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5-letnie
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Bielsku-Białej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej
jest szkołą powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w miejsce istniejącego od 1947 roku Państwowego Liceum Technik Sztuk Plastycznych im. Juliana
Fałata. Szkoła o 5-letnim cyklu kształcenia przyjmuje uczniów po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej.
Edukacja w Liceum Sztuk Plastycznych kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje świadectwo
ukończenia szkoły i tytuł zawodowy — plastyk oraz może
przystąpić do egzaminu maturalnego, po którego zdaniu
otrzymuje świadectwo dojrzałości.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej
kultywuje ponad 70-letnią tradycję dydaktyczno-wychowawczą. Realizuje zarówno program kształcenia ogólnego,
odpowiadający zakresowi liceum ogólnokształcącego, jak
również przygotowuje młodzież do roli świadomego odbiorcy sztuki i twórcy kulturowego dziedzictwa.

Kontakt
Dyrektor szkoły mgr Andrzej Rubinkiewicz
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
ul. gen. Sikorskiego 8
43-300 Bielsko-Biała
www.bielskiplastyk.pl
bielskiplastyk@wp.pl
tel. sekretariat szkoły: (+48) 33 812 36 54

2 | tel. (33) 812 36 54

Informacje dla kandydatów
egzaminy wstępne

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie
specjalności / specjalizacji:
•
•
•
•

techniki graficzne / projektowanie graficzne
techniki graficzne / techniki druku artystycznego
formy użytkowe – wzornictwo / tkanina artystyczna
formy rzeźbiarskie / ceramika artystyczna

Nauka obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne (rysunek
i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy
fotografii i filmu, projektowanie multimedialne) oraz ogólnokształcące, co pozwala absolwentom po zdaniu egzaminu maturalnego na kontynuowanie nauki na wyższych
uczelniach o różnym profilu – nie tylko plastycznym.
Egzamin wstępny obejmuje:
• egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji
przestrzennej (prace plastyczne na zadany temat wykonane w technice określonej przez komisję egzaminacyjną);
• egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych
z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie
objętym podstawą programową kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej.

w części teoretycznej:
• wykazanie się wiedzą w zakresie różnych dziedzin sztuk
plastycznych.
Oceny wyników pracy podczas poszczególnych części
egzaminu dokonuje powołana komisja rekrutacyjna.
Egzaminy wstępne obejmują zagadnienia:
• rysunek martwej natury w technice ołówkowej
– format A3, czas trwania 120 min.;
• malarstwo martwej natury w technice tempery lub
akrylu – format A3, czas trwania 120 min.;
• kompozycja (prace z wyobraźni na zadany temat, w tym
kompozycja przestrzenna), czas trwania 240 min;
• egzamin ustny obejmujący znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
Informacji na temat terminów oraz rodzaju dokumentów,
które kandydat musi przedstawić, udziela sekretariat szkoły
33/812-36-54.
Egzamin wstępny do szkoły odbywa się w czerwcu.

Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja rekrutacyjna
i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej.
Kryteria oceny:
w części praktycznej:
• poprawność kompozycji zadanego tematu;
• zdolność obserwacji (umiejętność postrzegania bryły,
perspektywy, światłocienia, a w malarstwie także
koloru);
• różnorodność środków ekspresji plastycznej;
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Znani absolwenci szkoły

Biennale

O wysokim poziomie szkoły świadczą jej absolwenci.
Bielski plastyk kończyli m.in.:

Zespół Szkół Plastycznych od 1993 r. organizuje Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich
Szkół Plastycznych. W pracach komisji konkursu brali
udział wybitni profesorowie Akademii Sztuk Pięknych:

Jagoda Adamus

Igor Mitoraj

Edyta Barańska

Natalia LL

Józef Budka

Artur Przebindowski

Andrzej Basaj

Ryszard Otręba

Marek Chowaniec

Ryszard Otręba

Zbigniew Blukacz

Jan Pamuła

Stanisław Hochuł

Sławomir Rumiak

Tomasz Bogusławski

Cezary Paszkowski

Józef Hołard

Romuald Socha

Józef Budka

Zbigniew Pieczykolan

Tomasz Jura

Karol Śliwka

Kazimierz Cieślik

Andrzej Pietsch

Michał Kliś

Stanisław Wieczorek

Jacek Dyrzyński

Zbigniew Purczyński

Jarosław Kłaput

Tomasz Winiarski

Antoni Fałat

Stanisław Baj

Jan Kruczek

Ernest Zawada

Andrzej Gieraga

Stanisław Rodziński

Jan Kucz

Zbigniew Jackowski

Jacek Rykała

Zygmunt Magner

Roman Kalarus

Marek Sapetto

Janusz Karbowniczek

Ryszard Sekuła

Michał Kliś

Grzegorz Sobolewski

Stanisław Kortyka

Rafał Strent

Piotr Korzeniowski

Jan Szmatloch

Włodzimierz Kotkowski

Stanisława Tabisz

Piotr C. Kowalski

Maria Targońska

Jan Kucz

Bogdan Topor

Włodzimierz Kunz

Stanisław Wieczorek

Sławomir Kuszczak

Tadeusz Wiktor

Zbigniew Lutomski

Bogdan Wojtasiak

Zbysław Maciejewski

Adam Wsiołkowski

Galeria Akcent
Od 2004 r. w szkole funkcjonuje Galeria Akcent. Jest to
przestrzeń służąca prezentowaniu dorobku uznanych artystów oraz prac uczniów i absolwentów szkoły. Swoje prace
w Galerii Akcent wystawiali:
Antoni Cygan

