się swoimi zdjęciami:

WSPÓŁPRACA
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LUBUSKIE LATO FILMOWE

WSPÓŁPRACA

Fundacja jest partnerem Festiwalu 

Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie od 2013 

roku. Dyrektor LLF - Honorowy mieszkaniec 

Łagowa Andrzej Kawala jest członkiem 

Komitetu Organizacyjnego „Zaułek Sztuki” 

w Łagowie. Symbolem rozwoju naszej współ-

pracy powstał znak Złotego Grona wykonany 

przez zielonogórzanina rzeźbiarza Roberta 

Tomaka na zamówienie Fundacji „Łagowski 

Dom Artysty” oraz tablica pamiątkowa dla 

uczczenia Pierwszego Festiwalu Polskiego 

Filmu Fabularnego o nagrodę „Złote Grono”, 

który odbywał się 1970 roku w amfiteatrze 

Łagowskim. Odsłoniono pamiątkową tablice 

w trakcie XXII Międzynarodowego Pleneru 

Malarskiego im. Jolanty Zdrzalik w dniu 

„Pikniku Kulturalnego”, kiedy mieszkańcy 

Łagowa i goście zostali świadkami nomino-

wania Łagowa „Miastem Artystów - Zaułkiem 

Sztuki” 16 czerwca 2016 roku.

Tradycyjnie w czasie Festiwalu LLF gościnnie otwiera swoje drzwi dla 

gości Festiwalu i prowadzi zajęcia plastyczne dla osób zainteresowanych.  
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Salon Wystaw PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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PLENERY AKWARELISTÓW W ŁAGOWIE

Imprezom łagowskim organizowanym przez Dom Artysty corocznie towarzyszą tradycyjne jesienne spotkania akwarelistów 

w Łagowie.  W roku 2016 odbywa się kolejny zjazd członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (SAP) wśród których są przyjaciele 

fundacji:

Jerzy Wojciech Bielecki, Dorota Bousquet, Iza Berdowska, Alina Gołaszewska, Karin Gaube-Adamska, Elżbieta Altevogt, Andrzej 

Gosik, Karina Jażwińska, Andrzej Kasperek, Włodzimierz Karczmarczyk, Lech Kłosiewicz, Krzysztof Ludwin, Anatol Martyniuk, Andrzej 

Małek, Joanna Miśkiewicz, Beata Musiał-Tomaszewska, Mirosław Orzechowski, Adam Papke, Barbara Pingot, Stanisław Pokorski, 

Ryszard Rogala, Krzysztof Rodak, Michał Smółka, Michał Suffczyński, Joanna Sołtan, Małgorzata Skupińska, Grzegorz Wróbel, 

Małgorzata Zagorska-Kowalewska, Beata Van Wijngaarden, Maciej Zaborowski, Marek Ziarkowski, Jarosław Drążek, oraz  świetny fotograf 

Bogusław Świtala, warsztatowicze Barbara Cap, Grażyna Rumaszewska, Blanka Saniuk, Stanisława Lipska, Terenia Sikora, Greta Celna, 

Lila Padiasek, Emilia Maslak, Julia Bookhuis, Bożena Stysiak, Irina Kaplun, Mira i Andrzej Ćamer, Alla, Genowefa Kmita i in. Po raz 

czwarty przyjeżdża grupa profesjonalistów i dzieli się swoimi doświadczeniami w malarstwie techniką akwareli z wielbicielami akwareli 

na specjalnie zorganizowanych warsztatach akwarelistów. Każda wystawa kończąca spotkania akwarelistów jest prawdziwym wydarzeniem 

i zbiera dużo odbiorców – turystów i mieszkańców Łagowa. Wystawa jest organizowana w miejscach ogólne dostępnych m.in. pracowni 

warsztatowej, sali Bramy Polskiej, gospodarzem której jest nasze gościnne Sołectwo oraz w Bramie Marchijskiej – miejscu zajęć 

warsztatowych Fundacji Łagowski Dom Artystów.
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Andrzej Gosik Anatolij Martyniuk

Ryszard Rogala

Joanna  Soltan
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Agnieszka Omaska

Jarosław Drążek  

Elżbieta Altevogt
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Krzysztof Ludwin

Maciej Zborowski

Adam Papke

Jerzy Bielecki
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Adam Papke

Adam Papke

Barbara Pingot
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Galeria Magiel współpracuje z Bałtyk Design 

School miasta Ryga od roku 2008. Po raz trzeci, 

w roku 2016, grupa studentów z Łotwy przyjechała 

na zaproszenie fundacji. Razem z warsztatowcami 

łagowskimi opracowali wizerunek znaków i tablic 

dla naszej miejscowości. Powstały ciekawe 

materiały. Na zakończenie praktyki studentów 

powstały prace malarskie i graficzne. W Galerii 

Magiel Łagowski odbyła się piękna mała wystawa 

z udziałem gości i turystów. 

BAŁTYK DESIGN 
SCHOOL RYGA
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Jelena Abdulova

Lewa Vilcina
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Anastasija Gasparaite

Daniela Nazarova



Irina Gusewa
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Kożuchów 
Centrum Kultury, „Zamek” w Kożuchowie

WSPÓŁPRACA
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Miejski Ośrodek Kultury w Rzepinie
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W gminie i regionie 
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WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

WYDAWNICTWO
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O PLENERACH W ŁAGOWIE MOŻNA POCZYTAĆ:

•  Agata Bończak „Ludzie dla sztuki – sztuka dla ludzi” Łagowskie tradycje artystyczne na przykładzie plenerów plastycznych 

w latach 1948-2011”. Kultura 2011 Edukacja-Kultura-Społeczeństwo - pod redakcją naukową Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-

Pałki, Barbary Techmańskiej, wydane przez Zakład Dydaktyki, Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław 2014. str. 244/ 

85-104/

•  Anna Borcz Real Landzscape and its Painterly representation Methods of modern creation Montenegro, Rossia, Ukraine, Poland. 

Wrocław-Poland 2009, Wroclaw Uniwersity of Environmental and Life Sciences The Faculty of Environmental Engineering and Geodesy 

Institute of Landscape Archtekture. Str. 152, Printing Kontra. ISBN 978-83-927108-1-3 

•  Książka pod redakcją Pani Iwony Peryt-Gierasimczuk: „Nie wszystek umrę” publikacja pod redakcją Iwona Peryt-

Gierasimczuk.  Wydawca: OZ ZPAP, ISBN: 928-83-933148-1-2, Zielona Góra 2014 r.

•  Katalog poplenerowy VII Pleneru Przyjaźni – Łagów'1982, komisarz pleneru Tadeusz Dobosz 

•  Konrad Schyller Awangarda na Dzikim Zachodzie o wystawach i Sympozjach Złotego Grona w Zielonej Górze  Str. 560, ISBN 

978-83-65245-00-7

•  Książka Przestrzeń społeczna, Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej pod redakcją Piotra Słodkowskiego, 

Zielona Góra 2014. Fundacja Salony. Str. 440, ISBN 978-83-939505-0-8

•  Wirginia Sudowska, wydawnictwo „Piękno & Pasje” Nr 4-5/2014 , 150 str., str. 88-95

•  www.plener-lagow.pl

O TWÓRCZOŚCI ŁAGOWIAN: 

•  Album zbiorowy „Galeria Osobowości z terenu Krainy Szlaków Turystycznych” Sulęcin - 2014 r. VEGA Studio Kwidzyn. 

Str. 70. ISBN: 978-64531-96-5

•  „Kontakt” - Katalog wystawy sztuki Świebodzin (Pl) – Friesoythe (De). Stowarzyszenie Artystów „Otwarcie” w Świebodzinie. 

2016 r. Str. 70

•  Prasa lubuska DZIEŃ, Gazeta Lubuska pod redakcja Renaty Zdanowicz, regularnie pisze o działaniach fundacji

•  www.plener-lagow.pl
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Jako jedna z organizatorów warsztatów i zajęć 

plastycznych mogę wymienić niektóre z naszych 

ciekawych projektów: „Znaki Łagowa”, całoroczne 

warsztaty "Zima-lato-zima”, „Łagowskie podwórko 

artystyczne” z wykonaniem strojów średniowiecznych 

i ich ozdabianiem, „Równaj Szanse” dla młodzieży, 

„Smaki Łagowa” które zostały w pamięci jako 

najciekawsze – stały się pierwszym naszym doświad-

czeniem, które przydało się nam w realizacji większych 

projektów. Grupa uczestników działań jest zmienna, 

ciągle dochodzą nowi ludzie ze swoimi pomysłami. 

