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   STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH    
       (pracownia działa od 1994 r.)

                    Katarzyna  Maria Kullmann -   
 artysta plastyk, mgr  sztuki, pedagog

®   

®  Reportaż z charytatywnych warsztatów zatytułowanych MÓJ ULUBIONY BOHATER KOMIKSOWY (opraco-
wanie: Katarzyna M. Kullmann).

Warsztaty są realizowane w ramach autorskich projektów art. plastyka Katarzyny M. Kullmann: 1. ZE SZTUKĄ, KSIĄŻKĄ
I POEZJĄ NA TY. 2. INTEGRACJA, TOLERANCJA, AKCEPTACJA.

1.Tytuł warsztatów: MÓJ ULUBIONY BOHATER KOMIKSOWY.
2. Organizatorka, prowadząca warsztaty: Katarzyna M. Kullmann – artysta plastyk, mgr sztuki, pedagog. 
3. Współprowadząca warsztaty: Jolanta Sztencel – pedagog specjalny, wychowawczyni kl. II B w SPS nr 327.
4. Data spotkania: 15.06.2018 r.
5. Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Hanny Lechowicz, Warszawa ul. Białobrzeska 44.
6. Uczestnicy spotkania. W warsztatach uczestniczyli uczniowe i pracownicy SPS nr 327, dzieci ze STUDIO TECHNIK
PLASTYCZ-NYCH – Aleksandra Fronczak, Zofia Kalinowska i Anielka Lewandowska oraz gościnnie Janek Bozetine.
Dzieci w działaniach wspomagałli pracownicy SPS nr 327oraz Agnieszka Lewandowska – mama Natalki i Anielki.
Podczas warsztatów dzieci miały za zadanie wykonanie portretów MOJEGO ULUBIONEGO BOHATERA KOMI-
KSOWEGO w różnych technikach. 

  
   

          WSPOMNIENIA.
         

