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Informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług
e-administracji – gov.pl niniejsza strona zaprzestaje
publikacji nowych treści.
Od dnia 3 stycznia 2023 r. wszystkie aktualne informacje
związane z funkcjonowaniem Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
publikowane są na nowej stronie na portalu gov.pl. pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/plastyklublin
Niektóre linki w menu i w panelu bocznym starej witryny
przekierowują na portal gov.pl.
Dotychczasowa strona szkoły ma wyłącznie charakter archiwalny.

Jerzy Zyśko
Dodano nowy biogram w Galerii
Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Nauczycieli

Jerzy Zyśko jest malarzem, autorem obiektów i instalacji
artystycznych, grafik, rysunków, prac site-specific i rzeźb. W
latach 1993-97 był nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk

Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Czytaj
dalej na stronie – Galeria Nauczycieli Lubelskiej Szkoły
Plastycznej→

Przeglądy
z
przedmiotów
artystyczno-zawodowych
w
pierwszym
semestrze
roku
szkolnego 2022/23
Harmonogram przeglądów w klasach I-IV (aktualizacja
20.12.2022) –
link do pliku .pdf 472 KB

Z
okazji
Świąt
Narodzenia 2022

autor projektu: Kaja Pawlik

Bożego

autor szopki: sekcja
snycerska

Karta świąteczna z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia 2020 (dostępny WCAG 2.0) – link do pliku .pdf 3 MB

Konkurs czytelniczy „Polecam
– Przeczytaj” XII 2022 –
zwycięska recenzja
Miło jest nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2022
roku jury konkursu czytelniczego „Polecam –
Przeczytaj” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przyznało
nagrodę Annie Talacha z klasy 1B za recenzję
książki Benjamina Alire Saenz pt. „Inne zasady
lata”.
Anna Talacha, recenzja – link do pliku .pdf 188 KB
Stowarzyszenie Lubelski Plastyk ufundowało nagrodę w wysokości
200 zł.
Serdecznie gratulujemy
uczestnikom.

laureatce

i

dziękujemy

wszystkim

Biblioteka PLSP w Lublinie przypomina, że
„Polecam – Przeczytaj” ma formułę
cyklicznego konkursu miesięcznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w
kolejnych edycjach konkursu. Czekamy na Wasze prace w szkolnej
bibliotece.
Więcej na temat konkursu można przeczytać w artykule na

stronie PLSP w Lublinie – link.

Sukces uczennic z PLSP w
konkursie wiedzy o Francji
W dniu 12 grudnia odbyła się już XVI edycja
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji, który po
raz kolejny został objęty honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Lublin.

Niezwykle miło nam poinformować, iż trzecie miejsce zajęła
reprezentacja Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.
Cypriana Kamila Norwida w składzie Olga Kucharska, Jagoda
Pawluk oraz Anna Tiemann, uczennice klasy 4b (przygotowanie p.
Agnieszka Drzewiecka) plasując się na podium tuż za drużynami
z II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego.
Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach:
szkoły podstawowe oraz liceum, a poszczególne
placówki
reprezentowały
trzyosobowe
drużyny. Celem konkursu jest pogłębianie
zainteresowania uczniów kulturą i cywilizacją
Francji.
Pytania konkursowe obejmują m.in. zagadnienia z
zakresu geografii, historii, kultury tego pięknego kraju.
Nieodzowna okazuje się również wiedza na temat współczesnej

Francji: życie polityczne, film, sport, muzyka…
Należy zaznaczyć, że konkurs przeprowadzany
jest na bardzo wysokim poziomie, a uczestnicy
muszą wykazać się szeroką wiedzą w zakresie
proponowanej tematyki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Mamy nadzieję, iż nasi uczniowie będą kontynuować swoją
przygodę z językiem francuskim.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego ProfEurope – Lublin,
XXIX LO im. cc mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w
Lublinie,
XXX LO im. ks. J. Twardowskiego w Lublinie.
Partnerzy konkursu:
Alliance Française Lublin,
Wydział Filologiczny, Instytut
Literaturoznastwa, Romanistyka UMCS.

Językoznastwa

i

Fundatorzy nagród:
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française,
Stowarzyszenie Nauczycieli języka francuskiego ProfEurope Lublin,
Wydawnictwo Hachette,
XXX LO w Lublinie.

Opracowanie: A. Drzewiecka

„Mikołajkowy
mecz”
–
uczniowie kontra nauczyciele
06.12.2022

Opis alternatywny galerii – link do pliku .pdf 107 KB

Ogólnopolski
konkurs
dla
młodzieży „Zwyczajni krewni o
losach niecodziennych”
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lubelski Plastyk
przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila
Norwida w Lublinie, z siedzibą przy ul. Muzycznej 10 A w
Lublinie.
Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w terminie
do dn. 9 grudnia 2022 r.
(piątek). Liczy się data stempla
pocztowego.
Regulamin konkursu i załączniki – link do pliku .pdf 373 KB
Regulamin konkursu i załączniki – link do pliku .docx 37 KB

II
Ogólnopolski
Konkurs
Poetycki w Stylu Norwidowskim
Człowiek
Protokół z posiedzenia jury II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w
Stylu Norwidowskim „Człowiek” – link do
pliku .pdf 55 KB (niedostępny WCAG 2.0)

Wersja alternatywna dostępna cyfrowo ww dokumentu
pliku .pdf 284 KB

– link do

Planowane podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród 2
lutego 2023 r.
Zaproszenie do udziału w konkursie – link do pliku .pdf 231 KB
Regulamin i załączniki – link do pliku .pdf 257 KB
Regulamin i załączniki – – link do pliku .docx 30 KB

