
WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
2 SEMESTR 
Rzecznik prasowy szkoły – mgr Karolina Woszczyk 
 

-  Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2017/2018 
otrzymała –Aleksandra Grelak, klasa III a LP 
 
-  X Edycja Konkursu im. Tadeusza Makowskiego, 18 stycznia 2018 roku, 
 w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego odbyła się  
uroczystość rozdania nagród laureatom X Edycji Konkursu im. T. Makowskiego 
   Organizator: przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych od 1999 roku.  
Patronat nad Konkursem im. Tadeusza Makowskiego objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.  
W dniu 7 grudnia 2017 roku obradowało jury pod przewodnictwem prof. nadzw. Małgorzaty Dobrzynieckiej-Kojder, 
 dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru.  
W jego skład weszli:  
prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku, 
dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych,  
dr Marcin Mielczarek, dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych  
prof. Dariusz Kaca, reprezentujący Pracownię Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej.  

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 
- I NAGRODA – uczennica kl. V OSSP  
- II NAGRODA – uczennica kl. IV A LP  
- III NAGRODA – uczeń kl. VI OSSP 
 
- I WYRÓŻNIENIE – uczennica kl. IV A LP  
- II WYRÓŻNIENIE – uczennica kl. III B LP  
- III WYRÓŻNIENIE – uczennica kl. IV B LP 



Wyróżnienia honorowe otrzymały: 
- uczennica kl. V OSSP 
- uczennica kl. IV OSSP  

Nagrodę „Dyrektora Szkoły” ufundowaną przez Dyrekcję Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi otrzymały: 
- uczennica kl. IV A LP  
- uczennica kl. II A LP  

 
Podczas gali zostały rozdane Statuetki Ambasadora Łódzkiego Plastyka. Odebrali je absolwenci Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych 
im T. Makowskiego w Łodzi, uznani dziś artyści, będący dumą naszej szkoły.  
Otrzymali je: prof. Zbigniew Purczyński, Dziekan Wydziału rysunku i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, 
                      Józef Panfil, artysta malarz. 
 

- 23 lutego 2018 roku uczniowie klasy II OSSP, po raz ostatni, przedstawili swoje prezentacje w ramach 

projektu gimnazjalnego.  
koordynatorem projektu gimnazjalnego była p. Aleksandra Kępczyńska i wychowawca klasy p. Magdalena Modrzejewska. 
Opiekunami grup byli: p. Małgorzata Krysiak,  p. Elżbieta Kacprzak, Katarzyna Skotnicka,p. Żaneta Widera-Kondraciuk 
 

 -  W dniach od 1 do 2 marca 2018 roku w Hali Expo-Łódź odbyły się XXI Łódzki Targi Edukacyjne.  
Organizatorami wydarzenia były Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz 
 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
     Organizacja: aranżacja i opracowanie graficzne: Tomasz Ciechanowski, Jolanta Mastalerz, Jacek Vogel, Halina Chrapowicka-Ołubek, 
Tatiana Kamińska. Uczniami w czasie Targów Edukacyjnych opiekowały się – Małgorzata Urbaniak, Katarzyna Skotnicka  
oraz Elżbieta Kacprzak. W czasie imprezy targowej nasza szkoła prowadziła m.in. warsztaty, które cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem. 
 

-  Ogólnopolski Przegląd z rysunku, malarstwa i rzeźby w Katowicach w dniach: 9 – 10 marca 2018 roku 
  Po zorganizowaniu etapów przeglądu wewnątrzszkolnego komisja powołana prze dyrektora szkoły nominował sześciu uczniów  



     Harmonogram przeglądów wewnątrzszkolnych dla klas: V OSSP, III a LP, III b LP 
     1 etap: 22, 23, stycznia 2018 r. 
     2 etap: 26 stycznia 2018 r. 
do następnego etapu przeglądu wewnątrzszkolnego zostali zakwalifikowani uczniowie z klas: V OSSP, III b LP, III a LP 
 