   W dniu 24.05.2013 r. podczas obchodów 30-lecia powstania Szkoły dla Dzieci Niepełnosprawnych Ru-
chowo, obecna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327, Specjalne Gimnazjum nr 161 oraz grupa przedszkol-
na (utworzona w roku szkolnym 2010/2011) otrzymały imię dr Anny Lechowicz, która tworzyła tę placów-
kę od podstaw. 
Hania zmarła dnia 01.02.2012 r. w Warszawie.
Muszę wspomnieć w kilku słowach Hanię, którą miałam wielką przyjemność poznać, a która w mojej pa-
mięci zapisała  się przede wszystkim jako człowiek o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięta i ży-
czliwa, z którą spotkania i rozmowy były zawsze pełne ciepła i konstruktywne. Hanka była pedagogiem
specjalnym, terapuetą, specjalistą ACC (ang. Alternative and Augmentative Communication; pol.  Alter-
natywne i wspomagające metody komunikacji), nauczycielem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
ruchową, wybitnym specjalistą w zakresie komunikacji niewerbalnej - to ona wprowadzała w Polsce język
Blissa (symbole Blissa są graficznymi obrazami całych wyrazów). Wśród wielu osiągnięć zawodowych Hani
trzeba dodać, że dnia 04.10.2009 r. otrzymała z rąk Premiera Donalda Tuska i Ministra Edukacji Narodowej
Katarzyny Hall tytuł honorowego profesora oświaty.
    Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 nosiła kiedyś inną nazwę – była to Szkoła dla Dzieci Niepełnosprawnych Rucho-
wo nr 327 i mieściła się  przy ul. Radomskiej 13/21, była niewielka, w której stale brakowało miejsca. Nauczyciele i dzie-
ci pracowały w niej ponad 20 lat. Dzięki determinacji Małgosi Dońskiej-Olszko i jej wieloletniej walki o nowe lokum dla
dzieci, w 2006 r. Radni m. st. Warszawy na wniosek Biura Edukacji, przeznaczyli dla szkoły nową siedzibę przy ul. Biało-
brzeskiej 44, powołując także Gimnazjum Specjalne nr 161. I tak rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się nowych salach,
choć  klasy I-III nadal uczyły się przy ul. Radomskiej – przy ul. Białobrzeskiej trwały remonty, które trwały wiele lat. Do-
piero w styczniu 2015 r. oddano uczniom i kadrze pedagogicznej nową szkołę, w pełni dostosowaną do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych. Budynek obecnej mieści się naprzeciwko dawnej siedziby i jest obiektem dwupiętrowym, nowocze-
snym, spełniającym standardy europejskie. 
To w szkole przy ul. Radomskiej poznałam jej uczniów, Małgosię Dońską-Olszko – dyrektorkę i Hanię Lechowicz, zaś
wcześniej Jolę Jaszczuk (neurologopeda, pedagog specjalny,  specjalistka komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
nauczyciel techniki mówienia i emisji głosu), która zainicjowała pierwsze spotkanie. Kiedy przyjechałam z moimi podo-
piecznymi ze STUDIO poprowadzić pierwsze warsztaty integracyjne, były lata 90. XX w. Potem, przez wiele lat, kiedy or-
ganizowałam wernisaże i wystawy dla dzieci z mojej pracowni STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH, do prezentacji tych
włączałam aukcje, zabawy fantowe itp.na rzecz dzieci ze szkoły przy Radomskiej. Prace, przeznaczone do licytacji, zaw-
sze wykonywali uczniowie STUDIO, a zebrane w ten sposób pieniążki przeznaczane były przez Małgosię Dońską-Olszko
do opłacania np.: wyjazdów wakacyjnych lub zakupów do paczek świątecznych dla dzieci. Organizowałam również na
rzecz podopiecznych Małgosi różne akcje: Akcję DZIECKO W POTRZEBIE; Akcję CIUSZEK, w których zbieraliśmy m. in.:
pluszaki, zabawki, art. żywnościowe, ubrania. Przy Radomskiej prowadziłam także warsztaty plastyczne
   W nowej szkole byłam dawno, kiedy jeszcze trwały remonty. Wizyta aktualna w dn. 15.06.2018 r. była okazją do obej-
rzenia nowego budynku. Była to też okazja do pełnych wzruszeń wspomnień. Dzisiaj zabrakło wśród nas Hani Lecho-
wicz, ale w sercach i w każdym miejscu nowej szkoły jest i tak stale obecna… Hania obecna jest też we wspomnieniach
STUDIO, uwieczniona została na zawsze w fotografiach i reportażach, znajdujących się w Kronice pracowni.  Jako przy-
kład podam tylko jeden z wernisaży i wystawę, które zorganizowałam dla moich podopiecznych ze STUDIO w Warsza-
wie. Był 5 września 1998 r. - swoje podwoje otworzyła dla nas Galeria BRAMA przy Rynku Nowego Miasta. Wystawa
nosiła tytuł PLASTYCZNE FANTAZJE II. W czasie wernisażu odbyła się aukcja 20 prac plastycznych, wykonanych przez
dzieci ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH. Poprowadził ją charytatywnie Radosław Pazura - aktor teatralny i filmowy.
Sprzedano wszystkie obrazy, a dochód przekazałam po zakończeniu licytacji na ręce Dyrektorki Szkołynr 327 – Małgosi
Dońskiej-Olszko dla jej uczniów. Podczas wydarzenia obecni były nie tylko dzieci ze STUDIO z rodzicami i bliskimi, ale
także uczniowie Szkoły nr 327 i - jak zawsze - m. in.: Hania Lechowicz, Małgosia Dońska-Olszko, Jola Jaszczuk, pracow-
nicy Szkoły oraz jej uczniowie z bliskimi. I takie spotkania wernisażowe stały tradycją, trwającą wiele lat…
Przyznam, że szkoła bez Hani Lechowicz to dla mnie widok niecodzienny, nierzeczywisty, bowiem Hanka była w niej
obecna zawsze, była jej motorem, inicjatorką wielu bezcennych inicjatyw. Żyła też radościami i problemami dzieci, któ-
re uczyła i którym poświęciła swoje życie. 
Dzięki idei Małgosi Dońskiej-Olszko szkole nadano imię Hani Lechowicz i jest to najpiękniejszy ukłon w stronę patronki
SPS nr 327. Dzięki niemu Hania na zawsze pozostanie w miejscu, w którym spędziła większość dni swojego życia.



