
  

"PLENER 100/100, czyli twórcze działania w przestrzeni miejskiej 

100 młodych twórców Ziemi Złotowskiej 

z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości" 

 

 
 

Organizatorzy:  

 

URZĄD MIASTA ZŁOTÓW 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE 

 

Cele Pleneru 

 

Tworzenie warunków dla rozwoju twórczości plastycznej młodych artystów Ziemi Złotowskiej oraz 

promocja ich tożsamości kulturowej i dorobku artystycznego poprzez: 

1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.   

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  

niepodległości. 

3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży. 

4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów złotowskich uczniów. 

5. Integrowanie środowiska młodych artystów- uczniów różnych szkół i innych miłośników sztuki. 

6. Lepsze pełnienie ról społecznych przez uczniów.  

 

Celem pleneru jest kształcenie obserwacji struktury form przestrzennych w terenie. W trakcie 

pleneru uczniowie  wykonają prace w dowolnej technice plastycznej (prace rysunkowe i malarskie, 

kolaż, technika własna, frotaż itd.). Utrwalanie wiedzy i  zdobytych podczas pleneru umiejętności 

właściwego oraz autorskiego przekazywania prezentacji istniejących form architektonicznych, 

pejzażu w najwłaściwszych dla nich układach kompozycyjnych. Niezmiernie ważnym elementem 

jest wzmocnienie wrażliwości na zestawienie kształtów oraz dobranie barw. 

Zasięg Pleneru 

Plener ma zasięg międzyszkolny, do udziału w plenerze zapraszamy młodych artystów z wszystkich szkół z 

terenu miasta. 

 



Komisarzem pleneru jest edukator sztuki Magdalena Wacyk  

e- mail magdalenawacyk@gmail.com 

 

 

     nauczyciel dyplomowany 

Pięcioletnia nauka w Państwowym Licem Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy dostarczyła jej gruntownej 

wiedzy z dziedzin sztuk pięknych. Studiując na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiedzę tę 

pogłębiła, dodatkowo specjalizując się w Edukacji Artystycznej z zakresu sztuk plastycznych - Wychowanie 

Plastyczne, jako nauczyciel tego przedmiotu. Następnie ukończyła studia podyplomowe Wyższej Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - Sztuka, Plastyka, Muzyka, uzupełniając w ten sposób swoje 

artystyczno-pedagogiczne wykształcenie o nową dziedzinę sztuki jaką jest MUZYKA- zdobywając jednocześnie 

uprawnienia do wykładania owego przedmiotu. Studiowała również w Gdańskiej uczelni Ateneum- Szkoła Wyższa 

Studia Podyplomowe: nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej- przygotowanie do 

nauczania kolejnego przedmiotu. Ukończyła również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu-studia 

podyplomowe- Pedagogika Lecznicza- terapeutyczna, co daje jej kwalifikacje do pracy z uczniem, studentem, osobą 

dorosłą, przewlekle chorym lub z dysfunkcjami ruchu. Ponadto podwyższyła swoje kwalifikacje o studia 

podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej uzupełniła studiami 

podyplomowymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu- kierunek oligofrenopedagogika- edukacja i 

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada też kwalifikacje jako "Animator osób starszych".  

Przedmiotem działalności Pani Magdaleny Wacyk są niewątpliwie studia artystyczne poszerzone o studia 

wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Uzyskane 

kwalifikacje określają rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane 

z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, z młodzieżą tzw.: ”trudną” do własnych wypowiedzi artystycznych. 

Artystka- pedagog realizowała i realizuje w wielu mediach sztuki (warsztaty artystyczne, instalacje artystyczne, 

happening, streat art, muzyka itd). Organizowała i organizuje wystawy plastyczne, projekty, konkursy, warsztaty, 

plenery- upowszechniając  w ten sposób twórczo i z wielką pasją sztukę, kulturę plastyczną i muzyczną.  Od wielu lat 

jesteśmy świadkami w Powiecie Złotowskim wielu autorskich projektów artystycznych na polu kultury i sztuki. 

Nauczycielka  podejmuje się  odpowiedzialnego wspierania rozwoju i korygowania zaburzeń rozwojowych, 

emocjonalnych przez wykorzystanie diagnostycznej i terapeutycznej funkcji twórczej działalności plastycznej 

prowadząc zajęcia z elementami  arteterapii w ramach różnych jej inicjatyw i zajęć.   

 



Miejsce i czas Pleneru 

1. Centrum Miasta Złotów 
2. Termin: 24 V 2018r. 

 

 organizator zapewnia kadrę oraz miejsce do realizacji pleneru, 

 opiekę podczas pobytu pełnić będą  opiekunowie grup- nauczyciele SP nr 2 w Złotowie, 

 plener odbędzie się w dniach  24 maja 2018r. od godziny 8.30 do godziny 13.00, 

 wernisaż poplenerowy odbędzie się na Rynku Starego Miasta 24 V 2018 r. o godzinie 13.30 do 

godziny 14.30, a wystawy poplenerowe odbędą się we wskazanym terminie przez organizatora 

pleneru, 

 plener jest prowadzony na zasadzie warsztatów,  

 prace, które powstaną podczas pleneru zostaną wyeksponowane na wystawach poplenerowych, 

 każdy uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą własne przybory plastyczne- które zazwyczaj 

stosuje do wykonywania swoich prac ( malarskie np. farby, pędzle, palety, materiały; rysunkowe -

ołówki, piórko, pastele, węgiel, tusz) przedstawiciel każdej szkoły powinien mieć aparat 

fotograficzny w celu tworzenia pamiątkowej dokumentacji, 

 organizatorzy zapewniają częściowo podstawowe materiały i narzędzia plastyczne np.: blejtram, 

farby akrylowe, pędzle, ołówki, węgiel rysunkowy, tusz rysunkowy, brystol, bloki rysunkowe, 

podkładki, spinacze, taśmy klejące dwustronne, pojemniki na wodę, sztalugi, płyty do rysunku, itd., 

 organizatorzy zapewniają miejsce oraz materiały niezbędne do zorganizowania wystawy 

poplenerowej ( sztalugi, tablice itd.), 

 wszystkie prace utworzą wystawę poplenerową  i pozostaną własnością organizatorów, 

 jedzenie i picie we własnym zakresie. 