 
W dniu 5 marca 2018 roku podczas ostatniego etapu przeglądu szkolnegokomisja wytypowała trzech uczniów, którzy  
    reprezentowali  szkołę podczas Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach  
w dniach: 9 – 10 marca 2018 roku: 
 
Przegląd II etapu odbył się w dniach od 9 do 10 marca 2018 roku. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego  
    w Łodzi podczas II etapu Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby reprezentowały trzy uczennice: 

 uczennica, kl. V OSSP – kwalifikacje do III etapu; 
pracownia rysunku i malarstwa: mgr Piotr Izydorczyk; 

 uczennica, kl. III B LP 
pracownia rysunku i malarstwa: mgr Grażyna Olczyk; 
pracownia rzeźby: mgr Tatiana Kamińska; 

 uczennica, kl. III B LP 
pracownia rysunku i malarstwa: mgr Grażyna Olczyk; 
pracownia rzeźby: mgr Tatiana Kamińska. 

Wyniki Przeglądu okazały się sukcesem Naszej Szkoły 
Aleksandra Pieniążek z klasy V OSSP zajęła trzecie miejsce podczas II etapu Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby  
w Katowicach – w kategorii malarstwo 
Opiekunami uczniów podczas zmagań artystycznych w Katowicach byli – mgr Marlena Szymczyk oraz mgr Piotr Izydorczyk. 

„Łódzki Plastyk” zajął szóste miejsce na 18 szkół, które brały udział w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w 
Katowicach. Dyrekcja serdecznie gratuluje sukcesu jego uczestnikom, dziękuje za pomoc dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom oraz 
rodzicom, a także opiekunom za okazanie wsparcia uczniom podczas zmagań artystycznych w Katowicach. 



W czerwcu 2018 r. -  odbył się III Etap Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Dłużew 2018” w ramach przeglądu z rysunku 
malarstwai rzeźby w Katowicach. 

 Uczennica V OSSP – zajęła trzecie miejsce, zdobywając indeks. 
 

-   VII Międzynarodowy Konkurs  MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE  
"NIEPODLEGŁOŚĆ = WOLNOŚĆ" 

Organizator konkursu: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 
     -   6 marca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w Galerii Szkolnej „U plastyków”. To ekspozycja prac uczniów ze szkoły w Mińsku  
na Białorusi (z poprzednich edycji konkursu). W otwarciu wystawy uczestniczyli goście z zagranicy, dyrektor „Łódzkiego Plastyka”  
oraz nauczyciele.  
 -  17 marca odbyły się obrady jury: 
          • przewodniczący: dr hab. Piotr Karczewski, dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;  
  • wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Iwański, wykładowca katedry filmu animowanego i efektów specjalnych Wydziału 
Operatorskiego i Realizacji   Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi;  
• członkowie: Grzegorz Kalinowski, kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; 
- doc. mgr Pavel Noga – ArtD., wykładowca Uniwersytetu TomasaBati w Zlinie (pracownia projektowania graficznego),  
Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz  Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie w Czechach;  
- Alexander Shantarovich, dyrektor Mińskiego Kolegium Państwowego Sztuk Plastycznych im. A. K. Glebova w Mińsku na Białorusi; 
- Andrei Karpiankou, nauczyciel malarstwa i rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku i Mińskiego Kolegium Państwowego 
Sztuk Plastycznych im. A. K.   Glebova; Sarka Dedkova, projektantka, ilustratorka, malarka, pedagog na Gimnazjum  
Havirov w Czechach; 
 • honorowi członkowie: Jacek Wawrzynkiewicz, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; 
Alves Soares Rui Miguel, Rotary Club (Portugalia), 
-  Andrzej Jaskólski 
-  prezes Allmendinger Sp. z o.o.; Jacek Jakubiak, prezydent Rotary Club  Łódź.  
 

