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Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta 

w Radomiu

PodZiękowania
wszystkim sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom szkoły oraz rodzicom, którzy pomogli w zorganizowaniu Jubileuszu 20-lecia 
i 65-lecia szkół i w wydaniu tej publikacji serdecznie dziękujemy. 

organizatorzy



PatRonat honoRowy
Pan andRZeJ koSZtowniak

Prezydent Miasta Radomia

 od dwudziestu lat - jak wrażliwy sejsmograf duszy - wciąż wzbudza zainteresowanie młodych, utalentowanych ludzi. w czasach 
dominacji ekranu i zanikającej potrzeby obcowania z oryginałem radomska szkoła plastyczna jest miejscem, w którym uczy się kochać 
i rozumieć sztukę. Miejscem, które  przypomina, że ciągle świat jest piękny.

 ostatnie pięć lat funkcjonowania szkoły to systematyczny wzrost poziomu kształcenia, poprawa warunków pracy oraz ciągłe 
budowanie szerokiego spektrum możliwości edukacyjnych szkoły. od 2007r. tradycją szkoły stało się nagradzanie najlepszego absolwenta  
statuetką „absolwent Roku”. taki tytuł otrzymały: Paulina Rzeszowska, Małgorzata Jagielska, Małgorzata Piróg i agata Rogala.

 wymiernym efektem pracy szkoły jest organizacja przedsięwzięć i projektów ogólnopolskich, uczestnictwo w ważnych wydarze-
niach w kraju oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego. do tradycji szkoły na stałe wpisały się prezentacje uczniów w cyklu „droga 
do sławy” w Radomskim klubie Środowisk twórczych i Galerii Łaźnia, aukcje i kiermasze sztuki, akcje plastyczne, happeningi, warsztaty 
i plenery malarskie. od 2003r. szkoła dzięki pomocy Centrum edukacji artystycznej w warszawie przeprowadziła osiem ogólnopolskich 
projektów dla uczniów liceów plastycznych z całej Polski. w 2009r. odbyło się ii ogólnopolskie Biennale autoportretu oraz i ogólnopolski 
Plener Rzeźby, w maju 2010r.  miała miejsce V edycja ogólnopolskiego konkursu Plastycznego ekslibris – „Polska Chopina”. 

 Liczne sukcesy uczniów w międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądach artystycznych świadczą o właściwym poziomie pracy 
szkoły. Są dowodem na to, że młodzież  uzdolniona pod opieką doświadczonych pedagogów wzmacnia pozycję szkoły w środowisku ar-
tystycznym miasta, regionu i kraju, a jednocześnie pomnaża dorobek polskiej kultury. warto wymienić m.in.: Międzynarodowy konkurs 
Fotograficzny „Muzealne spotkania z fotografią” w koszalinie,  Międzynarodowe Biennale Miniatury tkackiej we włocławku, ogólnopolski 
konkurs Plastyczny „Z inspiracji kulturą żydowską” w Częstochowie, ogólnopolskie Biennale Pasteli w Jarosławiu, ogólnopolski konkurs 
Plastyczny „Pejzaż ludzki” w krakowie, Biennale wyróżnionych Prac dyplomowych w warszawie, Międzynarodowe Biennale Plakatu Foto-
graficznego w Płocku, ogólnopolskie Biennale tkaniny artystycznej w Supraślu, ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne „Przyro-
da”, a także Jesienna akademia Literatury, ogólnopolski konkurs Recytatorski, ogólnopolski turniej Śpiewających Poezję w Radomiu. 

 ostatnie lata szkoły to także zmiany. 1 września 2009r. w struktury Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta została włą-
czona Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego. ZSP kształci prawie 200 uczniów ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum 
Plastycznego oraz ponad 160 uczniów Szkoły Plastycznej. Moje wcześniejsze rozterki dotyczące racjonalności połączenia podobnych  
i jakże różnych szkół, sowicie nagrodzone zostały przyjemnością pobytu w świecie dziecięcej wyobraźni: barwnej i pełnej optymizmu.  
i jeszcze jedno doświadczenie – podwójne święto dwóch placówek edukacji plastycznej. Sześćdziesiąt pięć lat szkoły Malczewskiego to set-
ki arcydzieł stworzonych przez małych twórców. dwadzieścia lat szkoły Brandta to tysiące poszukiwań, tysiące 
indywidualności.  wszyscy ci młodzi twórcy wiedzą, że sztuka otwiera się tylko dla tych, którzy potrafią się 
w niej zagłębić i potrafią z nią współbrzmieć. to niezwykłe.  

           Rok Jubileuszu szkoły to czas refleksji i przemyśleń. to czas wyznaczania kolejnych 
celów ku przyszłości. wydany z tej okazji katalog jest nie tylko sposobem podsumowania 
działalności edukacyjno-artystycznej i prezentacji szkoły, ale także formą zaproszenia do 
wspólnego przeżywania sztuki, wspólnego zachwytu.

           Z nadzieją myślę o dalszych artystycznych losach szkoły.
    

Bożena Marczykowska
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu



 Józef Brandt urodził się 11.02.1841 roku w Szczebrze-
szynie. Jego ojciec i dziadek byli znamienitymi lekarzami war-
szawskimi. dziadek artysty w 1824 roku otrzymał nobilitację 
za wybitne osiągnięcia naukowe. ojciec, alfons Jan, mieszka-
jąc w Szczebrzeszynie piastował stanowisko naczelnego le-
karza ordynacji Zamojskich. Matka, krystyna z Lesslów miała 
talent muzyczny i malarski, to ona była jego pierwszą nauczy-
cielką w tych dziedzinach. Chłopiec często odwiedzał w cza-
sie wakacji swojego wuja ze strony matki, wybitnego kolek-
cjonera, adama helbicha w majątku konary pod Radomiem. 
artystyczna atmosfera domu sprzyjała rozwojowi talentu Jó-
zefa. Po powrocie rodziny do warszawy, ojciec zmarł niosąc 
pomoc ofiarom epidemii, Józef miał wtedy pięć lat. odtąd ar-
tystę wspierał jego ojciec chrzestny andrzej hrabia Zamojski. 
Przyszły artysta ukończył w warszawie szkołę i instytut Szla-
checki. dzięki wsparciu finansowemu hrabiego Zamojskiego 
wyjechał do Paryża na studia inżynierskie w École  des Ponds 
et Chaussées. tam spotkał i zaprzyjaźnił się z Juliuszem kossa-
kiem. Razem zwiedzali Luwr i galerie sztuki, prowadzili życie 
towarzyskie. Zrodziła się między nimi długoletnia przyjaźń. 
wpływ kossaka spowodował skrystalizowanie się poglądów 
Brandta na dalszą drogę życia, postanowił zostać malarzem. 
Zapisał się do pracowni malarza Cognieta, dodatkowych ko-
rekt udzielał mu przebywający wtedy w Paryżu henryk Ro-
dakowski. w 1860 roku Brandt wraz z kossakiem wrócili do 
kraju, odbyli wspólnie artystyczną podróż po Podolu i Ukra-
inie. Stepy i tajemnicza atmosfera tych „dzikich Pól” urzekła 
na zawsze artystę, wielokrotnie wracał w tamte strony, szkice 
i zebrana, wspaniała kolekcja zabytkowej broni, strojów, rze-
miosła służyła artyście do końca jego twórczości. tak powsta-
wał niezwykły klimat jego obrazów jednocześnie polskich 
i egzotycznych. warszawa przyjęła pierwsze prace artysty 
bardzo życzliwie. wystawił w Zachęcie kilka obrazów życzli-
wie dostrzeżonych przez środowisko artystyczne. odczuwał 
jednak niedosyt wykształcenia. wyjechał w 1862r. do Mona-
chium. Stolica Bawarii, dzięki kolekcjom udostępnionym sze-
rokiej publiczności przez króla Ludwika ii, stała się ważnym 
europejskim ośrodkiem artystycznym. Stosunki w tamtejszej 