Stanisław Baj

Grzegorz Marszałek

Andrzej Zdanowicz

Eugeniusz Delekta

Jacek Rykała

Leszek Misiak

Wojciech Zubala

Jerzy Jędrysiak

Stanisław Sobolewski

Teresa Miszkin

Janusz Karbowniczek

Jan Szmatloch

Adam Myjak

Michał Kliś

Karol Śliwka

Elżbieta Kuraj

Maria Targońska

Stanisław Mazuś

Stanisław Wieczorek

Ryszard Otręba

Ernest Zawada

Artur Przebindowski
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Plakat informujący o wystawie prac Jerzego Jędrysiaka
w Galerii Akcent.

Logotypy ostatnich edycji Biennale Rysunku i Malarstwa

Techniki graficzne
/ projektowanie graficzne
Techniki graficzne
/ techniki druku artystycznego
Formy użytkowe — wzornictwo
/ tkanina artystyczna
Formy rzeźbiarskie
/ ceramika artystyczna

Kierunki
kształce nia
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Techniki graficzne
specjalizacja:
projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne rozwija umiejętności w zakresie
grafiki reklamowej i wydawniczej. Zdobyte kompetencje
pozwalają kształtować przestrzeń publiczną i świadomość
estetyczną społeczeństwa. W dobie rozwoju technologii
informacyjnej projektowanie graficzne jest priorytetową
dziedziną edukacji plastycznej.
W pracowni projektowania graficznego realizuje się tematy związane z opracowaniem identyfikacji wizualnej
firmy, instytucji. Uczniowie wykonują ćwiczenia związane
z zaprojektowaniem plakatu o tematyce kulturalnej, społecznej i reklamowej, poznają historię plakatu, w tym "polskiej szkoły plakatu" oraz jego głównych przedstawicieli.
Ponadto projektują ilustracje do wybranych pozycji literatury pięknej, poznają zasady budowy książki i składu
tekstu. Potrafią samodzielnie wykonać makietę okładki
zgodnie z zasadami introligatorskimi. Uczniowie, realizując
ćwiczenia, poznają zasady projektowania oraz przygotowania opracowanego materiału do druku.
Uzyskana w tym zakresie wiedza pozwala na podjęcie
pracy w zawodzie lub dalsze kształcenie na poziomie akademickim.
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Techniki graficzne
specjalizacja:
techniki druku artystycznego

Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik graficznych oraz kształtuje swoją
wrażliwość plastyczną przez działania praktyczne. Poznaje
historię grafiki, jej rozwój i rolę, jaką przez wieki odgrywała
w kształtowaniu kultury europejskiej.
Zajęcia technik druku artystycznego cechuje manualny
charakter pracy twórczej. Uczniowie samodzielnie tworzą
prace graficzne w wybranych rodzajach druku wypukłego,
wklęsłego i płaskiego, m.in. w technice linorytu, akwaforty, akwatinty, miękkiego werniksu, mezzotinty i litografii.
Uczeń zdobywa wiedzę o technologii, rozróżnia podstawowe techniki, a co najważniejsze, w świadomy sposób
analizuje, interpretuje, formułuje i przedstawia pojęcia
oraz idee za pomocą graficznych środków wyrazu. Uczeń
kreatywnie przedstawia rzeczywistość stosując różne faktury i struktury.
Celem kształcenia na tej specjalizacji jest nabycie przez
ucznia umiejętności świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.
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Formy użytkowe — wzornictwo
specjalizacja:
tkanina artystyczna

Specjalizacja posiada interdyscyplinarny charakter, a jej
specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę
z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Ćwiczenia konstruowane są poprzez stopniowanie trudności tematycznych
oraz warsztatowych, z uwzględnieniem indywidualnych
predyspozycji i świadomości plastycznej uczniów.
Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalizacji, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze
kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie
akademickim.
Działania warsztatowe realizowane są z wykorzystaniem
różnorodnych technik i metod, począwszy od techniki
sitodruku po naukę splotów tkackich. W projektowaniu
uwzględnia się stosowanie technologii tradycyjnej i nowoczesnej. Poznane techniki wykorzystywane są do realizacji
tkanin o charakterze użytkowym i artystycznym.
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Formy rzeźbiarskie
specjalizacja:
ceramika artystyczna