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW 

 udział w plenerze,  

 opieka merytoryczna,  

 zaświadczenie o udziale w plenerze wydane przez SP nr 2 w Złotowie,  

 podstawowe materiały plastyczne, 

 plener kończy się przeglądem prac uczniów i wystawą poplenerową, 

 wernisaż na Rynku Starego Miasta Złotowa oraz wystawa poplenerowa w Urzędzie Miasta Złotowa, 

 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE zobowiązuje się do wydania 

katalogu z przebiegu pleneru. 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW 

 przestrzeganie zasad kultury, zarządzeń kierownictwa Pleneru, 

 posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej, 

 posiadanie dodatkowych, własnych narzędzi i materiałów plastycznych (przybory, sztalugi itd.), 

 stworzenie jednej pracy w dowolnej technice  plastycznej ( malarstwo, rysunek, grafika, technika 

własna itd.), 

 w razie rezygnacji udziału w Plenerze zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia organizatora 

co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, a szkoła na to miejsce wyznacza innego chętnego 

ucznia. 



Uczestnicy będą zobowiązani do pozostawienia swojej pracy wykonanej w dowolnej technice, która 

zostanie przekazana w depozyt STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE, które 

zastrzega sobie prawo do jej wykorzystania zgodnie ze swoją wolą. 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 uczestnikami Pleneru mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i oddziały gimnazjalne) 

oraz szkół ponadpodstawowych miasta Złotowa (100 młodych twórców szkół złotowskich 15 

uczniów z I LO, 15 uczniów z ZSE i II LO, 15 uczniów z CKZIU, 15 uczniów SP nr 1, 15 

uczniów SP nr 2, 15 uczniów SP nr 3 oraz 10 uczniów Szkoły Katolickiej) 
 termin zgłoszeń – nieprzekraczalnie do 10.05.2018 r. 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

 uczestnicy powinni  zgłosić się w dniu 24 maja 2018 r. do godz. 08.15 na Rynku Starego Miasta. 

Tam odbędzie się krótka prelekcja na temat pleneru, odbędzie się podział na grupy jak i strefy 

tworzenia (ciekawe miejsca w mieście), przydział materiałów plastycznych, poruszane będą też inne 

sprawy organizacyjne.  

 Zgłoszenie do dnia 10 maja 2018 r. na adres szkoły (formularz zgłoszeniowy w załączniku) 

sekretsp2@onet.pl  

   Szkoła Podstawowa nr 2  im. Adama Mickiewicza w Złotowie   
  ul. 8 Marca 16   77 - 400 Złotów tel/fax: 67 265 00 88 67 265 50 08  

   e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl 

 

 

 za szkody spowodowane przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności 

 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie Pleneru 

 organizator zastrzega sobie prawo publikacji w mediach przebiegu i efektów Pleneru 

 

Rok 2018 jest dla nas wszystkich szczególny – 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI  to fantastyczna okazja 

do celebrowania tego wydarzenia. Przygotujmy się na wspólne, kulturalne świętowanie, poprzez język 

sztuki! Z tej okazji zapraszamy młodych twórców do spędzenia z nami twórczego i niepowtarzalnego        

24 majowego dnia 2018 r. na łonie natury ze sztalugami i z pędzlem, ołówkiem, kredką w ręku!  

Nasza propozycja skierowana jest przede wszystkim do młodych artystów uczących się w szkołach              

w Złotowie. Tematem naszego spotkania będzie Złotów, a szczególną inspiracją jego architektura, flora        

i fauna.  

Masz odwagę podjąć wyzwanie tego tematu? Zapraszamy na plener! 

Podczas jednego dnia pleneru będzie okazja do: 

 wymiany doświadczeń; 

 spokojnej pracy  twórczej pod okiem doświadczonego pedagoga, artysty plastyka; 

 zapoznania się z środkami wypowiedzi plastycznej; 

 poznania technik plastycznych pozwalających na oddanie tematu pleneru; 

 wykonania studium z natury – w plenerze;  

  poznania metody pracy z różnymi grupami wiekowymi. 

Udział w plenerze jest bezpłatny. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

PLENER 100/100  czyli twórcze działania w przestrzeni miejskiej 100 młodych twórców Ziemi 

Złotowskiej z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 
Nazwa placówki 

Adres do korespondencji 

 

Karta zgłoszeń 

 

lp. Uczestnik Data urodzenia   Tel. uczestnika i  opiekuna , e-mail/ PODPIS 
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 Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu pleneru 

*Maksymalna liczba uczestników z placówki 15 osób. (z wyjątkiem Szkoły Katolickiej- 10 uczestników) 

Proszę o wyraźne wpisy najlepiej czcionką drukowaną. 

         

 

 

............................................        ............................................ 

      

pieczątka placówki        podpis dyrektora placówki 

     

 


