ZAPRASZA
NA COROCZNY KURS
GARNCARSTWA
Turnus 7-dniowy
w roku 2014 odbędzie się w dniach
od 04 sierpnia do 10 sierpnia

Kursy GARNCARSTWA organizowane są corocznie w Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku, ul. H. Lewandowicz 4. 26-930 Garbatka Letnisko.
Celem kursu jest połącznie czynnego wypoczynku również rodzinnego z realizacją
wytworów swojej wyobraźni podczas prac z niezwykle subtelnym i wdzięcznym, dającym się
formować bez ograniczeń materiałem jakim jest glina. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących
zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu prac na kole garncarskim wykonując
wyroby ceramiczne, jak również dla osób chcących odpocząć od obowiązków zawodowych
zatapiając codzienne zmartwienia w wykonywanych wyrobach ceramicznych.
Koło garncarskie, które będzie przygotowane dla każdego kursanta to najszybszy sposób na
przeniesienie kształtów z naszej wyobraźni w przestrzeń. Nauka toczenia na kole połączona jest
z relaksującym sposobem spędzania czasu. Często jest pierwszym kontaktem uczestników zajęć
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nagromadzonego w nas nadmiaru energii, wolnej od wszelkich ograniczeń wyobraźni przekładającej
się w formę przestrzenną. Można to wszystko zrealizować, ponieważ glina daje takie możliwości,
trzeba tylko uwolnić fantazję a kształty wyrobów pojawiają się same.
Przewidywany koszt kursu dla jednej osoby to ok. 1100 zł. (w tym zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie) przy grupie liczącej 8-10 osób. Koszt kursu może ulec zmianie
w zależności od ilości uczestników oraz zmian cen na rynku. Zmiany te nie powinny przekroczyć
5-10 %. Minimalna ilość osób w grupie 8 osób. W przypadku mniejszej ilości osób niż 8, zajęcia

mogą się odbyć, ale na nowych warunkach cenowych uzgodnionych z chętnymi. Jest możliwość
przyjazdów rodzinnych z dziećmi - to wspaniała zabawa dla całej rodziny a zwłaszcza dzieci. Dzieci
do lat 10 uczestnictwo w zajęciach kursu symboliczne – 50 zł za materiał (koło garncarskie wspólne
z opiekunem).
W koszty kursu wchodzą:
-

materiały, zaplecze oraz organizacja

stanowiska garncarza, która umożliwi realizację kursu

zawartą w ogólnym programie kursu,
-

całodobowe zakwaterowanie i wyżywienie w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Garbatce (istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania

przeddzień

rozpoczęcia kursu zgłaszając ten fakt wcześniej). Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych
ze wspólną łazienką.
-

ognisko integracyjne.
Uczestnik zostanie przyjęty na kurs jeśli prześle wypełniony kwestionariusz i na minimum dwa

tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu dokona wpłaty 50% kwoty na konto RADY
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KONIECZNIE

z dopiskiem KURS GARNCARSTWO
Nr konta: 32 9157 0002 0040 0403 6025 0001

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu oddział w

Garbatce Letnisku.
Po wpłynięciu zaliczki uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o przyjęciu
na kurs.
Korespondencję
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pisemnie

kierować

na

adres:

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku ul. H. Lewandowicz 4,
26-930 Garbatka-Letnisko, tel. (48) 62-10-047 sekretariat szkoły lub na adres e-mailowy:
ckuwgarbatce@poczta.onet.pl Szczegółowych informacji udziela:
- sekretariat szkoły (48) 62-10-047,
- Bogusław Szumilas kom. 608-844-948.
Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek w godzinach porannych ok. godz. 9-10 śniadaniem,
a następnie zgodnie z poniższym programem. Osoby, które nie będą mogły przybyć na kurs
w godzinach porannych, rozpoczną zajęcia w późniejszych godzinach. Sprawy organizacyjne
ustalane będą indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Obiad planowany jest w godzinach 13-15,
kolacja w godzinach 18-19.
Zakończenie kursu planowane jest na niedziele 10 sierpnia wspólnym obiadem ok. 13 - 15.

Program ogólny kursu wg kolejnych dni przedstawia się następująco:
Dzień

Zakres działania

1.

Zapoznanie się z organizacją kursu, programem, uczestnikami, okolicą
i miejscem zamieszkania oraz sprzętem do wykonywania wyrobów z
gliny. Krótka historia rzemiosła garncarskiego.
Teoretyczne podstawy wykonywania wyrobów z gliny, przygotowanie
surowca(gliny) do pracy oraz poznanie zasad obsługi sprzętu (koła
garncarskiego)

2.

Ćwiczenia w przygotowaniu gliny oraz wyrób prostych wyrobów tocząc
na kole garncarskim

3.

Rzeźba w glinie. Malowanie wykonanych wyrobów farbami.

4.

Wypalanie wyrobów. Zakończenie kursu i prezentacja własnych
wyrobów

Kolejność
dni

Uwagi

Dzień 1

Dzień
2─4
Dzień
5─6
Dzień 7

Uczestnik przystępując do realizacji kursu powinien posiadać:
- ubranie umożliwiające wykonywanie swobodnych ruchów przy kole garncarskim jednocześnie
należy wziąć pod uwagę gorące dni letnie oraz fakt, że ubranie takie może ulec zabrudzeniu,
- rękawice lateksowe.
Organizator zapewnia:
- koło garncarskie,
- glinę,
- wypalanie wykonanych wyrobów w piecu do ceramiki.

Prowadzący kurs: JOSEF LORENC (Czechy)
Artysta wszechstronny. Nauczyciel akademicki Katedry Sztuk Pięknych na Wydziale
Edukacji w Czeskich Budziejowicach. Uczestnik wielu wystaw i międzynarodowych
sympozjów. Jego pasją jest rzeźba w ceramice, kamieniu, metalu oraz drewnie.

Wyroby z kursu garncarskiego „Garbatka-Letnisko 2013”

ZAPRASZAMY