-4 kwietnia 2018 r. na uroczystej Gali rozdania nagród Międzynarodowego Konkursu – 



 "Niepodległość= Wolność" zaszczycili nas swoją obecnością - Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej  
w Warszawie - Pan Włodzimierz Gorzelańczyk oraz Starszy Wizytator opiekująca się naszą szkołą – 
 Pani Ewelina Wilburg - Marzec. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i swoim udziałem  
uświetnienie przebiegu spotkania.  

w kategorii malarstwo: 
WYRÓŻNIENIE: uczennica kl. II B LP 

w kategorii plakat: 
II NAGRODA: uczennica kl. IV OSSP 

WYRÓŻNIENIE: 
uczniowie kl. III B LP  
Nagroda Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi: 
uczennica kl. II B LP  

Nagroda Rotary Club: 
uczennica kl. III B LP  

-23 marca odbyły się Drzwi otwarte szkoły:społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele, realizowała projekt COCO.  
     -  Odbył się wykład historyka sztuki – Agnieszki Sowińskiej, która przybliżyła wszystkim zainteresowanym sylwetkę GabrielleBonheur 
Chanel, dzieje jej kariery i osiągnięć.  
-  Otwarto ponadto wystawę fotografii (Izabela Zielińska) oraz prac inspirowanych ową kreatorką mody (Tomasz Ciechanowski). 
     -  Uzupełnieniem projektu stał się pokaz Maryli Kotarskiej, scenograf, która tłumaczyła wszystkim „mowę wachlarzy”.  
     -  Liliana Gałązka uczyła modelowania, czyli upinania ubioru na manekinie. 
      - Etiudę przygotowało  Studio 03, grupę teatralną prowadzoną przez Pawła Nowakowskiego,  
     -  Powstawały tatuaże inspirowane hinduskimi motywami (bodypainting), a także warsztataty z rzeźby, rysunku i malarstwa.  
        zajęcia prowadziły – Żaneta Widera-Kondraciuk, Agnieszka Wesołowska, Tatiana Kamińska oraz Anna Czekay. 
- Egzaminu próbne, który zorganizowali Piotr Izydorczyk oraz Marlena Szymczyk. Radą służyła także Grażyna Olczyk,  
która odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące działań artystycznych w szkole. 

- 23 marca drzwi otworzyły również pracownie ogólnokształcące. Nauczyciele starali się przedstawić specyfikę swoich 
 przedmiotów, m.in. w formie zabawy. Szczególną uwagę przykuła pracownia matematyczna. Ewa Morawska  
oraz Anna Papiernik-Zgórniak przygotowały rysuneczki matematyczne – uzupełniane, inspirowane symbolami matematycznymi. 



- prowadzone warsztaty związane z doradztwem zawodowym. Dzięki Jolancie Mastalerz, Halinie Chrapowickiej-Ołubek i  
Jackowi Vogel   uczniowie Szkoły Podstawowej nr 199, 120, 65, a także Gimnazjum nr 41 dowiedzieli się, na czym polega 
 „zawód plastyka”. Przekonali się, jakiego typu działania należy podjąć, aby zostać projektantem, grafikiem, architektem,  
jubilerem, malarzem, rzeźbiarzem czy marketingowcem. 

Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w ŁWD. 

 

-  Weekendy 17-18 marca i 24-25 marca – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  
im T. Makowskiego w Łodzi gościło młode pokolenie łodzian na stoisku w czasie jarmarku wiosennego  
     ulicy Piotrkowskiej. 
 
-    Spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi. Celem spotkania był udział w debacie poświęconej ich  
artystycznej przyszłości w naszym mieście. 
Spotkanie odbyło się 26 marca, w poniedziałek, uczniów przywitał prezydent Krzysztof Piątkowski.  
Bardzo pozytywne doświadczenia wyniesione z tego pierwszego spotkania są zachętą do kolejnych wspólnych rozmów o przyszłości 
łódzkiej   kultury. 
 
-   Nasza szkoła - Łódzki Plastyk w bieżącym roku szkolnym w ramach doradztwa zawodowego rozpoczęła  
realizację warsztatów pod nazwą Zawód Plastyk. Są one skierowane głównie dla gimnazjalistów  
oraz uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej. 

