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Współpraca Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w 
Legionowie, fundacji „Promień Słońca” ze środowiskiem artystycznym i 

jej wielowymiarowe efekty 
 

Efektem wieloletniej współpracy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w 

Legionowie z Fundacją „Promień Słońca” i lokalnymi artystami są warsztaty malarskie, 

które zaowocowały plenerami, wystawami na terenie kraju, warsztaty witrażowe, 

warsztaty modelarskie, teatralne, rzeźbiarskie, fotograficzne, origami oraz spotkania 

literackie. Trzeba dodać, że duży wkład w prezentowany dorobek Placówki mają artyści 

działający na naszym terenie : Chodkowski, Sylwia Piwowar, Małgorzata Omelańczuk-

Pawluk, Dorota Milerowicz, Katarzyna Leszczyńska, Monika Kosewska, Andrzej Bochacz, 

Ewa Zdanowska, Ula Kotarba, Małgorzata Janina Berwid, Anna Czachorowska, Jan 

Zumis, Katarzyna Kozubska, Dorota Papis, Conrado Moreno, Gośka Andrzejewska-

Skladanek i jej mama Danuta. Celem głównym tej współpracy zakrojonej na szeroką 

skalę akcji jest terapia i rozwój poprzez sztukę, poznawanie różnych form sztuki, 

różnych technik jej tworzenia, materiałów z których powstaje, narzędzi, rozwijanie 

zdolności manualnych i otwieranie na świat naszych uczniów, wychowanków 

podopiecznych. Z drugiej strony tworzenie możliwości osobom pełnosprawnym na 

poznawanie naszych uczniów, ich mocnych stron. Wzmacnianie i motywowanie do 

działania. W tej publikacji przytoczę kilka znakomitych przykładów tej ścisłej współpracy 

z artystami i opiszę jej skutki. 

 

Obrazy słomą malowane i modele zapałczane 

W świat słomą malowany wprowadził naszych uczniów mieszkaniec DPS artysta pan 

Mieczysław Krzymowski. Prowadził on z naszymi uczniami regularne warsztaty na 
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terenie szkoły jak i DPS Kombatant. Celem naszej współpracy były spotkania 

integracyjne oraz warsztaty twórcze. Uczestnicy wykonywali swoje własne projekty 

swoich obrazów i na ten szkic wykonany ołówkiem nanosili wyprasowane paski ze 

słomy. Czynności te wymagają precyzji i wielkiej koncentracji.  Ten wysiłek włożony w 

pracę opłacał się. Powstały wspaniałe obrazki budowli, zwierząt, zespołów 

architektonicznych, kwiatów czy też bawiących się dzieci. Spotkania te zaowocowały 

wystawami. W „Świat słomą malowany”, jego tajemnice i sekrety wprowadziła nas 

wystawa pod tym tytułem, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 27 maja 2015 w galerii 

Gminnego Centrum Kultury Łajski. W Galerii Gminnego Centrum Kultury 

zaprezentowano 28 prac Mieczysława Krzymowskiego płaskich oraz  5 przestrzennych 

wykonanych z zapałek. A 29 prac przedstawiało dorobek uczniów naszej Placówki. 

Wszystkie one zostały wykonane przy użyciu ekologicznych, naturalnych materiałów 

takich jak: słoma, drewno, szyszki. Podobna wystawa odbyła się w Białej Podlaskiej 

oraz galerii Ratusz w Legionowie. Prace uczniów wykonane ze słomy brały udział w 

konkursach, wystawach organizowanych w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta 

Legionowo i powiatu Legionowskiego. 
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W dniu 4 kwietnia 2016 odbyło się kolejne twórcze spotkanie uczniów naszej Placówki 

z Matyldą Durka -Bojarun absolwentka ASP w Warszawie. Za każdym razem artystka 

oferuje uczniom coś nowego, prostego do wykonania , a końcowe efekty tych działań 

są zawsze zaskakującego. Tym razem w użyciu różnego rodzaju sznurki” ,Technika 

"sznurkiem malowane" - pobudza wyobraźnię, ponieważ sznurek zanurzony w farbie 

tworzy zupełnie niespotykane obrazy i należy poszukać na nich tego, czym mogą się 

następnie stać dzięki inwencji uczestników. 