 
Warszawa,  05.09.1998 r.  Po zakończeniu wer-
nisażu w Galerii BRAMA - od lewej stoją: Hanna
Lechowicz, ja, Małgorzata Dońska-Olszko,  Ka-
rin  z synem Mateuszem oraz dzieci ze STUDIO
(zdj.:  Jerzy Guzowski,  1998;  ze zbiorów Kata-
rzyny M. Kullmann).

           Warsztaty MÓJ ULUBIONY BOHATER KOMIKSOWY – 15.05.2018 r.

   W klimat warsztatów wprowadziła uczniów SPS nr 327 dwa dni wcześniej Jola Sztencel. Podczas lekcji
opowiadała dzieciom o polskich  komiksach i przygodach ich bohaterów. Uczniowie zobaczyli także, jak
wyglądają najważniejsze postaci literackie historii rysunkowych z następujących książek: 

1. Henryka Jerzego Chmielewskiego (Papcio Chmiel): TYTUS, ROMEK I ATOMEK. Ulubionym bohaterem komi-
ksowym, którego wybrały dzieci, był Tytus.

2. Kormela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza: PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA. Ulubionym bohate-
rem komiksowym dzieci był oczywiście Koziołek Matołek.

3. Janusza Christa: KAJKO I KOKOSZ. Kajko został ulubionym bohaterem komiksowym dzieci.



W warsztatach wzięli udział: a) uczniowie klas I A, II A i B oraz II AT SPS nr 327; b) dziewczynki ze STUDIO
TECHNIK PLASTYCZNYCH Katarzyny M. Kullmann – Aleksandra Fronczak  (l.  11), Zofia Kalinowska  (l.  13)
oraz Anielka Lewandowska  (l. 10); c) Jan Bozetine (lat 21) – gość specjalny spotkania; d) Agnieszka Lewa-
ndowska – mama Anielki (uczennicy STUDIO) i Natalii (uczennicy SPS nr 327).
Dzieciom twarzyszyli nauczyciele i opiekunowie ze SPS nr 327, natomiast na zdjęciach działania twórcze
dzieci uwieczniały: Agnieszka Lewandowska (mama Natalki i Anielki Lewandowskich) oraz Katarzyna M.
Kullmann.
Spotkanie podzieliłam na etapy, w których dodatkowo odbyła się przerwa rekreacyjna:
1. Pierwszy etap warsztatów. W tej części Zosia Kalinowska ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH wykonała kontu-
rowe rysunki postaci Tytusa, Koziołka Matołka i Kajko na tekturach dużego formatu. Następnie Ola Fronczak i Anielka Le-
wandowska (również dziewczynki ze STUDIO), a także Zosia i Janek Bozetine wycinali bohaterów komiksów – tak pows-
tały szablony postaci książkowych.

Zosia Kalinowska wykonuje rysunki konturowe postaci ko-
miksowych na tekturze - niżej Zosia, Anielka Lewandowska,
Ola Fronczak i Jan Bozetine wycinają je – tak zostały wyko-
nane  szablony do  obrazów (zdjęcia: ®Katarzyna  M.  Kull-
mann). 

Po prawej – rozmowy na temat wykonania szkicu Koziołka Matołka, po
prawej  pomagam Zosi  Kalinowskiej  przy  wycięciu małych  elementów
w twardej tekturze (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska). 

2. Drugi etap warsztatów. W dużej sali, w której odbyła się część praktyczna warsztatów, dzieci zebrały
się w trzech grupach. Zanim rozpoczęły się jakiekolwiek prace, dzieci musiały wybrać ULUBIONEGO BOHA-
TERA KOMIKSOWEGO, którego postać będą wykonywały. Ustalono natępujące podziały:
Grupa 1 i TYTUS:  Adam M.; Dawid S.; Filip L.; Maks M. Osoby wspomagające: p. Kamila G.; Janek Bozetine
(gość specjalny); Aleksandra Fronczak (lat 11; STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH).
Grupa 2 i Koziołek Matołek: Izabela K.; Natalia L.; Viola K.; Olek N.-O. Osoby wspomagające: p. Marta. Ch.;
p. Monika K.; p. Roman H.; Anielka Lewandowska (lat 10; STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH). 
Grupa 3 i KAJKO: Dominik G.; Mateusz R.; Viktoria C. Osoby wspierające: p. Katarzyna K.; Zofia Kalinow-
ska (lat 13; STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH).
Wszystkim grupom pomagały także Jola Sztencel i Katarzyna M. Kullmann.



