CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
w Garbatce - Letnisku

Warsztaty stolarskie:
wyrób podobrazi i kiotów do ikon oraz ich renowacja
3 – 13 lipca 2014
Garbatka-Letnisko

Zapraszamy na warsztaty stolarskie prowadzone pod kontem nauki wytwarzania drewnianych
podobrazi do ikon oraz typowych dla ikon przeszklonych szkatuł-ram zwanych „kiotami”, a także
renowacji starych powierzchni drewnianych.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z elementami tradycyjnych, wiekowych technologii
stosowanych przez mistrzów stolarskich, nauczenia się podstaw renowacji zniszczonych powłok
wykończeniowych oraz zasad wykańczania powierzchni drewna powłokami naturalnymi.
Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w obróbce drewna jak
i tych, którzy dopiero chcą nabyć tę umiejętność.
W trakcie trwania kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące:
- zasad doboru i właściwości technologiczno-użytkowych podstawowych gatunków drewna,
- przygotowania, doboru i konserwacji narzędzi do pracy,
- obróbki drewna narzędziami ręcznymi oraz z zastosowaniem elektronarzędzi ,
- wykonywania połączeń elementów stolarskich oraz ich klejenia,
- wykończenia powierzchni drewna środkami naturalnymi np. olejem, woskiem jak również
lakierami nowoczesnymi,
- podstawowych zasad wykończenia powierzchni drewna politurą tj. techniką wykończenia
stosowaną w meblach zabytkowych i antycznych.

Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały drzewne i fachowe oprzyrządowanie oraz
bogaty zestaw narzędzi z pracowni prowadzącego jak również miłą atmosferę podczas warsztatów
oraz pełną ciekawych miejsc okolicę. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w ubranie chroniące przed
zabrudzeniem, rękawiczki robocze i okulary ochronne.
Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne materiały
Uczestnicy powinni posiadać: ubranie robocze, (przewiewne i cieplejsze – zależnie od pogody),
mogą posiadać własne dłuta i inne narzędzia do prac snycerskich.
Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 8 osób)
Pełny koszt (uczestnictwo, noclegi i wyżywienie): ok. 1200 zł. – koszt uzależniony jest od ilości osób i może się wahać
w granicach 5-10%.

Podczas warsztatów można korzystać z całej oferty lub oddzielnie:
►Koszt udziału w zajęciach
– ok. 700 zł/os.
►Koszt całodziennego wyżywienia
– ok. (28zł/os) (obiad - 16, śniad.- 6, kol.- 6) zł.
►Koszt zakwaterowania w Schronisku – ok. 20 zł. doba/os.
Uwaga
W przypadku grupy mniejszej niż 8 osób kurs może się rozpocząć, ale na nowych uzgodnionych
wspólnie z zainteresowanymi warunkach. Decyzja o rozpoczęciu kursu podana będzie najpóźniej do
15 czerwca 2014r.
Chętni do wzięcia udziału w kursie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, i przesłania go e-mailem na adres: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: www.drzewna.com
- zakładka CKU - Kursy letnie 2014 lub pisząc na mail: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni
o dokonanie wpłaty 600 zł na podane konto. Pozostała część kwoty będzie rozliczona na pierwszych
zajęciach.
KONTO KURSU: BS. Zwoleń o/Garbatka: 32 9157 0002 0040 0403 6025 0001
z dopiskiem „STOLARKA”
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (pokoje 2 4 osobowe, wspólna łazienka). Istnieje możliwość noclegów
o lepszym standardzie w kwaterach prywatnych na terenie Garbatki. Szczegółowych informacji
udzielamy na prośbę zainteresowanych.
Zajęcia odbędą się w Warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko,
ul. Hanki Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka-Letnisko. Rozpoczną się 3 VII (czwartek) o godz. 11.00
i zakończą 13 VII (niedziela) obiadem.
Warsztaty poprowadzi: Bogusław Szumilas