akademii były bardzo swobodne, studenci  otoczeni byli życz-
liwą opieką, nie wywierano na nich żadnego nacisku, sami 
mogli podejmować decyzje dotyczące drogi artystycznej.  
w takiej atmosferze talent Józefa Brandta szybko się rozwinął, 
studiował u batalistów Franza adama, teodora horschelta  
i karola von Piloty. Pełne ruchu obrazy egzotycznych koza-
ków i tatarów zyskały mu sławę i majątek. własna pracownia  
i stale powiększany zasób rekwizytów, chętnie udostępnia-
ne mniej zamożnym kolegom, stawiały go w centrum śro-
dowiska polskiego w Monachium. Jego dom zawsze był dla 
przybyszów z kraju otwarty, pomagał finansowo, doradzał 
do którego profesora warto się zapisać, gdzie zamieszkać, 
polecał kolegów niemieckim marszandom. Słynne stały się 
jego świąteczne przyjęcia dla Polaków. Jego ogromną rolę 
potwierdza, zamiennie używane określenie, grupy studiują-
cych w tym mieście „Szkoła monachijska” i „Szkoła Brandta”.  
w 1873r. osiągnął wyjątkowy zaszczyt – medal Franciszka Jó-
zefa, a w dwa lata później został członkiem Berlińskiej aka-
demii Sztuki. te zaszczyty na obczyźnie wykorzystywał do 
manifestowania swojego patriotyzmu, na uroczystości ubie-
rał się w kontusz i podpisywał swoje obrazy „Józef Brandt  
z warszawy”. w 1877r. ożenił się z wdową po przyjacielu he-
leną Pruszakową, wniosła mu ona w posagu majątek orońsko 
pod Radomiem. Znaczne dochody ze sprzedaży obrazów pod-
reperowały finanse dworku i zamieniły go w ulubione przez 
Brandtów miejsce spędzania wakacji w towarzystwie zapra-
szanych przyjaciół malarzy. artysta osiągnął pełnię szczęścia 
osobistego i twórcze uznanie. ten szczęśliwy czas trwał aż do 
wybuchu i wojny światowej. Przemarsz wojsk niemieckich 
przez orońsko i doszczętne ograbienie stadniny i dworu spo-
wodowały załamanie się zdrowia 74-letniego artysty. Zmarł 
w Radomiu po ciężkim zapaleniu płuc w maju 1915r. Pogrzeb 
Brandta na radomskim cmentarzu stał się wielką manifesta-
cją narodową. Jego twórczość, niezwykle popularna za gra-
nicą, sławiła polską historię i pobudzała patriotyzm w kraju.

anna Łaszanowska
nauczyciel historii sztuki

J ó z e f  B r a n d t



K a L e n d a r I U M
2 0 0 5  -  2 0 1 0

 niniejsze kalendarium jest kontynuacją monografii szkoły  
wydanej z okazji Jubileuszu 15-lecia Zespołu Szkół  Plastycznych  
im. Józefa Brandta w 2005r.
 
2005/2006 
Rozpoczęcie jubileuszowego roku szkolnego - stypendia Preze-
sa Rady Ministrów otrzymali: Małgorzata Piróg (3oSSP) i Michał 
Rzeczkowski (3LP). V Międzynarodowy konkurs Fotograficz-
ny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w koszalinie: M. Rzecz-
kowski (3LP) - wyróżnienie, opiekun art. J. kutkowski. Szkoła  
organizatorem ii warsztatów Metodycznych z podstaw pro-
jektowania i kompozycji dla nauczycieli szkół plastycznych re-
gionu mazowieckiego i łódzkiego z udziałem profesora S. wie-
czorka z aSP w warszawie oraz wizytatorów Cea: w. Myjaka  
i B. Sas-topolnickiej.  organizacja iii edycji konkursu Plastycz-
nego dla uczniów szkół plastycznych „exlibris - europa ojczyzną 
narodów”. Uroczystości Jubileuszu 15-lecia. Złotym krzyżem 
Zasługi RP odznaczono: J. kutkowskiego i B. Piętaka, srebrnym:  
a. włodarz, t. kulczycką, a. Paska, brązowym: i. Sznajder. odzna-
kę Zasłużony działacz kultury otrzymali: a. dobrowolska, a. Gre-
la, J. hajnrych, B. Marczykowska, e. Staniszewska, a. włodarz,  
B. woźniak-Sołtyska. ogólnopolski konkursu Fotograficzny 
„Świat poezji J. harasymowicza w obiektywie” w krakowie:  we-
ronika Pajek i karoliona Jaczyńska - ii miejsce ex aequo, Michał 
Jeżak - iii miejsce, Paulina Rzeszowska- wyróżnienie. ogólno-
polski konkurs „Z inspiracji kulturą żydowską” w Częstochowie:  
Marek Mosionek iii nagroda, opiekun art. a. Pawlina. ogólnopol-
ski konkurs Plastyczny „My w Unii europejskiej” w warszawie: 
Michał Rzeczkowski – nagroda główna, opiekun art. a. Pawlina. 
ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne „Przyroda”  
w Radomiu: Michał tarka, ewelina karcz, karolina Jaskulska - na-
grody: karolina Jaskulska, anna Cebula - wyróżnienia. opiekun 
art. J. kutkowski. XV Plener Malarski w Solcu nad wisłą. opieka 
art. B. Marczykowska, J. a. Jasiński, G. kwiecień oraz a. Janic-
ka. Galeria Gok w Solcu n/wisłą - wystawa prac dyplomowych 
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych.
 



2006/2007
Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali: M. Piróg (4oSSP) i M. Rzeczkowski (4LP). Vi Międzynarodowy konkurs  
„Muzealne Spotkania z Fotografią” w koszalinie pod patronatem Mkidn oraz Men: Grzegorz korczak – i nagroda, Julia Zieliń-
ska - wyróżnienie. Międzynarodowy konkurs Fotograficzny „Świat za oknem” elbląg 2006r., europejskie Spotkania Młodzieży 
artystycznie Uzdolnionej. nagrody: i miejsce ewelina karcz, ii miejsce a. kwiatkowska, iii miejsce d. Gołębiowska, wyróżnie-
nia: k. warchoł, a. Błaszczyk. opiekun art. J. kutkowski. ii nagroda tVP S.a. w konkursie doliny kreatywnej w dziedzinie lite-
ratury – e. komorek. iii ogólnopolski Plener Ceramiczny w toporowie: ewa Sobczak – i nagroda. opiekun art. a. dobrowolska. 
iii warsztaty Metodyczne dla nauczycieli rzeźby regionu mazowiec-
kiego i łódzkiego „tradycje warsztatowe a współczesne działania 
rzeźbiarskie” z udziałem prof. adama Myjaka pod patronatem 
Cea. ogólnopolski konkurs na komiks iii edycji „Festiwalu My-
śli drukowanej” w Szczecinie: Michał Mosionek - wyróżnienie.  
Vi ogólnopolski konkurs historii Sztuki w dąbrowie Górni-
czej pod patronatem Cea:  karol Sikora - iii miejsce, opiekun  
a. Łaszanowska. ii ogólnopolskie Biennale „Pejzaż ludzki”  
w krakowie: anna Grabowska – i nagroda w dziedzinie 
malarstwa. opiekun art. k. dąbrowski. Paulina Rzeszow-
ska – otrzymała statuetkę i pierwszy honorowy tytuł  
absolwent Roku 2007r. organizacja i ogólnopol-
skiego Biennale autoportretu uczniów szkół pla-
stycznych w MCSw „elektrownia” w Radomiu 
we współpracy z Cea. „Majówka ze Sztuką”  
w CRP w orońsku. Biennale wyróżnionych Prac 
dyplomowych w warszawie. XVi Plener  
Malarski w Solcu nad wisłą. organizacja  
B. Marczykowska. opieka art.  
G. kwiecień, B. Jaśkiewicz.

