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Bloku Pisarskiego



Drogie Pisarki,
Drodzy Pisarze!

Nadeszła jesie�, przed nami długa zima... 
Kt�ż w takim czasie nie marzy o słonecznej wio-
�nie i upalnym lecie? Kt�ż nie zaczął snu� pla-
n�w, jak wykorzysta� przyszły sezon, by zasili�
organizm witaminą D do tego stopnia, by jej za-
pas wzmagał naszą motywację do pisania pod-
czas kolejnych długich wieczor�w jesienno-
zimowych w nadchodzącym 2023?



Wiedząc, że przez cały rok szkolny ciężko pra-
cujecie nad swoimi tekstami, już teraz chcemy
Wam zaproponowa� co�, co będzie wspaniałym
ukoronowaniem tego czasu oraz motywacją na
przyszło��. Pozwoli Wam r�wnież zobaczy� na
żywo koleżanki oraz koleg�w z kurs�w, pogłębi�
relacje pisarskie i nawiąza� także towarzyskie. 

Zapraszamy 
na wyjazd warsztatowy 

pisarek oraz pisarzy 
Bloku Pisarskiego! 

Aby�cie jednak - przebywając w malowniczych
okoliczno�ciach natury, do kt�rych Was zabie-
rzemy - nie zapomnieli, jaka jest nasza misja
oraz z jakich pobudek się z nami związali�cie,
wiedzcie, że nie proponujemy Wam leniwych
wakacji, lecz weekendowe warsztaty w... starej
pruskiej szkole, gdzie zajmiemy się wspieraniem
kreatywno�ci i rozwijaniem literackich kompe-
tencji tw�rczych.



Dokąd się wybieramy?



Zabieramy Was do pensjonatu, gdzie czas stanął
w miejscu i stanie r�wnież dla Was. W Starej
Szkole jest mn�stwo nieczynnych zegar�w. Każ-
dy/każda z Was będzie miał/miała chwilę, by
obmy�le� swoje fabuły i napisa� tekst, nie goniąc
do codziennych obowiązk�w, albo zrobi� burzę
m�zg�w z innymi miło�nikami słowa pisanego.
Odbywające się lekcje - interaktywne warsztaty
kreatywnego pisania - nie będą typowe. I cho�
zostaną poprowadzone w pruskiej plac�wce
o�wiaty, ich charakter będzie nowoczesny,
dostosowany do realnych potrzeb uczni�w. Tu
nauczyciele nie będą surowi, będą służy�
wsparciem, ciepłem oraz dobrym humorem, by
przekaza� przydatną wiedzę praktyczną i zara-
zi� Was bakcylem kreatywnego pisania.

Pensjonat 



Teren o�rodka zapewnia intymno��, gdy zacho-
dzi konieczno�� odbycia kameralnej rozmowy,
jednocze�nie dostosowany jest do potrzeb grup
warsztatowych. Na dużej powierzchni zlokalizo-
wany jest parking dla go�ci, są tu przytulne
kąciki, gdzie można pom�wi�, poczyta� lub co�
napisa�. Do dyspozycji pozostaje przytulna sala
warsztatowa na kilkana�cie os�b. Jest tu także
miejsce biesiadne, a w razie niepogody można
zają� odrestaurowaną, starą piwniczkę  z kom-
pletami wypoczynkowymi, lod�wką oraz bar-
kiem. Można wypożyczy� sprzęt wodny (w cenie
pobytu), a za dodatkową opłatą wskoczy� do
jacuzzi pod gołym niebem. Na terenie o�rodka
go�cie mogą bez ogranicze� korzysta� z bez-
przewodowego łącza internetowego. O�rodek
dysponuje sprzętem elektronicznym niezbęd-
nym do prowadzenia warsztat�w.

