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Warsztaty mogą zostać uzupełnione zwiedzaniem 

aktualnych wystaw czasowych w Wałbrzyskiej Galerii 

Sztuki BWA. W przypadku wyboru opcji zwiedzania 

wystaw należy podać taką informację podczas 

rezerwacji zajęć.
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1. Gipsowe malowanki

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Uni-
katowej. Uczestnicy poznają proces tworzenia gipsowych odlewów. Prowadzący 
krok po kroku pokazuje, jak powstaje gipsowa rzeźba.

Każdy z uczestników otrzymuje trzy małe formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po 

uprzednim ustaleniu formy mogą  tematycznie nawiązywać do zainteresowań dzieci, 

pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akwarelowych dzieci pomalują przestrzenne 

odlewy, tworząc unikatowe pamiątki. Warsztat jest skierowany do małych dzieci, 

pobudza wyobraźnię przestrzenną oraz uruchamia motorykę. Pomalowane wyroby 

będą gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.

PRZEDSZKOLA, KL. I-III | 1 H 20 ZŁ/OS. DO 25 OSÓB| |
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2. Górnik w składzie 
ceramiki

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Uni-
katowej. Uczestnicy zobaczą modelarnię, piecownię oraz poznają proces tech-
nologiczny wytwarzania ceramiki.

Po zapoznaniu się z przestrzenią Centrum Ceramiki Unikatowej, uczestnicy najpierw 

wykonają projekt swojego autorskiego wyrobu ceramicznego, a kolejnym etapem 

warsztatów będzie jego wykonanie.

Po warsztatach unikatowe wyroby w celu utrwalenia zostaną wypalone, gotowa 

ceramika będzie do odebrania w ustalonym terminie.**

KL. IV-VIII | 1H 25/28 ZŁ/OS.* DO 25 OSÓB| |

* Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych: odbiór osobisty – 25 zł/os.,
przesyłka kurierska – 28 zł./os.

** Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tyg.).
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3. Warsztaty zdobnicze

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unika-
towej. Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, używane w tworzeniu 
ceramiki użytkowej oraz unikatowej.

Każdy z uczestników zaprojektuje, a następnie samodzielnie ozdobi farbami na 

zimno porcelanowe kubki lub talerze, które później stają się unikalną pamiątką po 

wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej. Powstałe wyroby będą gotowe do zabra-

nia po zakończeniu warsztatów.

| 30-45 MIN 25 ZŁ/OS. DO 25 OSÓB| |KL. IV-VIII
I PONADPODSTAWOWE
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4. Kalkomania

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką 
jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie 
uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski 
i zielony. 

Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, któ-

ra nanoszona będzie na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe 

wyroby pozostaną w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej w celu wypalenia 

– utrwalenia kalki i będą gotowe do odebrania lub wysyłki w ustalonym terminie.**

| 1 H 30/33 ZŁ/OS.* DO 25 OSÓB| |
KL. IV-VIII
I PONADPODSTAWOWE

* Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych: odbiór osobisty – 30 zł/os.,
przesyłka kurierska – 33 zł./os.

** Prace są gotowe do odbioru po wypale kalki (ok. 1 tydz.).
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5. Pracownia ceramika

Warsztaty, których celem jest przedstawienie pracy ceramika od teorii do praktyki. 
Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia porcelany użytkowej, pod czujnym 

okiem prowadzącego wykonują czynności związane z odlewaniem. Kolejnym eta-

pem będzie pozostawienie prac na kilka minut celem wyschnięcia,

w międzyczasie uczestnicy warsztatów mogą zwiedzić wystawy czasowe w Galerii 

Sztuki. Po wyciągnięciu wyrobu z formy uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób na-

leży przeprowadzić retusz odlewanego przedmiotu. Po warsztatach porcelanowe 

wyroby pozostaną w pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej i zostaną wypalone 

w temp. 950°C, w celu utrwalenia. Gotowe prace będą do odebrania lub wysłania 

w ustalonym terminie.** 

* Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych: odbiór osobisty – 25 zł/os.,
przesyłka kurierska – 28 zł./os.

** Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tyg.).

| 1 H 25/28 ZŁ/OS.* DO 25 OSÓB| |PONADPODSTAWOWE
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6. Kopalniany pejzaż 
industrialny

Warsztaty rozpoczynają się od wejścia na wieżę widokową wraz z edukatorem 
muzealnym, który przybliża uczestnikom zarys historyczny Wałbrzycha i kom-
pleksu Starej Kopalni widzianego z góry.

Panorama miasta oraz industrialny krajobraz staną się inspiracją do stworzenia wła-

snego projektu unikatowego obrazka. Po wykonaniu szkicu uczestnicy przechodzą 

do pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie każdy przeniesie swój szkic na 

szkło o wymiarach 21x15 cm używając do tego celu farb akrylowych. Po wyschnięciu 

farby na szkle, całość zostanie pomalowana na czarno, w celu podkreślenia powsta-

łego rysunku, następnie szkło zostanie oprawione w antyramę. Unikatowy obrazek 

będzie gotowy do odbioru po zajęciach.

| 1,5 H 30 ZŁ/OS. DO 25 OSÓB| |PONADPODSTAWOWE
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7. Linoryt

Warsztaty przeznaczone są dla początkujących oraz tych, którzy nigdy wcześniej 
nie zajmowali się grafiką.

Na zajęciach uczestnicy poznają  proces wykonania odbitki graficznej w technice 

linorytu, samodzielnie zaprojektują, wykonają oraz odbiją na prasie drukarskiej 

swoją pracę. Unikatowa grafika będzie gotowa do odbioru po zajęciach.

| 1 H 25 ZŁ/OS. DO 10 OSÓB| |PONADPODSTAWOWE




