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PROGRAM DNIA OTWARTEGO  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
24 marca 2023 r. 

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI 
KIERUNKI: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, 

FOTOGRAFIAKREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO, GRAFIKA, MALARSTWO, MUSIC IN PUBLIC SPACE, MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PAINTING  

 

TYTUŁ OPIS MIEJSCE GODZINA 

BLOK FOTOGRAFICZNY 

Prawda emocji, czyli dlaczego estetyka 

amatorska dominuje w polskiej fotografii 

dokumentalnej  

- wykład 

mgr Jakub Dziewit 

Celem wykładu będzie przedstawienie najnowszej polskiej fotografii 

dokumentalnej i reportażowej, omówieni dominującej w niej estety 

amatorskiej oraz wskazanie ja doszło do jej wykształcenia. 

ul. Dąbrowskiego 14,  

 

Godz. 14.00 

Fotonarracja  

- wykład  

dr hab. Janusz Pacuda 

W ramach wykładu przedstawiona zostanie autorska propozycja 

rozumienia pojęcia narracji fotograficznej, która zilustrowana zostanie 

materiałami ze zrealizowanych prac studenckich. 

ul. Dąbrowskiego 14,  

 

 

Godz. 15.00 

Wykład Świat wyobraźni Pawła 

Pierścińskiego (1938–2017)  

dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD 

Wykład stanowić będzie prezentację i analizę formalną wybranych prac 

z bogatej, wieloletniej twórczości artysty, jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. 

ul. Dąbrowskiego 14,  

 

Godz. 16.00 
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Prezentacja założeń programowych 

kierunku Fotografia i kreacja wizualnego 

mgr Jakub Dziewit  

 ul. Dąbrowskiego 14,  

 

 

Godz.17.00 

Otwarty przegląd portfolio 

mgr Jakub Dziewit 

konsultacje zdjęć i innych prac wizualnych z wykładowcami kierunku 

fotografia i kreacja przekazu wizualnego. Prosimy o przygotowanie 

prac w formie papierowej, w rozmiarze od 20x30 do 30x45 cm 

ul. Dąbrowskiego 14,  

 

Godz. 17.30 

BLOK GRAFICZNY 

Spotkanie z grafiką 

  

mgr Aleksandra Lasoń,  

mgr Aleksandra Jakubczak, 

mgr Anna Tarnowska, 

mgr Marta Sobalska,  

dr Paweł Delekta 

 

Prezentacja Pracowni graficznych w zakresie grafiki warsztatowej oraz 

projektowej  

Sala 208: pokaz druku wypukłego, warsztaty z druku wypukłego - 

możliwość drukowania autorskich grafik na papierze lub torbie i  

t-shircie  (przyniesione we własnym zakresie)  

Sala 12, 15: pokaz druku płaskiego na prasie ręcznej i offsetowej oraz 

warsztaty z litografii kuchennej  

Sala 106: prezentacja projektowania graficznego, animacji  3D 

ul. Dąbrowskiego 14 

 

 

9.00-13.00 

BLOK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

Pokaz techniki druku wklęsłego  

 

dr Barbara Czapor-Zaręba 

Prezentacja twórczości studentów kierunku Edukacja artystyczna w  

zakresie sztuk plastycznych 

ul. Dąbrowskiego 14  

10 osób 

godz. 10.00 -13.00 

BLOK: MALARSTWO 

Otwarte pracownie  Otwarte pracownie - to inicjatywa, która pozwoli osobom 

zainteresowanym na obserwacje  jak studenci kierunku malarstwo 

realizują swoje autorskie projekty artystyczne. Wizycie będzie 

ul. Waszyngtona 4/8  8:45 - 13:00 
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mgr Mateusz Pawełczyk  

towarzyszyć komentarz osoby odpowiedzialnej za oprowadzenie, która 

wyjaśni meandry technologiczne oraz warsztatowe realizowanych 

projektów. 

 

 

Otwarte zajęcia z rysunku  

 

mgr Artur Wawrzkiewicz  

Zajęcia z rysunku dla studentów pierwszego roku, realizowane w 

otwartej przestrzeni galerii Katedry Malarstwa, będą świetną okazją do 

zapoznania się ze sposobem w jaki pracownicy Katedry Malarstwa 

realizują tok dydaktyczny oraz jaką świadomość twórczą zyskują 

studenci pierwszego roku kierunku malarstwo 

ul. Waszyngtona 4/8  

 

piętro I 

8:45 - 13:00 

Wystawa 

 

mgr Tadeusz Kosela 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, na której zostaną zaprezentowane 

twórcze osiągnięcia studentów malarstwa z ostatnich lat. Będzie to 

okazja do zapoznania się z postawami i kierunkami twórczymi 

kształtowanymi w trakcie studiów.  

ul. Waszyngtona 4/8 

 

I piętro  

Cały dzień 

BLOK: MUZYCZNY 

Koncert kwartetu wokalnego Katedry 

Muzyki  

Prezentacja koncertowa polskiej i zagranicznej literatury wokalnej w 

wykonaniu studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej pod kierunkiem dr. hab. Przemysława Jeziorowskiego, prof. 

UJD 

ul. Zbierskiego 2/4 

 

11.30 

Lekcje otwarte oraz konsultacje Możliwość konsultacji z pedagogami Katedry Muzyki UJD oraz udziału 

w zajęciach: śpiew klasyczny, wokalistyka estradowa, fortepian, 

dyrygowanie i in. 

ul. Zbierskiego 2/4, 

pomieszczenia Katedry 

Muzyki na IV i V 

piętrze budynku 

10.30 – 14.00 

 


