OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/15

Stypendium Prezesa Rady Ministrów bardzo wysokie wyniki w nauce na rok szkolny
2014/15, otrzymały uczennice Barbara Jakubiak /kl. VI a/ i Joanna Ciosek /kl. III L/.
We wrześniu w XVIII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim dla
najzdolniejszych uczniów klas starszych Liceów Plastycznych w Rychwale organizowanym
przez ZSP w Kole uczestniczyła Ewelina Sokołowska z klasy VI a.
Patrycja Żyża i Marcin Białowąs z kl. III L/1 uczestniczyli na przełomie września i
października w I Ogólnopolskim Plenerze Projektowym dla uczniów LP w Skokach,
zorganizowanym przez LP w Poznaniu.
Wystawy poplenerowe odbyły się w Teatrze Polskim /kl. VI a i IV L/ i w holu szkoły
/kl. V a i III L/. Były podsumowaniem pracy uczniów i nauczycieli na plenerach, które po
raz pierwszy przeprowadziliśmy w maju 2014 r.
Pokłosiem wystawy poplenerowej była kolejna wystawa w foyer teatru, tym razem
złożona z prac zrealizowanych specjalnie na tę okoliczność oraz wybranych z archiwum
szkoły pt. „Karnawał i Teatr”. Finisaż odbył się 17 lutego 2015 r.
Na corocznym przeglądzie z rysunku, malarstwa i rzeźby dla klasy V OSSP i III LP
w Katowicach reprezentowały szkołę: z rysunku – Sylwia Wilczyńska z kl. III L, z
malarstwa – Jagoda Czarnowska i z rzeźby - Marlena Maczuga z klasy V A. Ostatecznie
jako szkoła zajęliśmy
4 miejsce na 14 szkół z punktacją 67,8 /najwyższą lokatę miało ZSP w Katowicach: 75,8,
przed nami była jeszcze szkoła w Bielsku-Białej i Zduńskiej Woli/. Indywidualnie najwyższy
wynik osiągnęła Sylwia Wilczyńska z 10 miejscem na 41 uczestników przeglądu.
W marcu, już tradycyjnie zorganizowaliśmy wesołe przejście do Rynku z okazji
pierwszego dnia wiosny, pt „ŻYWE OBRAZY”. Wybrane grono uczniów jak zwykle
oryginalnie i kolorowo ubranych, pod opieką nauczycieli rozweselali mieszkańców
naszego miasta .
W maju i czerwcu nasi uczniowie kilkakrotnie odwiedzali wrocławską ASP, oglądali
pracownie, przeglądy oraz uczestniczyli w warsztatach podczas VIII Festiwalu Wysokich
Temperatur.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali statuetki i dyplomy do kolejnej
edycji konkursu Szkolny Nobel Wrocław 2015.
Statuetki zrealizowaliśmy również do III edycji wrocławskiego konkursu „MÓJ
PIERWSZY BIZNES PRZED DWUDZIESTKĄ”.
W czerwcu uczniowie klasy II L pod kierunkiem Pani Agnieszki Traczyńskiej na
prośbę TVP Oddział we Wrocławiu wykonali dwa duże malarstwa pejzażowe na finał
imprezy „MOGIŁĘ DZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Stypendium Prezesa Rady Ministrów bardzo wysokie wyniki w nauce otrzymały
uczennice Andżelika Iżykowska /kl.III L/ i Jagoda Czarnowska /kl.VI a/. Z kolei za wyniki i
osiągnięcia artystyczne stypendium miejskie z rąk Prezydenta Wrocławia odebrali
uczniowie i absolwenci szkoły: Anna Kobędza /V a/, Patrycja Żyża , Joanna Ciosek,
Justyna Rożek /IV L/, Klaudia Krawczyk, Aleksandra Jędrzejczak /III L/, Nikol Górecka /IV
a/ i Kamil Dobrowolski. Po raz pierwszy chyba w historii szkoły stypendium za osiągnięcia
artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Joanna Ciosek.