Wszyscy jesteśmy zapaleńcami i dlatego każde 

działanie udaje się, bo to jest nasza wspólna pasja. 

Dlatego powstają coraz to ciekawsze spotkania

i wystawy tematyczne naszego dorobku.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Aktualnie ekspozycja naszej dużej kolekcji jest ogólnie dostępna  w Galerii Magiel i Bramie Marchijskiej  w Mieście Artystów - 

Zaułku Sztuki - Łagów. Są tu: nasza Kronika, wystawa malarstwa i „robótek” powstałych na warsztatach filcu, malowania na szkle, witrażu

i rzeźbiarstwa, prowadzonych przez instruktorów. Nasze miejscowe rękodzielniczki wykonują co raz to nowe perełki rękodzieła 

artystycznego, niepowtarzalne! Jest to ciekawe  dla dzieci i dorosłych. Jest to stałe miejsce naszej pracy, gdzie tworzymy swoje rękodzieła

i artyści mogą mieć swoją pracownię. Jest nas sporo, a  częstymi gośćmi są dziewczyny z grupy „Babie Lato” Amfiteatru w Zielonej Górze, 

akwareliści polscy, artyści z kraju i z zagranicy. Zabiegamy wszyscy razem o rozbudowę Domu Artysty. Mamy zaplecze, ale nie mamy 

miejsca. Dzieje się dużo i nie ma gdzie tego eksponować. Brakuje nam w Łagowie porządnego domu artysty, stałego miejsca dla sztuki 

wszelakiej. Jest wielkie zapotrzebowanie  i potwierdza to nasza współpraca z twórcami, muzykami, filmowcami, pracowniami plastycznymi 

naszego regionu: Rzepina i Zielonej Góry, Międzyrzecza, Kożuchowa i Świebodzina.

Stanisława Lipska
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Nigdy nie miałam bliższych kontaktów ze środowiskiem artystycznym 

czy rękodzielniczym, bo uważałam się za antytalent. W szkole nie było 

zajęć, na których pokazano by mi co zrobić z pędzlem, węglem czy 

ołówkiem. Zawsze miałam problem z narysowaniem prostej linii. Kiedy 

byłam dzieckiem, moja babcia i mama dziergały na drutach. Próbowałam 

się od nich czegoś nauczyć... Większość  moich prac przeznaczona była na 

okazjonalne prezenty dla rodziny i przyjaciół. Do dziś wiszą u nich na 

ścianach, sprawiając, że gdy na nie patrzę, czuję w duszy odrobinkę dumy 

i radości. Moja ścieżka życiowa sprowadziła mnie do Łagowa. Wybór 

miejsca zamieszkania w woj. lubuskim był przypadkowy. Jednak wierzę,

że anioły, które czuwają nad nami wybrały to miejsce dla mnie nieprzy-

padkowo. Łagów, to enklawa dla artystów i ludzi, których zachwyca piękno 

przyrody. Cudowne krajobrazy, jeziora, lasy, bezkresne pola, to wszystko 

powoduje, że Łagów jest miejscem magicznym.

Nasze środowe i sobotnie spotkania stały się dla nas kolorową 

odskocznią od codzienności. Na warsztatach można spróbować swoich sił w różnych technikach tworzenia. Nie potrzeba talentu, wystarczy 

zapał i troszkę wolnego czasu. Staramy się zorganizować  czas tak, by te cztery godziny w tygodniu poświęcić na wyjście do klubu, czy 

latem do "Magla", czyli naszej malutkiej pracowni zlokalizowanej niemal w centrum Łagowa. Czas tutaj spędzony w miłym, wesołym 

towarzystwie upływa bardzo szybko. Nie tylko prace ręczne są dla nas ważne, ale także rozmowa, radość ze spotkania. Czas spędzony mile 

przy kawie czy herbacie, a często i dobrym ciasteczku jest wspaniałą odskocznią od codziennych obowiązków. Radość tworzenia, daje nam 

poczucie samorealizacji. Nie wszystko zawsze wychodzi nam tak jakbyśmy chciały, czasem coś nie jest dla nas doskonałe, nie takie jak 

zamierzałyśmy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie ta radość tworzenia. Wiele technik odchodzi w zapomnienie. 

Liczne przeżywają swój renesans. Powstaje też wiele nowych. Chciałybyśmy przypomnieć niektóre, poznać nowe...

Anneta Rafka

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Regularne całoroczne Warsztaty artystyczne jak i cykliczne programowe zajęcia plastyczne są 

rezultatem długoletniej organizacyjnej pracy zarządzających sprawami fundacji. Fundacji jeszcze nie 

było, a spotkania i wystawy robótek ręcznych różnego rodzaju oraz obrazów malowanych przez 

łagowian towarzyszyły każdej wystawie poplenerowej. Organizatorom i uczestnikom warsztatów 

z tych lat pozostały marzenia o stałym miejscu zajęć, o pięknych materiałach, o dobrych instru-

ktorach, o możliwości prezentacji powstałych dzieł w prawdziwej galerii. Do tego dążymy, już dużo 

nam się udało. O pracach rękodzielniczych łagowianek już słychać daleko! Świadkami naszych 

postępów są łagowianie i mieszkańcy ościennych regionów całej i ziemi lubuskiej. Swoje pomysły 

realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym z dobrze przygotowanych projektów.

„Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji. Dzieła natury są zawsze, jak wypowiedziane słowa Boga.” 

Johann Wolfgang Goethe



- Akwarela: Ryszard Rogala 

- Akwarela: Janusz Łozowski

- Grafika, Pastel: Irina Kopejkina 

(Baltyk Design School, Ryga, 

Łotwa),                                                                                                                                                                                                                          

- Grafika, Projekt: Michaił 

Kopejkin (Baltyk Design School, 

Ryga, Łotwa)

- Grafika: Elżbieta Szymańczuk, 

- Ceramika: Anna Szymanek

- Ceramika: Małgorzata Bukowicz

- Dekoracyjny, pisanka, szycie: 

Agnieszka Ciernioch,

- Dekoracyjny, słomka: Kazimierz  

Stankiewicz,

- Dekoracyjny, sznury: Bernadetta 

Wasilewska, 

- Fotografia: Franko Albeus,

- Fotografia: Aliosza Iutin, 

- Filc: Bożena Stysiak i Natalia 

Czekalska,

- Haft: Helena Stasiak,

- Decoupage: Anneta Rafka,

- Kulinarny: Stanisława Lipska, 

- Kreatywny: Ewa Duma, 

- Digital Painting: Maciej 

Jakuszak,

- Digital Painting: Anna 

Rybczyńska-Albeus,

- Szycie: Agnieszka Ciernioch

- Szycie: Olena Adamenko-

Arendacz (Lwów),

- Szycia: Anna Szymanek, 

- Malarstwo: Tadeusz Pietuch,

INSTRUKTORZY:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

UCZESTNICY:
- Greta Celna,

- Studenci (Baltyjska 

Gointencjonalna Akademia, 

Ryga, Łotwa): Anastasija  

Gasparajte, Daniela Nazarowa, 

Jelena Abdulowa, Ieva Vilcina, 

Irina Guseva,

- Monika Kośćiuk,

- Malarstwo: Anna Borcz, 

- Malarstwo: Wojciech Plust, 

- Malarstwo z dziećmi: Bożena 

Cajdler-Gruszkiewicz, Adam 

Baginski, Zofia Samosik,

- Malarstwo, Malowanie na 

tkaninie, Gobelin, Rysunek:  

Alla Trofimenkova-Herrmann,

- Ogólnego kształcenia: Marta 

Liberkowska,

- Oprawa prac malarskich: Alla 

Trofimenkova-Herrmann,

- Rysunek: Jerzy Fedro,

- Rysunek: Jolanta Pietras,

- Rzeźba: Robert Tomak,

- Rzeźba: Janusz Owsiany,

- Rzeźba: Bogdan Samorek,

- Sztuki użytkowej: Jerzy 

Ludwikowski, 

- Wieńce i palmy wielkanocne: 

Regina Brzeźnicka,

- Witraż: Olga Bazole,

- Wychowanie: Maria Walczak.