W dniu 13 kwietnia 2017 odbyły się warsztaty malarskie z udziałem znanej malarki Zofii 

Piotrowskiej z Legionowa w naszej Placówce. Jest to kolejna wizyta artystki i zajęcia u 

nas. Dzisiaj pani Zofia zaproponowała uczniom technikę z użyciem płyty szklanej czyli 

technikę płaską zwaną monotypią.  

Nasza współpraca z artystą sztuki Art.-Brut Markiem Kraussem trwa od lat i 

zaowocowała wystawami prac naszych uczniów i artysty w Przemyślu, Zakopanem, 

Krakowie,Wołominie , Centrum Kultury Łajski, Aninie, Warszawie i kilkakrotnie w galerii 

Ratusz w Legionowie. 

Pan Marek Krauss został zaproszony sympozjum ekonomiczne do Zakopanego i 

postanowił wyrazić swoje stanowisko w sposób artystyczny. Zorganizował dniach 7-8 
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maja 2015 roku warsztaty malarskie „Wpływ pieniądza na nasze życie” z udziałem 

uczniów naszej Placówki oraz mieszkańców DPS Kombatant. Warsztaty zaowocowały 

trzema kolorowymi pracami. Zostały one w dniu 16 maja 2015 przekazane w obecności 

profesora Jerzego Hausnera, Andrzeja Wyrobca podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w 

Krakowie Anny Potockiej władzom fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego GAP w 

Krakowie. Efekty artystycznej współpracy naszej Placówki z Markiem Kraussem trafiły 

po raz drugi do muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

Ze znana malarką panią Barbarą Retmaniak spotykamy się na warsztatach malarskich 

w naszej szkole kilka razy w roku już od lat.W dniu 8 maja 2017 roku legionowska 

malarka, kierownik artystyczny pleneru malarskiego „Chodź pomaluj mój świat” 

przeprowadziła warsztaty malarskie w naszej Placówce. Celem spotkania było 

przygotowanie naszych laureatów Przeglądu Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych 

miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego do działań artystycznych podczas pleneru 

malarskiego. 

 

 

W dniu 27 marca 2017 młodzież z naszej Placówki rozwiązywała problem światła w 

fotografii portretowej. W poszukiwaniu rozwiązań pomagała fotograf pani Matylda 

Durka Bojarun w asyście syna. Uczestnicy dowiedzieli się, że w fotografii a szczególnie 

portretowej liczą się dwie właściwości światła jego miękkość i ostrość. Wynikają one z 

rodzajów cieni rzucanych przez obiekty oświetlane. Pani Matylda prezentowała techniki 

i sposoby balansowania pomiędzy tymi skrajnościami. Adepci trudnej sztuki 

fotografowania poznawali urządzenia do oświetlania. Uczyli się montażu lamp. 

Praktycznym podsumowaniem nauki było samodzielne oświetlenie obiektu i zrobienie 

zdjęcia. 

        

W dniu 26 października 2015r. odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie otwarcie wystawy zdjęć podopiecznych Fundacji „Promień 

Słońca” wykonanych podczas warsztatów fotograficznych „Tak to widzę-Powiat 

Legionowski  widziany oczami osób niepełnosprawnych. W otwarciu wystawy brali udział 

uczestnicy projektu, tj. opiekunowie i uczniowie PZSiPS w Legionowie, Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 38 w Warszawie, wolontariusze, Zarząd Fundacji „Promień Słońca” oraz 

Pani Dyrektor Ewa Lewicka. Wystawę zaprezentowano społeczności szkolnej PZSiPS w 

Legionowie. Prace podopiecznych zostały również zaprezentowane w Zespole Szkół 
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Specjalnych nr 38 w Warszawie. Kolejnym miejscem prezentacji dorobku naszych 

podopiecznych była Galeria Ratusz w Urzędzie Miasta Legionowo. Autorką  projektu była 

pani Ani Skiścim, a pani Iwona Osypowicz koordynatorem. 