Zajęcia warsztatowe zrealizowaliśmy między innymi w następujących szkołach: 
14.02.18 - w szkole podstawowej nr 184 
w 2 grupach zajęcia poprowadziła p. Halina Chrapowicka-Ołubek 
 
16.02.18 - w szkole podstawowej nr 70 
2 grupy - zajęcia realizował p. Tomasz Ciechanowski 
 
19.02.18 - w szkole podstawowej nr 173 



2 grupy - zajęcia prowadziła p. Jolanta Mastalerz 
 
21.02.18 - w szkole podstawowej nr 46 
1 grupa - prowadziła zajęcia p. Karolina Woszczyk 
 
22.02.18 - w szkołach - podstawowej Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego 
przeprowadził zajęcia p. Piotr Izydorczyk 
 
20.03.18 - w gimnazjum nr 13 
w 4 grupach zostały zrealizowane warsztaty przez p. Aleksandrę Kępczyńską, Annę Więckowską, Agnieszkę Wesołowską oraz Jolantę 
Mastalerz 

23.03.18 - podczas Drzwi Otwartych przeprowadziliśmy warsztaty na terenie naszej szkoły dla kilku szkół: 
dla szkoły podstawowej nr 199 - realizował p. Jacek Vogel 
 
Zajęcia z uczniami szkoły podstawowej nr 120  
realizowały dla 2 grup - p. Jolanta Mastalerz oraz p. Halina Chrapowicka-Ołubek 
 
Zajęcia z uczniami gimnazjum nr 41 przeprowadził p. Jacek Vogel 
 
Dla uczniów szkoły podstawowej nr 65  
w 2 grupach poprowadziły p. Halina Chrapowicka-Ołubek oraz p. Jolanta Mastalerz 

- 28 marca uczniowie klasy IIIA LP, IIIB LP oraz V OSSP oficjalnie pożegnali swoich starszych kolegów. 
Przygotowali dla nich wyjątkowy quiz, w trakcie którego sprawdzali wiedzę maturzystów z zakresu kultury, literatury, 
 malarstwa i edukacji. I tak pośród pytań znalazły się te, które dotyczyły „Tanga” Sławomira Mrożka oraz „Lalki” Bolesława Prusa, 
„Krzyku” Edvarda Muncha, „Gabrielled’Estrées i jednej z jej sióstr”, „Ostatniej Wieczerzy” i „Mony Lisy” Leonarda da Vinci.  
Uczniowie musieli ponadto wyjaśniać zagadnienia związane ze szkołą, np. wskazać motyw ubiegłorocznego pożegnania maturzystów,  
a także odgadnąć, kim jest prezentowana postać. Dzięki doskonałej charakteryzacji mogli podziwiać m.in. Fridę Kahlo 
oraz Marilyn Monroe. 
 

         -  X edycja Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży "Mały Makuś" - wręczenie nagród. 



5 kwietnia 2018 roku w Galerii „U PLASTYKÓW” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych  
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi zorganizowano uroczystość wręczenia nagród X edycji Festiwalu Twórczości Dzieci 
i Młodzieży „Mały Makuś” – „Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie”. Odbył się także wernisaż wystawy  
pokonkursowej.  
Jury przyznało łącznie dziesięć nagród oraz pięć wyróżnień. Prace były rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych  
 PRACE PŁASKIE (dzieci młodsze), PRACE PŁASKIE (dzieci od lat 12, a także młodzież)  
oraz NAGRODY SPECJALNE – PRACE PRZESTRZENNE 
             Komisarz wystawy - mgr Marlena Szymczyk  
 
EGZAMINY DYPLOMOWE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 
IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 
5 kwietnia 2018 r.   

