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 Podczas wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Prasy Śląskiej.
Założono je w 1985 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej, znajdujące się w Pszczynie przy ulicy  Piastowskiej
26 w kamienicy z przełomu XVIII/XIX wieku. Znajdują się tam
eksponaty obrazujące dawną technikę drukarską, takie jak np.
maszyny drukarskie, urządzenia introligatorskie oraz linotyp.
Można tutaj także zobaczyć   
gazety wydawane przez Wojciecha Korfantego, Stanisława
Ligonia i Karola Miarkę. Od 19 października 2006 Muzeum Prasy
Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie znajduje się na
trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Moim
zdaniem warto się tam udać aby zobaczyć pierwszą gazetę na
śląsku. Wrażenia będą niesamowite.

                                                                   Krzysztof Mrowiec

                 Drukarstwo

Umiejętność drukowania tekstów oraz
obrazów z przygotowanej formy za
pomocą prasy drukarskiej. Niegdyś gałąź
bliskiego sztuce rzemiosła, w XIX i XX w.
stopniowo zmieniło się w posługujący się
najnowszymi technologiami przemysł
poligraficzny. Jako rzemiosło przetrwało
drukarstwo artystyczne produkujące
niskonakładowe druki bibliofilskie i
unikatowe.
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 Po warsztatach introligatorskich mieliśmy wykład na
temat rzadkiego zawodu jakim jest dziennikarstwo.
Warsztatu udzielał nam miły starszy Pan, opowiadał
bardzo ciekawie i interesująco na temat gazet z XIX w.
Po krótkim wykładzie udaliśmy się za Panem do
pracowni gdzie znajdowały się pierwsze maszyny
pisarskie. Byliśmy tam zapoznawani z historiami
maszyn. Mieliśmy okazje samodzielnie odbić na
papierze obrazek który znajdował się na starych
tygodnikach. Po wykonaniu tamtego obrazka
wróciliśmy z powrotem do pokoju w którym mieliśmy
wykład. Dostaliśmy do obejrzenia odbitki starych cyfr,
liter. Na sam koniec lekcji zostaliśmy obdarowani
kilkoma wydaniami tygodników z 1849r. Moim
zdaniem ta lekcja była bardzo interesująca i przydatna
gdyż dowiedzieliśmy się jak powstały pierwsze gazety.
Polecam odwiedzić Muzeum Prasy Śląskiej w
Pszczynie ponieważ można przybliżyć sobie
informacje z niedalekiej przeszłości.
                                                                                         
                                                   Oliwia Gierlotka
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     Podczas zwiedzania przewodnik pokazał  nam w jaki
sposób dawniej notowano wiadomości. Następnie poszliśmy
do pomieszczenia ,w którym każdy zrobił obrazek z Maryją.
Po odbiciu obrazka skierowaliśmy się do pokoju, w którym
można zobaczyć wiele ciekawych sprzętów m.in. stare
drukarki, książki. Następnie udaliśmy się na warsztaty
introligatorskie, dowiedzieliśmy się jak  dawniej robiono 
książki i wykonaliśmy sami notesiki. To nie było takie proste
zadanie. Musieliśmy samodzielnie zszyć kartki i okładkę
oraz  je ozdobić. Wytłaczanie kartki to trudna i wysiłkowa
praca. 
     Po wykonaniu tego zadania przystąpiliśmy do robienie
ozdobnych papierowych torebek z papieru. 
     Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ można było
się naprawdę dużo nauczyć i przy okazji mamy wspaniałe
pamiątki wykonane przez nas. Praca dostarczyła nam
mnóstwo radości.             
                                                    Paweł Niezgoda

                 Nauka przez zabawę - 
        zajęcia introligatorskie i nie tylko

Zachęcamy do samodzielnego wykonania notesu
i torebki ozdobnej. Mogą to być przedmioty, które
sprawią radość nie tylko wykonawcy, ale także
obdarowanemu.Zrób przyjemność sobie. A może
zachęcisz do pracy kogoś bliskiego. To naprawdę
świetna forma spędzania czasu. Wkład własnej pracy,
pomysłowość, estetyka oraz włożony trud może
okazać się nie lada wyzwaniem.
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         Historia druku
             w Polsce

.

