
 

 

Warsztaty realizowane w ramach zadania pn. „W drodze i w cyfrowej chmurze. Plan działań Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego 
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(NIW-CRSO) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030: 

 

 
 

- I sesja:  26-28.11.2021, II sesja: 10-12.12.2021  
na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy 

 

Warsztaty odbędą się w formie 2 zjazdów (2 sesji) , podczas których  zapoznamy się                      
z garncarską tradycją naszego regionu oraz praktycznie przejdziemy proces od nauki 
ręcznego modelowania prostych form, toczenia naczyń na kole garncarskim, 
podbarwiania wyrobów, suszenia, wypalania, malowania i glazurowania, itp., aż do 
gotowego wyrobu.  

 
Do udziału zapraszamy nauczycieli, instruktorów placówek kultury, ośrodków pracy 

pozaszkolnej, domów środowiskowych, świetlic terapeutycznych, oraz wszystkich innych 
zainteresowanych poznaniem kanonu kaszubskiej sztuki ludowej, a także pragnących rozwijać 
własną kreatywność twórczą. 
 

Zajęcia praktyczne poprowadzą dla nas Bożena i Tadeusz Zaborowscy, właściciele 
Pracowni Ceramika Królewska z Kamienicy Królewskiej 

 
Udział w warsztatach będzie szczególną okazją przeżycia, wespół z artystkami, 

szczególnych chwil w odtwarzaniu często już zapomnianych technik, wzorów, kompozycji, itp.  
 

Wieczorami, jak każe uniwersytecka tradycja, będziemy prowadzić długie rozmowy, 

śpiewać, ....:-) Zachęcamy więc do przywiezienia śpiewników i instrumentów. 
 
 

Zajęcia poprowadzą:  

Bożena i Tadeusz Zaborowscy - właściciele Pracowni Ceramika 

Królewska z Kamienicy Królewskiej. Zajmują się projektowaniem                 
i wytwarzaniem współczesnych wyrobów ceramiki użytkowej i 
ozdobnej. 

 
 
 
 

Warsztaty garncarskie 
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Termin:                    I sesja:  26-28.11.2021. (piątek – niedziela) 
                                       II sesja: 10-12.12.2021  (piątek – niedziela) 
 
Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  
 

Warsztaty garncarskie obejmują udział w 2 sesjach. 
 
Koszt:                            400 zł za udział w każdej sesji, koszt łącznie: 800 zł. 
                                       w trzydniowych warsztatach.  
                                        W kameralnym gronie. 
  
 
Warsztaty trwają: 
 od piątku godz. 17.00 do niedzieli godz. 15.00. 
 
W cenie zapewniamy uczestnikom: 

• pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje, kawa, deser);  

• nocleg w jedno lub dwuosobowych pokojach; 

• opiekuna warsztatów; 

• instruktora; 

• niezbędne materiały do realizacji warsztatów; 

• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.   
 
 
Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną (np. fartuch, itp.) przydatną podczas zajęć 
warsztatowych. 
Zachęcamy również do przywiezienia ze sobą np swetra, spódnicy, kurtki lub szala. Nadamy 
starym rzeczom nowe oblicze :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 
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ZGŁOSZENIA 
 
    
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem 
 

https://forms.gle/udZNiRjFdom5ec438 
 

do dnia: 19.11.2021r. 
do godz. 9.00 

 
Zasady rekrutacji: 

1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
2. Pierwszeństwo mają osoby, które pierwszy raz chcą uczestniczyć w naszych 
warsztatach. 

 
Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy                 
o dokonanie wpłaty w wysokości 400,00 zł w ciągu dwóch dni. 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr:  
26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 
w tytule wpłaty należy wpisać „GLINA – imię i nazwisko”                                                     

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. wpisowego) za udział 
w sesji warsztatowej w przypadku rezygnacji przez uczestnika na 3 dni przed terminem 
zajęć. W terminie krótszym niż 3 dni - 100% wpłaty za warsztaty. 

 

 

KONTAKT 
   
Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1, 83-315 SZYMBARK                
 
Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka,  
nr tel. 536 760 710,  
email: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 
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