EGZAMINY DYPLOMOWE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

„Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym
szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką”
~ Marie von Ebner-Eschenbach
Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi
mierzyli się z egzaminami dyplomowymi. Były one podzielone na część praktyczną i
teoretyczną. Dyplomanci musieli przedstawić prace, które przygotowywali w ciągu ostatnich
miesięcy, pochwalić się wiedzą z zakresu historii sztuki, a także udowodnić, że aktywnie
uczestniczyli w życiu kulturalnym Łodzi.
Egzamin w części praktycznej odbył się w ciągu trzech dni:
6 kwietnia 2018 r.

klasa:
IVa LP – gr. 1

specjalność:
fotografia i film

specjalizacja:
realizacje
intermedialne
specjalizacja:
modelatorstwo
i dekoratorstwo
specjalizacja:
projektowanie
graficzne

promotor:
mgr Jakub Napieraj

6 kwietnia 2018 r.

klasa:
IVa LP – gr. 2

10 kwietnia 2018 r.

klasa:
IVb LP – gr. 1

specjalność:
techniki
scenograficzne
specjalność:
techniki graficzne

10 kwietnia 2018 r.

klasa:
IVb LP – gr. 2

specjalność:
formy użytkowe –
wzornictwo
specjalność:
techniki graficzne

specjalizacja:
projektowanie ubioru

promotor:
mgr Liliana Gałązka

12 kwietnia 2018 r.

klasa:
VI OSSP – gr. 1

specjalizacja:
projektowanie
graficzne

promotor:
mgr Wiesław
Budziejewski

12 kwietnia 2018 r.

klasa:
VI OSSP – gr. 2

specjalność:
formy użytkowe –
wzornictwo

specjalizacja:
projektowanie
wyrobów
artystycznych

promotor:
mgr Jacek Vogel

promotor:
mgr Wiesław
Budziejewski
promotor:
mgr Halina
Chrapowicka-Ołubek

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do obrony pracy dyplomowej, zdali egzaminy.
Na dobrym poziomie był zarówno etap projektowy, jak i realizacyjny. Dyplomanci
przedstawili interesujące i pomysłowe realizacje, które zachwyciły, a niejednokrotnie i
zadziwiły komisje oceniające. Przekonująco opowiadali o swoich pracach, wskazując
inspiracje, którymi się kierowali oraz idee, które im przyświecały.
Należy dodać, że dla dwóch specjalizacji, tj. realizacji intermedialnych oraz
projektowania ubioru, był to „debiut” – bardzo zresztą udany. Uczniowie doskonale poradzili

sobie z zadaniami i w dobrym „stylu” zamknęli czteroletni cykl kształcenia Liceum
Plastycznego.
Tymczasem 16, 17 i 18 kwietnia 2018 roku odbyła się teoretyczna część egzaminów
dyplomowych. Wszyscy wykazali się gruntownym przygotowaniem merytorycznym, wiedzą z
zakresu historii sztuki, ambicją i zaangażowaniem.
Dyrekcja szkoły serdecznie gratuluje dyplomantom zdanych egzaminów. Dziękuje
promotorom za znakomite przygotowanie uczniów oraz rodzicom za ich życzliwość i
wsparcie. Życzy dalszych sukcesów, powodzenia na egzaminach maturalnych w maju 2018
roku.
***
Wernisaż wystawy wyróżnionych prac dyplomowych w roku szkolnym 2017/2018
odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku (we wtorek) o godzinie 13.00 w Galerii Centrum
Promocji Mody w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi – przy ul. Wojska
Polskiego 121. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
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