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miło

poinformować

o

Rady Ministrów na rok
przyznanym Marcelinie

Stasiak, uczennicy klasy 3A Zespołu Szkół
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w
Lublinie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka w dniu 10 stycznia 2020 roku
wręczył dyplomy stypendystom podczas uroczystości w Sali
Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy
ulicy Spokojnej 4.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Orszak Trzech Króli 2020 w
Lublinie

„Cuda, cuda ogłaszają” – takie hasło
towarzyszyło tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli
w Lublinie. W poniedziałek, 6 stycznia 2020 roku
odbyła się dziewiąta edycja tego religijnego
wydarzenia w naszym mieście, w którym
uczestniczyli, między innymi uczniowie i
nauczycieli z Zespołu Szkół Plastycznych im.
Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
Tomasz Krasowski (nauczyciel wf w ZSP w Lublinie) z gwiazdą betlejemską wykonaną
przez ZSP w Lublinie

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 na Placu Zamkowym w
Lublinie. W tym roku przemarsz przebiegł ulicami: Al.
Tysiąclecia,
Lubartowską,
Świętoduską,
Krakowskim
Przedmieściem i Królewską do placu przed Archikatedrą św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. O godz. 13.00 w
świątyni odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem abpa
Stanisława Budzika, po której nastąpiło
wspólne kolędowanie.

Procesję

uświetniły

rekwizyty

wykonane

przez

uczniów

i

nauczycieli ZSP w Lublinie, między innymi: gwiazda
betlejemska, ogromny czwarty król, wielka kadzielnica, mury
Jerycha, chorągwie.
Kadzielnica wykonana przez ZSP w Lublinie

Tegoroczny Orszak w Lublinie po raz pierwszy przygotowało
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Orszak Trzech Króli w Lublinie zainaugurowano
w 2012 roku. Pomysłodawcą lubelskich obchodów
był abp Stanisław Budzik. Pierwszy Orszak
wyruszył z Placu Litewskiego, a kolejne
zaczynały się zwykle na Placu Zamkowym. Z
racji na trudne warunki atmosferyczne w 2018
roku trasa została skrócona i Orszak rozpoczął
się od Bramy Krakowskiej. W roku 2019 roku
uczestnicy zebrali się przy choince i szopce na lubelskim
deptaku. Organizatorem dotychczasowych Orszaków w Lublinie był
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej.
Od lewej: Katarzyna Kowalczyk, Emilia Fajt, Iga Giżewska (uczennice ZSP w Lublinie)

Orszak Trzech Króli w Lublinie
tekst: Elżbieta Marut-Kargul
Bibliografia

1.

Orszak Trzech Króli 2020 w Lublinie [W:] archidiecezjalubelska.pl [on-line].
[dostęp

2020.01.07]

https://archidiecezjalubelska.pl/blog/orszak-trzech-kroli-2020-w-lublinie/

2.

Fot., Jurkowski Artur, Trzej Królowie przeszli ulicami Lublina. Towarzyszyły
im tysiące mieszkańców Lublina [W:] kurierlubelski.pl [on-line]. [dostęp
2020.01.07]
https://kurierlubelski.pl/trzej-krolowie-przeszli-ulicami-lublina-towarzyszy
ly-im-tysiace-mieszkancow-lublina/ar/c1-14697793

Stypendium
Marszałka
Weroniki Grochal

dla

Miło nam poinformować, że Weronika Grochal,
uczennica klasy przedmaturalnej OSSP w Zespole
Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida
w Lublinie otrzymała stypendium w ramach
programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.
W dniu 11 grudnia 2019 roku w Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów, listów gratulacyjnych,
część artystyczna oraz poczęstunek.
Weronice serdecznie gratulujemy sukcesu!
Program
stypendialny
„Lubelska
kuźnia
talentów
2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j.
obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w
zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj.
lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym
2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla
dorosłych).

E.K.

Moda
na
sukces
Janikowskiej

Klaudii

Uczennica klasy 4A Klaudia Janikowska
(specjalizacja tkanina artystyczna) w
listopadzie bieżącego roku została
finalistką dwóch konkursów modowych:
MasterSzew oraz Modna logika.
W konkursie MasterSzew, którego finał odbył się między 20, a
22 listopada podczas Międzynarodowych Targów
Tekstylnych Fast Textile na PTAK Warsaw Expo
obowiązywał podział na dwie grupy: grupę hobbistów
i profesjonalistów. Zadaniem finalistów było
stworzenie w przeciągu sześciu godzin stroju na
bazie wykroju oraz materiałów otrzymanych od
organizatora. Warto dodać, że większość
materiałów, z których zostały wykonane stroje pochodziło od
Celebrity2use. Zrealizowane stroje konkursowe zostaną
przekazane na aukcję na cele dobroczynne.
Finał drugiego konkursu, Modna logika, którego zadaniem było
stworzenie
kolekcji
inspirowanej
twórczością
holenderskiego
artysty
Maurits’a Escher’a, odbył się 29 listopada
w Centrum Promocji Mody przy ASP w Łodzi.
W tym konkursie Klaudia otrzymała
wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną w
swojej grupie wiekowej za stworzone stylizacje.