3 października 2016 roku nasza Placówka gościła panią fotograf, Katarzynę Różańską 

Leszczyńską. Pani Katarzyna przybyła na zaproszenie klasy III PDP. Klasa ta w tym roku 

zdobywa wiedzę i umiejętności w dziedzinie fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć. 

W dniu 24 kwietnia 2017 gościem naszej Placówki- Powiatowego Zespołu Szkół i 

Placówek Specjalnych była fotograf pani Dorota Milerowicz. Tematem wiodącym 

wydarzenia była oczywiście fotografia – natury, przyrody.  
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W dniu 13 marca 2017 odbyły się w naszej Placówce kolejne zajęcia fotograficzne. Tym 

razem z udziałem pani Moniki Kosewskiej, która jak przystało na super nauczycielkę 

przyszła wyposażona w aparat fotograficzny i laptop. Zaproponowała obróbkę zdjęć w 

programie PhotoScape. W dniu 4 grudnia odbyło się wielkie otwarcie wystawy Grupy 

Fotograficznej Migawki, której towarzyszyła wystawa naszych uczniów.  W związku z 

konkursem ogłoszonym przez platformę eTwinning nasza Placówka przy współpracy 

wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grupy Fotograficznej Migawki 

zorganizowała wyjazd do Warszawy na plenerowe warsztaty fotograficzne. Uczestnicy 

pod opieką nauczycieli pani Marceliny Makowieckiej i pana Jerzego Jastrzębskiego oraz 

fotografów pań; Doroty Milerowicz i Katarzyny Leszczyńskiej robili zdjęcia w Łazienkach 

i Wilanowie. Zdjęcia zostały przesłane do organizatora konkursu. Efektem dodatkowym 

pleneru była wystawa poplenerowa „Pałacowa Podróż Fotograficzna”. Zdjęcia naszych 

uczniów towarzyszyły wystawie znakomitych fotografów z Grupy Fotograficznej 

Migawki. Otwarcie wystawy było wielkim wydarzeniem kulturalnym w naszym powiecie 

i mieście.  
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W dniu 30 kwietnia 2019 w galerii Ratusz nastąpiło uroczyste otwarcie naszej wystawy 

”Zoom Yourself” uczniów PDP naszej Placówki. Nasz projekt  trwał ponad pół roku.  

Wzięło w nim w nim udział 7 szkół partnerskich z 5 krajów: Turcja, Słowenia, Francja 
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Włochy, Polska). Nasza grupa projektowa liczyła 10 uczniów z klas przysposabiających 

do zawodu PZSiPS, nauczycieli, oraz grupy profesjonalnych fotografów: : Doroty 

Milerowicz, Pawła Horążego, Katarzyny Leszczyńskiej.Na plenerach i we zabytkowym    

wnętrzu pałacu wykonano setki zdjęć, które zostały wyeksponowane na wystawie. 

Pan Janusz Dłużniewski współpracuje systematycznie już od kilku lat z fundacją 

„Promień Słońca „, której podopiecznymi są uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół i 

Placówek Specjalnych w Legionowie. Pod Jego artystyczną opieką powstało wiele 

znakomitych rzeźb.  

Kupuje potrzebne materiały, przywozi swoje narzędzia do pracowni w trosce, aby każdy 

uczestnik miał najlepsze warunki do tworzenia i działania. Ostatnio pan Janusz z grupą 

naszych uczniów, członków Klubu Młodego Rzeźbiarza wziął udział w 

międzynarodowym projekcie” You said :sculpture?”.  

Projekt zakończył się sukcesem. Powstała rzeźba na wzór greckiego Dyskobola- „ Nasz 

Dyskobol”, która jest ozdobą naszej szkoły i będzie ją reprezentowała na wielu 

wystawach. Podopieczni fundacji pod opieką artystyczną pana Janusza wykonali już 

kilka grup rzeźb- Kwiaty, Gady i Płazy, Ptaki. 