kl. IV a LP gr.1 i 2 
gr.1 – Specjalność: Fotografia i film 
          Specjalizacja: Realizacje intermedialne,  
          Promotor: mgrJakub Napieraj 
 
gr.2 – Specjalność: Techniki scenograficzne 
          Specjalizacja: Modelatorstwo i dekoratorstwo 
          Promotor: mgrWiesław Budziejewski 
 

10 kwietnia 2018r. 
kl. IV b LP gr.1 i 2 
gr.1 – Specjalność: Techniki graficzne 
          Specjalizacja: Projektowanie graficzne 
          Promotor: mgrHalina Chrapowicka – Ołubek 
 
gr.2 – Specjalność: Formy użytkowe - wzornictwo 
          Specjalizacja: Projektowanie ubioru 



          Promotor: mgrLiliana Gałązka 
 
 

12 kwietnia 2018 r.  
kl. VI OSSP gr.1 i 2 
gr.1   Specjalność: Techniki graficzne 
          Specjalizacja: Projektowanie graficzne, 
          Promotor: mgr Wiesław Budziejewski 
 
gr.2 - Specjalność: Formy użytkowe - wzornictwo 
          Specjalizacja: Projektowanie wyrobów artystycznych 
          Promotor: mgr Jacek Vogel 
 
Egzamin teoretyczny - historia sztuki 
16, 17, 18  kwietnia 2018 r. 
 

WERNISAŻ WYSTAWY  
WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH ABSOLWENTÓW 
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI 

24 kwietnia 2018 roku - odbyło się otwarcie wystawy w Galerii HOL Centrum Nauki i Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych 
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Na wernisażu zaprezentowano najlepsze prace dyplomowe.  
 
 

- Konkurs fotograficzny  „NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ  
organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego 
 w Łodzi.W dniu 8 maja 2018 roku odbyło się osiedzenie Jury III edycji konkursu fotograficznego pt. „NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ” 
w składzie:Izabela Zielińska–Przewodnicząca Jury 



Zbigniew Głuszczak–Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 
     Izabela Maciejewska –Artystka plastyk 
Enzo Signorelli–Fotograf, dziennikarz , Włochy 
Robert Tarczyński–Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 
Sławomir Grzanek –Komisarz wystawy  
Jury obejrzało i oceniło 194 prace, zgłoszonych przez 69autorów.  
 
 
Działalność artystyczna nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 
współpraca, inicjatywy, pomysły,  
 

Jolanta Mastalerz 
Działania w roku szkolnym 2017/18 

 
1. Opracowania  graficzne: plakaty, zaproszenia, ulotki 
 - Konkursu Makowskiego dla uczniów naszego liceum 
- COCO Chanel- Drzwi Otwarte 
- COCO Chanel- wystawa w Alliance Francaise 

2. Targi Edukacyjne:  plakaty,  banery,  ulotki, oprawa graficzna stoiska, warsztaty z doradztwa dla kandydatów 
Doradztwo zawodowe: 
- przygotowanie materiałów do ćwiczeń warsztatowych oraz prezentacji 
- kontaktowanie się i  zapraszanie szkół gimnazjalnych i podstawowych na warsztaty. 
- koordynacja i prowadzenie warsztatów w szkołach; na targach Edukacyjnych; w naszej szkole 
3.  Drzwi Otwarte:  plakaty, ulotki, warsztaty z doradztwa dla kandydatów 
4. Udział w Jarmarkach Świątecznych: Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym: pocztówki świąteczne jako reklama szkoły, ulotki- rollup 
5. Współpraca z fundacją „ Podwórko Hilarego” 
  - Detalfest- udział uczniów w warsztatach na temat Detalu architektonicznego 



 
Współorganizowanie wystawy w pomieszczeniach fundacji dla uczennic kl. II a ( Martyny Zielińskiej, Eweliny Czapli i Weroniki Sikorskiej) 
- warsztat dla uczniów –„ Saltwash” 
 
Wspólpraca z Łódzką Fimówką- zaproszenie i zorganizowanie spotkania  dla uczniów z absolwentem liceum prof. Krzysztofem Rynkiewiczem 

