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15-lecie cKP
15 kwietnia odbyły się uroczystości 
związane z 15-leciem działalności Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
W świętowaniu udział wzięli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, dyrektorzy szkół 
średnich, placówek oświa-
towych oraz firm współ-
pracujących. Na wstępnie 
dyrektor mgr Wojciech 
Kęsicki nakreślił cel dzia-
łania placówki, dokonał 
wręczenia statuetek i folde-
rów. Obecnie w Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
uczy się 257 uczniów, w 10 

zawodach, o kierunkach: 
mechanicznym, budowla-
nym, elektronicznym oraz 
gastronomicznym. Podczas 
spotkania padło wiele po-
dziękowań, gratulacji i ży-
czeń. Całość uroczystości 
uświetniła oprawa muzycz-
na oraz prezentacja skeczu 
pt. „Ucz się Jasiu”, przygo-
towane przez uczniów ZS 
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Sierpc. Iran i obchody nowego roku

AutoStoPem nA bliSKi wSChód 
marcin Szymborski z Sierpca wraz ze swoja narzeczoną olgą Grodzicką odwiedzili egzotyczny iran. dotarli tam jak zwykle ulubionym autostopem.

O podróży po Iranie marzyli 
od dawna, choć wiedzieli, że 
restrykcyjne zasady panujące 
w tym kraju oraz niechęć urzę-
dów do wydawania wiz indy-
widualnym turystom mogą 
pokrzyżować im plany. 
- Poruszyliśmy niebo i ziemię 
i dostaliśmy wizy. Wjechaliśmy 
do Iranu w trakcie wakacji no-
worocznych, które trwają aż 
16 dni. Nowruz obchodzi się 
21 marca w dniu równono-
cy wiosennej. W 2009 roku 
święto zostało wpisane na listę 
niematerialnego dziedzictwa 
UNESCO. Nowruz to trady-
cja zoroastriańska, którą ob-
chodzono hucznie już w V 
w. p.n.e. w Persepolis. Mimo 

że dziś Iran jest Republiką 
Islamską tradycja Nowruz 
jest tu nadal żywa - tłumaczy 
Marcin Szymborski.
Pierwszą rzeczą, która zasko-
czyła naszą podróżniczą parę 
po wjeździe do Tabrizu, pierw-
szego miasta na trasie podróży, 
był tradycyjny stół haft-seen. 
- Na stole znajduje się siedem 
przedmiotów. Wszystkie za-
czynają się na literę "Seen" 
w alfabecie perskim. Każdy 
z przedmiotów jest głęboko 
zakorzeniony w tradycji per-
skiej i każdy jest talizmanem 
przynoszącym szczęście. Część 
osób uważa, że wtedy stół jest 
pełniejszy, bardziej zdobny. 
Mimo że dodatkowe przed-

mioty mają swoje uzasadnie-
nie w tradycji perskiej, nie 
są one główną częścią stołu 
haft-seen. Najczęściej można 
na nim znaleźć lustro, szklaną 
kulę ze złotą rybką (symbol 
życia, który przywędrował do 
Persji z Chin), monety, sym-
bol dostatku, malowane jajka, 
które na początku wzięliśmy za 
ozdoby wielkanocne i książki 
Hafeza, najbardziej znanego 
perskiego poety. Dodatkowo, 
w tym roku na niektórych sto-
łach widzieliśmy figurki małp, 
jest to kolejne nawiązanie do 
Chin. Przecież Chińczycy 
świętują obecnie rok małpy - 
opowiadają podróżnicy.

Irańskie życzenia
Faktyczne obchody Nowego 
Roku zaczynają się w ostat-
nią środę starego roku, czyli 
Czerwoną Środę. Wszędzie 
płoną wtedy ogniska, przez 
które skaczą wszyscy mężczyź-
ni z rodziny. Później rozpoczy-
na się zabawa, w trakcie, której 
serwowane są owoce i orze-
chy. W Wigilię Nowego Roku 
wszyscy wyczekują północy i 
oglądają pokaz fajerwerków. 
Imprezy odbywają się na głów-
nych placach miast lub w par-
kach. Całe rodziny zbierają się 
wtedy razem, rozkładają koce 
na ziemi i urządzają piknik. 
13 dzień Nowego Roku jest 
dniem natury. Całe rodziny 

wyjeżdżają razem z miast, żeby 
spędzić trochę czasu na świe-
żym powietrzu. Wszyscy wią-
żą wtedy źdźbła trawy w supły 
i wypowiadają życzenia.
- Przejeżdżając z północy na 
południe kraju zauważyliśmy, 
że większość ludzi nie pracu-
je. Kupno karty SIM w trakcie 
wakacji graniczy z cudem, tyl-
ko 5 proc sklepów jest otwar-
tych. Wielkie bazary, z których 
słynie Iran świeciły pustkami. 
Za to nocą wszyscy wycho-
dzą na miasto. Otwierają się 
wszystkie restauracje, bazary 
tętnią życiem, a mieszkańcy 
spędzają czas na świeżym po-
wietrzu w parkach, urządzając 
pikniki. Tylko w trakcie ob-

chodów Nowego Roku można 
zauważyć stragany, w najmniej 
oczekiwanych miejscach. Kom 
jest jednym z najświętszych 
miast szyitów. Głównym celem 
pielgrzymek do tego miasta 
jest Mauzoleum Fatimy al-Ma-
sumy. Odwiedziliśmy to miej-
sce w nocy. Cały plac nadal 
tętnił życiem a na straganach 
rozłożonych na ziemi można 
było kupić wszystko, od japo-
nek, po szczekające zabawko-
we pieski - wspominają Marcin 
i Olga, którzy podróż po Iranie 
zakończyli w Persepolis, a ob-
chody tamtejszego Nowego 
Roku zwieńczył urodzinowy 
tort Marcina.
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Przy meczecie Jamkaran w Kom Tort urodzinowy w Persepolis

Haft-sin Tabriz Marcin i dziecko na pikniku
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