2007/2008
od 1 lipca 2007 r. obowiązki  
dyrektora pełni wicedyrektor  
Bożena Marczykowska. dyrektor  
B. Piętak i wicedyrektor w. Ło-
żyńska odeszli na emeryturę. Vii 
Międzynarodowy konkurs Foto-
graficzny „Muzealne Spotkania z Fo-
tografią” w koszalinie: Małgorzata 
Jagielska – wyróżnienie, opiekun art.  
J. kutkowski. Udział w projekcie Vi Lo „Ulica kilińskiego”, w ramach którego odbyła 
się m.in.: prezentacja plenerowa wielkoformatowego obrazu Grzegorza kwietnia „Szalom” oraz wystawa fotografii uczniów:  
M. król, M. Piróg,  S. Piwońskiej, P. Podmanickiego i k. wlazło w Resursie obywatelskiej. Stypendia Prezesa Rady  
Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymały: Małgorzata Piróg (5oSSP) i ilona kowalczyk (1LP). na stanowisko dyrekto-

ra Zespołu Szkół Plastycz-nych im. Józefa Brandta została powołana z dniem 01. 11. 2007r. Bożena Marczykowska. Ceza-
ry Jędrzejewski został wicedyrektorem ds. kształcenia artystycznego, a wicedyrektorem ds. kształcenia ogólnego Beata 
nowak (nauczyciel historii). ogólnopolski konkurs Malarsko - Literacki „wyspiański moim mistrzem” w Bielsku – Białej: 
M. Ziętkowska – nagroda, opiekun art. e. Jaworska-kowalska, Z. Sierocińska – wyróżnienie, opiekun art. e. Staniszewska. 
w szkolnej Galerii kontRaSt odbyła się i wystawa absolwentów. ogólnopolski konkurs Graficzny „drukarnia wyobraźni” 
w Radomiu: B. Ziomek i a. walkowicz - wyróżnienia. opiekun art. J. a. Jasiński. warszawska Galeria Porczyńskich - wysta-
wa prac plastycznych uczniów „Mój Radom”. organizacja warsztatów Metodycznych dla nauczycieli plastyki radomskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych – z cyklu Znane i nieznane techniki plastyczne.  Szkolna Galeria kontrast wystawa  
z cyklu „Mistrz i jego Uczniowie” - Ceramika aleksandry dobrowolskiej i jej uczniów. organizacja iV ogólnopolskiego kon-
kursu Plastycznego „ekslibris - kraina dzieciństwa” dla uczniów szkół plastycznych: e. Biernacka, J. Stachurski – wyróżnienia.   
t. kutkowska i k. Zaborska - nagrody dyrektora ZSP w Radomiu. ii Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby  
w warszawie: w. kaczmarska – iii miejsce. organizacja warsztatów Literackich „Semantyka barw” z udzia-
łem prof. R. tokarskiego z UMCS w Lublinie, organizacja M. kania i a. Szary. Podczas uroczystości pożegna-
nia absolwentów w teatrze Powszechnym Małgorzata Jagielska (6oSSP) otrzymała statuetkę i drugi honoro-
wy tytuł absolwent Roku 2008. ogólnopolski konkurs Filmów krótkometrażowych w radomskim kinie helios:  
k. Zaborska - nagroda,  S. Piwońska, a. Błaszczyk - wyróżnienia. organizator uczennica Małgorzata Piróg (6oSSP) w ramach 
pracy  dyplomowej  - opiekun art. B. kopiński. Udział 30 uczniów w krakowskim „Miesiącu Fotografii” - uczestnicy zwiedzili  
6 wystaw oraz wzięli udział w plenerze fotograficznym w żydowskiej dzielnicy kazimierz. klasowy Plener Malarski klasy 4oSSP 
w Białce tatrzańskiej. organizator e. Sowa, opiekun art. G. kwiecień. Plener Malarski w Przysusze i toporni. organizator Mok 
w Przysusze. ogólnopolski konkurs „Polska i Polacy w Unii europejskiej” w warszawie: Z. Zakrzewska – nagroda. opiekun  
a. włodarz. i Szkolny Plener Rzeźby w kamieniu pod opieką art. B. woźniak - Sołtyskiej i J. Szpaka. iV ogólnopolskie Biennale 
Plastyczno-Fotograficzne „Przyroda” w Radomiu: M. Pajek - nagroda w dziedzinie fotografii. ogólnopolski konkurs Plastyczny 
z inspiracji kulturą Żydowską „ilustracje Biblijne” w Częstochowie: a. Pietrzyk - ii miejsce w kategorii tkaniny artystycznej. 
opiekun art. B. Jaśkiewicz. ogólnopolski konkurs Grafiki komputerowej „Grafkom” w Bydgoszczy: P. Bińkowska - i miejsce,  
J. kowalska, w. Banasińska, M. Fidos - wyróżnienia. opiekun a. włodarz. XVii Plener Malarski odbył się w Lanckoronie.  
organizacja C. Jędrzejewski. opieka art. a. Symela i  G. kwiecień.

2008/2009
Viii Międzynarodowy konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w koszalinie:  k. Golińska - nagroda,  
t. kutkowska - wyróżnienie. Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymały: J. kowalska (2LP), a. Galu-
ba (2oSSP). organizacja warsztatów plastycznych „Batik” we współpracy z LP w Supraślu - uczestnictwo i udział w wystawie:  
M. kowalska, R. kozieł, w. Banasińska, e. kałwińska. warsztaty prowadziła B. Jaśkiewicz. i ogólnopolski Plener Malarski  
„900 lat Jeleniej Góry w rysunku i malarstwie”. w plenerze uczestniczyły: J. kowalska i w. Banasińska. opieka art. a. Symela. 
i ogólnopolski Plener Miniatur tkackich w karpaczu pod patronatem Mk i Cea: i. kowalczyk – wyróżnienie, opie-
ka art. B. Jaśkiewicz. wystawa uczniów ZSP „Spotkanie” w Galerii dk w Zwoleniu. autorki prac: M. Ziętkow-
ska, k. wujciuk, w. kaczmarska, e. Regulska. opieka art. e. Jaworska-kowalska. absolwentka szkoły M. Jagiel-
ska otrzymała Stypendium artystyczne im. Jacka Malczewskiego przyznawane przez Radę Miejską w Radomiu.  
iV ogólnopolski Plener Ceramiczny w toporowie pod patronatem Mk i Cea: a. Bączkowska, k. wujciuk – nagrody. opie-
ka art. a. dobrowolska. „Polska w Unii europejskiej” - konkurs na prezentację multimedialną: i. kowalczyk - nagroda (wy-
jazd do Brukseli). warsztaty filmowe dla radomskich gimnazjów w ramach projektu „Miasto w komie”, organizowane przez 
ZSP. Była to część realizacji pracy dyplomowej w ramach reklamy wizualnej uczennicy M. Piróg  pod opieką art. B. kopiń-
skiego. wystawa poplenerowa i aukcja prac „Lanckorona 2008”. ii wystawa absolwentów ZSP w szkolnej Galerii kontRaSt.  