6. Zorganizowanie spotkania z prodziekan wydziału Art.&Humanities panią Lindsey Chambers oraz przedstawicielem Studiów w Anglii 
panem Dargiewiczem pod nazwą Projekt Pixelate 

7. Zorganizowanie dla uczniów warsztatów z sitodruku na tkaninie na wydziale Tkaniny i ubioru ASP 

 

Piotr Izydorczyk 
- komisarz konkursu „Międzykulturowe poszukiwania w sztuce” 
- współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi 
- wyjazd na przegląd do Katowic, opiekun uczniów reprezentujących szkołę w Ogólnopolskim przeglądzie z rysunku, malarstwa i 

rzeźby w Katowicach. 
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z rysunku i malarstwa w ramach Praktycznych Konsultacji do LP 
- uczestnictwo w obradach komisji dyplomowej 
- komisarz wystawy wyróżnionych prac dyplomowych w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 
- współpraca ze szkołami z zagranicy 
- wystawy prac uczniów z prowadzonych pracowni 
- indywidualna wystawa pracowni 
- rozesłanie opracowanego regulaminu międzynarodowego konkursu plastycznego „Międzykulturowe poszukiwania w sztuce 

 
 
Marlena Szymczyk 
Marlena Szymczyk  
Działania 
1.Prowadzenie  konsultacji i  zajęć przygotowawczych dla kandydatów do szkoły.( wtorki) 
2. Prowadzenie zajęć z dodatkowych - rozwijających twórcze zainteresowania dla klasy II a LP gr 2 ( techniki scenograficzne) oraz 
absolwentów.( 6 osób), ( czwartki) 



3. Tematyczne Wystawy pracowni 214  na korytarzu szkoły. 
4. Prowadzenie strony FB - pracownia 214. 
5.  Udział w promocji szkoły - prowadzenie warsztatów z kartkami Świątecznymi. 
6. Udział W obradach jury, 3 edycji Konkursu plastycznego Karta Wielkanocna-plastycznie mocna - MOK –Głowno. 
7. Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu Mały Makuś Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie. 
Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie XI edycji Konkursu Mały Makuś  podróż w nieznane. 

Paweł  Nowakowski 
-  współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi 
-  prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z rysunku i malarstwa w ramach Praktycznych Konsultacji do LP 
-  kontynuacja działalności artystycznej Studia 03 – Łódzkiej Sceny Plastycznej, w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
   prezentacja trzech etiud plastycznych podczas Drzwi otwartych szkoły 
-  współpraca przy aranżacji wystawy wyróżnionych prac dyplomowych w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Dyplom 2018 
-  koordynacja wszystkich działań artystycznych 
- promocja szkoły w mediach 
-  wystawy prac uczniów z prowadzonej pracowni rysunku i malarstwa  
 
Jacek Vogel 
- prowadzenie warsztatów ramach doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych 
-  montaż, aranżacja wystaw: wystawa pokonkursowa konkursu im. T. Makowskiego, wystawa wyróżnionych prac dyplomowych  
   w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 
-  montaż, aranżacja wystaw szkolnych 
-  obsługa informatyczna Sali 210 
-  projekt szaty graficznej – Targi Edukacyjne 
 

Grażyna Olczyk 
1. Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów wstępnych dla kandydatów do Liceum Plastycznego. ( cały rok ) 
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych rozwijających zainteresowania, poszukujących własnych rozwiązań  
plastycznych, własnej ekspresji i drogi twórczej.( cały rok ) 



3. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozwalających na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów słabych.( cały rok ) 
4. Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja 12 ( maj 2018 r. ) 
Zorganizowanie wystawy prac uczniów ZPSP w MOK w Piotrkowie Trybunalskim 
w ramach nawiązanej współpracy.( kwiecień - maj ), Wystawa została zorganizowana w celu promocji Szkoły  
oraz działań w ramach Doradztwa Zawodowego. 
 