Otoczenie



Opinie

Długo wybierały�my miejsce, w kt�rym mogłyby
się odby� nasze wyjazdowe warsztaty, podsu-
mowujące roczną pracę naszych podopiecznych.
Niezwykle istotnym dla nas kryterium było
zadowolenie go�ci o�rodka. Pensjonat Stara
Szkoła prowadzą pa�stwo Anna i Paweł
Horbikowie i od lat zbierają fantastyczne opinie
za sprawą cudownej atmosfery, jaką tworzą,
pozostając czułymi na potrzeby go�ci w kwestii
noclegu, warunk�w lokalowych dla grup
warsztatowych oraz jako�ci wyżywienia wedle
idei slow food.

Opinie



Pensjonat Stara Szkoła znajduje się w Piaskach,
małej miejscowo�ci w wojew�dztwie war-
mi�sko-mazurskim, na terenie tzw. Mazur�w
Garbatych, bezpo�rednio nad jeziorem Ła�miady
(wystarczy przej�� przez mało uczęszczaną
drogę, by znale�� się przy brzegu), na p�łnoc od
Ełku (w odległo�ci kilkunastu kilometr�w). Do-
jazd na miejsce - we własnym zakresie. Możemy
zagwarantowa�, że będziemy go koordynowa�,
by zostawi� jak najmniejszy �lad węglowy.
Możliwy jest też dojazd do Ełku transportem
publicznym, skąd zapewnimy przew�z bez-
po�rednio do pensjonatu.

Dojazd



Kiedy się wybieramy?



Termin

Jak zaznaczyły�my wcze�niej - spotykamy się
pod koniec roku szkolnego, by było to zwie�-
czenie naszej wsp�lnej literackiej pracy. W cza-
sie, kiedy wiosna nas zwykle rozpieszcza bez
większych zaskocze�. Zapraszamy Was na wee-
kend w terminie: 26 - 28 maja 2023 roku. 



Gdzie będziemy spa�?



W pensjonacie Stara Szkoła czeka na nas siedem
pokoi dwuosobowych o klimatycznym wystroju,
większo�� z oddzielnymi ł�żkami. Każdy pok�j
wyposażony jest w biurko, szafki nocne, lampki,
liczne gniazdka elektryczne, telewizor, fotele,
krzesła oraz wodę. Do każdego pokoju przy-
należy r�wnież łazienka.

Noclegi



Co będziemy je�� i pi�?



W piątek czeka na nas obiadokolacja: zupa,
drugie danie oraz deser. W sobotę przed war-
sztatami zjemy obfite �niadanie. Nie zabraknie
wiejskich jaj, regionalnych ser�w oraz �wieżo-
upieczonych bułek przez gospodynię. Około go-
dziny siedemnastej kolejna obiadokolacja,
natomiast w niedzielę kolejne �niadanie. Jest
możliwo�� zam�wienia posiłk�w wegetaria�-
skich bez dodatkowej opłaty. Prosimy Was jed-
nak o wcze�niejsze  zgłoszenie takiej preferencji
żywieniowej.

Posiłki



W czasie przerw od warsztat�w - między
gł�wnymi posiłkami - Pani Anna będzie nas ra-
czy� ciastem oraz owocami z regionalnych sa-
d�w. Będziemy mieli nieograniczony dostęp do
wody, herbaty oraz kawy. Alkohol - we własnym
zakresie. Jest możliwo�� zmrożenia trunk�w na
wieczorne biesiadne pogaduchy o pisaniu. Rap-
tem kilka kilometr�w od pensjonatu znajduje się
dobrze wyposażony Lewiatan. 

Dodatki



Co będziemy robi�...



Po oficjalnym powitaniu oraz zakwaterowaniu
się i napełnieniu brzuch�w po podr�ży, rozpa-
limy ognisko inaugurujące spotkanie. Ten wie-
cz�r będzie miał przede wszystkim charakter
integracyjny. A jednak nie obędzie się bez
�wicze� pisarskich, kt�re pozwolą nam się lepiej
pozna� i poeksperymentowa� na r�żnych for-
mach, gatunkach i konwencjach literackich.
Przewidujemy humorystyczne zadania indywi-
dualne oraz grupowe.

...w piątek?



...w sobotę?