 Na Śląsku drukowano już od wieków, jednak
prawdziwą eksplozję przyniosła Wiosna Ludów
 w 1848 roku. Gazety dostały prawdziwego,
masowego czytelnika. W tym okresie zaczęła się
ukazywać jedna z pierwszych gazet polskojęzycznych
"Dziennik Górnośląski". Jak przebiegał proces rozwoju
działalności wydawniczej Górnego Śląska możemy
zobaczyć w Muzeum Prasy Śląskiej im.Wojciecha
Korfantego w Pszczynie. Powstało one w 1985 roku w
zabytkowej kamienicy z XVIII wieku,dzięki staraniom
obecnego kustosza Aleksandra Spyry. Podstawową
działalnością muzeum jest kolekcjonowanie i
prezentowanie wszelkich druków śląskich w języku
polskim, niemieckim i innych. Znajdziemy więc tutaj
przede wszystkim gazety, ulotki, druki akcydensowe,
książki, które zatrzymały ducha swoich czasów.
Znajdują się tu m.in. gazety wydawane przez
Wojciecha Korfantego, Stanisława Ligonia i Karola
Miarkę. Szczególną część zbioru stanowi  najstarszy
druk - brewiarz z 1688 roku i najstarsza gazeta -
egzemplarz Schlesische Privilegrite Zeitung z 1813
roku.

 Szczegółowo dzieli on Śląsk w 1921 roku. Zobaczymy
tu również druki  z okresu powstań śląskich i
plebiscytu ( gazety, ulotki, plakaty ), jak i  wydawnictwa
z lat 1980-81 związanych z ruchem "Solidarności". W
bibliotece dostępna jest 
największa kolekcja książek i czasopism związanych
z Pszczyną. Szczególną atrakcję dla zwiedzających
stanowi bostonka, na której osobiście można
zadrukować kartkę. Muzeum Prasy Śląskiej znajduje
się na Szlaku Zabytków Techniki. Jeżeli ktoś chce
poznać historię regionalnych wydawnictw prasowych,
koniecznie musi się tam wybrać.

                                                  Sergiusz Siemaszko

 Podczas naszej wycieczki zwiedziliśmy także
Zagrodę Wsi Pszczyńskiej tzw. Skansen. Skansen
okazał się napełniony wspaniałymi informacjami na
temat historii. Gdy oglądaliśmy stare, epokowe obiekty
architektury ziemi pszczyńskiej pani przewodnik
szczegółowo opowiadała nam o historii każdego z
nich. Oprócz szeroko pojętych faktów mówiła nam
także o różnych ciekawych związanych z nimi
historyjkach lub ciekawostkach. Mogliśmy zobaczyć
na terenie Skansenu m.in Młyn wodny, Wozownie,
Kuźnie, Masztalnie i wiele, wiele innych. Było to bardzo
odkrywcze doświadczenie, które na pewno na długo
zapamiętamy.
                                                Andżelika Stolarczyk
Na wycieczce nie obeszło się bez podziwiania widoków, więc spacerowaliśmy
także po całym parku, gdzie można było podziwiać piękne widoki. Było tam
bardzo dużo obiektów do sfotografowania, a wiewiórki biegały po ścieżkach.
Podeszliśmy również zwiedzić zamek przed którym zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie. Na tym pięknym obszarze dostrzegliśmy siedzące na
trawie osoby, które malowały swoje dzieła na płótnach. Spotkaliśmy też dużo
rowerzystów jak i biegaczy. Pod koniec mieliśmy wolny czas dla siebie.
Uważam, że wycieczka się udała i było bardzo fajnie.                                       
                                       Zuzanna Kolny

.
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                       IIe tak naprawdę pracują pszczelarze? 

