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Zapraszamy do udziału w kursie garncarskim, który odbędzie się podczas wakacji
w Garbatce-Letnisku, na terenie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im J. Kochanowskiego,
ul. H. Lewandowicz 4
Cena: 500 zł dla 10 uczestników kursu
Minimalna liczba uczestników w kursie: 8 osób
W cenie zawarte są koszty materiałów i wypału, a także honorarium dla prowadzącego.

Podczas całego kursu uczestnik zapozna się z technologią przygotowywania gliny,
przygotowania narzędzi oraz stanowiska garncarza, wykona samodzielnie kilkadziesiąt
wyrobów z gliny. Część wyrobów powstałych podczas kursu pozostaje do dyspozycji
organizatora ( ok.5-6 prac po konsultacji z twórcą).
Uczestnik przystępując do kursu powinien posiadać ubranie umożliwiające wykonanie
swobodnych ruchów przy kole garncarskim jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że
ubranie może ulec zabrudzeniu.
Organizator zapewnia:






koło garncarskie
glinę
rękawice i inne
wypalanie wykonywanych wyrobów w piecu prowadzącego warsztaty
możliwość miłego wypoczynku

5.
7h

Zakres działania
Zapoznanie się z organizacją kursu, programem,
uczestnikami, okolicą i miejscem zamieszkania oraz
sprzętem do tworzenia 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).
Praca na kołach garncarskich - centrowanie gliny
Ćwiczenia w przygotowaniu gliny oraz wyrób prostych
wyrobów tocząc na kole garncarskim - miseczka
Praca na kołach garncarskich – doniczka, kubek, dwojaki,
cukiernica, dzbanek, butelka.
Lepienie ręczne ; technika wałeczkowa, lepienie na
formach i rzeźba ceramiczna. Wypał na biskwit.
Malowanie wykonanych wyrobów angobami oraz
szkliwienie.
Wypalanie wyrobów na biskwit. Zapoznanie uczestników
kursu z technikami wyplatania wyrobów z gliny
Praca na kołach garncarskich – wykonywanie dowolnych
przedmiotów.
Wypalanie „na ostro” naczyń szkliwionych.
Wykłady uzupełniające i podsumowujące zajęcia.
Zakończenie kursu i prezentacja własnych wyrobów.
Wydanie certyfikatów uczestnictwa.
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Prowadzący kurs Garncarstwa: Artysta Garncarz Piotr Skiba
Garncarstwem trudnię się już od ponad 30 lat. Od 26 lat mam własna
pracownię. Jestem nauczycielem garncarstwa w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie.
Członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Autorem naczyń do filmu
„Quo Vadis „ J. Kawalerowicza oraz książki „ Garncarstwo Sztuka Pięciu
Żywiołów”. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie garncarstwo.pl

Istnieje możliwość zapewnienia wyżywienia całodziennego (koszt około 35 zł/dzień/osoba) oraz
zakwaterowania w Schronisku (koszt ok. 20 zł/dzień/osoba) przy ZSP w Garbatce-Letnisku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.plenergarbatka.pl
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
O przyjęciu na kurs decyduje wpłacenie zaliczki w kwocie 200 zł miesiąc przed
rozpoczęciem kursu na konto Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku. KONIECZNIE z dopiskiem
KURS GARNCARSKI
Nr konta: 23 1240 5703 1111 0010 6158 6467
Szczegółowych informacji udzielą:
Anna Witkowska-Niezgoda 726-748-008, Monika Grygiel 537-490-090.