To będzie długi dzie�. A najważniejszym jego
punktem będą warsztaty. Rozpoczniemy je po
�niadaniu. Potrwają kilka godzin. Szczeg�łową
tematykę oraz ramowy plan warsztat�w przed-
stawimy pod koniec grudnia. Warsztaty będą
miały charakter interaktywny, teoretyczno-
praktyczny. Zostaną poprowadzone wymiennie
w dw�ch grupach. Każda grupa przejdzie przez
warsztat prowadzony przez Barbarę Sęk oraz
Ninę Bylicką-Karczewską. 



Po wyczerpujących, trzygodzinnych warsztatach
(z przerwą) pozwolimy Wam złapa� wiatr w ża-
gle. Do Waszej dyspozycji bez dodatkowych
opłat będą: pomost nad jeziorem, ł�dka, kajak,
rowery wodne, rowery. Możecie też ten czas
spędzi� inaczej, r�wnie pracowicie: przy swojej
książce, lub leniwie - czytając inną. W tym czasie
trenerki pozostaną do Waszej dyspozycji, je�li
zechcecie zasięgną� indywidualnych konsultacji.



Po obiadokolacji zn�w spotkamy się na warszta-
tach, tym razem nieco lu�niejszych, podczas
kt�rych wykonamy prace zespołowe i dokonany
fabularnej burzy m�zg�w. 



Sobotni wiecz�r spędzimy na zabawach pisar-
skich - zorganizujemy dla Was gry, kt�re
pobudzą Waszą kreatywno�� i pozwolą się otwo-
rzy� na nowe możliwo�ci. 



...w niedzielę?

Po �niadaniu przyjdzie nam się pożegna� i um�-
wi� na kolejny rok. Rozstrzygniemy w�wczas
konkurs, kt�ry będzie trwał przez cały okres
wyjazdu, podsumujemy naszą pracę i uwiecz-
nimy spotkanie grupowym zdjęciem w koszul-
kach z nadrukiem pamiątkowym z naszego
pisarskiego zlotu. 



Ile zapłacę?



Dokładny koszt podamy na początku 2023 roku,
gdy pensjonat ustali cennik na tenże sezon.
Możemy jednak zapowiedzie�, że będzie to
maksymalnie 1100 zł. W skład ceny będzie
wchodzi�: nocleg, wyżywienie, opłata za
warsztaty, materiały dydaktyczne i pamiątkowe
oraz wynagrodzenie trenerek warsztat�w.
Płatno�� za cało�� - w ratach. O wpłatę pierw-
szej raty poprosimy w styczniu lub lutym. Druga
rata w marcu, natomiast ostatnia w maju. 
Liczba miejsc ograniczona. Pamiętaj, możemy
zaprosi� maksymalnie 12 os�b. Je�li wiesz już
teraz, że chcesz się wybra� z nami, zł�ż - na
razie - niezobowiązującą deklarację. Wy�lij
wiadomo�� na adres: kursy@blokpisarski.pl 

Koszt



Masz pytania, nie wahaj się, napisz do nas:
kursy@blokpisarski.pl

Chcesz sprawdzi� pensjonat, kliknij tutaj.

Zdjęcia zaprezentowane w ofercie pochodzą ze
strony pensjonatu, zostały wykorzystane za
zgodą wła�cicieli o�rodka.

Kontakt

http://www.pensjonat-staraszkola.pl/


Dzięki wsp�lnemu wyjazdowi na warsztaty
poznacie na żywo ludzi, kt�rzy dzielą z Wami
pasję. To z kolei pozwoli Wam ujrze� mnogo��
perspektyw i r�żnorodno�� pogląd�w na proces
tw�rczy. Może to by� początek znajomo�ci z ko-
lejnymi beta-readerami, a może nawet początek
przyja�ni. Przede wszystkim jednak zastrzyk
sporej dawki wiedzy i motywacji na jesienne
oraz zimowe wieczory. Zapraszamy!

Blok Pisarski
Barbara Sęk
Nina Bylicka-Karczewska

CZEKAMY NA WAS!


