
Program pleneru fotograficznego – pejzaz i architektura 8.05-10.05.2015 Łagów 
Lubuski, pensjonat Defka, ul. Chrobrego 13

Piatek, 8 maja 2015
• godz. 18:00 – wyjazd spod studia Szkoły Fotografii FORMATY 
•       godz. 19:30 – planowany przyjazd do Łagowa Lubuskiego (zakwaterowanie w 
pensjonacie Defka) 
•       godz. 21:00 – wieczorna prezentacja fotograficzna: „Fotografia przyrodnicza” - gość 
specjalny oraz miło spedzony czas w dobrym towarzystwie, czyli wieczór integracyjny

Sobota, 9 maja 2015
• godz. 09:00 – śniadanie 
• godz. 10:00 – pierwsze wyjście plenerowe – realizacja tematu określonego przez 
organizatorów
          panoramiczne zdjecia Łagowa w wiaduktu kolejowego wybudowanego w 1906 roku.
• godz. 14:30 – obiad 
• godz. 15:30 – zajecia strobist – plenerowa sesja fotograficzna z wykorzystaniem 
mobilnego, zasilanego generatorami oświetlenia studyjnego 
• godz. 19:00 – kolacja – grill na tarasie nad jeziorem
•       godz. 21:00 – prezentacja multimedialna i pokaz optyki SIGMA – prowadzacy: Pan Darek
Kohut (firma Sigma ProCentrum) – podczas pleneru bedzie mozna nieodpłatnie testować 
obiektywy, a
bedzie ich około 40 sztuk (do aparatów Canon, Nikon, Sony i Pentax) 
•      godz. 22:30 – „grupowe zajecia nocne” z wykorzystaniem pedzla świetlnego (fotografia
grupowa i pejzaz nocny)

Niedziela, 10 maja 2015
• godz. 09:00 – śniadanie 
•       godz. 10:30 – wyjazd plenerowy po okolicy Łagowa Lubuskiego (mozliwa wizyta w MRU
i przejście godzinna trasa podziemna) 
• godz. 15:00 – obiad 
• godz. 16:00 – zakonczenie pleneru i wyjazd do Poznania

Koszt uczestnictwa: 165 zł 
Cena obejmuje:
• dwa noclegi (pokoje 2-3-4-osobowe) 
• wyzywienie (2x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja) 
• mozliwość testowania optyki SIGMY przez sobote i niedziele

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy poznan@formaty.pl , w tytule wpisujac „ Plener 
Łagów”  do dnia: 30 kwietnia 2015r.

A oto barwna historia Hotelu Defka, w którym sie zatrzymamy :))

      Hotel nosi dość tajemnicza nazwe „Defka”, a przed wojna nazywał sie „Am see” i od 
1930 r. był własnościa „króla podwójnego nelsona” Leona Pineckiego. Ten urodzony w 
Stołuniu siłacz osiadł w Łagowie po zakonczeniu kariery. Wiele krazy opowieści dotyczacych 
jego zapaśniczych osiagnieć i niespotykanej rozpietości ramion (prawie dwa i pół metra przy 
wzroście 203 cm i wadze w porywach do 140 kg). Na łagowskim cmentarzu znajduje sie jego 
nagrobek. Żona, która przezyła go o 30 lat, kazała wykuć na nim słowa: „Mistrz świata w 
zapasach trzykrotny - Europy pięciokrotny”.

Dzisiejsza nazwa hotelu „Defka” pochodzi najpewniej od Dolnoślaskiej Fabryki Kabli. 
Prawdopodobnie był tu przez jakiś czas zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Zachowała sie 
brama prowadzaca na hotelowe zaplecze, w która wkomponowano DFK :)

Serdecznie zapraszamy do udziału!

mailto:poznan@formaty.pl

