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Lublin 8 kwietnia 2022 r. 

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół plastycznych 

 

W imieniu organizatorów VIII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatów 

Rzeźbiarskich – Centrum Edukacji Artystycznej,  Zespołu Szkół Plastycznych im. 

Cypriana Kamila Norwida w Lublinie oraz Stowarzyszenia Lubelski Plastyk, 

zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół plastycznych do udziału w kolejnej edycji tej 

liczącej sobie już 16 lat imprezy.  

 

Ze względu na ograniczenia funkcjonowania szkół, w tym szkół plastycznych, 

spowodowanych pandemią COVID-19, poprzednia edycja, planowana na czerwiec 

2020 r. nie odbyła się. W bieżącym roku szkolnym pragniemy powrócić do tradycji 

Warsztatów, ponownie podejmując temat nie zrealizowany dwa lata temu - związany 

zarówno z rokiem obchodów 180 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, jak i z 

jubileuszem 90 – lecia istnienia naszej szkoły, której patronem jest poeta – „Kształt 

słowa – z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida”. 

  

W organizacji imprezy, którą planujemy między 7 a 15 czerwca 2022 r., 

przewidujemy działania związane zarówno z warsztatem rzeźbiarskim w szkolnych 

pracowniach, jak i prace plenerowe dużych formatów, wykonane w ośrodku „Wodnik” 

w Firleju, ok. 30 km od Lublina. Przewidujemy obecność artystów – pedagogów 

wyższych uczelni artystycznych z Warszawy, Krakowa, Poznania, prowadzących 

zajęcia wraz z prelekcjami i wykładami. Warsztaty w swoim założeniu mają być przede 

wszystkim okazją do spotkania z różnymi rzeźbiarskimi technikami i materiałami, różną 

formą: od wielkoskalowej – plenerowej, do rzeźbiarskiej miniatury, co w sytuacji 

ograniczenia ilości godzin w cyklu pięcioletniego liceum sztuk plastycznych, może dać 

uczniom dodatkowe kompetencje w tej dziedzinie sztuki. Podobnie jak i poprzednie, 

również obecne warsztaty nie mają formuły konkursu, mają za to być okazją do 

zmierzenia się z nowymi doświadczeniami formalnymi i technologicznymi. 

 

W załączeniu przesyłamy Regulamin Warsztatów oraz formularze zgłoszeniowe i 

oświadczenia. 

 

Ze względu na sytuację związaną z wojną na Ukrainie oraz wprowadzeniem alertu 

Bravo na terenie min. województwa lubelskiego, możliwe są zmiany w organizacji 

imprezy, włącznie z możliwością jej odwołania. O wszystkich zmianach wpływających 

na przebieg Warsztatów, zainteresowanych niezwłocznie poinformujemy. 

 

 
Krzysztof Dąbek 

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych 

 im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 
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