Trzymamy z Jolą Sztencel szablony postaci komiksowych, a na zdjęciu po prawej uczestnicy
warsztatów przed trudną decyzją: Którego wybrać bohatera? Po krótkich dyskusjach każda
grupa otrzymała jeden szablon postaci komiksowej (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska). 

Po otrzymaniu szablonu postaci ULUBIONEGO BOHATERA KOMIKSOWEGO oraz ustaleniu  techniki plasty-
cznej, w której poszczególna grupa chciała wykonać obraz, można było rozpocząć prace wstępne. Każda
z trzech grup otrzymała po bardzo dużym kartonie jasnej tektury i wtedy rozpoczęło się odrysowanie
konturów postaci z szablonu. Najpierw dzieci wykonały go ołówkami, potem pędzlami i czarnym tuszem
kreślarskim. 

MAMY JUŻ SZABLONY!!!! Wyżej kolejno od lewej: Grupa 1 – TYTUS; Grupa 2 –
KOZIOŁEK MATOEŁK. Niżej po lewej: Grupa 3 – KAJKO  (zdjęcia: ®Agnieszka Le-
wandowska). 

Ola  Fronczak  ze  STUDIO  TECHNIK  PLASTYCZNYCH,
jako osoba wspomagająca działania Grupy 1, pomoga
dzieciom  odrysować  postać  Tytusa.  Jak  widać  na
fotografiach, Oleńka nie starała się wyręczać dzieci,
ale je wspierać  i pomagać tylko w tych momentach,
w których same nie dawały rady czegoś zrobić. Olu –
ogromna  6  z  plusem  za  Twoje  wspaniałe  wyczucie
tego, że najgorszą metodą jest wyręczanie innych, że
należy w różnych sytuacjach dawać każdemu szansę, także dzieciom najsłabszym (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska). 



Na  fotografii  po  lewej  koordynatorka  Grupy  2,  Anielka  Lewandowska  ze  STUDIO  TECHNIK
PLASTYCZNYCH, która pokazuje dzieciom miejsca, wymagające uzupełnień ołówkami. Anielko –
cieszę się ogromnie, że potrafisz tak znakomicie znaleźć nić porozumienia z dziećmi, potrze-
bującymi wsparcia. Wiem, że masz w tym bardzo duże doświadczenie i nie pierwszy uczes-
tniczysz w warsztatach integracyjnych –  i tak trzymaj, przekazuj swoje umiejętności i dziel się
nimi z innymi, zawsze – jak to robisz – z uśmiechem (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska). 

Na fotografii po lewej widać wszystkie trzy grupy podczas odrysowywania postaci ULUBIONYCH
BOHATERÓW KOMIKSOWYCH ołówkiem od szablonu, a na kolejnych zdjęciach dzieci poprawiają
już kontury postaci pędzlem i czarnym tuszem kreślarskim (zdjęcia: ®Katarzyna M. Kullmann).

Niżej  po  prawej  wędrujący
Dominik z Grupy 3, trzymający
karton  z  postacią  KAJKO,  któ-
rego  namalował  czarnym  tu-
szem  wspólnie  z  Viktorią  C.
i  Mateuszem  R.  oraz  osobami
wspomagającymi  -  p.  Katarzy-
ną K. ze SPS nr 327 i Zosią Ka-
linowską  ze  STUDIO  TECHNIK
PLASTYCZNYCH  (zdj.:  ®Agnie-
szka Lewandowska). 

 

ULUBIENI BOHATEROWIE KOMIK-
KSOWI  przygotowani  do  dal-
szych  prac,  ale  by  tusz  kreś-
larski,  którym  zostali  namalo-
wani,  mógł  dobrze  wyschnąć,
nastąpiła krótka przerwa w wa-
rsztatach  (zdjęcia:  ®Katarzyna
M. Kullmann).  



Żeby mógł wyschnąć tusz, którym namalowano kontury postaci komiksowych, a dzieci miały chwilę na od-
poczynek, ruch i posiłek, nastąpiła około 20-minutowa przerwa. Po niej wszyscy przystąpili z zapałem do
ostatniego etapu warsztatów.