We wrześniu w Teatrze Polskim odbył się wernisaż prac plenerowych uczniów pt.
„Włochy,
Bałtyk i Biskupin”. Zaprezentowaliśmy obrazy olejne i akrylowe.
Również we wrześniu, w XXIII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim dla
najzdolniejszych uczniów klas starszych Liceów Plastycznych organizowanym w
Kazimierzu Biskupim uczestniczyła z powodzeniem Jagoda Czarnowska z klasy VI a.
W narodowym czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa, w Ogrodzie Botanicznym
uczestniczyła grupa uczniów z klas III L i II L pod opieką Pani A. Traczyńskiej.
Z kolei uczniowie klasy IL z p. Anna Płotnicką i p. P. Sobolewskim wzięli udział w
warsztatach plastycznych zorganizowanych przez ASP i związanych z Think Tank Lab
Triennale.
Uczniowie różnych klas brali również udział w lekcjach muzealnych w Pałacu
Królewskim związanych z wystawą Malarstwa Polskiego. Oglądali również inne wystawy
na terenie miasta. Takich wyjść w tym roku było szczególnie dużo w związku z tym,że
Wrocław był w 2016 roku Europejską Stolicą Kultury i zależało nam, aby nasza młodzież
nie tylko poczuła niecodzienną atmosferę tego wydarzenia ale również się w nią wpisała.
Klasy III L i I L pod kierownictwem p. A. Traczyńskiej wziął udział w działaniach
plastycznych na terenie ZOO w związku z otwarciem Afrykarium i Oceanarium.
Wzięliśmy udział w kolejnej edycji gry miejskiej związanej z utylizacją
elektrośmieci. . Uczniowie pod okiem p. J. Kaweckiej-Gierko i p. G. Nowaka stworzyli
instalację związana z zagadnieniami gry na dziedzińcu szkoły, która była jednocześnie
jednym z przystanków gry. Grupa uczniów z p. K. Rogulą wzięła udział w grze.
Pani G. Taczyńska podjęła się przygotowania grupy swoich uczniów do przeglądu w
ramach międzynarodowego programu kreatywności Destination Imagination „Oczyma
Wyobraźni”, którego finał nastąpił w czerwcu we Wrocławiu. Nasza ekipa żywo wpisała się
w tę ciągle rozwijającą się imprezę.
Wernisaż prac klasy V a i II L, które powstały na plenerze w Jakuszycach i Rzeczce
zostały zaprezentowane w holu OSM przy ul. Piłsudskiego.
Na corocznym przeglądzie z rysunku, malarstwa i rzeźby w Katowicach nasza
reprezentacja zajęła 6 miejsce, uczennica Oliwia Kmiecik zajęła 12 miejsce na 42
uczestników przeglądu.

Podczas Dnia Otwartego Szkoły, gdzie zostały zaprezentowane m. in. prace dyplomowe
zrealizowane w tym roku szkolnym, został rozstrzygnięty również konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży pt. „Moja wymarzona podróż”.
W konkursach plastycznych wielu uczniów zdobyło nagrody i wyróżnienia. Między innymi
w konkursie „Ikony popkultury” nagrodę zdobyła Julia Krzemińska a wyróżnienie Martyna
Wala.
W ogólnopolskim przeglądzie i konkursie na małą formę filmową „Digitalia” wyróżnienia
zdobyły Weronika Mieczkowska i Jagoda Czarnowska.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo wysokie wyniki w nauce otrzymały
uczennice Agata Patejuk /kl.IV L/ i Katarzyna Świnder /kl.V a/. Z kolei za wyniki i
osiągnięcia artystyczne stypendium miejskie z rąk Prezydenta Wrocławia odebrały
uczennice: Nikol Górecka V a,
Oliwia Kmiecik VI a, Antonina Karnicka III L, Hanna Stanisławska II L, Martyna Wala IV L.
