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Konfrontationen mit der Schönheit des Rzepiner Urwaldes im Grenzgebiet. Es war einmal August 2001...
Während der Hochzeit meines Neffen Jacek Szalast und Ania Szymanek in Starościn lernten wir den Oberförster 
Witold Bocheński kennen, der die Erfolge von Anna in Pleinairveranstaltungen wusste. Er begann dann, von solch 
einem Pleinair im Freien des schönen Gebietes nebenan dem Jagdhaus in Rzepin  zu träumen. Ich habe nicht 
vermutet, dass dieser Pleinairidee von Witold B. so schöne und grosse Erfolge mit der Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister Andrzej Skałuba bringt. Diese Erfolge heissen: fruchtbare Konfrontation der deutsch – polnischen 
Künstler, die die Schönheit des Rzepiner Urwaldes bewundert und aufgezeichnet haben. Dies alles führt zu einer 
Ausstellung, die die TRADITION gegründet hat, die Malereikunst den Einwohnern von Rzepin jedesmal  näher 
zu bringen. 
 
Stanisław Mazus
Rzepiner Weltvorstellung, mit den Bildern im Hintergrund, ist eine Malgeschichte einer auf dem Grenzgebiet 
liegenden  Kleinstadt, die in den reichen Wäldern und Seen vertieft ist. Die täglichen Frühlingskonzerte von 
Vogelflirten, Sonnenstrahlen, die nach den erst geblühten grünen Blättern und Regenbogenblumen suchten, 
waren für mich eine Inspirationsquelle. Die alte Eiche belebte wieder, es haben sich nur die Biber dem Vipke zum 
Trotz versteckt und schwiegen. Die Künstler sind neugierig, die beobachten auf die freche Art und Weise den 
Frühling.  

Benedykt Kroplewski 
Es ist ja ein Platz rum den Wäldern herum, wo es viele Seen gibt. Dieses Land wird von der dichten  Netz gedeckt, 
die mit  Waldwiedehopfen, Flüssen und silbernen Bachen  gewoben ist. 
In dieser schönen und gastfreundlichen Gegend konnten wir die unsere Staffelei vor Etwas Schönem stellen. 
Die Vorsitzenden achten darauf, damit es uns nicht fehlte und Ania war uns gegenüber total fantastisch 
fürsorglich. 
Irena Smoleń 



Był sierpień 2001…
Na weselisku mojego bratanka Jacka Szalasta w Staroscinie razem 
z Anią Szymanek poznalismy Nadlesniczego Witolda Bocheńskiego, 
który znając sukcesy plenerowe Anny zapałał marzycielską myslą 
zorganizowania pleneru malarskiego na łonie urokliwego zakątka przy 
Kwaterze Mysliwskiej w Rzepinie. Nie przypuszczałem, że to ziarenko 
plenerowe Witolda B. zaowocuje  tak wspaniale przy współudziale 
Burmistrza Andrzeja Skałuby, twórczymi konfrontacjami niemieckich 
i polskich artystów - malarzy, podziwiających i utrwalających piękno 
Puszczy Rzepińskiej, o czym może zaswiadczyć wystawa, otwierając 
tym samym TRADYCJE przybliżania sztuki malarskiej mieszkańcom 
Rzepina.

Stanisław Mazus

Rzepińska wizja swiata z obrazami w tle, to malarska historia 
małego miasteczka na pograniczu, zagubionego wsród lasów 
i jezior. Codziennie inspirowały mnie wiosenne koncerty ptasich 
zalotów, promienie słońca, szukające rodzących się różnozielonych 
lisci i tęczowych kwiatów. Stary dąb Piast odradzał się znów, tylko 
bobry ukryły się na złosć Vipke i milczały. Artysci to wscibski lud, 
bezczelnie podglądają wiosnę …

Benedykt Kroplewski

Jest takie miejsce wsród lasów, gdzie jak perły rozsypały się jeziora. 
Kraina ta przykryta jest gęstą siecią utkaną z lesnych duktów, rzeczek 
i srebrzystych strumyków.
W tej uroczej, goscinnej okolicy wszyscy moglismy postawić swoje 
sztalugi przed czyms pięknym. 
Gospodarze czuwali, by niczego nam nie zabrakło, a nad wszystkim, 
swoje opiekuńcze skrzydła rozpostarła  Ania.