3. Trzeci etap warsztatów. Po przerwie z dziećmi ustaliłam techniki,  w jakich wykonają swoje obrazy.
Przed rozpoczęciem prac Ola Fronczak ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH znalazła chwilę na rozmowę
z Dawidem, z której dowiedziała się o niewerbelnaych formach komunikacji.

Ostatnie pogaduszki przed ostatnim etapem warsztatów – Ola Fronczak ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH rozmawia z Dawidem uczniem
SPS nr 327  (zdj.: ®Agnieszka Lewandowska). Dawid  w dyskusji posługuje się swoją książką do komunikacji, to tzw.: komunikacja alter-
natywna; książka do komunikacji jest zbiorem symboli, czyli tzw.: Picture Communication Symbols (symbole PCS)i ten system jest jednym z
najpopularniejszych form komunikacji na całym świecie; symbole można podzielić różnie, a tymi, którymi posługują się dzieci w szkole, są np:
znaki wizualne  - czyli obrazki, zdjęcia, symbole Bliss’a, PCS, drukowane słowa; wyżej po prawej i niżej  przykłady takich znaków.  

Niżej 48 symboli, podstawowych znaków, wraz z polskimi tłumaczeniami symboli Charlesa Blissa, Austriaka urodzonego
na Ukrainie. Podstawowy słownik Blissa zawiera ok. 3000 symboli, które reprezentują ponad 6000 słów. Symbol Blissa
umożliwia nie tylko nazwanie danego przedmiotu, ale także pojęć abstrakcyjnych, np.: uczuć. Można wskazywać poje-
dyncze symbole lub budować z nich całe wypowiedzi, zgodnie ze składnią języka ojczystego. Wyjątkowość systemu Blissa
polega na możliwości budowania pełnych zdań, prowadzenia rozmowy, wyrażania opinii i ocen, opisywania zdarzeń oraz
przeżyć. Ciekawostką jest to, że w pierwotnym założeniu symbole Blissa miały służyć ludziom na całym świecie w porozu-
miewaniu się między sobą bez problemów, bez znajomości innych języków.



Po lewej - z Grupą 1 ustalamy technikę, dzięki której ich Tytus nabierze
barw.  Po  prawej  Grupie  2  opowiadam  o  farbach  akrylowych.  Niżej
dzieci wypakowują farby z pudełka i wybierają kolory, które potrzebne
będą do pomalowania Koziołka Matołka (zdjęcia: ®Agnieszka Lewan-
dowska). 

Dominik odbiera w imieniu Grupy 3 materiały, niezbędne do wykonania postaci Kajko, a na fotografii
po prawej  widzimy,  że przekazuje je  Zosi  Kalinowskiej  ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH. Zosiu,
jestem dumna z Ciebie i tego, że z taką łatwością potrafisz nawiązywać kontakty z dziećmi, które
wymagają uwagi i zainteresowania, że potrafisz wkroczyć w ich świat, okazując empatię i konstrukty-
wnie pomagać (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska). 

Materiały do wykonania obrazów zostały rozdane, czas rozpocząć ostatnią część warsztatów i „ubierania”
w kolory ULUBIONYCH BOHATERÓW KOMIKSOWYCH.

Grupa 1 i TYTUS. Grupa wykonała pracę malarską z niezywkłym rozwiązaniem napisu na bluzce Tytusa. Dzieci wybra-
ły do wykonania obrazu farby akrylowe, a jako elementy dodatkowe kolorowe guziki, z których na koszulce Tytusa uło-
żyły literę T. - guziki zostały przyklejone WIKOLEM. Wymyśliły świetnie rozwiązanie - uznały, że zamiast naklejania z gu-
zików pełnego imienia Tytusa na bluzeczce ich ULUBIONEGO BOHATERA KOMIKSOWEGO, może zastąpić je pierwsza lite-
ra. Pracę grupa rozpoczęła od namalowania bardzo ważnego elementu - na obrazie Tytus stoi na chodniku, tuż przed je-
zdnią, która została pomalowana na czarno tuszem kreślarskim. Dzieci namalowały na niej białą farbą akrylową pasy,
ponieważ - jak się okazało - Tytus stoi przed przejściem dla pieszych.



