
Klasa 2 

język polski 

Temat: Nauka zawodu u mistrza - „Ostatni prawdziwi rzemieślnicy” 

1. Przeczytaj tekst: „Ostatni prawdziwi rzemieślnicy”

2. Odpowiedz pisemnie na trzy pytania zamieszczone pod tekstem.

3. Napisz, czym zajmuje się:

introligator – 

bednarz – 

dekarz – 

kaletnik – 

rymarz – 

ludwisarz – 

lutnik – 

tapicer – 

grawer – 

kuśnierz – 

zdun - 

 fm



WYRAZIĆ SŁOWEM 

Ostatni prawdziwi rzemieślnicy [ ... ] O polskich rzemieślników z mistrzowskim dyplomem biją się zachodni sąsiedzi i ... zwyciężają. Mistrz stolarski Bernard Popławski, rzemieślnik z dziada pradziada, [ ... ] nauczył stolarstwa 27 uczniów - ośmiu z nich zdobyło mistrzowskie dyplomy. - Prawie wszyscy pracują na Zachodzie, bo tam szanuje się rzemieślnika - podkreśla. W ubiegłym roku komisja egzaminacyjna w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości miała dużo roboty. Tłumnie przyje
�
żdżali --=:::: polscy robotnicy z Francji, Anglii i Niemiec. /.. - Po dyplomy, bo mistrzowski tytuł, nadany przez 4polską izbę, zapewnia im tam dwukrotnie wyższe-J1 zarobki - tłumaczy pan Bernard. / LI Przystępujący do egzaminu na mistrza musi (� mieć sześć lat praktyki. Tytuł czeladnika można ( zdobyć po 2-3 latach. lfl - Modne ostatnio kilkutygodniowe hurtowe \szkolenie psu na budę się zda, bo terminowania u rzemieślnika się nim nie zastąpi. Można ustawić maszynę z podcinaczem i robić coś z płyty, ale już praca w litym drewnie wymaga wiedzy i lat praktyki. Wszystko o litym drewnie wie mistrz stolarski Kazimierz Radziszewski. [ ... ] Ze strugiem nie rozstaje się od 65 lat i - choć minął mu ósmy krzyżyk - na brak sprawności nie narzeka. - Od zamówień trudno się opędzić - mówi. Robi dębowe schody, drzwi, rzeźbionebramy i mozaikowe parkiety do zabytkowych kamienic w całym regionie. Wystarczy obejrzeć jego dom, by dostrzec rękę mistrza z najwyższym certyfikatem. Wykonane z ciemnego dębu, czerwonej buczyny i białej osiki dywanowe podłogi, kasetonowe sufity i zdobione ściany nie mają szpar ani spękań. - Mam własny tartak i suszarnię, bo bez sezonowego drewna musiałbym warsztat zamknąć - zapewnia pan Kazimierz. Wyszkolił setki uczniów. - Ci najlepsi wyjechali do Niemiec i świetnie tam prosperują. I do mistrza puka wielu niemieckich klientów. - Mają w okolicy domki letniskowe i chcą mieć w nich zdrowe drewno, a nie toksyczną płytę. Coraz częściej odmawiam, bo brakuje mi dobrych pracowników, a od trzech lat nie przyjmuję uczniów - mówi. Twierdzi, że ci, którzy przychodzili z upadłych fabryk mebli, nic o prawdziwym stolarstwie nie wiedzieli, a przez rozwydrzonych uczniów stracił zdrowie. ( ... ] - Może wnuk mnie kiedyś zastąpi. .. - marzy pan Kazimierz.adzieję, że jego rzemiosło przetrwa, stracił Krzysztof Kołkowski, 84-letni mistrzkuśnierski [ ... ]. - Zawieszamy działalność wiosną, za to zimą trzeba się mocno narobić, by cały rokprzeżyć - zwierza się pan Krzysztof. Więcej naprawia, mniej szyje. 








