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

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

I miejsce Natalii Godyńskiej

na IV Biennale Medalierstwa
W dniach 23 – 30 września miało miejsce IV
Biennale Medalierstwa w PLSP w Warszawie,
zorganizowane
jednocześnie

jako warsztaty będące
finałem
dwuetapowego

ogólnopolskiego konkursu medalierskiego
dla uczniów liceów plastycznych.
fot. nagrodzona praca N. Godyńskiej

Naszą szkołę reprezentowały absolwentki: Natalia Godyńska i
Wiktoria Marucha, które zakwalifikowano poprzez wybór ich prac
podczas I etapu konkursu w kwietniu bieżącego roku, a one były
wówczas jeszcze uczennicami kl. IV a.

Medale, które brały udział w konkursie przygotowane zostały
pod kierunkiem nauczycielki rzeźby pani Agnieszki Kasprzak.
Zostały zaprojektowane i wykonane najpierw w plastelinie,
następnie formy negatywowe – w silikonie, a na koniec pozytywy
gipsowe awersów i rewersów – w gipsie ceramicznym.
W czasie pięciu dni warsztatów uczniowie z sześciu szkół
plastycznych wykonali medale – awersy i rewersy z liternictwem
w plastelinie na temat “Piękno i sport”.
Ostatniego dnia Jury konkursowe przyznało nagrody uczestnikom.
Nasza absolwentka Natalia Godyńska otrzymała nagrodę za I
miejsce.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!
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Rocznica
agresji
Związku
Radzieckiego na Polskę –
spotkanie
z
Panem
mjr
Bogdanem Walasem
W ramach obchodów 83. rocznicy agresji
Związku Radzieckiego na Polskę w siedzibie
szkoły odbyło się spotkanie ze świadkiem
historii – Panem mjr Bogdanem Walasem.

Zaproszony gość przedstawił zebranym przyczynę, przebieg oraz
skutki napaści ZSRR na Polskę z rozszerzeniem wątku o czasy
okupacji sowieckiej.
W swoim wystąpieniu Pan Bogdan Walas podzielił się z młodzieżą

osobistymi wspomnieniami dotyczącymi losów rodzinnych i
własnego
zaangażowania
w
struktury
podziemia
niepodległościowego.
Mjr Bogdan Walas (ur. 1924) – od 1943 r. żołnierz Armii
Krajowej, uczestnik „Akcji 12 karabinów”; aresztowany przez
Gestapo, więzień Zamku Lubelskiego oraz niemieckiego obozu
karnego i KL Majdanek; działacz społeczny.

Fot. Julia Gawłowska (kl. 3B)
Opis alternatywny galerii – link do pliku .pdf 99 KB

II miejsce Zuzanny Kasperek

W czerwcu 2022 r. w Bibliotece Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetii w Chełmie odbyło
się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego „Najciekawsze
Doświadczenie
Przyrodnicze”
zorganizowanego w roku szkolnym 2021/2022
przez ośrodek LSCDN oddział Chełm.
Zuzanna Kasperek, uczennica klasy II A uzyskała w powyższym
konkursie II miejsce wykonując film animowany dotyczący
doświadczenia zatytułowanego „Chemiczne Światła Drogowe”
ukazując przebieg i odwracalność reakcji utleniania i
redukcji. Opiekunem merytorycznym był pan Tomasz
Banaszkiewicz.

Uczniowie ZSP w projekcie
„Młodzi Kreatywni”

W dniu 27 maja 2002 w siedzibie drukarni
Akapit w Lublinie odbyło się podsumowanie
i
wręczenie nagród w ramach projektu
„Młodzi Kreatywni”.

W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Fundację Movere wzięli
udział uczniowie klasy 3b ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie.
Zaprojektowali
oni znaki graficzne dla Stowarzyszenia
Inicjatyw Progressus.
Celem projektu było upowszechnianie wś
ró
d młodzież
y wiedzy z
zakresu przedsiębiorczości i kompetencji miękkich potrzebnych
na rynku pracy;
podniesienie kompetencji branżowych
młodzieży; umożliwienie kontaktu młodzieży z biznesem i
środowiskiem NGO; przeprowadzenie konkursu dla młodzieży.
W wyniku przeprowadzonego konkursu jury wyłoniło zwycięskie
zespoły:
I miejsce : Martyna Ozimek, Anna Tiemann
II miejsce: Zuzanna Dul, Malwina Głowacka
III miejsce: Małgorzata Jaskólska, Wiktor Grygiel
Nauczycielami koordynującymi projekt z ramienia szkoły byli:
Ryszard Paluch i Anna Świerbutowicz –Kawalec.

Opis alternatywny galerii – link do pliku .pdf 95 KB

Wyróżnienie
Meresty

dla

Zuzanny

Miło nam poinformować, że Zuzanna Meresta,
uczennica klasy 2b uzyskała wyróżnienie w XIV
Ogólnopolskim Plenerze Malarskim
“Zamość
Perła Renesansu” w czerwcu 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy!
Link do artykułu o konkursie na stronie PLSP w Zamościu

„Spojrzenia” – wystawa

Zapraszamy
serdecznie
Dyrekcję,
Nauczycieli
oraz
Uczniów
Liceum
Plastycznego na wystawę prac Studentek
Katedry Intermediów UMCS pod opieką
Jarosława Koziary pt. „Spojrzenia” w
Kiosku ze Sztuką w DDK Węglin dnia 13
czerwca 2022 o godzinie 17:00.

Więcej informacji pod linkiem:
https://ddkweglin.pl/kalendarz/spojrzeni/

Udział Wiktorii Michnowicz w
konkursie plastycznym