Ola Fronczak ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH znakomicie radziła
sobie z pracą w grupie I i dbała o to, by każde dziecko wykonało fra-
gment obrazu. Na fotografii po lewej widać, że Ola podzieliła jezdnię,
przed którą stoi  Tytus na części i  pomagała każdemu dziecku nama-
lować  na niej  białe  pasy.  Na  fotografii  po  prawej  dzieci  nakleją  na
koszulce Tytusa guziki w ksztalcie litery T – Ola pilnuje, by każde dziecko mogło nakleić swoje. Na fotografiach niżej – po lewej dzieci z Grupy
1, po prawej Janek Bozetine –  gość specjalny warsztatów, który wspierał  w działaniach plastycznych tę grupę (zdjęcia:  ®Katarzyna M.
Kullmann). 

Ola Fronczak i Grupa 1 podczas pracy. Niżej po lewej dzieci z Jankiem Bozetine wybierają guziki, z których powstała litera T na koszulce Ty-
tusa; po prawej naklejanie kolorowych guzików – Tytus wydaje się być bardzo zadwowolny :), a dzieci przejęte (zdjęcia: ®Agnieszka Lewan-
dowska).



Grupa 2 i Koziołek Matołek: Podobnie, jak Grupa 1, również Grupa 2 zdecydowała się na pomalowanie postaci Ko-
ziołka Matołka farbami akrylowymi. Do szelek Koziołka zostały doklejone WIKOLEM guziki – oczywiście różowe, w ulu-
bionym kolorze Viktorii. Powstał niezwykle barwny obraz,  a po jego lewej stronie Olek N-O. dopisał ołówkiem tajem-
nicze litery i cyfry. Pojawiła się np.: 5 i kiedy zapytałam Olka co oznacza, okazało się, że jest to numer tramwaju, któ-
rego trasa prowadzi do warszawskiego Koła – tym samym postać Koziołka Matołka zyskała dodatkowy efekt, chara-
kterystyczny dla komiksu, bowiem obwiedziona kreską cyfra 5, przypomina komiksowy dymek, natomiast wg pomysłu
Olka jest to trasa tramwaju. Niestety, nie dowiedziałam się, co oznaczają pozostałe tajemnicze znaki, narysowane przez
Olka, widoczne na fotografii niżej, ale stanowiące świetny element graficzny obrazu.

Z wielkim zapałem i użyciem kolorowych farb akrylowych, pow-
staje  barwna  postać  Koziołka  Matołka.  Po  lewej  w  różowej
bluzce  widać  Anielkę  Lewandowską  ze  STUDIO  TECHNIK
PLASTYCZNYCH, która pomagała dzieciom podczas malowania,
po prawej siedzi jej siostra Natalia – uczennica SPS nr 327. Na
fotografii niżej tajemnicze znaki Olka N.-O. - jak już wiadomo,
rozszyfrowana została jedynie cyfra 5 (zdjęcia: ®Katarzyna M.
Kullmann). 

Na kolejnych 5 fotografiach młodzi artyści z Grupy 2 podczas malowania (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska).



Grupa 3 i KAJKO. Grupa ta wykonała pracę w technice kolażu. Dzieci użyły nie tylko farb akrylowych, ale również kolo-
rowego papieru, guzików, tkanin i rafii. Podczas malowania konturu czarnym tuszem kreślarskim i pędzlem, w jednym
miejscu tusz rozlał się i oczywiście znalazło się rozwiązanie - powstało wielkie drzewo, w którym czarny kleks stał się
po prostu dziuplą. Kajko otrzymał też szczodrze wiele różnobarwnych guzików – zostały doklejone na jego bluzce, spo-
denkach i bucikach. Natomiast jego czapkę i pas wykonano z różnokolorowych tkanin, które różniły się nie tylko barwą,
ale również fakturą, spod czapki wystają skłębione włosy Kajko, wykonane z bordowej rafii. 

Na fotografii po lewej Zo-
sia Kalinowska ze STUDIO
TECHNIK  PLASTYCZNYCH
pomaga Dominikowi  przy
wycinaniu  bucików  dla
Kajko  z  kolorowego  pa-
pieru.  Obok  Zosia  z  Vik-
torią  i  Dominikiem  pod-
czas  naklejania  guzików
na poszczególne  elemen-
ty ubioru bohatera komik-
sowego.  Po  prawej  osta-
tnie  poprawki  pnia  drze-
wa  (zdjęcia:  ®Katarzyna
M. Kullmann). 