- Teresa Sikora, 

- Iza Kabza, 

- Maria Syska-Ryś, 

- Genowefa i Andrzej Kmita,

- Kazimierz i Jadwiga Dębska,

- Mira i Andrzej Ćamer, 

- Irena Łużyńska, 

- Krystyna Oleszkiewicz, 

- Regina Miedzińska,

- Violetta Dziembowska, 

- Anna Zioła, 

- Anneta Rafka, 

- Maryia Trofimenkowa,

- Irena Osos,

- Roma Nisiewicz,

- Bożena Stysiak,

- Natalia Czekalska,

- Anna Szumlakowska, 

- Krystyna Bryl, 

- Agnieszka Ciernioch,

- Justyna Ciernioch, 

- Kasia Szewczyk, 

- Kuba Białczak, 

- Patryk Kania, 

- Julia Brookhuis,

- Ewa Zawiślak, 

- Jurek Zawrżykraj, 

- Urszula Trojan-Zawrzykraj,

- Tadeusz Samulczak, 

- Alicja Furman, 

- Kazimiera Ganecka,

- Arkadiusz Świerżko,

- Andrzej i Maciej Kliszcz,

- Grzegorz Duraj,
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- Bogusława Spurek, 

- Olena Adamenko,

- Oleksandr Dmytrenko, 

- Irena Smoleń, 

- Anna Kuroninen,

- Regina Wożniak, 

- Lucyna Jastrzębska, 

- Barbara Kołakowska, 

- Urszula Szkop, 

- Jadwiga Kopij, 

- Alina Badziag, 

- Elżbieta Nalepa, 

- Urszula Kamińska, 

- Krystyna  Lewicka, 

- Barbara Cap, 

- Magda Michalska,

- Roma Chochoł,

- Małgorzata  Zawiślak,

- Anna Gabryś,

- Grażyna Rumaszewska,

- Blanka Saniuk,

- Grupa Babie Lato, 

- Grupa z Brandenburgii 

(Niemcy), 

- Grupa studentów 

Wrocławskiego Uniwersytetu:

Iwona Wołowiec, Liliana 

Zielińska, Bartłomiej 

Jędrzejewski, Anna Trepka, 

- Studenci z Poznania: Katarzyna 

Skarbińska i Trojden Czojko,

- Artysci: Arleta Ejben, 

Margarita Stachulonok, Janusz 

Owsiany, Jurek Zawrzykraj,  

- Grupa młodzieży z Łagowa, 

Żelechowa i Łagówka: Izabela 

Kabza, Iga Lis, Małgorzata 

Zawiślak, Monika Łysakowska, 

Patrycja Żurawska, Patrycja 

Płóciennik, Luiza Gierlaczyk, 

Maciej Klebieko, Magdalena 

Bodas, Agnieszka Dębska, 

Tobiasz Janczak, Sylwester 

Dębski, Jan Gniewczyński, 

- Nikole i Miki z Niemiec,

- Harcerze: Paola, Anneta i Jacek,

- Zofia Gierczyk, 

- rodzeństwo Kowalczyków,

- rodzeństwo Wiszniewscy,

- Maria Tylisczak,

- Stanisława Lipska,

- Lila Padiasek, 

- Bogumiła Komin,

- Helena Stasiak,

- Teresa i Jacek Dudek,

- Natalia Snarska, 

- Jacek Kunicki,

- Lucja Wojciechowska, 

- Krystian Kierecki, 

- Teresa Olszewska,  

- Darek Juszczak, 

- Cecylia Paśko,

- Anna Gierczyk, 

- Marlena Snarska, 

- Małgorzata Jażdżewska, 

- Alina Jaworska,

- Monika Spurek,

- Sandra Skrypnik,
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   Krystyna i Mira Gołaszewska, Joanna  

Mroczkowska, Mira Gołaszewska, 

Krystyna Taras, Weronika, Ewa i Marek 

Wiercińscy,

- Teresa Samulczak,

- rodziny Ordowskich 

i Bodasz z Żelechowa,

- Zbyszek Woźniak,

- Roma i Mirek Chochoł,

- Franko Albeus, 

- Alicja Kłosowicz,

- Sonia Kopejkina,

- Mika Hacklau,

- Mirosława Wożny, 

- Kazimiera Matus,

- Beata Górska-Rabczewska,

- Małgorzata Jażdżewska,

- Anna Jelak-Bogusz,

- Maria Mikulska,

- Anna i Wiesław Sadło,

- Kasia Górecka,

- Katarzyna Łazar,

- Karolina Łazar,

- Elżbieta Szymańczuk,

- Beata Płóciennik,

- Anna Płóciennik,

- Justyna Płociennik,

- Weronika Suchecka,

- Jacek Kunicki,

- Zosia Sikora, 

- Marysia Sikora,

- Maria Mikulska,

- Katarzyna Szurkowska

    i dużo innych...     
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TWÓRCZA GRUPA ŁAGOWSKA

Greta Celna, od lat z wielką pasją zajmuje się malarstwem w różnych technikach i uczestniczyła w wystawach organizowanych 

w latach wcześniejszych w Świebodzinie, a teraz - przez galerię „Magiel” i Fundację „Łagowski Dom Artysty” w całym regionie lubuskim. 

Ma wrażliwą i szlachetną duszę, lekką rękę i posłuszne jej pędzle, które szaleją na palecie olejnej i akwarelowej. Ulubioną techniką jest 

malarstwo akrylowe. Jest też mistrzynią w przygotowawczych pracach do Jarmarku Joannitów, jesiennych dożynek i innych imprez 

w Łagowie, gdzie trzeba realizować prace dekoracyjne. Jest radosna i szybka w organizacji przestrzeni galerii „Magiel” i prowadzi razem ze 

Stasią naszą Kronikę, jest pierwszą i wierną kustoszką Galerii.

Stanisława Lipska, emerytka, mieszka w Łagowie. Rękodziełem zajmuje się od dziecka, interesowała się nowościami i robiła coś 

dla siebie i domu. I tak z biegiem lat z przerwami wracała do robótek, by w młodości zrobić sobie coś oryginalnego, bo czasy były szare. 

Pracowała w branży technicznej, więc robótki były dla niej odskocznią. Od dwunastu lat działa w Grupie Twórczej, pod skrzydłami znanej 

artystki malarki Ally Trofimenkovej-Herrmann w Łagowie, a od siedmiu lat w Zarządzie Fundacji „Łagowski Dom Artysty”. „Organizujemy 

warsztaty przy plenerach malarskich i pod okiem artystów i instruktorów. Również od siebie uczymy się różnych gatunków i sposobów 

dekorowania naszych rękodzieł. Z wielkim poświęceniem prowadzi zajęcia z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Jest dobrym organizatorem 

wszelkich poczynań w naszej grupie. Lub. Przygotowała razem z Gretą i Allą oraz Lilą i Terenią izbę pamiątkową w Kurzej Stópce - min. ks. 

kan. Norbertowi Nowakowi, krótką biografię, zdjęcia - jako jedyny Łagowianin nagrodzony Złotą Odznaką Powiatu. Należy też do chóru

i udziela się w Parafii. Jej rękodzieła prezentowane są na różnych wystawach w Łagowie i w regionie lubuskim takie jak: wyroby na 

drutach, szydełkowe, z filcu, gliny, liści, krepiny, malowanie na szkle, płótnie i jedwabiu. Ozdabianie techniką dekoupage, faberge oraz 

techniką mieszaną, powstają w ten ciekawy sposób rękodzieła artystyczne. Zbiera zioła i wyrabia mikstury lecznicze. Jej konfitura z pigwy 

robi furorę. Choinkę świąteczną w tym roku ozdobiła wyrobami szydełkowymi.   

Bogumiła Komin, mieszka w Łagowie. Jej zainteresowania koncentrują się na rękodziele. Do najważniejszych należą: haft 

krzyżykowy, szydełkowanie i robótki na drutach. Ogromną przyjemność sprawia jej haftowanie obrazów, ale technikę tą wykorzystuje 

również w dekorowaniu bombek, jajek oraz innych dekoracji okolicznościowych. Stara się łączyć różne techniki dla uzyskania 

nietuzinkowych efektów. Od wielu lat działa w grupie twórczej pod okiem Ałły. Jest niepowtarzalna w swoim dekoracyjnym fachu haftu 

krzyżykowego.

Monika Kościuk, emerytka łagowianka malująca kwiaty i pejzaże, hartowniczka i dekoratorka bombek oraz wielkanocnych jaj. 

Uprawia rysunek i malowanie na szkle oraz decoupage. Pięknie maluje akwarelami.   

