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PUSZCZA BUKOWA - Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwo- 

wych w Szczecinie 
zapraszado kuchni zaaran żo- 
wanej w Puszczy Bukowej. 
Popróbować  będzie można 

w niej własnoręcznie przygo- 
towanych „Smakołyków 

z Puszczy". Las ten kryje bo-
wiem wiele kulinarnych nie-
spodzianek, które w połącze-
niu z potrawami kuchni tra- 
dycyjnej tworz ą  ucztę  dla 
podniebienia. Przewodni- 

kiem duchowymi mentorem 
wydarzenia, który będzie 

czuwał  nad recepturami bę -
dzie dr Karni Szpotkowski (In-
stytut Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk w Po-
znaniu) - pasjonat zieleni (w 
tym przede wszystkim jadal-
nej :)), odkrywca niepowta- 
rzalnych starych receptur, 

wirtuoz smaku. Chleb z po- 
piołem z drewna bukowego, 

okrywający podniebienie 
kwaśnym posmakiem szcza- 

wik zajęczy z dodatkami, 
smażone pędy podagrycznika 

czy sałatka z kwiatów wio-
sennych z polewą  owocową  
na jadalnym mchu, to tylko 

niektóre spo śród kulinarnych • 
niespodzianek. Uczestnicy 
wydarzenia otrzymaj ą  prze- 

W szkolnej szklarni uczniowie ho-
dują  kwiaty, warzywa  i  owoce 

Podstaw weterynarii uczniowie 
uczą  się  w szkolnych gabinetach 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach oferuje ciekawe zawody 

Ogrodnicy i weterynarze maj ą  
szansę  na dobrą  pracę  
Trwa nabór do szkól -  ponadgimnajzalnych w Szczecinie. Na prawobrze żu od lat renom ą  cieszy 
się  Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Można tam si ę  nauczyć  kilku zawodów, które 
mają  duże powodzenie na rynku pracy. Tekst#Ma łgorzata Klimczak 
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Centrum 	Edukacji 
Ogrodnicznej od lat słynie 
z kształcenia w zawodach zwią-
zanych z ogrodnictwem, 
a także z zawodami pokrew-
nymi. Przyszli ogrodnicy nie 
narzekaj ą  na brak pracy 

Centrum Edukacji Ogrodni-
czej kszta łci ogrodników na po-
ziomie Branżowej Szkoły 
I stopnia 3-letniej i na poziomie 
Technikum Ogrodniczego. 

Po Branżowej Szkole I stop-
nia absolwent szko ły kszta łcą-
cej w zawodzie ogrodnik powi-
nien być  przygotowany do wy-
konywania następuj ących za-
dań  zawodowych: 

1) wykonywania prac zwią-
zanych z zakładaniem i pielęg-
nacją  upraw sadowniczych, 
warzywnych, ro ślin przypra-
wowych, ro ślin ozdobnych 
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n aszenu ast4a. 

Wszystkie zajęcia praktyczne są  
pod okiem fachowców 

mogli tworzyć  własne nie- 
powtarzalne kulinarne kom- 
binacje. Impreza 9 czerwca 

o godz. 12. na Polanie Harcer- 
skiej w sąsiedztwie Rodzin- 
nych Ogrodów Działkowych 

',Puszcza" (wjazd od ulicy 
Chłopskiej w Szczecinie- 
Klęskowie). Zakończenie 

spotkania - godz. 16. 
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2)wykonywania prac zwią-
zanych ze zbiorem, przecho-
wywaniem i sprzedażą  plonów 
ogrodniczych; 

3) prowadzenia i obsługi 
ciągnika rolnic.zego z przyczep ą  
(przyczepami). 

Możliwościuzysldwania do-
datkowych kwalifikacji w za-
wodach w ramach obszaru 
kształcenia określonego w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 

Absolwent szko ły kształcą-
cej w zawodzie ogrodnikpo po-
twierdzeniu kwalifikacji R.5. 
Zakładanie i prowadzenie 
upraw ogrodniczych mo że uzy-
skać  dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie tech-
nik ogrodnik po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifi.kacji R.18. 
Planowanie i organizacja prac 
ogrodniczych oraz uzyskaniu 
wykształcenia średniego. 

- Przez dwa pierwsze lata 
nauki uczniowie maj ą  2 dni 
praktyki w tygodniu, a w trze-
ciej klasie - jeden dzień . A to 
dlatego, że mają  więcej godzin 
kształcenia ogólnego - mówi 
Lila Pławińska, dyrektorka 
szkoły. - Uczniowie odbywaj ą  
praktyld w warsztatach szkol-
nych, szkolnym sadzie, planta-
cji roślin, szklarniach. Maj ą  też  
zajęcia w terenie. 

