
Pracownia ceramiki i rzeźby w Twierdzy Srebrna Góra 

 

„keramos-ziemia-glina” 

 

Pracownia ceramiki i rzeźby to doskonałe miejsce, które oferuje miłe spędzenie czasu, 

ale równieŜ uczy pokory i cierpliwości. Glina jest materiałem z wnętrza ziemi, poprzez jej 

formowanie my moŜemy uzewnętrznić nas samych. Praca z tym materiałem jest doskonałą 

terapią dla współczesnego człowieka, który w pędzie Ŝycia, potrzebuje chwili zatrzymania, 

twórczego odpoczynku. 

Proces wytwarzania ceramiki to czysta magia, praca z kawałkiem plastycznej masy, 

z której jesteśmy w stanie zrobić to, co wymyśli nasza głowa. Czar ognia utrwala i nadaje 

barwę pracy naszych rąk. Efekt końcowy wykorzystujemy w podstawowych dziedzinach 

naszego Ŝycia. Pracownia ceramiki i rzeźby to miejsce spotkań, wymiany myśli i 

samorealizacji.  

 

Oferta pracowni ceramiczno rzeźbiarskiej sezon 2012;  

W godzinach 10.00-15.30 

 

• Warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych - gości odwiedzających Twierdzę, 

którzy poza podstawową ofertą, mogą skorzystać z zajęć w pracowni ceramicznej. 

(wymagana wcześniejsza rezerwacja) 

Pakiet I 

(1h – 12zł od osoby) 

- godzinne spotkanie z instruktorem w czasie, którego pokazany jest proces 

powstawania wyrobów ceramicznych. Uczestnicy spotkania biorą czynny udział w 

pokazie, z którego kaŜdy wychodzi z drobną pamiątką. 

Pakiet II 

(1,5h – 25zł od osoby) 

- zajęcia w trakcie, których uczestnik poznaje jedną z podstawowych technik 

powstawania wyrobów ceramicznych. Pod okiem instruktora tworzy własny 

przedmiot ceramiczny, który następnie zostanie wypalony na biskwit. 

(Uczestnik warsztatów odbiera swój produkt w umówionym terminie. Istnieje 

moŜliwość wysłania prac drogą pocztową, jeśli grupa wyznaczy jednego adresata. 



• „Lekcje plastyki w pracowni ceramiki” – oferta dla szkół; cel: aktywizacja dzieci 

i młodzieŜy, uwraŜliwienie plastyczne i estetyczne, rozwój zdolności manualnych 

i rozbudzenie moŜliwości twórczych, stworzenie alternatywy dla pedagogów na 

poprowadzenie lekcji wychowania artystycznego. 

(wymagana wcześniejsza rezerwacja) 

(3h - 40zł od osoby) 

Cena zawiera: koszt materiałów, dwukrotny wypał w piecu ceramicznym 

- zajęcia obejmują dwa spotkania po 1,5 h 

- w trakcie pierwszego spotkania uczestnik poznaje podstawowe techniki powstawania 

wyrobów ceramicznych. Pod okiem instruktora tworzy własny przedmiot ceramiczny, 

który następnie zostanie wypalony na biskwit. 

- w trakcie drugiego spotkania uczestnik poznaje podstawowe techniki szkliwienia. 

Szkliwiony zostanie przedmiot wykonany na poprzednich zajęciach. 

(Uczestnik warsztatów odbiera swój produkt w umówionym terminie. Istnieje 

moŜliwość wysłania prac drogą pocztową, jeśli grupa wyznaczy jednego adresata.) 

 

• Wakacyjne warsztaty (dla letnich kolonii i półkolonii, dla dzieci i młodzieŜy) - cykl 

zajęć artystycznych, praca z gliną: formowanie, szkliwienie, wypał (podstawy 

ceramiki), kaŜdy uczestnik wraca do domu z pamiątką z warsztatów. 

 (7,5h – 75zł od osoby) 

Cena zawiera: 

- pięć spotkań po 1,5 h (warsztaty tygodniowe) 

- poznanie podstawowych technik formowania i modelowania z gliny 

- poznanie podstawowych technik zdobienia  

- praca z formami  

- sposoby szkliwienia 

- koszt materiałów, wypał w piecu ceramicznym. 

 

• Imprezy integracyjne i okolicznościowe - oferta dla firm na zorganizowanie 

pracownikom twórczych spotkań integracyjnych; oferta dająca moŜliwość 

zorganizowania spotkań okolicznościowych np. twórczych urodzin. 

(2,5h – 40zł od osoby) 

Cena zawiera: słodki poczęstunek, napoje, koszt materiałów, wypał w piecu 

ceramicznym. 



- zajęcia w trakcie, których uczestnik poznaje podstawowe techniki ceramiki. Pod 

okiem instruktora tworzy własny przedmiot ceramiczny, który następnie zostanie 

wypalony na biskwit. 

(Uczestnik warsztatów odbiera swój produkt w umówionym terminie. Istnieje 

moŜliwość wysłania prac drogą pocztową, jeśli grupa wyznaczy jednego adresata.) 

 

 

Zajęcia popołudniowe odbywające się stale w pracowni: 

 W godzinach 16.00-18.00 

 

• „Aktywna kobieta-twórcza kobieta”- zajęcia aktywujące panie w kaŜdym wieku.  

Dwugodzinne twórcze spotkania raz w tygodniu, w trakcie, których pod okiem 

instruktora moŜna tworzyć własną ceramikę, poznawać techniki modelowania i 

formowania, zdobienia i szkliwienia.  

Karnet miesięczny 120 zł od osoby 

Jednorazowy wstęp na zajęcia 35 zł od osoby 

 

• Zajęcia dla dzieci i młodzieŜy  

Dwugodzinne twórcze spotkania raz w tygodniu, w trakcie, których pod okiem 

instruktora moŜna tworzyć własną ceramikę, poznawać techniki modelowania i 

formowania, zdobienia i szkliwienia. Młodzi ludzie w pracowni mogą rozwijać swoje 

zdolności manualne, twórczo spędzać czas w towarzystwie rówieśników. 

Karnet miesięczny 120 zł od osoby 

Jednorazowy wstęp na zajęcia 35 zł od osoby 

 

• Zajęcia rodzinne – oferta dla rodzica z dzieckiem (do 6 lat) na twórcze spędzenie 

czasu.  

Dwugodzinne spotkania raz w tygodniu, pozwolą rozwijać „maluchowi” zdolności 

manualne pod okiem mamy lub taty. 

Karnet miesięczny 150 zł  

Jednorazowy wstęp na zajęcia 40 zł  

 

 

 



Inne 

 

• Zajęcia wyjazdowe – zajęcia prowadzone poza pracownią po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu. Cena ustalana indywidualnie, zaleŜnie od potrzeb 

organizowanych zajęć. 

 

• Pokazy wypałów ceramiki w piecach plenerowych na drewno – zajęcia 

odbywające się w plenerze na terenie Twierdzy Srebrna Góra. 

 

 

Wszelkie informacje na stronach; 

www.forty.pl 

www.agaciszewska.manifo.com 

oraz pod numerami tel.; 

- instruktor ceramiki i rzeźby Aga Ciszewska tel. 507 646 976 

- informacja/rezerwacja/kasa Twierdza Srebrna Góra tel. (074) 81 80 099  

(czynny w godzinach otwarcia twierdzy) 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 