 

Grupa 3 i jej twórcy pod opieką Zosi Kalinowskiej ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH wykonują w te-
chnice kolażu postać Kajko (zdjęcia: ®Agnieszka Lewandowska).

Podczas warsztatów dzieci wykonały niezwykle barwne i wesołe obrazy swoich ULUBIONYCH BOHATERÓW
KOMIKSOWYCH. Zajęcia przebiegały sprawnie i w radosnej atmosferze, a uczestnicy spotkania  znakomi-
cie wpółpracowali ze sobą.
Podczas zajęć świetnie sprawdziły się farby akrylowe, które szybko schną na podłożu. Są trudniejsze do
zmycia z rąk, ale niektóre dzieci wręcz taplały się w nich dłońmi – np.: Natalka L., której wyraźnie spra-
wiało to ogromną radość, a jej dłonie, którymi postanowiła malować niebo i trawę wokół Koziołka Matoł-
ka, przypominały obraz abstrakcyjny :).

Czasem farba na dłoniach może być przyczyną niepohamowanej radości – Natalko tak sobie myślę, że Twój sposób na poprawę nastroju
powinien być zaraźliwy :). I kto wie, czy nie odkryłaś tego, że farba akrylowa to najlepsza maseczka dla skóry na dłoniach :). Mnie natomiast
przyszedł do głowy pomysł na wykonanie obrazu, w którym znów będziesz mogła utaplać dłonie i nie tylko  (zdjęcia: ®Agnieszka Lewan-
dowska).



Wspólna praca była także okazją do tego, by uczestnicy spotkania, malując farbami lub wycinając różne
elementy z kolorowych kartonów lub tkanin,  nazywały barwy.  Opowiedziałam dzieciomn także o tym,
które kolory należy ze sobą zmieszać, by uzyskać barwę pomarańczową, zieloną i foiletową. 
Niżej radosne i kolorowe postaci ULUBIONYCH BOHATERÓW KOMIKSOWYCH, wykonane podczas warsz-
tatów plastycznych 25.06.2018 r. w warszawskiej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327:

 

ULUBIENI BOHATEROWIE KOMIKSOWI wykonani przez - kolejno od lewej:  Grupę 1; Grupę 2; Grupę 3 (zdjęcia: ®Katarzyna M. Kullmann). 

Obrazy zostały wykonane, przyszedł czas na porządki, sprzątanie sali, wspólne zdjęcia, a potem na pa-
miątkowe wpisy do Kroniki STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH.

Po lewej Dawid S. myje brudne pędzle; na fotografii środkowej stoją od lewej: Janek Bozetine – gość
specjalny warsztatów, Dawid S. - uczeń SPS nr 327 i Anielka Lewandowska ze STUDIO TECHNIK PLAS-
TYCZNYCH. Po prawej Anielka i Dawid. Niżej dzieci dokonują wpisów do Kroniki STUDIO (zdjęcia: ®Ag-
nieszka Lewandowska).



   Obrazy dzieci ze SPS nr 327, wykonane podczas warsztatów, zostaną zaprezentowane podczas werni-
sażu wystawy dzieł moich podopiecznych ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH dnia 22 września 2018 roku
w Domu Kultury WYGODA przy ul. Koniecpolskiej 14. 
Podczas uroczystości odbędzie się również finał Konkursu Z KSIĄŻKĄ W KIESZENI 2018 pt.: KAWUNIA
U BABUNI I HERBATKA U PRADZIADKA, w którym dzieci mają za zadanie wykonanie komiksu i dodatkowo
kaligramu, przedstawiającego postać bohatera ich książeczki. 
Ponadto odbędzie się koncert muzyki poważnej, pod dyrekcją mojego serdecznego kolegi - Marka Żuraws-
kiego (dyrygenta, kompozytora, muzyka), w wykonaniu, założonej przez niego, Elektronicznej Orkiestry
LABORATORIUM DŹWIĘKU. Koncertowi będą towarzyszyć warsztaty plastyczne, które wspólnie poprowa-
dzą Katarzyna M. Kullmann i Marcin Bucyk. 
Tego dnia zostanie również pokazana graficzna praca pt.: MÓJ ULUBIONY BOHATER KOMIKSOWY, wyko-
nana w technice kaligramu przez uczniów z warszawskiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 102. 

