Rok szkolny 2013/2014
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA PRAC MAGDY PIECH Z KLASY IIA ( w zakładce
Klasa artystyczna). NAPRAWDĘ PRAWDZIWY TALENT !

Rok szkolny 2012/2013
W tym roku po raz pierwszy absolwenci szkoły podstawowej mogli rozpocząć naukę
w naszym gimnazjum w klasie artystycznej.
3 października uczniowie klasy artystycznej I a pod opieką p. mgr Małgorzaty
Stodulskiej i p. mgr Renaty Mazur uczestniczyli w 3-godzinnych warsztatach fotograficznych
w zaaranżowanym Atelier Blandowskiego zorganizowanych w Centrum Handlowym
FORUM w Gliwicach. Patronat honorowy nad cyklem zajęć objął Prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz. Warsztaty, w których uczestniczyliśmy prowadzone były przez
p. Sebastiana Michałuszka, prowadzącego zajęcia w gliwickim MDK-u oraz jego uroczą
asystentkę Małgosię. Zaaranżowane atelier, gdzie zajęcia odbywały się, to kreatywna forma
uznania dla twórczości fotografa Wilhelma von Blandowskiego, działającego w Gliwicach
w XIX wieku. Pierwsza część zajęć to interesujący wykład połączony z pokazem
audiowizualnym najstarszych i najciekawszych fotografii , wydarzeń z historii Gliwic oraz
przybliżeniem uczniom mało znanej i zapomnianej już w dobie cyfryzacji techniki fotografii
otworkowej. Po części teoretycznej uczniowie mogli samodzielnie wykonać zdjęcia
tradycyjną metodą otworkową. Wykazali się dużą cierpliwością - nasi modele musieli
pozować do swoich fotografii aż 3 minuty- co było dla nich nie lada wyzwaniem !!!
Do końca nie wszyscy z uczniów wierzyli, że zwykła puszka od farby z wywierconym
w niej małym otworkiem może stać się aparatem fotograficznym i wykonać nią można
prawdziwe zdjęcie….a jednak udało się. Po wizycie w ciemni, okazało się, że to jednak
prawda i faktycznie magia działa - jest prawdziwe zdjęcie!!!!!
Nasi artyści nie
omieszkali skorzystać także z okazji i zrobić sobie zdjęć w starym stylu w ślicznym
czepeczku
na
głowie
,długiej
sukni
z
gorsetem
czy
stroju
kominiarza….wszyscy prezentowali się wybornie….a afekty można zobaczyć na
zamieszczonych zdjęciach w naszym mini fotoreportażu I jeszcze niespodzianka-wszyscy
uczestnicy warsztatów otrzymali materiały reklamowe organizatora, a ci którzy wysłuchali
wykładu bardzo dokładnie mają szansę wygrać firmową koszulkę z wizerunkiem Nowego
Yorku w zorganizowana przez p. Stodulską mini- quizie…..
12 grudnia uczniowie klasy artystycznej (IA) oraz klasy IB gimnazjum wybrali
się w godzinach popołudniowych wraz z p. Małgorzatą Stodulską na warsztaty florystyczne
do Zespołu Szkół Ceramiczno-Budowlanych w Gliwicach, gdzie pod okiem swoich
starszych koleżanek z klasy o profilu : architektura krajobrazu uczyły się jak wykonać piękną
kompozycję z roślin i kwiatów czy stroik świąteczny. Efekty ich pracy można zobaczyć na
znajdujących się w zakładce Galeria zdjęciach. Prace, stroiki, kartki i ozdoby
świąteczne wykonane między innymi przez naszych uczniów będzie można również
obejrzeć i zakupić na Świątecznym Kiermaszu, który odbędzie się w dniu 20 grudnia
w trakcie trwania zebrań rodziców.

W maju uczniowie uczestniczyli w Festiwalu Rysowania.