Kolekcja Klaudii w duchu twórczości Mauritsa Cornelisa
Escher’a, łączy geometryczne kształty i prostotę z nutą
fantazji. Na pierwszy rzut oka biało-czarne elementy wydają
się płaskimi, pojedynczymi kształtami, jednak po
dokładniejszym przyjrzeniu się można dostrzec, że większe
elementy stworzone są z mniejszych tworzących razem układ
geometryczny. Tiul przeplatany wełną scala poszczególne
elementy tworząc relief. To, co oczywiste i proste staje się w
ten sposób bardziej skomplikowane, tak jak twórczość Mauritsa
Cornelisa Escher’a. Na pierwszy rzut oka
artysta wydaje się przedstawiać coś
zwyczajnego, ale po chwili dociera do nas,
że kryje się tam coś bardziej niezwykłego
i nieoczywistego. Odwołując się do technik
graficznych, kolorystyka kolekcji jest w
barwach achromatycznych – biel i czerń. Do uszycia
poszczególnych ubrań wykorzystano głównie materiały z
recyklingu. Każdy strój jest dodatkowo uzupełniony biżuterią i
odpowiednią torebką, co stwarza integralną całość.

Logo
Magdaleny
nagrodzone

Wasil

2 grudnia 2019 roku, w poniedziałek w
Kurii Biskupiej w Lublinie odbyła się
uroczystość wręczenia nagrody Magdalenie
Wasil, uczennicy 2B PLSP w Lublinie, która
uzyskała II nagrodę w konkursie
plastycznym

na

logo

III

Synodu

Archidiecezji Lubelskiej.
Od lewej: x. abp Stanisław Budzik, Magdalena Wasil, x. dr Ryszard Podpora

Nagrodę wręczył metropolita lubelski, ks. arcybiskup Stanisław
Budzik w asyście ks. dr Ryszarda Podpory, dyrektora Wydziału
Duszpasterstwa Archidiecezji Lubelskiej. Magdzie towarzyszyli
rodzice, Krzysztof Dąbek – dyrektor ZSP Lublinie i nauczyciel
prowadzący Ryszard Paluch. Gratulujemy.
Waldemar Dziaczkowski

Podziękowanie dla ZSP

Sukcesy naszych uczniów
konkursie fotograficznym

w

Dnia 15 listopada 2019 roku jury dokonało
wyboru najciekawszych prac nadesłanych na
XII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
„Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej
fotografii”
zorganizowany
przez
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie. Wśród
nagrodzonych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
W kategorii 17-19 lat Marcin Lisowski (6b OSSP) zdobył drugą
nagrodę oraz Maja Jaremek (3b PLSP) i Jakub Ziółkowski (3b
PLSP) otrzymali wyróżnienia. W kategorii 15-16 lat praca
Wiktorii Matysiewicz (2b PLSP) została wyróżniona.

Lisowski M.

Jaremek M.

Ziółkowski
J.

Matysiewicz
W.

Do wystawy pokonkursowej zostały także zakwalifikowane prace
następujących uczniów ZSP: Gabriela Gaworska (2b PLSP),
Aleksandra Gospodarek (3b PLSP), Marcelina Trojnar (6b OSSP),
Julia Pardus (3b PLSP), Gabriela Śrótwa, Estera Kazana (2b

PLSP), Magdalena Szubartowska (2b PLSP).
Młodzież do konkursu przygotowywała Małgorzata KierczukMacieszko, nauczyciel fotografii artystycznej oraz podstaw
fotografii i filmu w ZSP w Lublinie.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14 grudnia
2019 roku (sobota), o godzinie 12:00 w Dzielnicowym Domu
Kultury „Bronowice” w Lublinie, ul. Krańcowa 106.
Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów.
E.K.

Szkoła pamięta!
W imieniu Ministra Edukacji Narodowej
Dariusza Piontkowskiego Zespół Szkół
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w
Lublinie otrzymał podziękowanie za
włączenie się do akcji MEN „Szkoła
pamięta”. Kulminacja działań przypadła na
25 października 2019 roku. Celem inicjatywy było zwrócenie
uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o
bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są
związani z historią danego miejsca,regionu czy społeczności.

W ramach akcji przeprowadzone
następujące działania:

zostały

– uporządkowanie i odwiedzenie grobów osób zasłużonych i
cenionych w danej społeczności;
– odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i zgłębienie ich
historii;
–

zapalenie

zniczy

w

miejscach

związanych

z

ważnymi

wydarzeniami historii lokalnej;
– odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli z ZSP;
– zaproszenie lokalnego bohatera, by podzielił się swoimi
wspomnieniami.
Koordynatorzy akcji: p. Waldemar Dziaczkowski (opiekun
szkolnego wolontariatu) i p. Agnieszka Aleksandrowicz (opiekun
SU).

Uczniowie
Papieskim

ZSP

w

XII

Biegu

16.10.2019 uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w XII Biegu Papieskim w Lublinie.
Wszyscy wystartowali w VI kategorii.

Wyniki
zostały
umieszczone
na
stronie:
http://zsb.lublin.pl/zsb2/index.php?page=bieg_papieski&item=20
19
Zapraszamy na fotoreportaż

Tomasz Krasowski, Teresa Skrzypiec-Rejzner
Nauczyciele W-F w ZSP w Lublinie