w wystawie uczestniczyło ponad dwadzieścioro absolwen-
tów z różnych roczników. Spotkanie Minister edukacji na-
rodowej katarzyny hall, prezydentów i burmistrzów Związ-
ku Miast Polskich w szkolnej Galerii kontRaSt. wystawa z 
cyklu „Mistrz i jego Uczniowie” - prace J. Szpaka i uczniów  
w szkolnej Galerii kontRaSt. i Szkolny konkurs Rysunku 
„autoportret”: w. Banasińska, P. Bińkowska, i. nguyen ha – 
nagrody. wystawa prac plastycznych uczniów w salonie eM-
Pik w Radomiu. wybór prac i organizacja wystawy: Barbara 
woźniak-Sołtyska i Cezary Jędrzejewski. Viii ogólnopolskie 
Biennale Miniatury tkackiej we włocławku pod patrona-
tem Mk i Cea - wyróżnienia zdobyli: M. kowalska, B. Bałę-
kowski, a. kobza. opieka art. B. Jaśkiewicz. i Szkolny konkurs 
Literacki odbył się w Galerii kontRaSt. Uroczysta prezen-
tacja twórczości oraz rozdanie nagród nastąpiło podczas 
spotkania z poezją. opiekunowie: Magdalena kania-Szary, 
tatiana Laskowska-durlik, halina twardosz-Bobryk, Jolanta 
Górna-kuraś. Festiwal Filmowy „Pokaż co kręcisz” organi-
zowany przez ZSP i Parlament Młodzieży Miasta Radomia. 
Międzynarodowe Biennale Fotograficzne Szkół Plastycznych  
w Gdyni pod patronatem Mk i Cea: S. Piwoń-
ska - wyróżnienie. opieka art. J. kutkowski. Pod-
czas uroczystości pożegnania absolwentów  
w teatrze Powszechnym Małgorzata Piróg (6oSSP) otrzymała 
statuetkę i trzeci honorowy tytuł absolwent Roku 2009.  Ple-
ner plastyczny klasy V oSSP w Białce tatrzańskiej. organiza-
cja: e. Sowa, opiekun art. L. kwiatkowski. Plener plastyczny  

klasy i LP na Przehybie. or-
ganizacja: k. Przygodzka, 
opiekun art. e. Jaworska-
-kowalska. Międzynaro-
dowy konkurs karykatu-
ry  w Rumunii: a. kosicka 
- nagroda, M. wojtowicz 
- wyróżnienie. opieka art.  

e. Jaworska-kowalska. wypra-
wa naukowa Reims - Paryż - wer-

sal. Uczestniczyło 43 uczniów pod 
opieką a. Łaszanowskiej, J. kutkowskiego, 

d. Żytnickiej, L. kmiotek. teatr Powszechny 
w Radomiu - w spektaklu „Ujajenie” uczestni-

czyły t. kowalik i e. walczak. kameralne Lato Filmo-
we - ogólnopolskie warsztaty i konkurs Filmowy. wśród 

organizatorów były uczennice szkoły: M. Piróg, t. kowalik,  
t. kutkowska. Plener plastyczny i kiermasz prac zorganizowa-
ny przy współpracy z UM jako impreza towarzysząca dniom 
Radomia. opieka art. a. Symela, L. kwiatkowski.

2009/2010
Rozpoczęcie jubileuszowego roku szkolnego. iX Międzyna-
rodowy konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Foto-
grafią” w koszalinie oraz plener fotograficzny w Mielnie pod 
patronatem Mkidn i Men: a. Rogala – wyróżnienie. opie-
kun art. J. kutkowski. organizacja i ogólnopolskiego Pleneru 
Rzeźby w kamieniu dla uczniów szkół plastycznych we współ-
pracy z Cea w warszawie pod patronatem honorowym Pre-
zydenta Miasta Radomia. Jury: prof. Jerzy Fober, dr wiesław 
Jelonek, mgr Barbara woźniak-Sołtyska oraz w charakterze 
obserwatora wizytator Cea mgr wojciech Myjak. Grand Prix 
 – M. andrzejczyk, wyróżnienia: k. Szpak i P. Skorupa. Stypen-
dia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymały:  
J. kowalska (3LP) i a. Galuba (3oSSP).  w wystawie z cyklu 
„Mistrz i jego Uczniowie” zaprezentowali swe fotografie 
Jerzy kutkowski i trzydzieścioro uczniów. konkurs Fotogra-
ficzny „Cudze chwalicie swego nie znacie - Skarby Radomia 
- edycja ii - woda to życie”: i nagroda - Bartłomiej Bałękow-
ski, iii nagroda - Bernadetta Bałękowska. Vi Międzynarodo-
we Biennale Plakatu Fotograficznego w Płocku: e. walczak  
- ii miejsce, srebrny medal i nagroda Prezydenta Miasta Płoc-

ka. opieka art. B. kopiński, J. kutkowski. Uzdolniona artystycznie młodzież otrzymała stypendia fundacji Polish orphans Charity  
z kanady. wśród wyróżnionych są: i. nguyen ha, e. kałwińska, B. i B. Bałękowscy, M. andrzejczyk. Galeria kontRaSt - werni-
saż „ale o co chodzi” prac uczniów klas: iii LP i V oSSP: malarstwo i rysunek, tkanina artystyczna, ceramika, fotografia, rekla-
ma, rzeźba. wystawę przygotowali uczniowie pod opieką a. Symeli i e. Jaworskiej-kowalskiej. organizacja ii ogólnopolskiego 
Biennale autoportretu we współpracy z Cea w warszawie dla uczniów szkół plastycznych w Muzeum Sztuki współczesnej. 
komisarz wystawy J.a. Jasiński. iii nagroda – k. Sobol, wyróżnienia honorowe – w. Banasińska, i. nguyen ha. Udział uczniów 
w wystawie ze zbiorów Międzynarodowego konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” w koszalinie w Muzeum im. Jac-
ka Malczewskiego. otwarcia wystawy dokonała przedstawicielka Mkidn Małgorzata Bociąga z departamentu dziedzictwa  
narodowego. nauczyciele przedmiotów artystycznych odwiedzili Zespół Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w kielcach. 
w gmachu Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego w warszawie  odbył się wernisaż twórczości plastycznej uczniów  
szkoły oraz laureatów ii ogólnopolskiego Biennale autoportretu. wystawę otworzyli: B. Marczykowska – dyrektor szkoły oraz  
prof. wiktor Jędrzejec - dyrektor departamentu Szkolnictwa artystycznego. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych – „Pracownia 
dawnego mistrza” wg pomysłu  J. kowalskiej (3LP). Realizacją zajęli się młodsi koledzy z i LP. Prezentacja odbyła się w hali MoSiR-u. 
teatr Powszechny im. J. kochanowskiego - uroczystość pożegnania absolwentów: statuetkę i czwarty 
honorowy tytuł absolwent Roku 2010 otrzymała agata Rogala (4LP). organizacja V ogólnopolskiego 
konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Plastycznych „ekslibris - Polska Chopina” we współpracy z Cea  
w warszawie. wernisaż i uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyły się w RkŚt i Ga-
lerii „Łaźnia”: k. Leszczyk, J. kaznowski - wyróżnienia. opieka art. a. włodarz.  kon-
kurs Plastyczno-Fotograficzny  z okazji 650 rocznicy radomskiej fary. Laureaci kon-
kursu: P. Skorupa, B. Bałękowski, B. Bałękowska, t. Frasoński. opiekun art.  
e. Jaworska-kowalska i J. kutkowski.  w kolejnej edycji „Majówki ze Sztuką” w CRP  
w orońsku wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Była okazja do malowania, 
eksperymentowania z rzeźbą, a dla „pierwszaków” - zapoznania się z biografią i pa-
miątkami po patronie szkoły. ogólnopolski konkurs Gafiki komputerowej „Grafkom”:  
iii miejsce t. Frasoński opiekun art. B. kopiński. „XViii Szkolny Plener Malarski - 
Pieniny 2010 w Górskim ośrodku Szkolno-wypoczynkowym „Pod durbaszką”.  
organizacja: C. Jędrzejewski. opieka art. e. Jaworska-kowalska, a. Symela,  
J. Strzelecki.