 
Żaneta Widera - Kondraciuk  
 - prowadzenie dwóch Projektów Edukacyjnych wraz z nauczycielem Agnieszką Sowińska -   Człowiek sukcesu oraz, 
Szkolną wytwórnie teatralno filmową . Utrzymujemy wraz z nauczycielem P. Sowińską kontakt z Akademia Filmowa w Łodzi gdzie 
 patronat objął Prof. Grzegorz Małecki. 
- prowadzanie warsztatów na drzwi otwarte szkoły. 
-  projektowałam plakat i zaproszenia na wystawę w ASP. 
-  uczestnictwo w komisji na pokazie mody na Dzień Patrona. 
-  zapraszałam wybitnych gości do naszej szkoły, w tym semestrze Prof. Grzegorza Kalinowskiego wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych  
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Prof. Grzegorza Małeckiego wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera  
-  moje uczennice zdobyły w konkursie Makowskiego -pierwsze miejsce Aleksandra pieniążek,  
wyróżnienie -  Patrycja Szkup. 
 
Agnieszka Sowińska 
I - organizacja wyjścia całej Szkoły na film Twój Vincent  połączony z wykładem na temat twórczości van Gogha w Cinema City 
II - organizacja wycieczki dla wszystkich klas na wystawę Fridy Kahlo w Poznaniu 
III - dodatkowe zajęcia przygotowujące do: Konkursu Wiedzy o Sztuce dla Gimnazjów Olimpiady z Historii Sztuki (klasy licealne) 
egzaminu dyplomowego i matury 
IV -   przeprowadzenie szkolnych eliminacji Olimpiady Artystycznej. Sekcja Historii Sztuki. 
        temat: Olimpiada Artystyczna. Sekcja Historii Sztuki 
 
-  organizacja EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Z HISTORII SZTUKI 
-  przygotowanie uczniów klas pierwszych do Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły. 



-  przeprowadzenie testu w ramach tego konkursu, sprawdzenie, wyłonienie zwycięzców, przygotowanie dyplomów i nagród 
- przygotowanie uczniów do Konkursu MAKO DESIGN (na projekt stroju inspirowanego twórczością Patrona Szkoły),  
wraz z Panią Lilianą Gałązką.  
-  zorganizowanie pokazu mody tych strojów w ramach DNIA PATRONA SZKOŁY (15.06.2018). Wyłonienie zwycięzców. 
 
-  we współpracy z P. Żanetą Widerą-Kondraciuk: Projekt : Szkolna Wytwórnia Teatralno-Filmowa im. A. Hitchcocka Vertigo 
Rozpoczęty projekt - Konkurs na napisanie dramatu teatralnego i scenariusza filmu inspirowanego twórczością Alfreda Hitchcocka 
odbyło się szkolenie dla zainteresowanych uczniów z Panem Profesorem Grzegorzem Małeckim (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi), 
scenariusze uczniów są w trakcie oceniania przez Pana Profesora Grzegorza Małeckiego 
 
-  we współpracy z P. Żanetą Widerą-Kondraciuk: Projekt SKAZANI NA SUKCES - cykl spotkań z wybitnymi postaciami świata kultury – 
w 2 semestrze 2017/18 zorganizowane zostało spotkanie z Panem Grzegorzem Kalinowskim, wykładowcą ASP w Łodzi,  
specjalistą ds. technologii malarstwa 
 
 
Tatiana Kamińska 
- współpraca przy realizacji prac dyplomowych : 
Klaudia Kruczyńska klasa IV a LP,  Magdalena Alex  klasa V OSSP, Valeria Mameli klasa V OSSP,  Jakub Każmierczak klasa V OSSp 
wszyscy na obronie uzyskali ocenę -  celujący 
- prowadzenie cotygodniowych zajęć dodatkowych 
- prowadzenie warsztatów w ramach doradztwa zawodowego 
- przygotowanie ceramicznych listków na święto zmarłych 
- przygotowanie gadżetów na Targi edukacyjne 
- współpraca z AHE wydziałem tańca: -  projekty rzeźb tancerz 
- uczestnictwo w warsztatach tanecznych- rysowaniepostaci w ruchu 
- współpraca z Centrum Kultury Młodych  , projekty i realizacja razem z uczniami klasy IIa LP   statuetek dla „ kobiet niezwykłych” 
- przygotowanie statuetki „ Złotego Dzioba” 
- przygotowanie dekoracji Bożonarodzeniowych razem z innymi nauczycielami/ Haliną Chrapowicką, Jolantą Mastalerz, Agnieszką Wesołowską 
- sobotnie ceramiczne warsztaty „ Prezentownia” w grudniu 



