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Jubileusz 25-lecia to podniosłe wydarzenie dla uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników,
rodziców oraz wszystkich tych, którzy na wiele lat związali swoje życie z naszą szkołą, ofiarowując jej
swoje umiejętności, entuzjazm i serce.
Dzisiejsza uroczystość to niezwykły album emocji, wspomnienie artystycznych wydarzeń, przemian,
sentymentalna podróż w czasie. To także czas radości, poczucia wspólnoty, jedności i oddania.
Ostatnie lata pracy szkoły to okres szczególny. Rok 2010-2015 to czas licznych zmian, niepewności,
ciągłych remontów i przeprowadzek, decyzja o zmianie siedziby szkoły. Czas wielkiej rozbudowy
i modernizacji. Wniosek jaki wypływa z tych trudnych dla szkoły zawirowań jest jeden. To była słuszna
decyzja, choć wymagała wielu poświęceń i konsekwencji w dążeniu do celu.
Był to równocześnie czas wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizacji przedsięwzięć
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, projektów europejskich, organizacji wielu wystaw,
plenerów, ale także działań o charakterze lokalnym. To także czas poświęcony na przygotowanie zmian
w związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa artystycznego. Wyniki egzaminów zewnętrznych
i dyplomowych świadczą o wytężonej pracy szkoły. Tegoroczne wyniki maturalne potwierdzają, że
młodzież radomskiej szkoły Brandta w pełni zasłużyła na tak piękną szkołę.
Nasi uczniowie należą do grona laureatów przeglądów i konkursów plastycznych, a absolwenci
z powodzeniem studiują w ASP, odnosząc sukcesy w galeriach Polski i za granicą.
Bogaty dorobek artystyczny napawający nas dumą i wychowankowie to ogromna motywacja do
kontynuowania tradycji szkoły, wznoszenia tak niezwykłej „budowli edukacyjnej” - szkoły przyjaznej,
bezpiecznej, otwartej na kolejne nowe wyzwania.
Bożena Marczykowska
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
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Struktura szkoły
„In arte libertas”
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Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Liceum Plastyczne
Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
Od 1 września 2014r. szkoła pracuje w nowym i zmodernizowanym obiekcie wyposażonym w:
• pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów
• nowe pracownie artystyczne z zapleczami
• nowoczesną galerię szkolną
• salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem i natryskami dla uczniów
• windy dla uczniów niepełnosprawnych
Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:
• oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
• organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów,
galerii sztuki
• promuje twórczość plastyczną uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach, wystawach
i przeglądach artystycznych
• współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
• współpracuje z uczelniami artystycznymi
Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:
• udział w projektach Leonardo da Vinci w ramach FRSE, ERASMUS+
• udział w projektach i warsztatach Akademii DRIMAGINE 3D
• udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem
MKiDN oraz CEA
Program nauczania ZSP obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w czterech
specjalnościach: reklama wizualna, techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna i ceramika. A od 2014r. w
szkole obowiązują także dwie nowe: projektowanie graficzne oraz realizacje intermedialne. Kształcenie
młodzieży odbywa się w 25 pracowniach, w tym 15 artystycznych przeznaczonych na zajęcia z historii
sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu oraz sztuki
stosowanej: reklamy wizualnej, technik rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej.
Obecnie Szkoła kształci 218 uczniów OSSP i LP oraz 178 uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka
Malczewskiego
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Modernizacja
i rozbudowa szkoły
2010 - 2015
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MARZEC 2010r. - pierwsza wiadomość o sprzedaży
budynku szkoły
KWIECIEŃ 2011r. - decyzja władz miasta o zmianie
siedziby szkoły z ul. Kilińskiego 20 na siedzibę przy
Al. Grzecznarowskiego 13
MAJ 2011r. – w związku z decyzją władz miasta o
zmianie siedziby szkoły przygotowano Projekt
Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze wstępną
koncepcją architektoniczną adaptacji i rozbudowy
szkoły
oraz
opracowano
dokumentację
projektowo-kosztorysową
nowej
siedziby
(budynek z 1926r. zamieszczony w rejestrze zabytków w grudniu 2011r.)
LIPIEC 2011r. - prace remontowe i adaptacyjne w
obiekcie, który wcześniej stanowił siedzibę IX LO.
W
wyniku
remontów
adaptowano
12
pomieszczeń (m.in. siłownia, sklepik uczniowski,
mała sala gimnastyczna, świetlica, szatnie) na
pracownie artystyczne. Olbrzymim wysiłkiem
finansowym i fizycznym powstały pracownie tkaniny artystycznej, ceramiki, dwie pracownie rzeźby i