Poniedziałek 30 kwietnia 2018 Klub Młodego Rzeźbiarza w Naszej Placówce. Warsztaty 

w plenerze. Praca nad rzeźbą ogrodową „Płacząca dziewczynka”. Pan Janusz 

Dłużniewski artysta rzeźbiarz uczył adeptów sztuki jak od początku wykonać rzeźbę.  

18 maja 2017 roku odbyły się kolejne plenerowe warsztaty rzeźbiarskie w Dzierżyninie 

tuż nad Zalewem Zegrzyńskim. Uczestników Klubu Młodego Rzeźbiarza z naszej 

Placówki po raz kolejny zaprosił pan Janusz Dłużniewski. Jak zwykle czekało nas wiele 

atrakcji i niespodzianek. Pan Janusz zaprezentował swoje najnowsze rzeźby. 

Opowiedział o nich.  Następnie zaprosił adeptów sztuki do wykonania rzeźby. Podstawa 

rzeźby ptaka została wcześniej przygotowana przez gospodarza. Po krótkim wyjaśnieniu 

wszyscy przystąpili do plecenia z wikliny skrzydeł i ogona ptaka. Na zakończenie pracy 

zostały nadane kolory.  

Powstała wspaniała rzeźba. 
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Przez cały rok szkolny w naszej Placówce trwa akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.  

Uczniowie z klas starszych (klasa 7 i 8 oraz III gimnazjum) oraz nauczyciele 

bibliotekarze czytają najmłodszym wychowankom – przedszkolakom i uczniom z klas I 

– III SP. wiersze polskich poetów, bajki. Na podsumowanie akcji co roku zaprasza się 

wybitnych gości.  
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8,9 i 10 czerwca 2016r. w naszej 

Placówce odbył a się akcja „Cała 

Polska czyta dzieciom”. u Czytali 

nam wyjątkowi goście: - pani 

Dorota Papis – aktorka teatralna, 

telewizyjna i filmowa - pan Rafał 

Michałowski – dziennikarz 

telewizyjny i prasowy - pani Anna 

Czachorowska – poetka, 

animator kultury - pani 

Małgorzata Janina Berwid – 

animator kultury, twórca 

programów telewizyjnych dla 

dzieci, dziennikarka radiowa. 

12 czerwca 2017 roku pierwszy dzień akcji. Gościem naszej Placówki była poetka, 

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie pani Anna Czachorowska. W tym 

roku pani Ania obchodzi 25 lecie swojej działalności poetyckiej w związku z tym na 

spotkaniu obejrzano film przygotowany na benefis „ Stoję nad brzegiem”, a Poetka 

czytała młodzieży swoje wiersze z tomiku „W poczekalni snów”. 
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 W 2019 roku podsumowanie akcji odbyło się 30 i 31 maja i 12 czerwca. Pierwszego 

dnia naszym gościem była pani Anna Czachorowska (poetka i animator kultury), która 

czytała utwory księdza Jana Twardowskiego z tomiku dla dzieci „Kubek z jednym 

uchem”. Drugiego dnia naszym uczniom czytali: Małgorzata Janina Berwid 

(scenarzystka audycji TV i radiowych dla dzieci. Mama Chrzestna Kulfona i Moniki, 

Budzika, autorka Molików Książkowych. Danuta Andrzejewska (przewodnicząca 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legionowie, grafik), Jan Zumis 

(poeta, tłumacz z języka nowogreckiego i angielskiego). Spotkanie rozpoczęło się 

nietypowo jak na tą akcję - wspaniałym występem wokalnym naszego kolejnego gościa 

- Gośki Andrzejewskiej.Dalszy ciąg czytania i spotkań z niezwykłym człowiekiem miał 

miejsce w dniu 12 czerwca 2019 roku w naszej Placówce. Zawitał do nas Conrado 

Moreno Szypkowski. Przyczyną spotkania był „Dzień Hiszpanii” oraz trwająca 

nieustanie akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.  