2010/2011
Podsumowanie działalności i dorobku z okazji Jubileuszu 20-lecia. X Mię-
dzynarodowy konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotogra-
fią” w koszalinie oraz plener fotograficzny  
w Mielnie pod patronatem Mkidn i Men: 
t. Frasoński – wyróżnienie. opieka art. J. 
kutkowski. Podsumowanie działalności 
i dorobku z okazji Jubileuszu 20-lecia: 
Seminarium naukowe w Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu – „Jacek Malczewski. 
Patron szkoły”.
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w y s t a w a 
n a U C z y C I e L I
I  a B s o L w e n t ó w

obchodom Jubileuszu towarzyszy wystawa twórczo-
ści artystycznej nauczycieli i absolwentów w RkŚt  
i Galerii „Łaźnia” w Radomiu. Październik 2010. kurato-
rzy wystawy: agnieszka Sieradzka, Leszek kwiatkowski  
i Jerzy kutkowski.

absolwenci biorący udział w wystawie:

1. Magdalena Jurek
2. anna Piotrowska
3. dariusz Milczarek
4. wojciech dziewit
5. weronika elertowska
6. iza Gielniowska
7. Magdalena Michalska
8. Monika iwona adamczyk
9. Paulina kwiatkowska
10. daria Mańczyńska
11. teresa weronika kutkowska
12. katarzyna Stolarczyk
13. Malwina Mańczyńska
14. Monika Biermann
15. Małgorzata Piróg
16. kinga Rupslaukis
17. halina dębiec
18. tomasz Litwin
19. Radosława Misiak
20. anna Jarecka
21. karol Suwała
22. Jan Bujnowski
23. o. andrzej Bujnowski
24. agnieszka Sieradzka
25. Jarek kwiatkowski

nauczyciele biorący udział w wystawie:
1. krzysztof Mańczyński

2. włodzimierz orzeł
3. alina włodarz

4. Jan andrzej Jasiński
5. Jerzy Bogdan kutkowski

6. Jacek Michał Szpak
7. edyta Jaworska-kowalska

8. Barbara Jaśkiewicz
9. Jakub dominik Strzelecki

10. kazimierz Mirosław Łyszcz
11. aleksandra dobrowolska

12. Bożena Marczykowska
13. Joanna krystyna Szymańska

14. Stanisław Zbigniew kamieński
15. Leszek kwiatkowski
16. Małgorzata Strzelec

17. hanna wojdała-Markowska
18. alina twardosz-Bobryk

19. Bartłomiej kopiński
20. Barbara Żelawska

21. Barbara woźniak-Sołtyska
22. Cezary Jędrzejewski

23. anna Symela
24. andrzej Markiewicz

25. Grzegorz kwiecień
26. Urszula Sierszyńska-Rogólska

27. elżbieta Staniszewska
28. wojciech Stan

29. wiesław Jelonek





o g ó L n o P o L s K I
K o n K U r s  e K s L I B r I s

B I e n n a L e 
a U t o P o r t r e t U

organizatozowany jest od 2003r. przez Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu we współpracy z Centrum edukacji 
artystycznej w warszawie. konkurs skierowany jest do uczniów szkół plastycznych. dotychczas odbyło się pięć edycji:
„Folklor polski” (2003), „Sławni Polacy i ich dzieła” (2004), „europa ojczyzną narodów” (2005), „kraina dzieciństwa” (2008),  
„Polska Chopina” (2010).

Dwie edycje Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu  
w Radomiu to ponad tysiąc rysunków, młodych artystów szkół 
plastycznych, ocenianych przez profesorów ASP. Ponad tysiąc 
autoportretów, a w nich klasyczne wartości: dobry warsztat, 
emocjonalność, kreatywność, bogata osobość autorów.



P L e n e r y 
M a L a r s K I e

o g ó L n o P o L s K I 
P L e n e r  r z e ź B I a r s K I

Szkolne: wąchock (1992, 1993, 1994), nowe Miasto  
n. Pilicą (1996, 1997, 1998), iłża (1999), Chwałowice k. iłży 
(2000), Zamość (2001), huta Szklana (2002), Skowronki 
(2003), Mazury (2004), Solec n. wisłą (2005, 2006, 2007), 
Lanckorona (2008), durbaszka w Pieninach (2010).

ogólnopolskie: Zamość (2008), Jelenia Góra (2008),  
kazimierz Biskupi (2010).

i ogólnopolski Plener Rzeźby Radom 2009 zorganizowany przez ZSP we współpracy z Centrum edukcji artystycznej  
w warszawie. Skupił młodych twórców, którzy zgłębiali tajniki sztuki rzeźbiarskiej w trudnym materiale, jakim jest kamień.  
Prace kokursowe oceniali prof. J. Fober (aSP katowice), dr w. Jelonek (wydział Sztuki PR), nauczyciele rzeźby: B. woźniak-Soł-
tyska i J. M. Szpak.



g a L e r I e  s z K o L n e
Galeria kontRaSt i Galeria Ceramiki - PiwniCa aRtyStyCZna prowadzą szeroką działalność edukacyjno-artystyczną. w ga-
leriach odbywają się: wystawy poplenerowe, aukcje sztuki, obrony prac dyplomowych, seminaria naukowe, spotkania z twór-
cami, wystawy „Mistrz i Jego Uczniowie”, wystawy absolwentów szkoły.



a B s o L w e n t  r o K U

2010 
agata Rogala 

2009 
Małgorzata Piróg

2008 
Małgorzata Jagielska

2007
 Paulina Rzeszowska

n a U C z y C I e L e  
I  P r a C o w n I C y 

r o K  s z K o L n y  2 0 1 0 / 1 1

1. Banaszczyk ewa
2. Bijok anna 
3. dobrowolska aleksandra  
4. ks. Gałek dariusz
5. Gotkiewicz agnieszka
6. Górna-kuraś Jolanta
7. ks. Gumiński artur
8. Jasiński Jan
9. Jaśkiewicz-kornacka Barbara
10. Jaworska-kowalska edyta
11. Jędrzejewski Cezary 
12. kania-Szary Magdalena 
13. kaszuba-Sambor agnieszka
14. kmiotek Lucyna
15. kopiński Bartłomiej
16. kulczycka ewa
17. kutkowski Jerzy

