
Projekt CENTRUM GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  
 

Głównym założeniem projektu CENTRUM GRAFIKI 
KOMPUTEROWEJ jest umożliwienie młodym ludziom poznawania i 
poszerzania umiejętności oraz wiedzy z zakresu grafiki komputerowej, 
animacji oraz filmu.  

 
LO im. ONZ w Biłgoraju od kilku lat promuje wśród dzieci i 

młodzieży sposoby aktywnego i ciekawego poszerzania wiedzy z 
zakresu technologii informacyjnej, a w szczególności grafiki 
komputerowej. Od 2014 r. uczniowie mogą uczyć się grafiki 
komputerowej, zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i warsztatach 
pozalekcyjnych organizowanych dla wszystkich chętnych. W 2016 r. 
został zorganizowany projekt „Kreatywni w Trójwymiarze” skierowany do 
uczniów szkół gimnazjalnych Biłgoraja. Ponadto w szkole realizowany 
jest autorski program „Świat jest obrazem. Program do zajęć z grafiki 
komputerowej”, który uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w 
Lublinie jako innowacja pedagogiczna. Grafika komputerowa cieszy się 
w szkole dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie biorą udział w 
zajęciach, są laureatami i finalistami licznych konkursów z grafiki 
komputerowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zostali 
poproszeni o przygotowanie oprawy graficznej Newslettera – Serwisu 
Onkologicznego dla Dziennikarzy w Polsce. 

 
Realizacja projektu polegająca na przygotowaniu pracowni 

graficznej pozwoli nam na efektywniejszą pracę w komfortowych 
warunkach. Planujemy remont i modernizację pracowni, zakup sprzętu 
komputerowego przystosowanego do pracy z programami graficznymi, 
projektora multimedialnego oraz innych elementów wyposażenia.  

Chcemy także propagować grafikę komputerową wśród młodych 
ludzi z całej Polski i dlatego we wrześniu 2017 planujemy zorganizować 
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” 
(rozstrzygnięcie grudzień 2017).  

W pracowni prowadzone będą także kursy oraz warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu biłgorajskiego. 
Planujemy wernisaże prac, spotkania z twórcami i grafikami. Chcemy, by 
miejsce to „żyło” i przyciągało młodych ludzi. 

W realizację projektu wkładamy własne siły i środki, aby jednak 
zrealizować projekt w pełnym wymiarze serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do wspólnego przygotowania projektu. 

 
Dane do przelewu: 
Rada Rodziców przy LO im. ONZ w Biłgoraju 
Nr rachunku: 43 9602 0007 0000 1531 2000 0001 
W tytule z dopiskiem CENTRUM GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
 



Jeżeli chcecie Państwo odpisać darowiznę od podatku prosimy  
o wpłaty na konto: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju 
Nr rachunku: 50 9602 0007 0000 0521 2000 0011 
Koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA CENTRUM GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ 
Zostanie także sporządzona Umowa o darowiznę. 

 
Mamy nadzieję, że wspólnie zrealizujemy inicjatywę, która będzie 

wkładem w rozwój i edukację kolejnych pokoleń. 
 
Więcej informacji można uzyskać u pani Anny Dobraczyńskiej (tel. 
509 432 866, e-mail: bloonz@poczta.onet.pl 

 