Helena Stasiak, mieszka w Łagowie, emerytka. Głównie haftuje techniką richelieu - obrusy, serwety, zazdrostki, kartki okoliczno-

ściowe, ubrania, elementy dekoracyjne świąteczne i sakralne od trzydziestu lat. Od lat współpracuję z Grupą Twórczą w Łagowie
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i jej rękodzieła prezentowane są na wszystkich wystawach organizowanych przez grupę twórczą. Znana w okolicy jako autorka tysięcy 

aniołków, kurczaczków, kwiatków, listków. Jest profesjonalistką haftu richelieu, szytych ptaszków i serduszek.  

Anneta Rafka jak tylko zamieszkała w Łagowie, przyłączyła się do nas i należy  do grupy twórczej działającej pod kierunkiem Ally. 

Od wielu lat jej pasją  jest haft krzyżykowy. Uczęszczając na spotkania grupy, próbuje swoich sił, również w innych technikach. Ukończyła 

kurs decoupageu, dekorowanie różnych przedmiotów stało się jej pasją. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się

z koleżankami. Zajmuje się również cardmakingiem czyli tworzeniem kartek okolicznościowych oraz robieniem biżuterii. Nie boi się 

nowych technik i jest otwarta na nowe wyzwania. Jest w dekoupage liderem naszej grupy.

Natalia Snarska, ma 17 lat i mieszka w Łagowie. Od lat z przyjemnością bierze udział w zajęciach grupy twórczej pod kierunkiem 

pani Ally. Zajęcia te są odzwierciedleniem jej pasji do wszelkiej pracy twórczej. Głównym kierunkiem jej zainteresowań są prace manualne, 

polegające na tworzeniu biżuterii, ozdób choinkowych i wielkanocnych i innych. W pracy wykorzystuje cekiny, elementy do wyrobu 

biżuterii i inne drobiazgi. Bardzo lubi szyć i w tym kierunku chciałaby się kształcić. Lubi szyć maskotki. Ma nadzieję, że już niedługo 

będzie w stanie stworzyć własne kreacje, które powstają w jej wyobraźni. Wierzymy w jej rozwój i sukces.

Katarzyna Szewczyk, ma 17 lat i jest mieszkanką  Łagowa. Od 6 roku życia uczęszcza na spotkania grupy twórczej pod okiem Pani 

Ally. Zaczynała od malowania pisanek. Teraz na zajęciach robi to, co lubi, czyli ozdoby choinkowe z cekinów i decoupageu. Jej zaintere-

sowaniami jest fotografia i rysunek. Spotkania pozwalają poszerzać jej swoją wiedzę na temat technik plastycznych. W wolnych chwilach 

uprawia koszykówkę. Pomagamy jej uwierzyć w siebie i być kreatywną.  

Kazimiera Ganecka, emerytowana nauczycielka. Od dziesięciu lat poświęca swój wolny czas na prowadzenie zajęć z dziećmi 

i młodzieżą, w świetlicy środowiskowej przy Gminie. W związku z tym, że zajęcia grupy twórczej odbywają się w tejże świetlicy, bardzo 

często uczestniczy w zajęciach. Jej pasją jest tworzenie dekoracji z papieru. Chętnie bierze udział w tworzeniu ozdób okolicznościowych, 

wykorzystując technikę decoupageu, cekiny, farby i wszelkiego rodzaju elementy natury.

Arkadiusz Swierzko, mieszka w Jemiołowie i pracuje przy drzewie w  tartaku. Rzeźbi z zamiłowaniem: jest autorem całej grupy 

rzeźb , którymi udekorowana jest jego rodzinna wioska i prywatne ogródki na Łagowie. Domki-karmniki dla ptaszków, ludziki z kawałków 

drzewa, stoły i krzesła wykonane z monolitów leśnych, stoją na zielonym trawniku, też i w śniegu - zapraszają do spotkań i rozmów, pod 

starymi lipami. Uczestnik rzeźbiarskich warsztatów na Sympozjum rzeźbiarzy w Łagowie 2012 r.        

Maria Mikulska, emerytka, mieszka w Łagowie. Ostatnie lata zajmuje się wnukami a każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji, 

głównie szydełkowaniu. Są to: obrusy, serwety, firanki, zazdrostki, oraz rękodzieło zdobnicze, koronkowe. Lubi też dekorować gotowe 
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styropianowe formy we wstążki, tasiemki i inne ozdoby, głównie robi to na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Obdarowuje swoimi wyrobami 

rodzinę i znajomych. Współpracuje z paniami z „Grupy Twórczej” w Łagowie. Jej rękodzieła prezentowane są na różnych wspólnych 

wystawach naszej grupy. Przerabia „masową” ilość nie ujmując jakości. Jest w tym perfekcyjna.

Ewa Zawiślak, mieszka w Łagowie i pracuje w bibliotece. Uczęszcza  na  zajęcia pod kierownictwem Ally Trofimenkovej- Herrmann. 

Jej zainteresowania  to - czytanie książek, wycieczki oraz tworzenie ozdób i dekoracji metodą decoupageu i szydełkowanie. Jest naszym 

cichym skromnym, dobrym „duszkiem” zajęć plastycznych w Świetlicy Środowiskowej.

Anna Orchowska, jest emerytowaną nauczycielką i mieszka w Łagówku. Od wielu lat pasjonuje się szydełkowaniem i techniką 

frywolitkową, koronkarstwem. Jej obrusy, serwety, firanki, zazdrostki, ubrania, dekoracyjne ozdoby świąteczne, prezentowane były od 

samego początku istnienia naszej grupy na wystawach. Jest w swoim stylu Mistrzynią.     

Lucja Wojciechowska, nasza Pszczółka Maja, słynna ze swoich wypieków - sernik i „cycki murzynki”; szybka ratowniczka naszych 

ubrań i radosna towarzyszka naszych spotkań.

Violetta Dziembowska, łagowianka z urodzenia. Jeszcze pracuje, ale każdą wolną chwilę poświecą swoim pasjom. Ma szeroki 

wachlarz zainteresowań: gotowanie, robótki ręczne na drutach i szydełku, rękodzieła zdobnicze: jajka, bombki, ozdoby świąteczne. Jej 

strusie jaja to swego rodzaju rękodzieło koronkowe spod wiertarki. Wielkim zainteresowaniem na wystawach cieszą się jej perfekcyjnie 

wykonane  bombki - to jest „mistrzostwo świata”.                                                                                                                                

Cecylia Paśko, pracująca emerytka. Zajmuje się ostatnio wnukami, a każdą wolną chwilę poświęca swoim pasjom: szydełkowaniu 

haftem krzyżykowym. Wykonuje tą techniką piękne obrusy, serwetki i obrazki. Jest specjalistką od kwiatów. Od samego początku naszej 

działalności była liderką, razem ze Stasią organizowała i woziła wystawy do Świebodzina na jarmarki i dożynki powiatowe. Sympatyzuje 

z nami, jak trzeba jest chętna do współpracy.

Kazimierz Stankiewicz, emeryt, mieszka w Sulęcinie. Od rodziców z dzieciństwa poznał rzemiosło słomkowe tradycji wileńskich. 

Cała rodzina Stankiewiczów zajmowała się tym w wolnych chwilach. Ozdabiali swoimi wyrobami świąteczne choinki i domostwa oraz  

wyrabiali je do celów użytkowych. Po przejściu na emeryturę każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji. Warsztat organizuje najczęściej  

pod stołem, w małej kuchni w bloku: „Żona Teresa jest z tego niezadowolona: bo wielka z niej pedantka”, a ta słoma... ! Przyjeżdża jednak

z mężem na wystawy i jest dumna z jego rękodzieł. Na dzień dzisiejszy z przyjemnością wykonuje rękodzieło artystyczno-dekoracyjne: 

gwiazdki, szkatułki, obrazki, jajka, bombki, tacki i inne formy. Co roku trudniej jest o pozyskanie dobrej słomki do pracy, a warsztat polega 

na tym, że trzeba nazbierać, wysuszyć, wyprasować, przechować, przygotować formy i oklejać ich słomką. Jest to już sztuka unikatowa. 
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Chętnie podzielił się z nami tajemnicami swojego warsztatu.

Jadzia i Kaju Dębscy, mieszkają w Łagowie i od początku  z nami sympatyzują. Uczestniczą w warsztatach międzynarodowych,  

artystycznych i chętnie zapoznają się z różnymi  technikami plastycznymi i rękodziełem  artystycznym. Na warsztatach częstują nas swoimi 

wypiekami i namawiają  na zorganizowanie warsztatów kulinarnych. Obydwoje zadziwiają nas swoim malowaniem na szkle.