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich uczniów i pracowników SPS nr 327, do udziału w wyżej opisanym
wydarzeniu. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu Z KSIĄŻKĄ W KIESZENI 2018 pt.: KAWUNIA
U BABUNI I HERBATKA U PRADZIADKA.

   Warsztaty pt.: MÓJ ULUBIONY BOHATER KOMIKSOWY przeszły do historii. Mam ogromną nadzieję, że
piątkowe spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 nie będzie ostatnim. 

   Pragnę bardzo ciepło i serdecznie podziękować Małgosi Dońskiej-Olszko za wyrażenie zgody na przepro-
wadzenie warsztatów plastycznych w Szkole Podstawowej Specjanej nr 327, której jest Dyrektorem. Mał-
gosiu, moja obecność u Was to był pełen wzruszeń i radosnych wspomnień  dzień! 
Dziękuję także Joli Sztencel za wprowadzenie dzieci w temat spotkania i pomoc w jego prowadzeniu. 
Dziękuję Wam, że wygospodarowałyście dla nas czas w chwili, gdy szkoła żyje przygotowaniami do zakoń-
czenia roku i wakacyjnych wyjazdów swoich uczniów. 
Wierzę, że spotkamy się jeszcze niejeden raz :).

   Pragnę także złożyć najserdeczniejsze podziękowania uczniom SPS nr 327 za tak porywający i twórczy
udział w warsztatach. Gratuluję Wam świetnych pomysłów i zaangażowania podczas tworzenia obrazów
z postaciami Waszych ULUBIONYCH BOHATERÓW KOMIKSOWYCH. Cieszę się, że z tak wielką pasją pode-
szliście do realizacji tematów warsztatów. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Życzę Wam wielu, wielu
sukcesów – nie tylko artystycznych.



   Dziękuję również z całego serca Agnieszce Lewandowskiej za zakup dla dzieci znakomitych materiałów
plastycznych, niezbędnych do działań artystycznych, za zatroszczenie się o nasz transport z Anina do
szkoły przy Białobrzeskiej. Dziękuję Ci za uwiecznianie na zdjęciach przebiegu warsztatów i – co jest wy-
jątkową sytuacją - na wielu Twoich fotografiach jestem również ja :); dzięki Tobie będę miała piękną pa-
miątkę! Dziękuję Ci również, także w imieniu dziewczynek ze STUDIO, za zaproszenie nas na słodki po-
częstunek, wieńczący piątkowe działania twórcze. 

Ależ nam słodko i anielsko :):):) - to było wspaniałe zakończenie warsztatów pla-
stycznych, za które dziękujęmy Ci, Agnieszko, bardzo serdecznie (zdjęcia: ®Agnie-
szka Lewandowska).

   Pragnę również podziękować z głębi serca Oli Fronczak, Zosi Kalinowskiej i Anielce Lewandowskiej,
moim podopiecznym ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH, za udział w piątkowych, charytatywnych warsz-
tatach. Dziękuję, że zawsze mogę na Was liczyć, że z ogromną wrażliwością i rozumieniem potrzeb dzieci
niepełnosprawnych, łamiecie wszelkie istniejące bariery. Dziękuję Wam za wielką wrażliwość i serce, oka-
zywane rówieśnikom, za Wasze nieprzebrane pokłady ciepła, dobroci, altruizmu i serdeczności. Nie zmie-
niajcie się, bowiem dzięki Waszym czułym serduszkom, każdego dnia może dokonywać się wokół nas wie-
le pozytywnych przemian.     

   Jestem przekonana, że razem z dziewczynkami ze STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH długo będziemy
wspominać spotkanie z uczniami i pracownikami SPS nr 327. Reportaż ze spotkania znajdzie swoje miej-
sce w Kronice STUDIO. 
         Katarzyna M. Kullmann.

UWAGA. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian, kopiowanie go,
powielanie, rozprowadzanie i inne wykorzystywanie bez zgody autorki zabronione. 