 Każdy z nas może sobie zadawać pytanie, właściwie to jak to jest z pracą
pszczelarzy? Postanowiłam więc, dowiedzieć się jak to wygląda,
przeprowadzając wywiad z jednym z pszczelarzy - Zdzisławem Polis,
który ma bardzo duże doświadczenie w tym zawodzie. Rozmowa
wyglądała więc tak: 
- Jakie miody produkowane są w Pana pasiece i który jest Pana
ulubionym?
~ Moje pszczoły produkują miód rzepakowy, wielokwiatowy, gryczany
oraz nawłociowy. Ostatni z nich jest moim ulubionym. 
- Jakie właściwości przede wszystkim cechują miód. 
~ Myślę, że właściwości leczniczo-zdrowotne.
- Ile zajmuje Panu opieka i praca przy pasiece?
~ W zależności od ilości rodzin, przy jednej rodzinie w sezonie pracuje się
około 15 godzin.
- Z jakiego powodu wybrał Pan taką pracę? 
~ Wybrałem taką pracę, ponieważ jest to moje zainteresowanie. Pan Bóg
dał wszystkim pszczoły ale tylko nielicznym powierzył opiekę nad nimi. 
Tymi pięknymi słowami Pan Zdzisław zakończył wywiad. 

                                                   Wywiadu udzielała Karolina Hermyt

 Na poprawę humoru żarcik o pszczelarzach

 Nie posiadający dużych pieniędzy pszczelarze są zwykle bardzo
oszczędni. Nowak, pszczelarz, zmuszony jest udać się do dentysty, aby
wyrwać ząb. "Sześćdziesiąt złotych za pięć minut roboty?" - głośno dziwi
się w gabinecie. "Jeśli Pan chce, mogę ten ząb wyrywać o wiele dłużej."

odpowiada dentysta.

Pszczoły to niezwykle ważne
owady. Dostarczają nam
pożywienie i wiele produktów, które
są składnikami rzeczy naszego
codziennego użytku. 
Ich głównymi rolami jest m.in.
zapylanie kwiatów oraz produkcja
miodu, kitu pszczelego, mleczka
pszczelego i wosku pszczelego.

. .

                  Trochę o pszczołach 
                      i  pszczelarstwie

.

Pszczoły

Na pięknej łące 
pszczół jest tysiące
Latają i nektar zbierają
Po ciężkiej pracy wracają do ula
By złożyć nektar na węzie.
Gdy miód dojrzeje, pszczelarz z
rodziną
Odbierze im to co zebrały
A w zamian da im cukru do woli
Po to, by zimę przetrwały.
I tak co roku pszczele rodziny
Od wiosny znów zaczynają
By zebrać nektar, dać człowiekowi
By mógł się najeść do woli

                     Jolanta Wybieralska

. .
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             CIEKAWOSTKI

Przez miód pszczeli możemy
zyskać np. maści, lekarstwa,
świeczki.

W jednym roju żyje około 20
tysięcy pszczół choć zdarza się,że
nawet do stu tysięcy. Jest wśród
nich jedna królowa,setki trutni i
tysiące robotnic.

Robotnice to samice,ale nie
rozmnażają się. Królowa zapewnia
potomstwo.

Królowe pszczoły mogą żyć ok 5
lat i składają około 3000 jaj
dziennie.

                                                Pytania do krzyżówki o pszczołach

1. Pszczeli pokarm z pręcików kwiatów. 2. Wydzielina pszczół służąca do budowania plastrów w ulu. 3.
Pszczoła ma ich dwie przeźroczyste pary. 4. Postać pszczoły między fazą larwy a dorosłą pszczołą. 5.
Schowek na pyłek na tylnych nogach pszczoły. 6. Tylna część ciała pszczoły. 7. Pszczela broń
umieszczona na końcu odwłoka. 8. Płynny pszczeli pokarm zbierany z dna kwiatów.