Krystian Kierecki przyszedł latem b.r .na zajęcia z malarstwa i rysunku do Bramy Marchiskiej i od razu zadziwił wszystkich swoimi 

zdolnościami malarskimi. Jest naprawdę starannym uczniem i potrafi przerobić dużo materiału z rysowania z natury. Lubimy jego 

towarzystwo na zajęciach i wierzymy w jego talent. 
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NASI JUBILACI

(autor portretu Stanisław Mazuś) 

Anna Szymanek

Członek Rady Fundacji, 

artysta malarz, ceramik. Arty-

stka obchodzi w roku 2017 swój 

piękny 80-letni jubileusz oraz 

50-lecie twórczej działalności 

i przygotowuje się do wystawy 

bogatego dorobku artystyczne-

go. Fundacja „Łagowski Dom 

Artysty” serdecznie pozdrawia 

wielką artystkę i przyjaciółkę. 

Życzymy sukcesów, następnych 

zasłużonych nagród i wyróżnień. 

Anna Szymanek. Ur. 26 marca 1937 roku. Studiowała w PWSSP (obecnie ASP) 

we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 1964 roku. 50-letni jubileusz działalności artystycznej 

obchodzi w roku 2017 i zaliczyła już około 50 wystaw indywidualnych, ponad 400 wystaw 

zbiorowych. Uczestniczka wielu (ok.150) plenerów w kraju, międzynarodowych i zagranicznych: 

„Impresje Mikołowskie” w Mikołowie, „Beskidzkie Integracje Sztuki” w Jaworzynce, „Barwy 

Małopolski” w Miechowie, „Srebrne Miasto” w Olkuszu, „Jurajska Jesień” w Orlim Gnieździe 

i inne. Prace artystki można było zobaczyć na wielu prestiżowych wystawach; między innymi: 

w Belgradzie (Serbia), Poczdamie, Frankfurcie, Waltrop, Mullrose, Seelow (Niemcy), Jurmale, 

Rydze (Łotwa), Eupen (Belgia), w polskich Muzeach i Salonach Wystawowych między innymi: 

w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, 

Kołobrzegu, Osiekach, Koszalinie, Włocławku, Zamościu, Głogowie, Sieradzu, Książu, Zielonej 

Górze, Gorzowie Wlkp. i w wielu innych.      

 Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między innymi: w Gorzowie Wlkp: I nagroda i medal 

za „dzieło plastyczne” - 1989 r., I nagroda na Przeglądzie Plastyki Gorzowskiej - 1991 r., „Medal 

Honorowy Wojewody gorzowskiego w dziedzinie plastyki” - 1996 r., w Katowicach II nagroda 

w dziedzinie ceramiki unikatowej - 1989 r., oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

brązowy medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” - 2007 r, i srebrny medal Zasłużony Kulturze 

„Gloria Artis” - 2013 r. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki - 1973, 1987, 1997 r. 

 Organizowała 100 plenerów malarskich z udziałem artystów z kraju i z zagranicy dla 

Urzędów Miast w Dębnie, Barlinku, Gorzowie Wlkp., Pyzdrach, Sulęcinie, Skwierzynie, 

Krzeszycach, Rzepinie, Pszczewie, dla: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolnego 

w Szreniawie, „Galerii Kapitańskiej” w Szczecinie, prywatnych mecenasów sztuki w Celinach, 

Dłusku, Gorzowie Wlkp. i dla firm. Jest inicjatorem i kuratorem Galerii Sztuki „Pod Pocztową 

Trąbką” w Gorzowie Wlkp.

 Z Łagowem związana jest od lat sześćdziesiątych poprzez byłe plenery ZPAP w Zielonej 

Górze. W 2008 roku weszła w skład grupy organizującej powołanie Fundacji „Łagowski Dom 

Artysty” i jest jej członkiem. Od 2011 r. razem z artystką malarką Allą Trofimenkovą-Herrmann 

prowadzi plener malarski „Niebo w Zieleni” w Łagowie. 
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Ryszard Rogala

(ur. 30.04.1952 r. w Łodzi) – Architekt, artysta, członek Rady Fundacji Łagowski Dom Artysty przygotowuje się do swojego

65-letniego jubileuszu. Składamy jemu serdeczne pozdrowienia! Ryszard lubi Łagów i jest autorem projektu Galerii Magiel. Bogaty 

życiorys zawodowy jest pełen twórczych realizacji i planów oraz ciekawych projektów.

Po ukończeniu w 1971 roku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie zdecydował się na studia na Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskiej i otrzymał w 1978 r. dyplom magisterski. Studia przedłużył - w latach 1976-78 na Uniwersytecie 

Technicznym w Wiedniu, studia na Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu jak stypendysta Fundacji Herdera w Austrii. Poświęcił się pracy 

naukowej i w latach 1985/86 (jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki ) studia - Stypendium doktoranckie na Technicznym 

Uniwersytecie w Wiedniu, a od 1978 roku rozpoczął prace naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej: 

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Zakład Planowania Przestrzennego. 1976-1992 r. pracował zawodowo w Wiedniu (Austria), 

w biurach Architektonicznych słynnych architektów. Później, w latach 1992-1993 pracował zawodowo w Dusseldorfie, RFN. Od 1993 r. 

samodzielnie prowadzi działalność projektową, w pracowni architektoniczno-urbanistycznej – Studio”R”. Nie zostawił jednak działalności 

naukowo-dydaktycznej w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, gdzie pracuje od 1978 roku do dnia dzisiejszego.

- Konkurs międzynarodowy EXPO 95, Wiedeń-Budapeszt, projekt koncepcyjny późniejszego zespołu administracyjnego 

– I nagroda, z zespołem: arch.Szaroszyk, Kaczorek, Rodak dla arch. Sepp Frank.

- Konkurs „Reichsbrucke” (most na Dunaju) nagroda równorzędna.

- Konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Szanse dla strefy Dunaju Wiednia” – elektrownia wodna na Dunaju – I nagroda.

- Międzynarodowy, zamknięty konkurs na Plac Poczdamski w Berlinie (14 zaproszonych zespołów z Europy i świata) 

jako wiodący projektant w pracowni prof.Holzbauera /Austria/.

- Konkurs na Uniwersytecie w Cottbus RFN (wyróżnienie).

- Budynki mieszkalne w Wiedniu (zabudowa plombowa).

- Muzeum Sztuki Współczesnej w Monachium w pracowni prof. Holzbauera /Austria/

-     Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja, rok 2010, za Modernizację i rozbudowę wraz z infrastrukturą Szkoły 

Podstawowej nr 206 i szkoły Specjalnej ul.Bartnicza 2 w Warszawie.

-      Projekty wykonane od 1978 r. zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, jednorodzinnej, użyteczności publicznej: szkoły, centra 

handlowe jak również obiekty przemysłowe.

Nigdy nie zostawił pędzla i ołówka: dużo maluje oraz uczestniczy w plenerach i organizuje sam plenery, warsztaty i plenery 

akwarelistów, wystawy krajowe i międzynarodowe. Jest autorytetem i zasłużonym ulubieńcem wśród kolegów, artystów i studentów, jest 

nadzwyczajnym organizatorem i jednym z najlepszych akwarelistów świata.

Przykładowe prace konkursowe, projekty i realizacje architektoniczno-urbanistyczne:
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Str. 10 - łagowianki przy realizacji projektu „Szalik” dla DPS w Gubinie przy autorskiej pracowni malarstwa Ally, spotkanie z Prezesem Lubuskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej „LOTUR” Jadwiga Błoch w Zielonej Górze, warsztaty polsko-niemieckie w Łagowie w Pensjonacie „Sage” instruktor W. Klepka i uczestnicy grupy 
z amfiteatru Zielnej Góry, udział w corocznej prezentacji Gminy Łagów w Gorzowie Wlkp. Galeria Nowa, na zdjęciu łagowianie i przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina Szlaków 
Turystycznych Lokalna Grupa Działania (Sulęcin). 

Str. 11 - uczestnicy polsko-niemieckich łagowskich warsztatów organizowanych przez Fundację, przy galerii Magiel kustoszki galerii, przyjaciele artystów i Łagowskiego Domu 
Artysty przedstawicielki twórczej grupy przy Fundacji i znawca sztuki Jerzy Ludwikowski, grupa rękodzielniczych warsztatów, dzieci i młodzież łagowska próbuje sił przy kamieniu na 
warsztatach rzeźbiarzy.