Ceramika ze względu na swoją specyfikę jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku, malarstwa
i rzeźby. Ceramika to dziś nie tylko wyroby użytkowe
o charakterze artystycznym. Podobnie jak w przypadku
innych dziedzin sztuki powoli zacierają się wyraźne granice. Ceramika staje się rzeźbą, dziełem samym w sobie albo
elementem instalacji. Tak jak inne dziedziny sztuki, potrafi
rozwinąć twórczą inwencję, rozbudzić umiejętność obserwacji i nauczyć plastycznego myślenia. Zdobyte w szkole
warsztatowe, techniczne i technologiczne umiejętności
przydadzą się z pewnością w przyszłym zawodowym życiu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na poziomie akademickim.
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Rysunek i malarstwo
Rzeźba
Podstawy projektowania
Projektowanie multimedialne
Podstawy fotografii i filmu

Pracownie
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Rysunek i malarstwo

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie rozwijają
i udoskonalają swój warsztat plastyczny, indywidualną
wrażliwość artystyczną oraz umiejętność interpretacji natury w oparciu o jej wnikliwą obserwację.
W pracowni podejmowane są studia rysunkowe i malarskie martwych natur oraz modela. W ramach programu nauczania realizowane są także prace w plenerze. Uczniowie
uczą się ponadto rejestrować obserwowaną rzeczywistość
w formie szkiców, poznają gamę możliwości plastycznych
i środków wyrazu artystycznego z zakresu rysunku i malarstwa, kształtują umiejętność ich świadomego stosowania
w swoich pracach.
Podczas zajęć uczniowie zaznajamiają się z fachowymi terminami, uczą się operowania językiem plastycznym, niezbędnym do prezentacji i omawiania własnych prac.
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Rzeźba

Przedmiot rzeźba realizuje materiał nauczania obejmujący
zagadnienia studium natury, kompozycji bryły i płaszczyzny, kompozycji z wyobraźni. Kształtuje w uczniach wrażliwość przestrzennego odbioru rzeczywistości.
W toku nauczania rozwijane są i pogłębiane wymienione
zagadnienia warsztatowe poprzez podejmowane ćwiczenia m.in. studium dłoni, zwierzęcia, portretu ludzkiego,
tematu związanego z interpretacją plastyczną motywu
z natury. Uczeń poprzez wnikliwą obserwację rzeczywistości rozwija zdolność przestrzennego myślenia i widzenia.
Ponadto poznaje warsztat rzeźbiarski, który pozwala na
samodzielne przejście od koncepcji graficznej do trójwymiarowego obiektu – rzeźby.
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Podstawy projektowania

W pracowni podstaw projektowania uczeń poznaje najważniejsze terminy i pojęcia z zakresu projektowania i typografii, liternictwa i psychologii widzenia. Poznaje i stosuje zasady tworzenia dokumentacji projektowych oraz
prezentacji własnych dokonań twórczych. Uczeń rozwija
umiejętności wnikliwej obserwacji natury, sprawnego posługiwania się środkami wyrazu plastycznego w tradycyjnych i nowoczesnych technikach i technologiach.
Realizując prace, uczeń rozwija umiejętność twórczej oceny
wartości artystycznej i estetycznej oraz jakości technicznej
realizowanych projektów. Potrafi przygotować projekt do
publikacji zgodnie z zasadami prawa autorskiego.
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Projektowanie multimedialne

Podczas zajęć w pracowni projektowania multimedialnego uczniowie poznają podstawowe zasady komponowania
obrazów z uwzględnieniem nowoczesnych technologii
oraz rozwijają wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin:
fotografii, filmu animowanego, filmu wideo. Uczniowie,
wykorzystując programy graficzne, tworzą wielopłaszczyznowe projekty. Wykorzystują wiedzę z zakresu montażu
audio-wideo w oparciu o nowe techniki i technologie.
Nauka przedmiotu rozwija także możliwości tworzenia
obrazu w oparciu o podstawowe techniki animacji. Uczy
interpretacji znanych utworów literackich za pomocą obrazu ruchomego oraz kreowania krótkich etiud filmowych
na podstawie własnych scenariuszy. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą montażu dźwiękowego i filmowego
w oparciu o profesjonalne programy.
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Podstawy fotografii i filmu

Pracownia podstaw fotografii i filmu realizuje program
kształcenia w zakresie historii fotografii i filmu. Podejmuje
zagadnienia związane z technikami i technologiami rejestracji obrazu. Uczniowie uczą się kreacji obrazu fotograficznego oraz poznają wiadomości z zakresu historii fotografii cyfrowej i tradycyjnej.
Pracownia wyposażona jest w studio fotograficzne z systemem lamp błyskowych, sprzęt fotograficzny oraz sprzęt
komputerowy, służący do obróbki obrazu cyfrowego oraz
tworzenia projektów filmowych.
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