
Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia 
z garncarstwa średniowiecznego, które odbędą się 
20 i 21 maja 2016 roku w Instytucie Archeologii 
UMK, ul. Szosa Bydgoska 44/48.

Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu 
„Wprowadzenie do garncarstwa średnio-
wiecznego”, udział zapisanych na nie studentów 
archeologii jest obowiązkowy. 

Zajęcia będą prowadzone w formie konwer-
satorium oraz klasycznych warsztatów, przez 
archeologa (dr hab. G. K. Sulkowską-Tuszyńską, 
prof. UMK) oraz Pawła Szymańskiego 
i Martę Florkowską z Garncarni Kamionek Wielki 
koło Węgorzewa.
W pierwszej części zajęć słuchacze poznają 
literaturę podmiotu i przedmiotu i będą analizować 
wybrane jej partie (informacje o etapach 
wytwarzania obiektów ceramicznych i specyfice 
wytwórczości garncarskiej oraz opracowania 
archeologów dotyczące średniowiecznych naczyń 
ceramicznych). Zgłębią też wiedzę z zakresu 
periodyzacji średniowiecznego garncarstwa na 
ziemiach polskich, sposobów formowania naczyń, 
morfologii i ich funkcji; poznają rodzaje badań 
specjalistycznych wykonywanych na zabytkowej 
ceramice. Będą także analizowane wybrane zbiory 
fragmentów średniowiecznych naczyń, próbując je 
rozkodować i zdefiniować (technika wykonania, 
technologia, funkcja, chronologia itp.). Przed 
rozpoczęciem drugiej części uczestnicy zanotują 
trudne do zdefiniowania zjawiska, aby podczas 
warsztatów rozwiązać problem z pomocą 
garncarza. 

ZAJĘCIA
Z GARNCARSTWA

ŚREDNIOWIECZNEGO

Termin warsztatów: 

20.05.16 piatek, godz. 14:00 do 19:00

21.05.16 sobota, godz. 09:00 do 12:30

Prowadzący: Paweł Szymański, Marta Florkowska

Wyposażenie stanowiska podczas warsztatów: 

• żarna nieckowe,

• ława do strugania gliny,

• koło garncarskie szprychowe z napędem 

drążkowym,

• koło garncarskie sponowe (Instytut Archeologii),

• koło garncarskie nowożytne o napędzie nożnym,

• koło garncarskie o napędzie drążkowym typu 

„azjatyckiego”,

• granitoidy polodowcowe poddawane 

wielokrotnemu szokowi termicznemu (ogień + 

woda),

• surowa glina garncarska przemrożona,

• glina garncarska tłusta w galetach,

• glina garncarska schudzona piaskiem,

• glina garncarska schudzona kruszywem 

granitowym.

Tematyka warsztatów:

I dzień:

1. Minerały ilaste i ich wpływ na właściwości for-

mirecze glin garncarskich. 

2. Klasyfikacja, rozpoznawanie i uzdatnianie glin 

garncarskich. 

3. Domieszki schudzające – uzyskiwanie i sor-

towanie kruszywa granitowego. 

4. Budowa historycznych kół garncarskich, zasady 

konstrukcyjne. 

5. Analiza sposobów formowania naczyń z zasto-

sowaniem koła garncarskiego. Toczenia, obtaczanie, 

nadtaczanie, etc. 

II dzień:

6. Analiza traseologiczna naczyń wykonanych na 

kole garncarskim. Sposoby odcinania naczyń z gło-

wicy, kwestia używania szablonu, formowania 

wylewu. 

7. Dodatkowe techniki garncarskie w tym 

przylepianie różnorodnych imadeł i nóżek, przykłady 

wykonywania przykrywek, skarbonek, formowanie 

naczyń kulistodennych. 

8. Omówienie ogólnych zasad konstruowania 

pieców garncarskich i ich użytkowania. 

9. Zagadnienie wypału redukcyjnego i utle-

niającego. 

10. Użytkowanie i destrukcja naczyń. 
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