
 Raciborskie Liceum Plastycz-
ne - Liceum Sztuk Plastycznych 
(od września 2019), działające 
od 2011 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 jest 
jedyną tego typu szkołą, w 
której można nie tylko zreali-
zować program nauki liceum 
ogólnokształcącego - zwień-
czony maturą, ale również 
uzyskać dyplom zawodowy 
plastyka. Proces kształce-
nia przebiega dwutorowo, 
obok przedmiotów ogólno-
kształcących realizowany jest 
program z zakresu szeroko 
rozumianej kultury i sztuki. 
W specjalistycznych - bogato 
wyposażonych w najnowszy 
sprzęt pracowniach artystycz-
nych - rysunku, malarstwa, 
grafiki, rzeźby, projektowania 
graficznego, fotografii i mul-
timediów oraz historii sztuki 
- młodzież rozwija swoje ta-
lenty pod okiem specjalistów 
z dużym doświadczeniem i do-
robkiem naukowo-artystycz-
nym, nabywając gruntowną 
wiedzę, profesjonalne umie-
jętności warsztatowe i kompe-
tencje społeczne. Uczniowie 
pracują w kameralnych, kil-
kuosobowych zespołach do-
skonaląc swoje umiejętności 
w zakresie wybranych spe-

Kuźnia talentów i radości tworzenia

Liceum Plastyczne w Raciborzu to zapowia-
dająca się młoda placówka kształcenia ar-
tystycznego. Plastyk otwiera przed młodym 
artystą drzwi do świata sztuki. Na zajęciach 
uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną m.in. z 
zakresu historii sztuki, jak i praktyczną, któ-
rą umożliwiają dwie specjalizacje zawodo-
we (Projektowanie Grafi czne i Fotografi a 
Artystyczna) oraz lekcje rysunku lub rzeźby.
Na zajęciach z fotografi i zagłębiamy się w 
tajniki „sztuki kadrowania”, uczymy się jak 
obcować ze sprzętem fotografi cznym i jak 
wywoływać zdjęcia w ciemni. Techniki 
grafi czne z kolei, wprowadzają w świat 
grafi ki manualnej i komputerowej. Grafi ka 
manualna zapoznaje ucznia z różnymi tech-
nikami projektowymi, od drzeworytów po 
serigrafi e. Natomiast, grafi ka komputero-
wa uczy korzystania z różnych programów 
projektowych (Adobe Photoshop, Adobe 
Design, Ilustrator). Zarówno przed zapo-
wiadającym się młodym fotografem jak 
i grafi kiem otwiera się wiele możliwości 
na rynku pracy, realizując zlecenia takie 
jak, sesje zdjęciowe, projekty wizytówek, 
plakatów, logotypów. Poza specjalizacjami 
realizujemy także przedmioty z zakresu ma-
larstwa, rzeźby oraz historii sztuki. Odbywa 
się wiele plenerów malarskich/ fotografi cz-
nych i wyjazdów edukacyjnych na werni-
saże, do muzeów itp. Jest to szkoła, która 
z pewnością rozwinie w młodym człowieku 
wrażliwość, a absolwent naszej szkoły poza 
maturą otrzymuje także  dyplom artystycz-
ny wraz z kwalifi kacjami zawodowymi.

Oliwia Szymkiewicz
uczennica klasy dyplomowej LP

ceum Plastycznego mogą się 
poszczycić wysokimi wynika-
mi egzaminów maturalnych, 
licznymi sukcesami w olim-
piadach przedmiotowych, 
różnorodnych ogólnopolskich 
konkursach plastycznych, 
przeglądach twórczości, fe-
stiwalach i wystawach. Wielu 
zostaje także stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów (patrz 
fot. Agnieszka Kowalska).
 Liceum Plastyczne w Raci-
borzu współpracuje z wielo-
ma instytucjami, dzięki czemu 
uczniowie mają zapewnioną 
bogatą ofertę kształcenia na 
wysokim poziomie i możli-
wość udziału w rozmaitych 
wydarzeniach artystycznych, 
wycieczkach dydaktycznych, 
warsztatach plastycznych i 
muzealnych, plenerach, presti-
żowych ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych wystawach, a 
także Międzynarodowych Ty-
godniach Sztuki Dzieci i Mło-
dzieży w Niemczech.
 To szkoła dla wrażliwych, 
młodych osób, które nie tylko 
interesują się sztuką, ale pra-
gną zdobyć wszechstronne 
wykształcenie oraz realizować 
z sukcesem swoje marzenia. To 
szkoła, która pozwala na roz-
poznanie i rozwój talentów, 

otwierając szerokie spektrum 
możliwości zawodowych. 
Świadectwo maturalne wraz z 
dyplomem zawodowym torują 
drogę na studia w Akademiach 
Sztuk Pięknych, jak również na 
uczelniach technicznych i hu-
manistycznych, a jednocześnie 
w kierunku samo-zatrudnie-
nia, tj. otwierając własną dzia-
łalność zarobkową związaną 
ze zdobytym zawodem - z cze-
go wielu naszych absolwentów 
już skorzystało.
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cjalności: techniki graficzne 
ze specjalizacją projektowanie 
graficzne lub fotografia i film, 
ze specjalizacją fotografia arty-
styczna. Wyjątkowy, sprzyjają-
cy rozwojowi klimat, twórcza 

atmosfera oraz daleko idąca 
indywidualizacja dydaktyki 
umożliwiają kontynuację na-
uki na uczelniach wyższych w 
kraju i za granicą.
 Uczniowie i absolwenci Li-


