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Warsztaty ceramiczne
20.03.2017.

CHOSZCZNO. W Choszczeńskim Domu Kultury BARBARA SIKORSKA zaraża innych
swoją ceramiczną pasją. Chcesz do nich dołączyć? Zajrzyj do pracowni
plastycznej.

- Warsztaty ceramiczne w pracowni plastycznej Choszczeńskiego Domu Kultury to miejsce, gdzie za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kawałki gliny zamieniają się w gliniane arcydzieła - mówi SABINA
BACZYŃSKA, uczestniczka czwartkowych zajęć. Prowadzi je choszcznianka BARBARA SIKORSKA, na co
dzień nauczająca języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum. W wolnej chwili, zaszywa się w
domowym zaciszu tworząc ciekawe przedmioty użytku codziennego. - Lepieniem interesowałam się od
zawsze, a sama glina przyglnęła do mnie jak skóra do ciała. Kiedy tylko pojawiała się możliwość, brałam
udział w przeróżnych kursach rozwijając swoje artystyczne hobby. Potem, gdy tylko dzieci opuściły me
gniazdo, spełniłam swoje marzenie - kupiłam piec do wypalania. Pierwotnie tworzyłam dla rodziny i
znajomych, potem zapragnęłam swoją pasją zarazić innych - opowiada pani Barbara. Kolejne marzenie
zrealizowała bardzo szybko, ponieważ w lutym tego roku poprowadziła zimowe warsztaty ceramiczne dla
dzieci i młodzieży, a od marca spotyka się również z dorosłymi. - Robiliśmy już anioły, talerze i doniczki.
Aktualnie przygotowujemy ozdoby świąteczne i lampiony. A jeśli ktoś będzie miał ochotę, to pokażę jak
stworzyć przepiękne kafle kuchenne lub lampę stołową - bo jak podsumowuje pani Barbara, możliwości
gliny są przeogromne, a jedynym ograniczeniem jest wielkość pieca. Instruktorka wskazuje jeszcze na
korzyści płynące z tego ciekawego zajęcia. - Dla dzieci to nie tylko wspaniała zabawa, która uczy
cierpliwości i skupienia, ale także doskonała forma rozwijania wyobraźni i zdolności manualnych.
Natomiast dla dorosłych, doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu oraz zapomnienie o wszelkich
troskach i smutkach - podkreśla pani Barbara.

Zapraszamy do obejrzenia efektów wyobraźni uczestników warsztatów ceramicznych. Przypominamy
także, że odbywają się one w każdy czwartek od 16.00 do 19.00.

Katarzyna Jezierska
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