18. kwiatkowski Leszek
19. kwiecień Grzegorz
20. kwiecińska – Grzanka Barbara  
21. Laskowska – durlik tatiana 
22. Leśnowolska anna
23. Łaszanowska anna
24. Łyszcz kazimierz
25. Maciejewska Sabina
26. Marczykowska Bożena
27. Marczykowski emil
28. nowak Beata
29. orzeł włodzimierz
30. Przerwa dorota
31. Przerwa konrad
32. Przygodzka katarzyna
33. Pyzara katarzyna
34. Słowikowska alina  

35. Sowa ewa
36. Stańczyk halina
37. Strzelecki Jakub
38. Symela anna
39. Szary adrian
40. Szczęsny Paweł
41. Szpak Jacek
42. twardosz – Bobryk halina  
43. wąsik Rafał
44. włodarz alina
45. wojdała-Markowska hanna
46. woźniak-Sołtyska Barbara
47. Zatorska Joanna
48. Żelawska Barbara
49. Żytnicka dorota   

1. Bębenek Piotr  
2. Błędowski Rafał  
3. dębicka alicja    
4. Figura Grażyna 
5. Fryszkowska Maria
6. Gębura Małgorzata
7. katus Marian
8. klimek  Monika  
9. kulczycka teresa 
10. kutyła agnieszka  
11. Marszałek Jerzy  

12. Mosiołek Stefan 
13. Pacek Urszula     
14. Pawelec Sylwia    
15. Sołśnia dorota   
16. Syta adam    
17. Sznajder iwona   
18. tendaj alicja 
19. wiśniewska Sylwia       
20. wlazłowska Bożena
21. Zając adam      
22. Zygarska Zofia

nauczyciele
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65 lat 
Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego

w Radomiu



65 Lat

1945 – 1948
wolna Szkoła Rysunku, Malarstwa i Rzeźby prof. wacława dobrowolskiego

1949 – 1950
Państwowe ognisko kultury Plastycznej

1951 – 1990
Państwowe ognisko Plastyczne im. Jacka Malczewskiego

1991 – 1999
Państwowa Szkoła Plastyczna i stopnia im. Jacka Malczewskiego

1999 –2009
Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

2009
Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych

 im. Józefa Brandta 

 Podejmując 1 września 2009 roku trud kierowania szkołą z 65-letnią tradycją, uświadomiłam sobie, jak wielka jest to 
odpowiedzialność. dorobek tysięcy uczniów, setki absolwentów, wielu wspaniałych nauczycieli i dyrektorów.
 
 Zmieniło się miejsce pracy szkoły, kadra i dyrekcja. Zmieniło się otoczenie. ale duch artystyczny placówki i jej najwier-
niejsi uczniowie pozostali. Razem ze swoimi przewodnikami po świecie plastyki przygotowują się do aktywnego odbioru sztu-
ki, poznają jej historię, doskonalą umiejętności warsztatowe z rysunku, malarstwa, ceramiki, fotografii, grafiki komputerowej, 
rzeźby i tkaniny artystycznej. największą grupę odkrywania świata sztuki stanowią dzieci. w twórcze działania angażują się 
bez reszty. 

 niezwykły klimat  powoduje, że praca z dziećmi szkoły Jacka Malczewskiego jest  prawdziwą przyjemnością i niezapo-
mnianą przygodą. wspólne sierpniowe wyjazdy na wakacyjne plenery malarskie, wystawy poplenerowe, wystawy twórczości 
uczniów są kontynuacją tradycji szkoły. 
 
 Mam nadzieję, że życzenie, wieloletniego dyrektora wojciecha Stana, dopisywania kolejnych sukcesów do długiej 
i chlubnej historii, staje się rzeczywistością – „historia jest dumą, a tradycja wartością”.

Bożena Marczykowska  
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu



 Jacek Malczewski urodził się w Radomiu 15.07.1854r.  
w rodzinie zubożałego ziemianina. ojciec Julian pracował w towa-
rzystwie kredytowym Ziemskim, był człowiekiem bardzo oczytanym 
i wykształconym, pozostał dla artysty wielkim autorytetem. Matka 
Maria zmarła w opinii świętości. Środowisko rodzinne wpoiło Jac-
kowi patriotyzm, religijność i szerokie horyzonty. aby uniknąć rusy-
fikacji w szkole państwowej, w wieku 13 lat zamieszkał w majątku 
kuzynów w wielgiem pod opieką prywatnego nauczyciela adolfa 
dygasińskiego. 
 w tym okresie powstają pierwsze próby rysunkowe artysty. 
w 1871r. zdał egzamin do krakowskiego gimnazjum św. Jacka. Przy-
jaciel rodziny Józef Brandt wprowadza go w towarzystwo artystycz-
ne miasta. Już pierwsze kroki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
zwracają uwagę Jana Matejki. Za jego sprawą Jacek został przenie-
siony na tę uczelnię, a egzaminy gimnazjalne zdawał eksternistycz-
nie. Matejko dostrzegał w nim swego następcę w malarstwie histo-
rycznym. Jednak Jacek dojrzewa i pragnie własnej drogi artystycznej.  
w akcie sprzeciwu wyjeżdża do Paryża, gdzie wstępuje do École des 
Beaux-arts. tęsknota za krajem skłania go do szybkiego powrotu. 
kontynuuje naukę na uczelni krakowskiej do 1879r. odtąd kraków 
stanie się dla niego głównym miejscem pracy, wynajmuje pracownię 
przy ulicy Lubicz i rozpoczyna samodzielną twórczość. nie ustają jed-
nak jego kontakty z Radomiem, często wracał do rodzinnego domu, 
a w jego obrazach królować będą pejzaże okolic wielgiego i Gar-
dzienic, gdzie mieszkali jego krewni. w 1884r. na zaproszenie ka-
rola hrabiego Lanckorońskiego wyjeżdża jako rysownik na wy-
prawę naukową do azji Mniejszej. Staje się ona ważnym źródłem 
inspiracji w jego twórczości. w 1887r. żeni się z Marią Gralewską, 
panną z dobrej, krakowskiej rodziny. Z tego małżeństwa urodzą 
się córka Julia i syn Rafał, który w wieku dorosłym pójdzie w śla-
dy ojca. Życie artysty wypełnia praca, liczne wyjazdy  na plene-
ry w kraju i za granicę, z których wraca stęskniony za rodziną  
i ojczyzną. Zajmuje go również nauczanie, prowadzi kursy artystycz-
ne, a od 1896r., zostaje powołany w poczet profesorów Szkoły Sztuk 
Pięknych w krakowie. działa również na polu społeczno artystycz-
nym, jest jednym ze współzałożycieli towarzystwa artystów Polskich 
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„Sztuka”. w 1900r. rezygnuje z pracy na uczelni. nie akceptuje no-
wego programu nauczania nowej akademii. w latach poprzednich 
i następnych prezentuje obrazy na licznych wystawach zbiorowych  
w kraju i za granicą. w 1903r. odbywa się pierwsza indywidualna 
wystawa stu prac we Lwowie. w 1905r. zostaje powołany na człon-
ka dyrekcji towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w krakowie.  
w następnym roku wyjeżdża do włoch w towarzystwie Marii Ba-
lowej, żony starosty krakowskiego Stanisława Bala. Skandal nad-
szarpnął jego relacje z żoną.  Po powrocie nadal pracuje i wystawia 
obrazy: w krakowie, warszawie i Londynie. w 1910r. powołany zo-
staje na stanowisko profesora zwyczajnego akademii Sztuk Pięknych  
w krakowie. w 1912r. odbywa się tam proces fałszerzy obrazów 
artysty, to pokazuje, jak wysoko była ceniona jego twórczość.  
w tym samym roku zostaje rektorem akademii krakowskiej. 
Pierwsze lata i wojny światowej spędza w wiedniu, potem wraca 
do krakowa. Zniszczenia wojenne nastrajają go pesymistycznie, 
w jego obrazach zapanowała melancholia. w 1921r. rezygnuje  
z pracy na uczelni. Pogarszający się wzrok przygnębia Jacka Mal-
czewskiego, każe mu myśleć o pożegnaniu z twórczością artystyczną  
i przekazaniu inicjatywy młodszym malarzom. w 1924r. kraków 
uczcił siedemdziesięciolecie artysty licznymi uroczystościami. dla 
Malczewskiego jest to jednak wyraźny schyłek twórczości, rezygnu-
je z malowania obrazów olejnych, posługuje się teraz kolorowymi 
kredkami i rysunkiem. Pod koniec życia,  prawie niewidomy, za-
mieszkuje willę na Salwatorze w krakowie, tam umiera 08.10 1929r. 
Pochowany zostaje w habicie franciszkańskim tercjarskim na Skałce 
w krakowie obok takich mistrzów jak: Stanisław wyspiański i hen-
ryk Siemiradzki. 
 twórczość Jacka Malczewskiego, już za życia artysty, 
uważana była za niezwykle ważną dla narodu polskiego, świadczą  
o tym liczne nagrody i odznaczenia - w tym order Polonia Restitu-
ta, który otrzymał w 1921r. Był jednym z najwybitniejszych polskich 
malarzy.