Str. 12 - w plenerze rzeźbiarzy - grupa młodzieży szkolnej z opiekunami, Dożynki gminne: dekoratorki z grupy artystycznej oprawy Dożynek w Łagowie - przyjaciółki z lat 
szkolnych Maria Minakowska i Stanisława Lipska, grupa uczestników warsztatów wieców, dar artystów Łagowu - malarstwo w kapliczce Domu Katechetycznego, w świetlicy 
środowiskowej kustoszka galerii Greta Celna i Kazimiera Ganecka Stanisława Lipska, Natalka Snarska razem z innymi przygotowują korony dla Króli, przyjaciółki z grupy „Babie Lato” 
Zielonej Góry pry rzeźbie Janusza Owsianego, nagrodzenie Fundacji Łagowski Dom Artysty z okazji 20-lecia ZLOP w Zielonej Górze: na zdjęciu przedstawiciele Fundacji i Prezes 
ZLOP Romuald Malinowski.

Str. 13 - grupa twórców – uczestników polsko-niemieckiego projektu Fundacji na pomoście Galerii Magiel, zdjęcia z zajęć malarstwa: w kapliczce 
i pracowni oraz dorobek realizowanego projektu w Świetlicy Środowiskowej w Łagowie, prezentacja kolekcji ubrań średniowiecznych na Jarmarku Joannitów przygotowanej przez 
Fundacja „Łagowski Dom Artysty”, Greta Celna na otwarciu swojej wystawy malarstwa w Sali soleckiej w Branie Polskiej, organizatorki plenerów i przyjaciółki A. Padjasek, T Sikora, 
Alla, S. Lipska, Alina Gołaszewska, przy ustawianiu tablic imiennych Irena Łużyńska, Stanisława Lipska i Alla.

Str. 14 - działamy razem: członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, przyjaciele, kustoszki i sympatycy Fundacji „Łagowski Dom Artysty”: Anna Szymanek, Agnieszka 
Ciernioch, Stanisława Lipska, Alina Gołaszewska, Ryszard Rogala, Irena Łużyńska, Zbigniew Szumera, Anna Rybczyńska, Anna Borcz, Ewa Duma, Irena Osos, Regina Miedzińska
i Genowefa Kmita, Ks. Andrzej Oczachowski i przyjaciele Fundacji, Wiesia Czerniak i Lila Padiasek oraz Teresa Sikora, grupowe: Ryszard Rogala, Alina Gołaszewska,Irena Łużyńska, 
Irena Osos, Katarzyna Osos, Czesław Grabowski, przy pracy rzeźbiarza Jolanta Pietras i Janusz Owsiany, Renata Zdanowicz, Ryszard Rogala maluje akwarelę z łabędziem, w galerii 
Magiel Stanisława Lipska Greta Celna i Alla.

Str. 15 - zdjęcia z zajęć i wystaw, portrety naszych twórców łagowskich, wymienionych w listach uczestników projektów, warsztatów i zajęć plastycznych 
i rękodzielniczych, wystaw i spotkań twórczych na str. 162-163.

Str. 16 - zdjęcie w dniu 08-08-2008 r. - otwarcia Galerii Magiel, oraz in., plenerowiczki malują: Lila Padiasek, Stanisława Lipska, Teresa Sikora, w Galerii Magiel, grupa 
twórców łagowskich: Emilia Maślak, Helena Stasiak, Monika Kościuk, Teresa Sikora, Bogumiła Komin, Stanisława Łużyńska, Lucja Wojciechowska, Kazimiera Ganecka, Julia 
Brookhuis, Alla, Stanisława Lipska - uczestniczki warsztatów organizowanych przez Fundację, Stanisława Lipska  z własnymi wyrobami, bombka autorstwa Bogumiły Komin, wyjazd 
grupy na wystawę poplenerową w Zamku Kożuchowie: Jolanta Pietras, Alla, Urszula Stochel- Matuszak, Stanisława Lipska, wyjazd do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz 
w Międzyrzeczu.

Str. 18 - Galeria Magiel, w galerii, dzieci malują, turyści  w galerii, grupa uczestników pleneru malarskiego „Niebo w Zieleni” 2015 r. przy galerii.

Str. 99 - przy powstaniu pierwszych rzeźb Parku Rzeźb w Łagowie: Ryszard Oleszkiewicz (w tym czasie Wójt Gminy), Alla, Jolanta Pietras, Bogusława Wożniak, grupa 
rzeźbiarzy, Irena Osos, Krystyna Oleszkiewicz, przy Galerii Magiel Mirosław Florczak, Juliusz Wożniak, Janusz Owsiany, Jerzy Zagrobelny, Maciej Cendlak, portretowanie, Rzeźbiarz 
z Muzą, łagowianie pomagają rzeźbiarzom przy ustawieniu rzeźb.

Str. 118-125 i str. 143 - autor zdjęć Alina Gołaszewska (Proszków).

Str. 119 - dokumentacja fotograficzna z powstawania w Łagowie projektu „Zaułek Sztuki”: zdjęcia z I i II spotkania Komitetu Organizacyjnego: Wójt Gminy Łagów Czesław 
Kalbarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob, kompozytor i dyrygent Czesław Grabowski, Radny Marek Ogrodnik i Dariusz Świerkowski, organizatorki spotkania Irena 
Łużyńska, Stanisława Lipska i Alla, artysta plastyk Stanisław Czarnecki, sympatycy projektu Bogusława Wożniak, Czesława Spychała, Roma i Mikołaj Nisiewicz, Andrzej i Mira Ćamer, 
Piotr Pudłowski, Posłanka na Sejm RP łagowianka Katarzyna Osos, artyści wspominają o swoich plenerach w Łagowie i przyjaciółce Jolancie Zdrzalik - narodziny pomysłu projektu 
przy kameralnych spotkaniach malarzy: na plenerach łagowskich „Niebo w Zieleni” Stanisław Mazuś, Anna Szymanek, Alla, Jerzy Bielecki, Maja Dziopak, Ryszard Rogala i in.

Str. 120 - otwarcie Złotej Bramy „Miasta Artystów - Zaułek Sztuki - Łagowa”: Wójt Gminy Łagów Czesław Kalbarczyk, Marszałek Lubuski Elżbieta Anna Polak, Poseł na Sejm 
RP Katarzyna Osos, a po lewej stronie: Radny Gminy Aleksander Sudnik, Pani Elżbieta Anna Polak i Dyrektor festiwalu LLF Andrzej Kawala otwierają pierwszą tablicę pamiątkową.

Str. 121 - zdjęcia w amfiteatrze na Pikniku Kulturalnym: Czesław Grabowski, Agata Miedzińska i Bogusława Wożniak przy tablicy Tadeusza Bairda, pierwsze wykonanie Hejnału 
dla Łagowa na trąbce skomponowanego przez kompozytora Czesława Grabowskiego zainspirowanego przez Łagowski Dom Artysty, zielonogórzanin Czesław Grabowski i łagowianka 
Katarzyna Osos oraz goście z artystami przy odsłonięciu tablicy dla Joli Zdrzalik, przy tablicy: poświęcona LLF i imienne Jolanty Zdrzalik, Tadeusza Baird, pierwsi  słuchacze Hejnału 
dla Łagowa - uczestnicy Pikniku Kulturalnego w amfiteatrze. 

Str. 124 - oprawa muzyczna wydarzenia „Piknik Kulturalny”- Zespół Dubaj Band Filharmonii z Zielonej Góry, mianowanie Łagowa Miastem Artystów - Zaułek Sztuki” - 
organizatorki całego zamieszania artystycznego w Łagowie Alla, Irena i Stanisława przy Złotej Bramie „Miasta Artystów - Zaułku Sztuk - Łagowa”, uczestnicy wydarzenia, Wójt Gminy 
Łagów Czesław Kalbarczyk przyjmuje z rąk Ireny Łużyńskiej dar Fundacji „Afrodyta” - symbol Miasta Artystów, otwarcie Złotej Bramy „Miasta Artystów, gości wydarzenia „Piknik 
Kulturalny”.

ZDJĘCIA WYKORZYSTANE W ALBUMIE - KATALOGU: 
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Str. 125 - na czerwonym dywanie Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob i Honorowi obywatele Miasta Artystów - Zaułku Sztuki - Łagowa”, Lech Kołdyka Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Świebodzin oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob jako Partnerzy odbierają znaki pamiątkowe wydarzenia, Leszek Kania i Marta Gawęda Partnerzy 
wydarzenia z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przemawiają przed publicznością w amfiteatrze. 