Mamy również w szkole stypendystki Samorządu Wrocławia : Hannę Stanisławską II L i
Wiktorię Wójcik III L.
We wrześniu na plener wyjechały klasa II L pod opieką I. Kołowrotkiewicz,
Damiana Olendra i Agnieszki Traczyńskiej i klasa IV a z J. Żemojtelem, Jadwigą
Wachsmann i Ewą Śliwińską-Orzeszyną. Wyjazd wypadł bardzo dobrze. Pogoda sprzyjała
malowaniu w górskich krajobrazach. Wystawy poplenerowe odbyły się w holu szkoły, ale
obrazy na pewno zostaną jeszcze wyeksponowane podczas zaplanowanych ekspozycji
jubileuszowych.
Również we wrześniu, w XXIV Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim dla
najzdolniejszych uczniów klas starszych Liceów Plastycznych organizowanym w
Kazimierzu Biskupim przez LP w Kole uczestniczyła Joanna Wójtowicz z klasy IV L.
W dniach 21-22.09.2016 pan Paweł Sobolewski z trójką uczniów z klasy III L wzięli
udział w Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego dla Szkół
Plastycznych w ZSP w Częstochowie. Seminarium dotyczyło aktywizujących metod w
kształceniu plastycznym.
Pieniądze przeznaczone dla uczniów w ramach akcji UM Wrocławia „Szkoła w
mieście” wykorzystaliśmy do maksimum wychodząc z młodzież na wszelkie wystawy i inne
wydarzenia kulturalne. Między innymi uczniowie obejrzeli wystawy w Muzeum
Narodowym, Pawilonie 4 Kopuł, Muzeum Archeologicznym, Pałacu Królewskim,
Hydropolis, Panoramie Racławickiej , Narodowym Forum Muzyki i innych. Mamy nadzieję,
że i w tym roku znajdą się fundusze, aby kontynuować tę pożyteczną akcję.
W ramach działań na rzecz Europejskiej Stolicy Kultury uczniowie uczestniczyli w
warsztatach plastycznych związanych z typografią, liternictwem i tworzeniem książki .
Młodzież klas licealnych uczestniczyła w spotkaniach z dydaktykami wyższych
uczelni wrocławskich /ASP i PW/, w ten sposób łatwiej im będzie podjąć decyzję o
dalszym profilu kształcenia.

W tym roku szkolnym prace dyplomowe będą związane z jubileuszem 70 – lecia
Liceum Plastycznego.
Uczniowie na bieżąco biorą udział w konkursach plastycznych o różnym
charakterze i zasięgu. Do tej pory w rozstrzygniętych konkursach uczniowie nasi otrzymali
kilka nagród i wiele wyróżnień. W konkursie o międzynarodowym już zasięgu „Pamiętajmy
o ogrodach” organizowanym przez Prywatne LP w Płocku wyróżnienie w dziedzinie
rysunku otrzymała Aleksandra Kaczmarek z kl. III L /prow. I. Wawrzyniak/, a do wystawy
pokonkursowej zakwalifikowały się prace 15 uczniów z klas: IV L, III L, II L i IV a.
W konkursie „4 żywioły natury” zorganizowanym przez MDK „Śródmieście” nagrody
zdobyli uczniowie: Pamela Ludziak /fotografia/, Zuzanna Pruchnicka i, Zuzanna Katrycz i
Joanna Pawlaczyk /malarstwo/, wyróżnienia otrzymali: Stanisław Koziarz /rzeźba/, Kinga
Hyrlicka
/rysunek/, oraz 12 uczniów w dziedzinie malarstwa.
3 lutego oficjalnie rozpoczniemy obchody 70- lecia powstania Liceum Plastycznego.
Odbędzie się wernisaż prac plastycznych stworzonych przez uczniów w pracowniach
artystycznych w ostatnim 10-leciu.