technik rzeźbiarskich, pracownia reklamy wizualnej, trzy pracownie malarstwa, pracownia projektowania oraz pracownia fotografii i filmu
SIERPIEŃ 2011r. - wielka przeprowadzka
WRZESIEŃ 2011r. - inauguracja roku szkolnego
2011/2012 w nowej siedzibie szkoły
PAŹDZIERNIK 2011r. - uroczystość z udziałem
władz miasta i gości „Po przeprowadzce”
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011r. - pozyskanie środków
pozabudżetowych w ramach Programu MEN
(0,6% z subwencji oświatowej XII 2011) na
wyposażenie pracowni dydaktycznych. Kwota
dofinansowania - 182 500zł
MARZEC 2012r. - zakończenie prac dotyczących
opracowania Projektu Budowlano -Wykonawczego, rozbudowy i realizacji robót budowlanych w
istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych
przy Al. Grzecznarowksiego 13, obecnej siedzibie
szkoły
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MAJ 2012r. - zgłoszenie projektu rozbudowy i
modernizacji szkoły do konkursu MKiDN w
ramach Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa
artystycznego, ogłoszenie wyników, odwołania,
ponowne starania o pozyskanie środków na
realizację projektu
GRUDZIEŃ 2012r. - pierwsza wiadomość o dofinansowaniu projektu rozbudowy szkoły
MARZEC 2013r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Prezydenta Miasta Radomia
Andrzeja Kosztowniaka i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Gościem uroczystości była Marszałek Sejmu Pani
Ewa Kopacz. Planowany całkowity koszt realizacji
projektu to: 8 496 770,68 PLN, wnioskowany wkład
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to: 7 172 280,18 PLN (85%dofinansowania)
w ramach działania 11.3 Rozwój infrastruktury
szkolnictwa artystycznego, XI Priorytet – Kultura i
dziedzictwo kulturowe – Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
MAJ 2013r. - wyprowadzka szkoły
MAJ 2013r. - CZERWIEC 2014r. – nauka odbywa się
w trzech placówkach oświatowych: Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H.Dobrzańskiego
„Hubal”
MAJ 2013r. - SIERPIEŃ 2014r. rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku
Zespołu Szkół Plastycznych. Zakres prac
obejmował aranżację części pomieszczeń oraz
dostosowanie ich do obowiązujących warunków
technicznych, remont elewacji budynku, dostosowanie
budynku
do
potrzeb
osób
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niepełnosprawnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych, montaż windy obsługującej wszystkie
kondygnacje, wymianę istniejącego pokrycia
dachowego i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, osuszenie ścian i wykonanie
zabezpieczeń przeciwwilgociowych w miejscach
zawilgoceń, remont sanitariatów i przystosowanie
jednego
z
nich
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, roboty remontowe w całym
budynku w celu podniesienia standardu
wykończenia i poprawy warunków użytkowania
pomieszczeń, wykonanie iluminacji budynku. W
ramach projektu powstało nowe skrzydło szkoły,
w którym mieszczą się pracownie artystyczne
SIERPIEŃ 2014r. - powrót wyposażenia i dorobku
artystycznego szkoły, prace związane z przygotowaniem pracowni i sal dydaktycznych,
porządkowanie terenów zielonych z udziałem
pracowników i nauczycieli, rodziców i uczniów
1 WRZEŚNIA 2014r. - uroczysta inauguracja
nowego roku szkolnego i otwarcie szkoły po
rozbudowie z udziałem Ewy Kopacz Marszałek
Sejmu RP, Moniki Smoleń - Podsekretarza Stanu
MKiDN, Włodzimierza Gorzelańczyka - wizytatora
CEA i władz miasta Radomia
GRUDZIEŃ 2014r. - pozyskanie środków
pozabudżetowych w ramach Programu MEN
(0,4% z subwencji oświatowej) na wyposażenie
pracowni dydaktycznych. Kwota dofinansowania
– 298 800zł
WRZESIEŃ 2015r. - jubileusz 25-lecia powstania
szkoły

Budynek Zespołu Szkół Plastycznych po modernizacji i rozbudowie
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Przedmioty
Artystyczne
Rysunek
Malarstwo
Rzeźba
Podstawy projektowania
Podstawy fotografii i filmu
Historia Sztuki
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Specjalności
Artystyczne
Reklama wizualna
Ceramika artystyczna
Techniki rzeźbiarskie
Tkanina artystyczna
Projektowanie graficzne
Realizacje intermedialne
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Projekty Artystyczne
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ekslibris
Międzynarodowe Biennale Autoportretu w Rysunku
Ogólnopolski Plener Rzeźby Kamień - Drewno - Ceramika
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Ekslibris

Grand Prix 2015, autor: Julia Kowalska ZSP Radom, op. art. Jakub Strzelecki
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Autoportret

Nagroda 2013, autor: Kamila Bernert ZSP Radom, op. art. Andrzej Jasiński
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Nagroda 2013, autor: Milena Szewczyk ZSP Radom, op. art. Bożena Marczykowska