Str. 126 - uczestnicy i goście wydarzenia „Piknik Kulturalny: artyści uczestnicy kolejnego pleneru malarskiego „Niebo w Zieleni”, prowadzącą program wydarzenia Marta 
Liberkowska (Gorzów Wlkp.), występ łagowskiego zespołu „Maniek i Tosiek” oraz artysty Janusz Popławski, rzeźbiarz zielonogórzanin autor znaku „Złote Grono” dla Fundacji 
Łagowski dom Artysty przedstawia swoje dzieło, odwiedzający Łagów na zaproszenie Fundacji Wojciech Fibak i jego przyjaciele, artyści Edward Habdas, Jurek Bielecki, Janusz 
Błaszczyk i przyjaciółka Fundacji i artystów Teresa Zyza.

Str. 127 - artyści Juliusz Wożniak, Maja, Dziopak, Janusz Błaszczyk i przyjaciele Fundacji Ula Stochel-Matuszak, Julia Kapuśniak, Jolanta Pietras i Alina Gołaszewska, Leszek 
Kania i Stanisław Czarnecki, Ks. Andrzej, Marta Łopuszyńska-Pietuch, Wanda Fik-Pałkowa i Juliusz Wożniak.

Str. 128 - przy otwarciu wystawy Jolanta Zdrzalik-Malarstwo i Grafika- 1937-2004 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: Leszek Kania, córka Jolanty Zdrzalik Kinga 
Bułhak-Wołkowska z mężem i kurator wystawy Marta Gawęda.

Str. 129 - przyjaciele Joli i goście na wystawie: siostra autorki Julita Zdrzalik-Rogoż, Edward Habdas, Halina Maszkiewicz, Edward Habdas, Irena Smoleń, Wanda Fik-Pałkowa, 
Irena Osos, Genowefa Kmita, Bożena Cajdler-Gruszkiewicz, Juliusz Wożniak / obraz z kolekcji prywatnej „Moje ogrody XVII”, 2002, olej, płyta pilśniowa, własność prywatna; zdjęcie 
czarno-białe „Inna bo...”, rysunek tuszem, papier, 1979, 45 x 54, 5, Fot. Tomasz Daiksler kopia, Janusz Popławski, Alla, Ewa Niedbalec, Irena Osos, przy autoportrecie Jolanty 
Zdrzalik jej przyjaciółki Bożena i Wanda.

Str. 132 - zdjęcie udostępnione z muzealnego archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, autorem zdjęcia jest Bronisław Bugiel (Zielona Góra).

Str. 133-135 - materiały, którymi podzielili się przyjaciele Jolanty Zdrzalik, artyści i uczestnicy plenerów w Łagowie w latach 1974-2004 . 

Str. 136-137 - zdjęcia prac wystawy specjalnej „Dla Joli” w trakcie „Niebo w Zieleni” XXII pleneru w 2016 roku w Domu Katechetycznym w Łagowie. 

Str. 142 - autor zdjęć jest jednocześnie autorem płaskorzeźb - Robert Tomak (Zielona Góra), grupowe zdjęcie z warsztatów plastycznych w Łagowie .

Str. 143 - w Salonie Wystaw PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze na wystawach poplenerowych różnych lat, z katalogiem w rękach – opiekunka Salonu Jolanta Pietras.

Str. 144-145 - tak wygląda wernisaży wystaw akwarelistów w Łagowie.

Str. 146-149 - autor zdjęć obrazów plenerowych Adam Papke. Podkładem dla większości stron są obrazy i zdjęcia tego autora. 

Str. 150-153 - goście Łagowa - studenci i profesorzy Baltik Uniwersitet Dyzain (Lv) oraz ich prace.

Str. 154-155 - warsztatowe spotkania plenerowe łagowian i twórców z Kożuchowa oraz wystawy i koncerty w Kożuchowskim Zamku.

Str. 156 - Galeria Magiel często gości u siebie młodych artystów z Rzepina. 

Str. 157 - na zajęciach w gościnnej galerii artystki Małgorzaty Bukowicz w Cigacicach. 

Str. 163 - prezentacja rękodzieła łagowian na wystawie w Gorzowie Wlkp., w pracownie u Ally malowanie na jedwabiu, wystawa grupy twórczej przy Galerii Magiel 
w Zamku Łagowskim: Anneta Rafka, Natalia Snarska, Kasia Szewczyk, wystawa łagowskich aniołków w sali wystawienniczej PGNiIG SA Oddział w Zielonej Górze, oglądają  wyroby 
rękodzielnicze Marii Mikulskiej na wystawie Wielkanocnej uczestniczki zajęć plastycznych Monika Kościuk i Emilia Maślak, ekspozycja twórczości łagowskich rękodzielników na 
Dożynkach Gminnych w Łagowie. 

Str. 169 - na warsztatach plastyczno-rękodzielniczych instruktorzy i uczestnicy: Bożena Czekalska, Anna Zioło, Greta Celna, Anna Szumlakowska ta in., Maria Mikulska, 
Stanisława Lipska, Bogumiła Komin, Emilia Maślak, Alla, Ira Kaplun, Bożena Czekalska, Anneta Rafka, Helena Stasiak, Julia Brookhuis, Teresa Olszewska, Teresa Sikora / Marysia - 
wnuczka Marii Mikulskiej, Agnieszka Ciernioch i Stanisława Lipska, zdjęcia z warsztatów wieńcowych. 

Str. 169-170 - zdjęcia Stanisławy Lipskiej i Ewy Dumy.

Str. 170-171 - zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych: w galerii Magiel i świetlicy środowiskowej: młodzi goście z Paryża, Jacek z Łagowa, Agata i Ania
z Łagówka, grupa dorosłych i dzieci, grupa z Łotwy w plenerze: Irina Kopejkina i Sonia, Ewa, Helena i Irina, Piotrek przy glinie, „Lisek” - praca Jacka, lekcja Anny Borcz dla młodzieży 
szkolnej, chłopaki przy glinie, siostrzyczki Zosia Marysia, spotkanie z artystami w szkole w Sieniawie, Weronika maluje, Nikole z obrazem. 

Str. 10-16, 18, 99-103, 106-107, 119-129, 114-117, 126-127, 126-131, 133, 134-168, 171 - zdjęcia z archiwum Łagowskiego Domu Artysty - autorzy zdjęć Alla 
Trofimenkova-Herrmann i Stanisława Lipska. 

Str. 104-105, 108, 112-113 - autor zdjęć Olek Migdal (Przytoczna).
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W tym miejscu składamy podziękowania osobom i instytucjom, bez wsparcia których album - katalog „Niebo w Zieleni” XXII 

Międzynarodowy Plener Malarski imienia Jolanty Zdrzalik-Łagów’2016” nie powstał by jak i wszystkie wydarzenia opisane w nim:

- Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos
- Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
- Honorowi Obywatele Łagowa: śp. Jolanta Zdrzalik, Ałła Trofimenkova-Herrrmann, Czesław Grabowski i Andrzej Kawala
- Muzeum Ziemi Lubuskiej: Dyrektor Leszek Kania, Marta Gawęda, Jerzy Dubert, emerytowany Dyrektor Andrzej Toczewski
- Dyrygent, kompozytor, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej Czesław Grabowski i Zespół Dubaj-Band Filharmonii Zielonogórskiej 

oraz Grażyna Sobkowiak Asystent Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej
- Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego Andrzej Kawala
- Nadleśnictwo Świebodzin, Nadleśniczy Lech Kołdyka
- PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze: Dyrektor Oddziału Krzysztof Krupiński, kierownik dział komunikacji i PR Dorota Mundry, 

opiekun Salonu Wystaw Jolanta Pietras 
- Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA: Prezes Marian Babiuch, Dyrektor Jerzy Wojnicz, Członek Zarządu Wojciech Heydel, Dyrektor 

Generalny Marcin Ring
- Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze były pracownicy: dyrektor Bolesław Tatarzycki oraz pracownicy oddziału 