anna Łaszanowska
nauczyciel historii sztuki
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1940
wacław dobrowolski, malarz z Łodzi, wysiedlony przez władze okupacyj-
ne z rodzinnego miasta, osiedlił się w Radomiu. w zakładzie stolarskim 
przy ulicy kelles krauza 17, zaadaptowanym na pracownię artystyczną, 
rozpoczął prowadzenie zajęć z uczniami. Jednym z nich był znany później-
szy reżyser andrzej wajda.

1945
kilka miesięcy po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wacław dobro-
wolski otworzył wolną Szkołę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zachowując 
charakter instytucji prywatnej, szkoła korzystała z dotacji Miejskiego wy-
działu kultury oraz Ministerstwa kultury i Sztuki. władze przydzieliły jej 
lokal w kamienicy Glogierów przy ulicy Sienkiewicza 12. naukę rozpoczęło 
6 uczniów, ale po kilkunastu tygodniach było ich już 27, dobrowolski był 
jedynym nauczycielem w szkole. 

1947
do programu nauczania w szkole dochodzą: anatomia, grafika, liternictwo, 
perspektywa i wiedza o sztuce, zajęcia prowadziło już pięciu nauczycieli.

1949 
Zmieniono status szkoły przez przekształcenie jej w społeczne ogni-
sko kultury Plastycznej, wprowadzono też nowy przedmiot nauczania  
– zagadnienia ideologiczne. w uznaniu dla wysokiego poziomu kształce-
nia władze ministerialne postanowiły, że absolwenci radomskiej szkoły, na 
podstawie świadectwa jej ukończenia, będą mieli zapewniony wstęp do 
wszystkich akademii Sztuk Pięknych.

1951
Społeczne ognisko kultury Plastycznej, postanowieniem władz, przemia-
nowano na Państwowe ognisko Plastyczne. Jako dyrektora wyznaczono 
założyciela i dotychczasowego kierownika szkoły wacława dobrowolskie-
go. kursy były prowadzone dla: grup dziecięcych, młodzieżowych i dla do-
rosłych.



1954 
wprowadzono nowy przedmiot – scenografię. w wyniku 
„odwilży” zrezygnowano z przedmiotów ideologicznych. 

1955
Uroczystość dziesięciolecia szkoły.

1960
na wystawie w kielcach prace słuchaczy radomskiego 
ogniska uzyskały duże uznanie władz Ministerstwa  
kultury i Sztuki, co przesądziło o dalszym istnieniu tego typu  
placówki w regionie.

1963
Pierwszy sukces zagraniczny wychowanków ogniska,  
wyróżnienie dla anny kończak w Międzynarodowym  
konkursie Rysunku dziecięcego w new delhi.

1965 
w konkursie zorganizowanym przez UneSCo nagrodę  
uzyskał uczeń ogniska Marek Szymański.

1969 
Śmierć wacława dobrowolskiego długoletniego dyrektora 
ogniska. Jego następcą zostaje art. plast. irena Cichowska 
ucząca w placówce od 1950r.

1972
irena Cichowska przechodzi na emeryturę. nowym  
dyrektorem zostaje wojciech Stan. wprowadzono kolejne 
przedmioty nauczania – tkaninę i fotografię. 

1974 
od 1 września rozpoczęła systematyczną działalność  
biblioteka Państwowego ogniska Plastycznego w Radomiu.

1975 
Podczas uroczystych obchodów 30-lecia działalności 
ogniska nadano mu imię Jacka Malczewskiego.

1980 
obchody 35-lecia Państwowego ogniska Plastycznego  
w radomskim Bwa, połączone z wystawą prac absolwentów 
z lat 1975-80.

1990 
Jubileusze nauczycieli szkoły: art. plast. krystyny Barańskiej, 
art. plast. ewy Bystrowskiej, art. plast. danuty Radzymińskiej  
i art. fot. wojciecha Stana w klubie Środowisk twórczych 
„Łaźnia”.

1991 
decyzją Ministra kultury i Sztuki na bazie dotychczasowe-
go ogniska powstała Państwowa Szkoła Plastyczna i Stopnia  
im. Jacka Malczewskiego. Realizuje eksperymentalny pro-
gram kształcenia plastycznego. dyrektorem została krystyna 
Joanna Szymańska. każdego roku dla uczniów szkoły organi-
zowane są plenery malarskie.

1995
w Muzeum Sztuki współczesnej została otwarta 
wystawa „nauczyciele i uczniowie”, przygotowana 
z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności placówki. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu przyznano szko-
le nowy lokal przy ulicy Chałubińskiego 22.

1998 
nauczyciel szkoły art. plastyk Longin Pinkowski ob-
chodził jubileusz 30-lecia pracy twórczej. od nowe-
go roku szkolnego zmiana nazwy szkoły na: Szkoła 

Plastyczna im. Jacka 
Malczewskiego. 



ewa Bystrowska, aleksandra dobrowolska, 
kornel drzewiński, Mariusz Jończy, Sebastian 
klochowicz, Jerzy kutkowski, Leszek kwiat-
kowski, kazimierz Łyszcz, andrzej Markiewicz, 
włodzimierz orzeł, danuta Piątkowska-Poręba, 
Longin Pinkowski, elżbieta Staniszewska, Mał-
gorzata Strzelec, krystyna Joanna Szymańska  
i hanna wojdała-Markowska. Pokazano również 
prace założyciela szkoły wacława dobrowolskie-
go. Plener w krasnobrodzie na Roztoczu.