Irena Smoleń

,

, ,

,

,

,

,

,

,

, , ,

,

,

, ,

,

,



Do plenerowego kolegi…
W Mazusiowym sadzie….
Ania jabłka rwie,
układa powoli…
Jak mgiełki poranne snu
co nie wróci... ale już był …
co wcale nie smuci,
bo będzie drugi.
Tak samo piękny i kolorowy,
 z teatru drzew zielenią mocną
 szczerze przytuli Ciebie i mnie
 Rzepińskie barwy w majowym słońcu
Ania pozbiera na resztę dnia.
Urzekną Cię ciepłem
Tkliwą namiętnoscią
Żywiołem i ciszą
Niech wszyscy usłyszą!
I my i Wy, i Wy i oni!
Wszyscy artysci z sercem na dłoni
Opowiedz to Ty, który tu byłes
Malowałes tańczyłes, 
trochę się smuciłes.
Opowiedz wdzięcznie 
I powiedz szczerze – 
Jaki „ Mazusiowy Plener”

Nie martw się rytmen, 
Nie martw niepogodą
Malarskie płótno ustawisz od nowa
Od nowa zatęsknisz za układem barw

A potem… mocno opowiesz i szczerze – 
Jak na „Mazusiowym Plenerze”

Polacy tańczą, kolory żyją 
Zapach werniksu nigdy nie mija
Teatru szumu, rzeki i piasku
I my w tym wszystkim 
W cieniu i blasku
Jak to w Rzepinie
Jodu i werniksu czas 
Relasku, natchnienia,
Malarskiej dumy
My od palety
Od drugiej strony rozumu
Wdzięczymy się, płaczemy,
A potem malujemy,
Malujemy wąsko, ale szczerze,
Byle mieć farbę,
Byle mieć siebie.
Zapach werniksu, oleju i brzasku
Nie licząc na żadne oznaki poklasku.
Opowiedz to wszystkim Ty, który tu byłes, smiałes się, sniłes…
Opowiedz wdzięcznie, ale szczerze – „jak na mazusiowym 
plenerze”
Nie każdy może i nie każdy wie…
które jabłuszko od Ani …
- w mazusiowym sadzie … dużo jabłek jest
A Ty … opowiadaj szeroko i szczerze
Jak to na mazusiowym plenerze …
…Ania wie…
Które jabłuszko dla Ciebie jest …

                                                              EMI (Emilia Sobieraj)   
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ALLA 
,,Szkoła Lesna”
olej na płótnie
70 x 50 cm

