
 

Harmonogram 

 I OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO 

 „CHWAŁOWICKIE IMPRESJE” 

23-28.07.2018 

 

Czas trwania Pleneru : 
23 lipca 2018 – 28 lipca 2018 r. 
 
Miejsce Pleneru : 
wieś Chwałowice, miasto Jelcz- Laskowice i okolice 
 
Siedziba i zakwaterowanie: 
Schronisko Szkolne i Chwałowicki Klub Książki 
ul. Szkolna 4 
55-230 Chwałowice 

 

Planowany rozkład zajęć: 
 
Dzień pierwszy – poniedziałek 23 lipca 
godz. 10.00-11.00- przyjazd uczestników pleneru 
godz. 11.00 - powitanie uczestników, zapoznanie się przy kawie, przedstawienie założeń programu, 
prezentacja multimedialna okolicznych atrakcji, wymiana doświadczeń  z udziału w podobnych imprezach 
plastycznych.  
Godz.12.00- praca własna w terenie 
godz. 17.00 -  obiadokolacja (Schronisko w Chwałowicach) 
godz. 19.00 – ognisko integracyjne (mistrzowie, jelczańscy artyści, organizatorzy, zaproszeni goście) 
 
Dzień drugi – wtorek 24 lipca 
godz. 10.00 - spotkanie w Klubie Książki (kawa)   
godz. 11.00 - praca własna w plenerze artystów gości  i jelczańskich artystów amatorów 
godz. 17.00 – obiadokolacja (Schronisko w Chwałowicach) 
godz. 18.00 – wizyta w Art&Flower Pub Pracownia 22 w Jelczu-Laskowicach 
( gospodarz pracowni – artysta plastyk – Wojciech Roskosz) 
             
Dzień trzeci – środa 25 lipca 
godz. 10.00 – spotkanie w Klubie Książki (kawa)  
godz. 11.00 - praca własna w plenerze artystów gości  i jelczańskich artystów amatorów  
godz. 17.00 – obiadokolacja (Schronisko w Chwałowicach) 
godz. 18.00 -  wyjazd do Galerii w Stodole artysty plastyka Stanisława Wiącka w Mokrym Dworze.  
 
Dzień czwarty – czwartek 26 lipca 
godz. 9.00 – 17.00 - plener wyjazdowy,  Letnia Akademia Sztuki „Mistrz i uczeń” – warsztaty dla młodzieży 
w Arboretum Wojsławice w Niemczy. Na wyjazd uczestnicy zabierają swoje przybory plastyczne. 
Posiłek na terenie Arboretum. 
 
Dzień piąty – piątek 27 lipca 
godz. 10.00 - praca własna w plenerze artystów gości  i jelczańskich artystów amatorów  



godz. 10.00 – 12.00 – Letnia Akademia Sztuki „ Mistrz i uczeń’ – warsztaty dla dzieci w parku obok  Urzędu 
Miasta i Gminy.  
godz. 17.00 – obiadokolacja (Schronisko w Chwałowicach)  
 
Dzień szósty – sobota 28 lipca 
godz. 10.00 – spotkanie w Klubie Książki (kawa)  
godz. 11.00 – praca własna, przygotowania do wernisażu 
godz. 17.00 – obiadokolacja (Schronisko w Chwałowicach) 
godz. 19.00 – wernisaż wystawy poplenerowej w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, aukcja prac, 

podsumowanie pleneru               

godz. 20.00 – bankiet   

 
Uwaga! 
Ze względu na typową pracę  w plenerze (warunki pogodowe)– plan zajęć może ulec zmianie! 
 

 
 

 