2007
22 maja w konkursie na dyrektora szkoły ponow-
nie została wybrana krystyna Joanna Szymańska. 
Plener w drohiczynie nad Bugiem.

2008 
Plener w ochotnicy Górnej w Gorcach. krystyna Joanna Szymańska zosta-
je dyrektorem wydziału kultury Urzędu Miejskiego. Stanowisko dyrektora 
szkoły powierzono Sabinie Maciejewskiej. 

2009 
w kwietniu Rada Miasta podjęła uchwałę o połączeniu Szkoły Plastycznej 
im. Jacka Malczewskiego z Zespołem Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta.  
od 1 września zajęcia prowadzone są w budynku ZSP przy ul. kilińskiego 20. 
Plener w Słonnem koło dubiecka nad Sanem.

2010 
Plener w Lanckoronie. Jubileuszowa wystawa fotografii wojciecha Stana  
z okazji 55 rocznicy twórczości. Uroczystość 65-lecia szkoły. 

2000 
wystawa prac nauczycieli z okazji 55-lecia szkoły. Swoje  
prace zaprezentowali: ewa Bystrowska, aleksandra  
dobrowolska, kornel drzewiński, Sebastian klochowicz, 
kazimierz Łyszcz, Longin Pinkowski, elżbieta Staniszewska, 
krystyna Joanna Szymańska i hanna wojdała-
-Markowska.

2004 
Uroczystość 150 rocznicy urodzin i 75 śmierci  
patrona szkoły. 7 października delegacja szko-
ły pod kierownictwem Sabiny Maciejewskiej 
złożyła wieniec na grobie malarza w krakowie. 
następnego dnia, po mszy w radomskiej fa-
rze, złożono wiązankę pod pomnikiem Jacka 
Malczewskiego przed gmachem Resursy.  
Z okazji jubileuszu artysty zaplanowano 
i zrealizowano konkursy: wiedzy o życiu  
i twórczości artysty, „Moje inspiracje twór-
czością Jacka Malczewskiego” (dla uczniów 
liceum i studentów) oraz „elfy, fauny, anio-
ły, demony i inne baśniowe stwory” (dla 
uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej). 
Szkoła rozpoczyna kursy dla osób dorosłych. 
Plener w kościelisku k. Zakopanego.

2005 
wystawą prac Marii Gajewskiej rozpoczyna 
działalność galeria szkolna „Pinezka”. Zaini-
cjowanie cyklicznej współpracy z Rodonem  
w organizowaniu warsztatów i szkoleń nauczycieli w za-
kresie sztuk wizualnych. konkurs wiedzy o sztuce dla 
młodzieży gimnazjalnej „tradycja i nowoczesność w sztu-
ce polskiej po ii wojnie światowej”. Plener w Chłapowie. 
wystawa poplenerowa w galerii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Radomiu. współpraca zaowocowała kilkuletnią 
publikacją rysunków uczniów szkoły w „Bibliotekarzu Ra-
domskim”.

2006
wystawa prac nauczycieli w Muzeum Sztuki współcze-
snej w Radomiu z okazji 60-lecia szkoły; udział wzięli:  



Mały człowiek zaczyna odkrywać świat. 
Chłonie go wszystkimi zmysłami, nasłu-
chuje, dotyka i patrzy…wybiega na po-
dwórko, a tam kawałkiem czerwonej cegły 
lub patyka kreśli znaki. obok rysują inne 
dzieci. Mieszają się portrety koleżanek, 
śmieszne zwierzątka. wszyscy rysują bez 
znudzenia, zawzięcie…to cudowny i twórczy 

świat dziecka, bez przemądrzałej ingerencji 
dorosłych, bez stałego pouczania i moralizator-

stwa. dziecko zmaga się z marzeniami, które są 
korygowane przez możliwości. dokonuje różnych 

prób, wycofuje się. Jeżeli znowu wraca do pierwot-
nych zamierzeń to już z większym rozmachem. 
działania plastyczne kryją w sobie wartości kształ-
cące i wychowawcze. Poprzez własną twórczość 
dziecko rozwija spostrzegawczość, pamięć, myśle-
nie i wyobraźnię. nasuwają się pytania. nauczać? 
Pomagać? w którym miejscu znajduje się właściwa 
granica między tymi dwoma pojęciami? Jak  powin-
na wyglądać edukacja plastyczna, aby te naturalne 
możliwości dziecka rozwijać i pielęgnować?  Jak kie-
rować procesem twórczym, uwzględniając różnice 
osobowości i uzdolnień? nie jest rzeczą prostą zna-
leźć odpowiednie metody. a zatem? Co można prze-
kazać dziecku, a czego przekazać nie sposób? Czego 
można nauczyć, a co jest wręcz niemożliwe?
kształcenie plastyczne jest bardzo ważne, choć trud-
ne do udokumentowania, bo procentuje często po 
latach. nie chodzi tu tylko o malowanie obrazków, 

ale o zmiany w świadomości dziecka. należy 
więc skupić uwagę na przeżywaniu, na zacieka-
wianiu, rozwijaniu inicjatywy i samodzielności 
dzieci. nauczyciel, będący w pogotowiu, czujny 
na potrzeby dziecka, zachęca je, udziela odpo-
wiedzi na pytania, przychodzi z pomocą, której ono 
przecież oczekuje. Czasem razem z dzieckiem poszukuje, 
eksperymentuje. wykorzystując żywiołowe i naturalne za-
interesowania dzieci, pozwala odkrywać i opowiadać ten świat 
w sposób im tylko właściwy.  
Podczas zajęć w dziale dziecięcym dzieci wysłuchały fragmentu mu-
zycznego Piotr Czajkowski dziadek do orzechów - taniec wróżki. Potem mó-
wiły o tajemniczych postaciach z bajek, dobrych czarodziejach, leśnych el-
fach, wróżkach  i złych czarownicach. naśladowały ich głosy, śmiech, sposób 
poruszania się. Mówiły o wadach i zaletach. niektóre z nich już rysowały. 
niektóre uzupełniały rysunek pojedynczymi wyrazami dynamizującymi ob-
razek: niebieska wróżka śmieje się ha, ha, ha! Zielony  kot Michała mruczy 
miau! Czarny kogut olgi pieje kukuryku! dawid maluje farbami. Pędzlem 
nabiera zbyt dużo wody. Farby rozlewają się . Początkowo suknia księżniczki 
jest niebieska, pojawiają się żółte kropki. te rozpływają się i powstają zielo-
ne smugi. Jaki piękny kolor! Sam go zrobiłem! 
twórczość dziecięca ma w sobie coś z tajemnicy i niespodzianki. dlatego 
nigdy do końca nie wiemy, dlaczego kot Michała jest zielony. Pablo Picasso o 
twórczości dziecięcej mówił: gdy ma się 7 lat – wtedy się jest tym prawdzi-
wym w sztuce, potem chodzi tylko o to, żeby do tego stanu wrócić.
Zajęcia z dziećmi w Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego to niezwykły 
sezam piękna i sztuki. to wielka przygoda nie tylko dla uczniów. to miejsce, 
bez którego świat Małgosi czy Zuzi nie może być kolorowy. i niech trwa.

Z doświadczenia i obserwacji - Bożena Marczykowska