 W naszej Placówce od lat działają warsztaty teatralne. Mają one wiele celów. W 

działania warsztatów teatralnych włączeni zostali rodzice, opiekunowie oraz aktorzy 

grup teatralnych, uczniowie innych szkół. W naszej szkole od 5 lat działa grupa teatralna 

AAC prowadzona przez panią Lilianę Sadowską. Inny rodzaj przedstawień kilka razy w 

roku prezentowała grupa teatralna prowadzona przez panią Danutę Zalewską. 
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W dniu 23 marca 2016 roku aktorzy z koła teatralnego naszej Placówki wcielili się w 

rolę Jezusa, społeczności żydowskiej i Rzymian. Przedstawili sceny z drogi krzyżowej 

Jezusa. Jako środek wyrazu artystycznego wybrali pantomimę. Wiersze komentujące 

sytuację recytowali panie: Barbara Dylewska mamę jednego z uczniów i nauczycielki 

Anna Drwęcka, Joanna Czech, Anna Marchlewska. Scenariusz przygotowali Jerzy 

Jastrzębski, Danuta Zalewska, scenografię przygotowała pani Kamila Świerkowska, 

Dorota Wójcik a efekty muzyczne i świetlne pani Iwona Kondraciuk.W dniu 12 kwietnia 

2017 roku w Naszej Placówce Teatr Muzyczny „ Nikt Mnie Nie Chce” pod kierownictwem 

pani Magdy Zalewskiej wystąpił w spektaklu „Miłość i cierpienie” obok naszych aktorów. 

W roli Maryi wystąpiła pani Aleksandra Dyrda, Jezusa oraz wszystkich uczestników drogi 

krzyżowej zagrali uczniowie Placówki, a pantomimę i wiersze zaprezentowali goście z 

Teatru Muzycznego ”Nikt Mnie Nie Chce”, reżyserowała pani Danuta Zalewska, 

scenariusz opracował Jerzy Jastrzębski, scenografię opracowała pani Kamila 

Świerkowska, a efekty dźwiękowe i świetlne pani Katarzyna Kacprzak. 

26 marca 2018 roku w specjalnie przygotowanej na ten cel scenografii spotkali się w 

Misterium „ Krzyż -Drzewo Kwitnące” aktorzy z dwóch szkół Powiatowego Zespołu Szkół 

i Placówek oraz Szkoły Podstawowej nr. 8 w Legionowie. Było to spotkanie połączone 

scenariuszem i jego głębokim przesłaniem. Z wielkim żarem wybrzmiały wiersze 

znanych poetów ks. Jana Twardowskiego jak i ks.     Józefa Kazimierza Ślazyka oraz 

Anny Czachorowskiej i wykonywane z pełnym przekonaniem pieśni. Ten wspólny projekt 
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jest sukcesem wielu osób pań Danuty Zalewskiej, Ewy Zalewskich, Jerzego 

Jastrzębskiego, aktorów, nauczycieli obu szkół i rodziców. Od kilku lat w naszej szkole 

prowadzona jest przez nauczyciela Jerzego Jastrzębskiego pracownia mozaiki 

artystycznej. Ta forma ekspresji wyjątkowo uczniom się podoba. Eksperymentują nad 

forma i materiałami.  Jest to wyjątkowa technika pobudzająca wyobraźnię i 

kreatywność. Wpływa również na zdolności manualne. Dzięki artyście Andrzejowi 

Bochaczowi możemy brać udział w Krajowych Warsztatach Witrażu i Mozaiki.  

 

 

r  
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W dniu 09.03.2017 odbyły się w naszej Placówce warsztaty mozaiki artystycznej z 

udziałem artystki pani Urszula Kotarba. wybrała motyw wielkanocny. Uczniowie 

przekazali prace na wiosenny kiermasz fundacji ”Promień Słońca”, która zakupiła 

narzędzia i materiały. Prezentujemy nasze prace mozaiki artystycznej na wystawach w 

galerii Ratusz, wystawach szkolnych. W ciągu roku szkolnego spotkań z artystami jest 

około 40.  

 

                                                                                   Jerzy Jastrzębski 

 