Szkoła współpracuje m.in. 
z takimi instytucjami jak Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian 
w Szczecinie Dąbiu, Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zoo-
techniki Ko łbacz. Uczniowie 
wykonują  też  prace pielęgna-
cyjne na terenie miasta m.in.  

na skarpie przy katedrze, ko ło 
II bramy Cmentarza Central-
nego, wspó łpracuje z przed-
szkolami na prawobrzeżu 
przy pielęgnacji ogrodów. 

W Technikum Ogrodni-
czym uczniowie maj ą  możli-
wość  zdobyć  tytuł  technika 
ogrodnika. Technik ogrodnik 
kieruje pracami związanymi 
z uprawą, hodowlą  i produkcją  
roślin ogrodniczych, zakłada-
niem i utrzymywaniem tere-
nów zieleni oraz pomaga w pro-
wadzeniu badań  w tym zakre-
sie; stosuje odpowiednie za-
biegi pielęgnacyjne w okre ślo-
nym czasie; dobiera narzędzia 
i sprzęt ogrodniczy do poszcze-
gólnych czynności. 

Przedmioty zawodow, ja-
kich uczą  się  technicy to: pod-
stawy ogrodnictwa, mechani-
zacja ogrodnictwa, przepisy ru-
chu drogowego, sadownictwo 
i szkółkarstwo, warzywnictwo, 
rośliny ozdobne, ekonomika 
i zarządzanie przedsiębior-
stwem w agrobiznesie, pod-
stawy przedsiębiorczości. 

- Zajęcia praktyczne ucznio-
wie mają  raz w tygodniu,  

a oprócz tego maj ą  typowe 
praktyki zawodowe - mówi Lila 
Pławińska. - Technikum 
Ogrodnicze ma w cyklu kszta ł-
cenia 4 tygodnie praktyk zawo-
dowych jak wszystkie technika 
i 4 tygodnie dodatkowe°, czyli 
w sumie 8 tygodni. Praktyki od-
bywają  się  według czterech pór 
roku. Uczniowie realizują  prak-
tyki w szkole i w firmach, w go-
spodarstwach ogrodniczych, 
gdzie poznają  warunki uprawy 
roślin i warzyw. 

Technik weterynarii to 
nowy kierunek, który jest pro-
wadzony zaledwie od kilku lat 
w Centrum Edukacji Ogrodni-
czej. Ale już  dziś  cieszy się  
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ogrormnym powodzeniem 
wśród uczniów. 

Centrum Edukacji Ogrodni-
czej kształci uczniów w zawo-
dzie technika weterynarii 
na poziomie Technikum 
Ogrodniczego. Technik wetery-
narii pomaga lekarzowi wete-
rynarii w zapobieganiu i zwal-
czaniu chorób zwierz ąt, kon-
troli stanu zdrowotnego i higie-
nicznego zwierząt; wykonuje 
zabiegi sanitarno-weteryna-
ryjne oraz zabiegi una.sieniania 
zwierząt. 

- To zawód wymagający du-
żej wiedzy i praktyki - mówi 
Lik Pławińska. - Na pocz ątku 
zajęcia praktyczne odbywaj ą  
się  w szkole, potem uczniowie 
mają  praktyki w klinikach zwie-
rząt czy zakładach weteryna-
ryjnych w Szczecinie. 

Zadania zawodowe tech-
nika weterynarii to: okre ślanie 
prawidłowej i nieprawidłowej 
budowy oraz czynno ści organi-
zmów zwierzęcych, zapobie-
ganie chorobom zwierz ąt oraz 
ocenianie stanu higienicznego 
i zagrożenia zdrowia zwierz ąt, 
wykonywanie zabiegów suń - 

tamo-weterynaryjnych oraz za-
biegów unasieniania zwierząt, 
pełnienie nadzoru sanitarno-
weterynaryjnego nad produk-
cją, składowaniem, transpor-
tem i obrotem artykułami żyw-
nościowymi pochodzenia 
zwierzęcego, badanie zwierz ąt 
rzeźnych i mięsa, wykonywa-
nie podstawowych badań  ana-
litycznych tkanek i p łynów 
ustrojowych zwierz ąt oraz 
środków spożywczych i pro-
duktów pochodzenia zwierz ę-
cego na potrzeby. diagnostyki 
oraz nadzoru sanitarno - 
weterynaryjneg zwierz ąt 
przed i po zabiegach chirurgicz-
nych. 

Technik weterynarii może 
pracować  w lecznicach i przy-
chodniach dla zwierz ąt, 
w punktach weterynaryjnych, 
w zakładach higienyweteryna-
ryjnej, w laboratoriach wetery-
naryjnych, w rzeźniach, w za-
kładach inspekcji weterynaryj-
nej, w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się  obrotem zwierzę-
tarni hodowlanymi. Po skoń-
czeniu szkoły może studiować  
na kierunku weterynaria. 


