
Pierwszy wykład Bagińskiego dla licealistów 
 
Tomasz Bagiński, autor „Katedry” i reżyser „Animowanej Historii Polski” 
poprowadzi dziś swoje pierwsze zajęcia z grafiki komputerowej w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym STO przy ul. Fabrycznej.  
Będą to zajęcia fakultatywne, dla licealistów zainteresowanych grafiką 
komputerową. Bagiński jest promotorem grupy i jednym z wykładowców.  
- To będą pierwsze moje zajęcia, a więc skupię się na ogólnych kwestiach, 
wprowadzeniu grupy w temat. Pokażę też trochę materiałów roboczych z pracy 
nad filmami i reklamami – mówi artysta. - Podoba mi się idea zarażania ludzi od 
najmłodszych lat pasją pracy przy grafice i animacji komputerowej i będę starał 
się - na ile mi czas pozwoli - w szerzeniu tej idei pomagać. W naszym kraju tak 
ukierunkowanej edukacji właściwie jeszcze nie ma, a coraz więcej krajów na  
świecie kładzie coraz większy nacisk na rozwój tych dziedzin technologii. W 
najbliższych latach ilość szeroko rozumianej grafiki i animacji komputerowej 
będzie tylko wzrastać.  
W pierwotnych planach dyrekcji szkoły było utworzenie klasy informatycznej o 
profilu grafika komputerowa, jednak - ze względu na zbyt późno rozpoczęty 
nabór (w czerwcu br.) - zdecydowano o tymczasowej zmianie formy 
przedsięwzięcia. 
- To zajęcia dla pasjonatów, osób, które w przyszłości chcą się w tym kierunku 
rozwijać, a jest ich w naszym liceum całkiem sporo – mówi Ewa Drozdowska, 
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych STO. – Myślę, że jeśli tylko będzie 
zainteresowanie, to nie ma żadnych przeszkód, by taka klasa powstała i w 
przyszłym roku szkolnym.  
 
Dzięki zajęciom uczniowie będą mieli kontakt ze studentami, próbującymi 
swoich sił w grafice komputerowej i z samym Tomkiem Bagińskim.  
Pomysł zajęć wpisuje się w ogólną koncepcję szkoły. Społeczne Liceum przy 
Fabrycznej jest bowiem jedyną szkołą w Białymstoku, która umożliwia 
kształcenie interdyscyplinarne. 
- Bo najbardziej liczą się chęci i pasja – dodaje Bagiński. - Jest bardzo dużo 
specjalizacji w grafice komputerowej. Część to specjalizacje artystyczne, część 
techniczne, najciekawsze rzeczy dzieją sie na styku tych światów, a najlepiej 
przygotowani są ludzie z natury wszechstronni. Informatycy, których pociąga 
świat sztuki. Artyści, których pociągają nowoczesne technologie. To zajęcia dla 
ludzi o szerokich zainteresowaniach, humanistów, którzy nie boją się 
matematyki. I umysłów ścisłych, które lubią poczytać rozrywkową książkę do 
poduszki.  
Tomasz Bagiński jest absolwentem szkoły z 1995 r. i cały czas utrzymuje z nią 
kontakt. Spotykał się z jej uczniami po nominacji do Oscara, zapraszał ich na 
białostockie spotkania, umożliwiał prezentowanie w szkole filmów w jego 
reżyserii. Decyzję o uruchomieniu nowych zajęć zarząd szkoły podjął po jednym 



z takich spotkań, widząc jak ogromne wrażenie zrobiło ono na licealistach, 
zaintrygowanych innym sposobem wykorzystania informatyki.  
 
 