,



ALLA ,,Rzepin” olej na płótnie, 50 x 70 cm



ANDRZEJ SOBIERAJ ,,Rzepin” olej na płótnie, 70 x 50 cm



ANDRZEJ SOBIERAJ
,,Rzepin”
olej na płótnie
50 x 60 cm



AxEL GERCKE ,,Most” olej na płótnie, 50 x 70 cm



AxEL GERCKE ,,Stacja” olej na płótnie, 50 x 70 cm



BENEDYKT KROPLEWSKI ,,Kwatera mysliwska” olej na płótnie, 50 x 60 cm
,



BENEDYKT KROPLEWSKI ,,Rzepin” olej na płótnie, 50 x 60 cm



EMILIA SOBIERAJ
,,Magnolie”
akryl na płótnie
70 x 50 cm



EMILIA SOBIERAJ
,,Magnolie”
akryl na płótnie
70 x 50 cm



IRENEUSZ PRUSZYńSKI ,,Motyw z Rzepina” olej na płótnie, 70 x 80 cm



IRENEUSZ PRUSZYńSKI ,,Żeremia” olej na płótnie, 50 x 70 cm



IRENA SMOLEń ,,Rezydencja Dębosza Koziroga” pastel na kartonie, 50 x 65 cm



IRENA SMOLEń
,,Dostojeństwo”
pastel na kartonie
65 x 50 cm



JAN ŻYREK ,,Przy drodze” olej na płótnie, 50 x 60 cm



JAN ŻYREK ,,Nadlesnictwo” olej na płótnie, 50 x 60 cm
,



JERZY MISZALSKI ,,Jezioro” olej na płótnie, 50 x 70 cm



JERZY MISZALSKI ,,Lubiechnia Mała” olej na płótnie, 50 x 70 cm



CHRISTIAN HIEGLE
,,Las”
olej na płótnie
60 x 50 cm



CHRISTIAN HIEGLE
,,Las”
olej na płótnie
60 x 50 cm



LESZEK KUREK ,,Lesna łąka” akryl na płótnie, 50 x 70 cm

,



LESZEK KUREK ,,Szuwary” akryl na płótnie, 50 x 70 cm



STANISłAW MAZUS ,,Nad Odrą” olej na płótnie, 60 x 50 cm
,



STANISłAW MAZUS
,,Przy kwaterze mysliwskiej”
olej na płótnie
70 x 50 cm

,
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MAłGORZATA BERNACIK - KUREK ,,Brzoskwiniowe drzewa” olej na płótnie, 50 x 60 cm



MAłGORZATA BERNACIK - KUREK ,,Nad wodą” olej na płótnie, 50 x 60 cm



VIEBKE BLANK ,,Jeszcze stoi” olej na płótnie, 50 x 60 cm



VIEBKE BLANK ,,Pan Bóbr” olej na płótnie, 50 x 70 cm



Małgorzata Bernacik-Kurek   - łódź
tel. (042) 670 0390
Studia w PWSSP w łodzi, dyplom w 1984 r. Wystawia indywidualnie; udział 
w wystawach zbiorowych. Uczestniczy w plenerach malarskich ogólnopolskich 
i zagranicznych.

Axel Gercke   – Erlangen (Niemcy)
tel. kom. + 49 17663030909
Ur. w 1979 r. w Erlangen. 2000-2006 Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. 
2005-2006 studia na ASP w Krakowie. 2007 r. - stypendium Ministra Kultury Bawarii. 
Wystawia w Niemczech i Polsce.

Viebke Blank   – Oldenburg (Niemcy)
tel. + 4944131721
Ur. w 1958 r. w Lubece. Studiowała chemię, polonistykę, angielski, i sztuki piękne. 
Wystawia indywidualnie, zbiorowo oraz uczestniczy w plenerach malarskich 
w Niemczech i Polsce.

Alla (Trofimenkowa - Hermann - Rudersdorf)    – Berlin (Niemcy)
tel. kom. 0514 94 6614
Ur. w 1959 r. w Smurawiowo. W latach 1972-1984 uzyskała wykształcenie srednie artystyczne 
a następnie ASP w Leningradzie. W 1984 r. uzyskała dyplom na Instytucie Sztuki Użytkowej we Lwowie. 
Od 1999 r. mieszka w Niemczech. Wystawia indywidualnie oraz grupowo. Bierze udział w plenerach 
malarskich i organizuje plenery w Rosji, Ukrainie, Niemczech i Polsce.
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Benedykt Kroplewski   – Malbork
tel. kom. 0503383707
Ur. 1948 w Malborku. Studia w PWSSP w Gdańsku, dyplom w 1980 r. 
Wystawia w krajach Europy, w USA i Japonii. W konkursach wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją, plakatem.

Leszek Kurek   – łódź
tel. kom. 0604385361
Studia w PWSSP w łodzi, dyplom w 1984 r. Twórczosć w zakresie malarstwa. 
Wystawy indywidualne i zbiorowe. Uczestnik malarskich plenerów ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Nagrody artystyczne w konkursach.

