
 
Nazwa zadania: Plener w pejza żu ekologicznym – cykl działa ń ekologicznych dla uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi 
 
Wartość ogólna zadania: 23 000,00 zł 
 
Wysokość dofinansowania: 20 000,00 zł przekazanie środków PJB z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości  
 
Termin realizacji zadania: 01.05.2016 – 31.10.2016 
 
Opis zakresu projektu:  
Organizatorzy stawiają sobie za cel zmianę sposobu postrzegania otoczenia, w którym żyjemy oraz tworzymy 
zarówno poprzez pryzmat działań twórczych jak również poprzez odkrycie nowych możliwości w procesie 
tworzenia. Z zaplanowanymi działaniami ściśle związany jest cel główny projektu: umożliwienie kształtowania 
właściwych postaw proekologicznych, uwrażliwienie na otoczenie oraz wykształcenie indywidualnej 
odpowiedzialności za stan środowiska Realizacja projektu umożliwi także rozwój umiejętności warsztatowych 
uczestników, zdobywanie doświadczenia wzbogaconego o władanie nowymi, niekonwencjonalnymi 
materiałami. Jak zawsze, najważniejszym celem pleneru jest nauka prawidłowej obserwacji, postrzegania 
natury w jej prawdziwym kształcie, z zachowaniem bogactwa form rysunku. Poszukiwanie ciekawej 
kompozycji, budowanie przestrzeni – różnicowanie planów, uwzględnienie perspektywy powietrznej, 
poszukiwanie środków wyrazu plastycznego, interpretacja oraz wykorzystanie możliwości technik 
rysunkowych i malarskich, to następne etapy realizacji zadań plenerowych. 
 
Projekt realizowany b ędzie w dwóch etapach:  

I. Etap (6-10 czerwca 2016 r. Sulejów) 
Ośrodek, w którym realizowane będą zajęcia warsztatowe położony jest na  terenie Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego i zajmuje 24 000 m2 stuletniego lasu  sosnowego. W odległości 1 km. znajdują się rozlewiska 
Zalewu Sulejowskiego stanowiące ostoję  dzikiego ptactwa (kaczek, łabędzi) oraz bobrów. 

− Warsztaty ekologiczno-plastyczne dla uczniów ZPSP  
Natura odwiecznym  źródłem inspiracji twórczej 
Sztuka ekologiczna 
Eco – design 
Sulejów jako źródło inspiracji współczesnej sztuki. Rola artysty w promowaniu walorów ekologicznych regionu. 
Jak przedstawiać zwierzęta i rośliny w sztuce – najsłynniejsi przedstawiciele tej specjalizacji w sztuce 

− Seminarium ekologiczne z udziałem uczniów ZPSP oraz  uczniów z okolic Sulejowa 
zakończone wspólnymi warsztatami 

Prelegenci: 
− dr inż. Stanisław Dobrowolski  Instytut Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego 
− dr inż. Dorota Zawadzka - Instytut Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego 

Prelegenci są pracownikami naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, 
Filia w Tomaszowie Mazowieckim. W seminarium wezmą także udział studenci zrzeszeni w Kole 
Naukowym Studentów Leśnictwa.  
Drugą część seminarium poświęconą zastosowaniu technik malarskich i rzeźbiarskich w aspekcie tematu 
projektu poprowadzą wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi przy wsparciu 
studentów z koła naukowego. 

− dr hab., prof. Jarosław Chrabąszcz – Wydział Tkaniny i Ubioru 
− dr hab., prof. Janusz Czumaczenko – Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych 

 
Celem wykładów ma być przybliżenie uczniom szkoły plastycznej zagadnień związanych ze środowiskiem 
oraz ekologią. Poruszane tematy pozwolą spojrzeć inaczej na pejzaż, krajobraz, przybliżyć zagadnienia 
przyrodnicze, które następnie zostaną zrealizowane w szkicach i pracach studyjnych.  
Pod nadzorem opiekunów i studentów uczniowie odbędą warsztaty, podczas których wraz ze studentami 
Instytutu Nauk Leśnych Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim i Koła Naukowego 
Studentów Leśnictwa oraz opiekunami będą: odnajdywać zagadnienia poruszane podczas wykładu. 
Przy wsparciu artystów-wykładowców ASP uczestnicy analizować będą otaczający krajobraz, poszukując 
inspiracji do realizacji prac  malarskich i rzeźbiarskich. 



 

− Interdyscyplinarna akcja ekologiczna URATUJ PSZCZOŁĘ z udziałem młodzie ży ze szkół, 
mieszka ńców, turystów, wczasowiczów na zako ńczenie warsztatów 
 

II etap (czerwiec – wrzesie ń 2016 r.  Łód ź) 
− Wernisa ż i wystawa prac realizowanych w czasie projektu (cz erwiec- sierpie ń  2016) 

Wystawa prezentowana będzie w Sulejowei oraz Łodzi. 
− Omówienie rezultatów projektu oraz podsumowanie zad ania (wrzesie ń – październik 2016) 
 

W czasie realizacji projektu uczniowie samodzielnie wykonają dokumentację fotograficzną działań, która 
będzie wykorzystana w prezentacji multimedialnej podsumowującej i promującej zadanie. 
Wartość dodaną stanowić będzie aktywizacja młodzieży z okolic Sulejowa, integracja środowisk (wykładowcy  
i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz uczniowie ZPSP) oraz poprawa 
umiejętności pracy w zespole. Projekt umożliwi uczniom ZPSP rozwinąć praktyczne umiejętności, które 
pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska. 
W projekcie przewidziano udział ok. 40 uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych  
im. T. Makowskiego w Łodzi oraz ok. 80 uczniów szkół z terenu Sulejowa. Działaniami 
proekologicznymi objętych zostanie grupa ok. 120 mieszkańców, turystów, gości z obszaru, na 
którym realizowany będzie projekt. Podjęte w ramach projektu działania spowodują u uczestników 
wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykształcenie postaw 
proekologicznych. 
 
 
 

 
http://www.wfosigw.lodz.pl 


