Klasa IV OSSP – plener na Mazowszu - Stadnina Łąck – Soczewka – Płock
Klasa IV OSSP spędziła plener jesienny roku szkolnego 2015/16 na Mazowszu.
W poniedziałek 21.09.2015 grupa osiemnastu uczniów pod opieką wychowawcy, historyka
sztuki, Agnieszki Sowińskiej oraz Pana Wicedyrektora do Spraw Artystycznych, nauczyciela
rysunku i malarstwa, Pawła Nowakowskiego wyruszyła w kierunku Łącka.
Tu mieliśmy okazję zwiedzić malowniczą stadninę ogierów, założoną w 1923 jako jedno z
pierwszych osad w niepodległej Polsce. Uczniowie mogli wykonać tu pierwsze szkice lub
fotografie różnych ras koni i historycznych zabudowań stajni.
Potem kontynuowaliśmy podróż do ośrodka wypoczynkowego „Mazowsze” w miejscowości
Soczewka. na lewym brzegu Wisły, w otulinie Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Po obiedzie wyruszyliśmy na spacer ze szkicownikami w celu poznania walorów
widokowych okolicy. Tuz naprzeciw ośrodka odkryliśmy malownicze jezioro, zamieszkane przez
rodzinę łabędzi oraz objęte ochroną ptaki – gęsionury i gągoły, a nieopodal piękny kościół
neogotycki.
Uczniowie odbyli lekcję zabytkoznawczą pod kierunkiem nauczyciela historii sztuki, a
następnie rozpoczęli wykonywać szkice architektury. Potem zmieniliśmy lokalizację na miejscowe
jezioro i przystąpiliśmy do realizacji tematu „Woda – lustrem natury”. Po kolacji Pan Profesor
Nowakowski udzielił pierwszych korekt, tak cennych, ponieważ był to pierwszy plener naszej
klasy.
W następnych dniach uczniowie kontynuowali prace – szkice w różnych technikach – dwóch
tematów: jeziora oraz architektury kościoła neogotyckiego. Środa i czwartek poświęciliśmy na
realizację 2 prac studyjnych.
Codziennie wieczorem nauczyciel malarstwa udzielał nam cennych wskazówek oraz korekt, a
nauczyciel historii sztuki podpowiadał interesujące rozwiązania na przykładzie arcydzieł malarstwa
na różnych stronach internetowych. W czwartek wieczorem Pan Profesor Nowakowski dokonał
podsumowania naszej pracy i wystawienia ocen.
W piątek, po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie leżącego nieopodal Płocka. Miasto to
zachwyciło nas ilością zabytków, swoją historią, urokiem Starówki. Największe wrażenie zrobiło
jednak Muzeum Secesji. Uczniowie na przykładzie zgromadzonych tu eksponatów, pod kierunkiem
przewodnika poznali

założenia tego kierunku i wykonali zadanie z historii sztuki – szkic

dowolnego obiektu wraz z jego charakterystyką.
Pobyt oceniamy jako niezwykle udany – dopisała nam pogoda, powstały piękne prace,
uczniowie zdobyli cenne, nowe doświadczenia.