Anna Czekay 
-Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce Wolność= Niepodległość- kl. III b, gr.II, projektowanie multimedialne,  
9  uczennic. 
- X edycja Konkursu im. T. Makowskiego- do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się: uczennice z  - kl.IVa, gr.II, IV a,gr.II, wyróżnienie 
otrzymała uczennica z  kl. III b, gr.I. 
- Finał na szczeblu szkolnym Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby w Katowicach uczennica. III b, gr.I. 
- Oprawa scenograficzna, kostiumy i charakteryzacja uroczystości pożegnania maturzystów Ostatni Dzwonek. 
- Prowadzenie praktycznych konsultacji dla kandydatów do LP oraz uczniów uzdolnionych i słabszych. 
- Organizacja Drzwi Otwartych Szkoły- koordynacja. Warsztaty z malarstwa - Martwa natura w stylu Cezannea. 
- Współorganizacja Dnia Nauczyciela- Ślubowanie klas pierwszych. 
- Realizacja zadań związanych z promocją szkoły: rozwożenie plakatów i ulotek. 
- Współpraca z Bursą Szkół Artystycznych, ul. Rybna. 
- Organizacja i opieka podczas wycieczki klas projektowania ubioru na Międzynarodowe Targi Tkanin i Dodatków FAST TEXTILE  
w Nadarzynie. 
- Organizacja, opieka i opieka artystyczna pleneru rysunkowo- malarskiego w Nieborowie. 
 
Tomasz Ciechanowski 
Działania dydaktyczne i podejmowane inicjatywy w semestrze II w roku szkolnym 2017/2018  prowadzone przez Tomasza Ciechanowskiego w 
ramach zajęć - Pracowni Podstaw Projektowania,  
Pracowni Specjalności Artystycznej oraz Pracowni Podstaw Fotografii i Filmu. 
Wystawy :     
-  Wystawa Szkolna - Piotrków Trybunalski - prezentacja pracowni podstaw fotografii i filmu         
-  Wystawa fotografii ŚWIAT COCO CHANEL - Alliance Francaise - prezentacja pracowni podstaw fotografii i filmu                          
-  Wystawa fotografii ŚWIAT COCO CHANEL - Galeria PARTnER /holl szkolny /- prezentacja pracowni podstaw fotografii i filmu                                           
-  Wystawy pracowni w ramach dni otwartych szkoły : 
-  MAŁA CZARNA - wystawa prac- kompozycji klas 1a i 1b gr.2 

-  Wystawa prac fotograficznych - klas 3a gr.2 i 3b gr. 2-  Wystawa kompozycji przestrzennych - klasy 4a OSSP gr.2 

-  Stałe wystawy i prezentacje prac realizawanych na zajęciach dydaktycznych / hole szkolne parter , pierwsze i drugie piętro./ 
Inne : 



-   Przygotowanie i współrealizacja stoiska targowego i prezentacji szkoły w ramach Targów Edukacyjnych 2018. 
-  Organizacja Galerii Fotografii PARTnER / holl szkolny - parter / 
-  Organizacja Pracownii Fotografii w sali 209 

-  Współudział w projektowaniu statuetki - Ambasador Łódzkiego Plastyka 

-  Udział w dokumentowaniu wydarzeń szkolnych 

-  Uczestnictwo w obradach Rady Artystycznej Szkoły. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


