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kilka słów o uczestnikach pleneru ...

Józef Stasiewicz 

Artysta działający w Dobrym Mieście               
w  Bibliotecznym Klubie Twórców 

Irena Wyrzykowska 
posiada certyfikat na malarstwo 
kwiatów i pejzaży. Brała udział w 
plenerach międzynarodowych: 
Rosji, Czechach, Ukrainie, 
Niemczech oraz Polsce. 

Mirosław Pogorzelski
Malarz, rysownik, rzeźbiarz 
amator z Dobrego Miasta 

Mirosław Juliusz Pogorzelski z 
zawodu jest inżynierem 
budownictwa okrętowego. Przez 
wiele lat pracował jako nauczyciel 
w szkole zawodowej w Dobrym 
Mieście. W 2003 r. przeszedł na 
emeryturę i zajął się amatorskim 
uprawianiem sztuki. Mieszka w 
Dobrym Mieście. Zajmuje się 
amatorsko malarstwem, 
rysunkiem i rzeźbą. Tworzy 
obrazy na płótnie i na podkładach 
drewnianych. Najczęściej stosuje 
farby olejne oraz akrylowe. 
Tematem jego prac są fauna i flora 
(szczególnie częsty motyw ryb) a 
także rodzime krajobrazy, rzeka 
Łyna, lokalna architektura. Wiele 
jego dzieł to portrety (w tym osób 
bliskich). Rysuje też pastelami. 
Jest autorem rzeźb i płaskorzeźb 
wykonywanych w drewnie. 
Zajmuje się również dekoracją 
ozdób świątecznych (bombki, 
pisanki). Należy do 
Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Pojezierze”. 

Roma Triebling
Roma (wł. Romana) Triebling to 
animator kultury, terapeuta osób 
niepełnosprawnych. Od 1997 roku 
należy do Związku Plastyków 
Warmii i Mazur. Tajemnice sztuki 
odkrywała w pracowni Eugeniusza 
Kochanowskiego w Olsztynie. 
Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym i akwarelą. Stosuje 
również techniki mieszane - piórko 
z akwarelą czy kolaże wykonane z 
tego, co jak sama mówi "leży pod 
ręką". 

Artystka brała udział w wielu 
wystawach zbiorowych i 
indywidualnych w Olsztynie i 
innych miastach Warmii i Mazur. 
Najczęściej stara się nie 
komponować rzeczywistości, 
zwykle poszukuje więzi i jedności 
człowieka z otaczającą go przyrodą. 
W jej pracach widać najbardziej 
skrajne stany emocjonalne: miłość i 
wzburzenie, harmonię i niepokój, 
bliskość i oddalenie. 
Roma Triebling uprawia również 
inne dziedziny sztuki - projektuje 
suknie, szyje patchworki, rzeźbi, 
robi modną biżuterię z filcu
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Beata Samko
Pochodzi z małej, malowniczej  
miejscowości na Warmii – z Dobrego 
Miasta. Jest Absolwentką Liceum 
Plastycznego w Olsztynie jak i 
Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu.  W obu tych placówkach 
tematem wiodącym w twórczości jest 
projektowanie ceramiki. Obecnie nie 
stroni od malarstwa i grafiki. 
Interesuje ją wiele rzeczy, między 
innymi fotografia i rzeźba.

Małgorzata Zapadka 

ukończyła 

 Liceum 
Plastyczne w Łomży

 Państwową Szkołę 
Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w 
Białej Podlaskiej,

Jolanta Wagner
jej pasją jest malowanie na drewnie, 
kaflach ceramicznych i płótnie. 
Zajmuje się rękodziełem 
artystycznym. Jest prezesem 
Orneckiego Stowarzyszenia 
„AGRORELAKS”

Ewa Pisarska 
Kocham malować, fotografować, 
podróżować, obserwować, 
podpatrywać, tańczyć i pływać...
Malarstwo i fotografia to dwie 
najważniejsze dziedziny bez 
których nie wyobrażam już sobie 
życia. 

Marek Witanowski 
 jestem malarzem amatorem. 
Pracuje jako instruktor plastyki w 
Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
w Lidzbarku Warmińskim. 
Ukończył podyplomowe studia 
edukacji artystycznej w zakresie 
plastyki na UWM w Olsztynie. 
Obecnie warsztat swój warsztat 
szlifuję w Pracowni Malarstwa  w 
Lidzbarku Warmińskim Domu 
Środowisk Twórczych ”Ratusz” 
prowadzonej przez dr hab. 
Wiolettę Jaskólską.

Iwona Dombek Rybczynska 
Ur.1974 roku mieszka i pracuje w 
Ornecie. Studia WSSS w 
Poznaniu w pracowni W. Sadleya. 
Specjalizacja: Malarstwo na 
jedwabiu, dyplom (seria prac 
malowanych na jedwabiu 2000 z 
wynikiem bardzo dobrym. 
Specjalizacja I: Witraż w 
pracowni profesora J. Gawrona, 
wynikiem bardzo dobrym. 
Specjalizacja II: Druk na 
tkaninie u profesor S. Zielińskiej 
Łódz. W 2002 roku przyjęta do 
Okręgu Olsztyńskiego ZPAP. 
Uprawia: malarstwo, witraż, 
fotografie, malarstwo
na jedwabiu.
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