Plener rzeźbiarski

autor: Magdalena Bajek, op. art. Jacek Szpak

17

Szkoła Plastyczna
im. Jacka Malczewskiego
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Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego jest
jedyną szkołą plastyczną w Polsce, która realizuje
wyłącznie program kształcenia artystycznego w
zakresie rysunku i malarstwa, wiedzy o sztuce oraz
przedmiotów fakultatywnych: ceramiki, grafiki
komputerowej, tkaniny artystycznej i rzeźby. Zajęcia
odbywają się w cyklu popołudniowym. W bieżącym
roku szkolnym szkoła obchodzi jubileusz 70-lecia
powstania. Założycielem szkoły w 1945r. był artysta
malarz Wacław Dobrowolski.
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Nauczyciele
i administracja szkoły
rok szkolny 2015/2016
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DYREKCJA
Marczykowska Bożena - dyrektor szkoły
Nowak Beata - z-ca dyr. ds. ogólnokształcących
Woźniak-Sołtyska Barbara - z-ca dyr. ds. artystycznych
Włodarz Alina - kierownik sekcji artystycznej
RADA PEDAGOGICZNA
Adamczyk Monika - rzeźba, techniki rzeźbiarskie
Dobrowolska Aleksandra - ceramika
Elertowska Weronika - podstawy fotografii i filmu, realizacje intermedialne
Gotkiewicz Agnieszka - psycholog
Górna-Kuraś Jolanta - n-l bibliotekarz
Jakubiak-Kruk Małgorzata - matematyka
Jasiński Jan - podstawy projektowania, rysunek i
malarstwo
Jaśkiewicz-Kornacka Barbara - tkanina artystyczna
Jaworska-Kowalska Edyta - rysunek i malarstwo
Jędrzejewski Cezary - reklama wizualna, podstawy projektowania, projektowanie graficzne
Kania-Szary Magdalena - język polski, n-l bibliotekarz
Kaszuba-Sambor Agnieszka - język niemiecki
Kiliański Tomasz - matematyka
Kmiotek Lucyna - geografia, biologia, podstawy
przedsiębiorczości
Kopiński Bartłomiej - reklama wizualna, podstawy projektowania
Kulczycka Ewa - chemia
Kwiatkowski Leszek - rysunek i malarstwo
Kwiecień Grzegorz - rysunek i malarstwo
Kwiecińska-Grzanka Barbara - wychowanie fizyczne
Laskowska-Durlik Tatiana - język polski
Leśnowolska Anna - język angielski
Łaszanowska Anna - historia sztuki
Łyszcz Kazimierz - etyka
Marczykowska Bożena - rysunek i malarstwo
Marczykowski Emil - edukacja dla bezpieczeństwa

Nowak Beata - historia
Orzeł Włodzimierz - podstawy projektowania
Pajek Iwona - wychowanie do życia w rodzinie
Przerwa Dorota - historia, WOS
Przerwa Konrad - muzyka
Przygodzka Katarzyna - matematyka, fizyka
Sieczkowska Karolina - język niemiecki
Sowa Ewa - pedagog
ks. Stefanowski Tomasz - religia
Stępień Wojciech - wychowanie fizyczne
Strzelecki Jakub - rysunek i malarstwo
Sułkowski Maciej - język angielski
Symela Anna - rysunek i malarstwo, tkanina
Szpak Jacek - rzeźba
Twardosz-Bobryk Halina - język polski
Wąsik Rafał - wychowanie fizyczne
Włodarz Alina - informatyka, rysunek i malarstwo
Woźniak Józef - religia
Woźniak-Sołtyska Barbara - techniki rzeźbiarskie
Zatorska Joanna - język angielski
Żelawska Barbara - rzeźba, techniki rzeźbiarskie
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Sznajder Iwona - sekretarz szkoły
Wiśniewska Sylwia - główna księgowa
Gębura Małgorzata - referent księgowy
Syta Adam - spec. ds gosp. insp. BHP
Rudnicki Artur - administrator sieci komp.
Bińczak Anna
Katus Marian
Kulczycka Teresa
Marszałek Jerzy
Mosiołek Stefan
Sobania Kazimierz
Tendaj Alicja
Tyczyńska Beata
Wlazłowska Bożena
Zajc Adam
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Sponsorzy
i redakcja katalogu
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SPONSORZY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Urząd Miejski w Radomiu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Fundacja Kanadyjska Polish Orphans Charity
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim sponsorom, rodzicom, przyjaciołom szkoły oraz radomskim mediom dziękujemy za życzliwość i wspieranie
działalności szkoły.

REDAKCJA
Bożena Marczykowska
Barbara Woźniak-Sołtyska
Alina Włodarz
Bartłomiej Kopiński - projekt graficzny i skład komp.
Weronika Elertowska - fotografie i reprodukcje prac
Magda Wachowicz - grafika na okładce
DRUK I OPRAWA:
Multi-Color S.C.
Żeromskiego 75 pok. 317
26-600 Radom
tel./fax 48 366 00 59
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STRONA DO PRZYKLEJENIA
Z LEWEJ STRONY