Krystyna Kałmucka, Aldona Sekulska, Mariola Szopa
- KWB Sieniawa: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Andrzej Bik, Kierownik Zakładu Górniczego Jerzy Jarosz, Dyrektor ds. Handlu 

i Marketingu Rafał Tomaszewski
- Rada Powiatu, Oddział Budownictwa i Oddział Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe, Świebodzin
- SAP Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich Członek Międzynarodowej Federacji Akwarelistów Europy
- ZLOP Zielona Góra, Prezes Romuald Malinowski i team
- LGD Kraina Szlaków Turystycznych, Sulęcin
- Studio-R Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne w Prószkowie
- Ośrodek Rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Przełazach, Dyrektor Michał Chromiński i team
- Firma Horex - A. i E. Horoszkiewicz, Gubin
- Centrum Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, Agata Bończak, Andrzej Łużyński
- Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie, Dyrektor i team
- PT-Druk Piotr Tatarynowicz, Świebodzin
- Piekarnia-Cukiernia "REMA", Zielona Góra
- Deco-plast/Hobby4you Leszek Bernad i team, Zielona Góra/Nowa Sól
- Irina Kopejkina Baltic international Academy Design Design School Ryga, Łotwa, Mg. art (design), professor
- Mihail Kopeikin Baltic international Academy Design School Director, Mg. art (design), professor School director Mg. art (design)
- Renata Zdanowicz red. naczelna tygodnika Dzień, Gazeta Lubuska
- Mieszkańcy Świebodzina: Teresa Żyża, Piotr Spychała, Zachariasz Wojciechowski, rodzina Ciechankiewiczów
- Zielonogórzanie: Ewa i Stanisław Niedbalec, Mirosław Musioł, Agata Miedzińska, Władysław Klepką oraz Grupa „BABIE LATO” 

i grupa UTW Z.G.
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- Wójt Gminy Łagów Czesław Kalbarczyk i wszyscy bez wyjątku pracownicy Urzędu Gminy oraz byli gospodarze i pracownicy Gminy 
Łagów: Henryk Czajkowski, Ryszard Oleszkiewicz, Teresa Piosik, Irena Osos, Joanna Rybczyńska

- Rada Gminy Łagów: Przewodniczący Stanisław Drob oraz Alfred Graczyk, Aleksandra Krasucka, Marek Lewandowski, Leszek 
Malinowski, Anna Marszałek, Marek Ogrodnik, Czesław Piniuta, Justyna Roguszka, Aleksander Sudnik, Dariusz Świerkowski, 
Marian Szymczak, Krzysztof Wysocki, Zenon Wysocki, Krzysztof Gomółka

- Sołtys Łagowa Czesław Piniuta oraz Rada Sołecka: Czesława Spychała, Roma i Nikołaj Nisiewicz, Bronisław Domagała, Krystyna 
Oleszkiewicz, Mariola Rutkowska oraz były wieloletni sołtys Jan Cybulski

- Sołtys Jemiołowa Stanisław Mucha oraz mieszkańcy Jemiołowa
- Przedstawiciele Parafii Łagów: Ksiądz Proboszcz Andrzej Oczachowski, Ksiądz Proboszcz  Norbert Nowak
- Przedsiębiorcy z Łagowa: Firmy Asbud, Jadar, Masarnia MARPOL, Schody-"Astra" Sp. z o.o., TylyszczakTravel usługi autokarowe, 

Przewozy Autobusowe Barcewicz, Przewozy Autokarowe "Brunatni" Sieniawa, Sklep "MEGA"/SPAR, Restauracja "Pod Lipami" 
Andrzej Stasiak, „kwiaciarnia” Mariola Herasimowicz, „Pod Szaloną Kurą” Teresa Matus, Kwiaciarnia „La Flor” Justyna Juszczak, 
„Newada” Leszek Raubo, pracownia artystyczna ASCO, sklep Eleonory Chomiak, Pensjonat „Smreka”, Pensjonat i jadłodajnia 
„DEFKA”, Pensjonat „Na skarpie”, Pokoje „Chata pod lasem”, Pensjonaty „Chata”, „Pod Żaglami”, „Bohema”, Restauracja „Pod 
lipami”, Ośrodki „Jordan”, „Zielona dolina”, jadłodajnia Państwa Sasaga i Niklewicz

- Mieszkańcy Gminy Łagów: Lothar Herrmann, Maryja Trofimenkowa, Greta Celna, Stanisława Lipska, Bogumiła Komin, Monika 
Kościuk, Honorata Aftyka, Teresa i Jacek Dudek, Mirosława Woźny, Jerzy Ludwikowski, Darek Juszczak, Andrzej Łużyński, Marek 
Łużyński, Grażyna Sztobska, Iwona Wasiak, Marta Łopuszyńska-Pietuch i Tadeusz Pietuch, Andrzej Stysiak, Grzegorz Rutkowski, 
Ewa Zawiślak, Łucja Wojciechowska, Kazimiera Ganecka, Halina Piniuta, Teresa Matys, Bożena i Natalia Stysiak, Marzena 
Mrozińska, rodzina Snarskich, Anna Rybczyńska-Albeus, Franko Albeus, Anna Orchowska, Teresa Olszewska, Danuta Maciejewska, 
Kazia Matus, Krzysztof i Ryszard Wójcik, Anna Sadło i Wiesław Sadło , Państwo Dąbrowscy, Rodzina Cierniochów, Rodzina Paśko, 
Karol, Lila i Kazimierz Padiasek, Danuta, Iza i Mirosław Kabza, Anna i Jozef Szumlakowscy, Anna i Robert Marszałek, Halina Mielnik 
i Bronisław Mielnik, Mira i Andrzej Ćamerowie, Anna, Teresa i Roman Piosik, Ela i Roman Rydlińscy, Jadzia i Kazimierz Dębscy, 
Państwo Nisiewiczowie, Państwo Domagałowie, Państwo Lemańscy, Państwo Kochańscy, Państwo Krey, Państwo Olenderowie, 
Antoni Tymczyszyn

- Pracownicy ZGiKM w Gronowie
- Dyrektor i pracownicy Zespołu Szkół w Łagowie, grupa Harcerska i Mariola Rutkowska oraz wszyscy pracownicy Samorządowego 

Przedszkola w Łagowie
- Ośrodek zdrowia w Łagowie
- Zespół „Maniek i Tosiek” z Łagowa
- kustoszki Galerii "Magiel Łagowski" i nieformalna grupa twórcza przy fundacji
- wszyscy artyści malarze, rzeźbiarze, muzycy, filmowcy, dziennikarze i fotograficy oraz rękodzielnicy i twórcy amatorzy którzy lubią 

Łagów

Wszystkim Tym, którzy nam pomagali, wspierali, podali pomocną dłoń, a którzy nie zostali wymienieni
serdecznie dziękujemy.



PGNiG Oddział w Zielonej Górze 

Nadleśnictwo Świebodzin

Firma�ASCO�
studio pracownia artystyczna w Łagowie

Elektrociepłownia SA Zielona Góra KWB SIENIAWA Gmina Łagów 

Patronat Honorowy Marszałek
Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak
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 ELEKTROCIEPŁOWNIA
„ZIELONA GÓRA” S.A. 



ROZBUDOWA GALERII

    undacja „Łagowski Dom Artysty” tworzy 

warunki oraz wspiera działalność artystyczną 

dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na 

terenie Ziemi Lubuskiej i Polski. Fundacja dąży 

do stworzenia unikalnego miejsca międzynaro-

dowych spotkań osób, uprawiających różno-

rodne gatunki sztuki. Miejscem jej działalności 

jest Galeria „Łagowski Magiel”.

Pracujemy nad artystyczną bazą z prawdziwego 

zdarzenia. Już uporządkowaliśmy teren i mamy 

projekt i dozwolenie rozbudowy „Magla”. 

Zapraszamy wszystkich, którzy pomogą nam 

wybudować Dom Artysty w Łagowie do współ-

pracy. Środki finansowe prosimy wpłacać na 

podane poniżej konto pod hasłem „Budowa". 

Będziemy wdzięczni i nie zapomnimy o naszych 

sponsorach.                                                                                                                            

Kontakt z nami: 

www.plener-lagow.pl   

e-mail: magiel.lagow@onet.pl  

tel: 514 946 614

KRS: 0000331305 

REGON: 080363789

NIP: 9271913680

Konto bankowe: BS Krosno Odrzańskie Oddział Łagów 

74 9656 0008 2000 7957 2000 0001 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
FUNDACJA ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY

PLANUJE ROZBUDOWĘ „GALERII MAGIEL” W ŁAGOWIE

  Aktualny widok Galerii „Magiel Łagowski”

Wizualizacja komputerowa Domu Artysty 
Galerii „Magiel Łagowski” 
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