„Dawne tradycje wiecznie młode – współpraca polsko-białoruska w celu
zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna
Białostocka”
Zapraszamy do udziału w plenerze garncarskim w
Czarnej Wsi Kościelnej;
w dniach 23-26.09.2021 r.
Organizator : Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Plener odbędzie się w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej, ostatnim czynnym
ośrodku ceramiki siwej w Polsce. Tradycje garncarskie sięgają tu końca XVIII w. i wiążą się
z przybyciem z Knyszyna garncarza Antoniego Piechowskiego, który - wykorzystując miejscowe
złoża znakomitej gliny - toczył garnki i wyrabiał ceramiczne dachówki. W XIX w. Czarnej Wsi
rozwinął się duży ośrodek ludowego przemysłu domowego produkcji dachówki ceramicznej. Dziś
tradycje garncarskie kontynuują kolejne pokolenia Piechowskich: Mirosław, Paweł i Rafał oraz
Wojciech Maculewicz.
Na plener zapraszamy:
- kontynuatorów wyrobu tradycyjnych naczyń na szybkoobrotowych kołach garncarskich i wypalanych w
piecach bez dostępu tlenu (ceramika siwa).
- kontynuatorów wyrobu naczyń tradycyjnych z innych ośrodków ceramicznych w Polsce (ceramika
biskwitowa, szkliwiona).
Główne założenia pleneru:
- konsolidacja garncarzy kontynuujących tradycje ludowej ceramiki siwej.
- wykonanie zestawów tradycyjnych dzbanów z typowymi dla technologii ceramiki czarnej zdobieniami.
- wymiana doświadczeń z zakresu przygotowania gliny, toczenia naczyń i ich wypału.
- popularyzacja tradycji garncarskich ośrodka garncarskiego w Czarnej Wsi Kościelnej, jego aktywnych
twórców i wyrobów.
Program warsztatów:
Czwartek 23.09.2021 r.
- do godz. 10.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
- zapoznanie uczestników z pracownią i przestrzenią plenerową
- przygotowanie projektów oraz indywidualne rozmowy z twórcami 13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 18.00 realizacja projektów
18.00 kolacja
Piątek 24.09.2021 r.
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.00 praca w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej
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13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 18.00 praca w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej 18.00 – 19.00 kolacja
19.00 – wypał pieca tradycyjnego
Sobota 25.09.2021 r.
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.00 praca w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 18.00 praca w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej 18.00 – 19.00 kolacja
19.00 – panel dyskusyjny
Niedziela 26.09.2021 r.
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.00 praca w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej (zakończenie prac w
pracowniach, przygotowanie wyrobów do wypalenia (wypał powstałych w trakcie warsztatów prac
nastąpi po jego zakończeniu). Wykonane prace prezentowane będą w galerii tradycji garncarskich w
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.
13.00 – 14.00 obiad
Po obiedzie podsumowanie warsztatów, pożegnanie i wykwaterowanie uczestników.
Pracownie udostępnione uczestnikom pleneru:
1. Paweł Piechowski ul. Piękna 29
2. Mirosław Piechowski ul. Piękna 27 i 27a
Organizator zapewnia uczestnikom pleneru wyżywienie i zakwaterowanie oraz opłatę w wysokości 120
EUR za udział w plenerze, która wypłacana będzie na podstawie dokumentu księgowego (faktura,
rachunek do umowy o dzieło)
Kontakt do organizatora : tel. 606915212 Grzegorz Bogdanowicz – Dyrektor DK,
Anna Stefańczuk - koordynator
Kontakt mailowy: dkczarnabial@gmail.com, crl.czarnabialostocka@gmail.com

tel. 698519658–

Wraz ze zgłoszen krótkich not biograficznych z uwzględnieniem osiągnięć zawodowych oraz fotografie
twórcy a także prac własnych do dnia 31.08.2021 r.
Jednocześnie prosimy o przywiezienie kilku naczyń toczonych o tradycyjnych kształtach i zdobnictwie,
które zamierzamy zaprezentować na wystawie w CRL.
Z poważaniem
Grzegorz Bogdanowicz
Dyrektor Domu Kultury w Czarnej Białostockiej
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Karta zgłoszenia

dla uczestników pleneru garncarskiego w Czarnej Wsi Kościelnej

23-26.09.2021 r.

Miejsce pleneru
Pracownie garncarskie w Czarnej Wsi Kościelnej
Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie,
Niemczyn 42, 16-020 Czarna białostocka
Imię i nazwisko :

Organizator
Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Typ ceramiki – siwa, biskwitowa, szkliwiona:
Adres :
Tel. :
E-mail/ www.
Krótka informacja o uczestniku (przebieg twórczości garncarskiej) :

Informację prześlĳ na adres
е-mail: crl.czarnabialostocka@gmail.com
Telefon kontaktowy +48 698-519-658
Uwaga !
Prosimy o zdjęcie autora i jego wyrobów
Data……………………………………………….

Podpis……………………………..
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko )

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia
10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych :
…………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia)

przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, ul. Kościelna 8, 16-020 Czarna Białostocka w celu
realizacji pleneru garncarskiego, realizowanego w ramach projektu Dawne tradycje wiecznie młode –
współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy
Czarna Białostocka (zakwalifikowania na warsztaty, organizacji warsztatów, rozliczenia, kontroli), w
których będę uczestniczył oraz ewentualnego udostępnienia przedmiotowych danych uprawnionym z mocy
prawa podmiotom w tym w celach kontrolnych.
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon, adres email.
2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
3. Podanie prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach
4. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
5. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się
z Administratorem
6. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym z mocy prawa podmiotom wtym wc e l a c h
kontrolnych
7. Dane osobowe mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa
powszechnie obowiązującego
8. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu pleneru i następnie usunięte
9. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
10. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze
przetwarzanie swoich danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
11. Mam prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
12. Mam prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis )
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