Stanisław Mazus   – Tychy
tel. kom. 0506398562
Studia na Wydziale Malarstwa w SAP w Warszawie, dyplom w 1967 r. 
Bierze udział w wystawach, konkursach i plenerach ogólnopolskich, międzynarodowych, 
zagranicznych. Obrazy w zbiorach muzealnych, instytucjach państwowych i kolekcjonerów prywatnych 
w krajach Europy i Świata.

,

,

Christian Hiegle   – Nurnberg (Niemcy)

Ur. w 1973 r. w Landau. 1999-2005 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. 
2006 r. - Stypendium Ministra Kultury Bawarii. Wystawia indywidualnie i grupowo w Niemczech, 
Hiszpanii, Holandii i Polsce.

..



Ireneusz Pruszyński   – Żary
tel. 0683748994
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. 
Bierze udział w wystawach, konkursach i malarskich plenerach ogólnopolskich, 
międzynarodowych i zagranicznych.  W konkursach zdobywa nagrody i wyróżnienia.

Irena Smoleń   – Jenin
tel. 0957510205
W 1974 r. ukończyła Technikum Budowlane, w 1978 r. Policealne Studium Dekoratorskie. 
Od 2006 r. w MOS pracuje pod kierunkiem art. Malarza Bogusława Jagiełły. 
Wystawia indywidualnie, zbiorowo i bierze udział w malarskich plenerach.

Emilia Sobieraj   – Rumia
tel. 0586711398
Studia artystyczne w PWSSP w Poznaniu. Uczestniczy w plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych, 
w wystawach zbiorowych, srodowiskowych, poplenerowych i w akcjach charytatywnych. 
Prace w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą.

,

Jerzy Miszalski   – Warszawa
tel. 022 8232632
Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. 
Maluje i rysuje. Udział w wystawach konkursach i plenerach ogólnopolskich, międzynarodowych. 
Nagradzany.



Andrzej Sobieraj   – Rumia
tel. kom. 0600126883
Ur. w 1952 r. Studia w PWSSP w Gdańsku. Związany z morzem i Marynarką Wojenną w Gdyni. Wystawia 
indywidualnie, bierze udział w wystawach zbiorowych, plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. 
W 2007 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał medal „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”

Jan Żyrek   – Koniaków
tel. kom. 0694 932 826
Ur. w 1966 r. w Istebnej. Z wykształcenia lesnik, z pasji – malarz. Uczeń artystyczny Stanisława Mazusia.
Wystawia indywidualnie i zbiorowo. Uczestniczy w plenerach malarskich ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Prace w kolekcjach prywatnych w krajach Europy, USA, i Kanady.

KOMISARZ PLENERU

Anna Szymanek   -  Gorzów
tel. kom. 503780734
Ur. w 1937 r.  w Starodworcach. Studia na PWSSP we Wrocławiu gdzie uzyskała 
dyplom w 1964r. Bierze udział w wystawach, konkursach, aukcjach, plenerach 
ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych. 
Obrazy i ceramika znajdują się w zbiorach muzealnych, instytucjach państwowych
i kolekcjach prywatnych w krajach Europy i Świata. Otrzymała wiele nagród, wyróżnień
i odznaczeń (Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS).
Organizator szeregu plenerów w Polsce.
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Organizatorzy Pleneru Malarskiego:

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin 
Nadlesnictwo   Rzepin
RDLP Szczecin
Ul. Świerczewskiego 11
69-110 Rzepin

Wydawca:

LM DESIGN na zlecenie Gminy Rzepin

Projekt katalogu:
Anna Szymanek
LM DESIGN-Leszek Moszej

Zdjęcia:
Benedykt Kroplewski

Skład , druk:
LM DESIGN-Leszek Moszej
ul. Mickiewicza 48/3
74-400 Dębno
tel. 500 110 777
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Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa O R G A N I Z A T O R Z Y
I S B N - 9 7 8 - 8 3 - 614 3 9 - 0 8 - 0


