
Program pleneru fotograficznego –  
Łagów Lubuski 21-23.04.2017

Szkoła Fotografii Formaty zaprasza do udziału w corocznym plenerze fotograficznym w 
magicznym Łagowie Lubuskim. Nasz najbliższy plener będzie wyjątkowy pod względem 
programu oraz gościa specjalnego. 
W sobotę przez cały dzień od wczesnych godzin rannych zajęcia będzie prowadził fotograf- 
dokumentalista i pejzażysta Jerzy Wierzbicki. Podczas wieczornego spotkania Jerzy Wierzbicki 
przedstawi kilka prezentacji ukazujących jego twórczość. Dodam ,że sobotnie zajęcia oprócz 
dużej dawki cennych wskazówek podczas plenerów okraszone zostaną niezwykłymi 
eksperymentami przy użyciu kamery wielkoformatowej. 

Piątek, 21 kwietnia 2017

 • godz. 18:00 – wyjazd spod studia Szkoły Fotografii FORMATY
 • godz. 19:30 – planowany przyjazd do Łagowa Lubuskiego (zakwaterowanie w
    pensjonacie Defka  ul. Chrobrego 13 )
 • godz. 21:00 – wieczorna prezentacja fotograficzna oraz miło spędzony czas w dobrym 
towarzystwie, czyli wieczór integracyjny

Sobota, 22 kwietnia 2017 - autorskie zajęcia z Jerzym Wierzbickim

 • wschód słońca – plener z Jerzym Wierzbickim
 • godz. 09:00 – powrót do pensjonatu na śniadanie
 • godz. 10:00 – zajęcia z Jerzym Wierzbickim między innymi fotografia eksperymentalna przy 
wykorzystaniu kamery wielkoformatowej
 • godz. 14:30 – obiad
 • godz. 16:00 – cd. zajęcia prowadzone przez Jerzego Wierzbickiego
 • godz. 19:00 – kolacja
 • godz. 21:00 – prezentacja multimedialna Jerzego Wierzbickiego

 – podczas pleneru będzie można nieodpłatnie testować obiektywy marki Sigma, a będzie ich 
około 40 sztuk (do aparatów Canon, Nikon, Sony i Pentax)

 Niedziela, 23 kwietnia 2017

 • godz. 09:00 – śniadanie
 • godz. 10:30 –  plener po okolicach Łagowa Lubuskiego
 • godz. 14:30 – obiad
 • godz. 15:00 – podsumowanie i zakończenie pleneru - wyjazd do Poznania
    Koszt uczestnictwa: 285 zł
    Cena obejmuje:
 • dwa noclegi (pokoje 2-3-4-osobowe)
 • wyżywienie (2x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja)
 • udział w zajęciach prowadzonych przez Jerzego Wierzbickiego
 • możliwość testowania optyki SIGMY przez sobotę i niedzielę

   Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy poznan@formaty.pl lub telefonicznie pod nr 
501369467 do 18 kwietnia, w tytule wpisując „Plener  Łagów”.

A oto ciekawa historia Hotelu Defka, w którym się zatrzymamy :))
Hotel nosi dość tajemniczą nazwę „Defka”, a przed wojną nazywał się „Am see” i od
1930 r. był własnością „króla podwójnego nelsona” Leona Pineckiego. Ten urodzony w
Stołuniu siłacz osiadł w Łagowie po zakończeniu kariery. Wiele krąży opowieści dotyczących
jego zapaśniczych osiągnięć i niespotykanej rozpiętości ramion (prawie dwa i pół metra przy
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wzroście 203 cm i wadze w porywach do 140 kg). Na łagowskim cmentarzu znajduje się jego
nagrobek. Żona, która przeżyła go o 30 lat, kazała wykuć na nim słowa: „Mistrz świata w
zapasach trzykrotny - Europy pięciokrotny”.
Dzisiejsza nazwa hotelu „Defka” pochodzi najpewniej od Dolnośląskiej Fabryki Kabli.
Prawdopodobnie był tu przez jakiś czas zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Zachowała się
brama prowadząca na hotelowe zaplecze, w którą wkomponowano litery DFK.

Pozdrawiamy i do zobaczenia :))