"Merkuriusz Polski Ordynaryjny"  tak nazywała się pierwsza gazetka w Polsce. Wydano ją po raz
pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661 r. z inicjacji Ludwiki Marii żony Jana II Kazimierza. Tytuł gazety
pochodzi od Merkurego, który w mitologii rzymskiej był posłańcem bogów. Gazetkę wydawano 1-2 razy w
tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i 8-10 stron, kosztowała wtedy 10 groszy. Głównym
redaktorem Merkuriusza był sekretarz królewski Hieronim Pinocci osiadły w Polsce Włoch, który w latach
1646–1660 wydawał w Krakowie i Warszawie pisane gazetki tygodniowe z wiadomościami z kraju i
zagranicy. Samym inspiratorem pisma był marszałek nadworny koronny, a także pisarz polityczny i
satyryk, Łukasz  Opaliński.Mamy na razie główne informacje dotyczące gazety, ale co ona zwierała? czy w
XVII wiecznej Polsce było co pisać? Czy ludzie chętnie ją czytali? Pewnie że czytali! Gazeta wtedy była
jednym z głównych nośników informacji o naszym kraju i krajów zagranicznych. Zawierała ona
najciekawsze wydarzenia z Paryża, Madrytu, Wiednia, Rzymu, czy Londynu. W sprawach polskich w
Merkuriusz opisywano nie tylko sprawy polityczne i gospodarcze. Na jego łamach można było przeczytać
o burzach, powodziach i innych ciekawostkach. Obok numerów zwykłych ukazywały się także numery
ekstraordynaryjne, w których drukowano m.in. teksty umów, czy listy panujących.  Redaktorzy zakończyli
pracę po zaledwie 7 miesiącach.Akcja polityczna na sejmie w 1661 roku zakończyła się klęską, a dwór
borykał się z kłopotami finansowymi. Mimo krótkiego żywota „Merkuriusz” trwale zapisał się w historii
polskiej prasy, a różnorodność informacji w nim zawartych jest źródłem wiedzy nie tylko o jego
redaktorach, lecz także czytelnikach.
                                                                                                                                             Angelika Kubica

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Wydanie specjalne 01/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDmuchawiec - Wycieczka do Pszczyny

     Pewnego dnia była sobie ekipa przyjaciół, która mieszkała w Pszczynie i wszystko robiła razem. 
Kasia, Basia, Tomek i Kacper tak się nazywali. Razem spędzali wolny czas, razem jeździli na kolonie
 w wakacje oraz (co najdziwniejsze) razem uczyli się w bibliotece (czego w tych czasach się nie robi).  Nikt nie wiedział  czemu się tam uczą, wszystkim

wydawało się to dziwne bo przecież można wszystko można znaleźć. Oni jednak nic specjalnego tam nie robili, tylko się uczyli. 13
maja w piątek zdarzyła się rzecz inna niż wszystkie, nie była pechowa lecz bardzo niesamowita. Otóż cała
paczka jak co tydzień była w bibliotece po lekcjach, aby się pouczyć.
   Siedzieli w ławkach aż nagle Tomek powiedział:
   - Kasiu, podałabyś mi tą książkę , która opisuje Pszczynę z XX wieku.
   - Ok - odparła Kasia.
     Wtedy dziewczyna podała książkę Tomkowi a on podziękował. Nagle podłoga zaczęła się trząść, ze stolika
spadły kwiaty w wazonie.
   - Basia popatrz co się dzieje - powiedział Kacper.
   - Widzę - odparła.
   - Kasia to chyba przez tą książkę - powiedział Tomek.
   - Co? Myślisz, że to przez książkę?
   - Tak - odpowiedział.
   Po paru minutach regały rozsunęły się się a dzieci zobaczyły dziwną rzecz.
  - Kacper popatrz to wehikuł czasu?! - powiedziała Basia.
  - Wow ! Ale niesamowite - odpowiedziała Kacper.
   Po dłuższej rozmowie stwierdzili, że wejdą do tej maszyny. Minęła chwila w wehikule zaczęło się robić parno
i duszno. Parę minut później maszyna ucichła, dzieci wyszły z maszyny i zobaczyły bardzo dziwną rzecz.
  - Tomek jesteśmy w Pszczynie? - powiedziała Basia.

  - Tak, ale jakoś inaczej wygląda - spytała Kasia.
  - My jesteśmy w XX wieku - odparł Tomek.
 Dzieci poszły trochę dalej i zobaczyły rynek pełen ludzi z XX wieku. Panie ubrane były w długie suknie
 oraz w kapelusze, a panowie w garnitury. Grupa znajomych była zszokowana tym co zobaczyli. 
 Na początku myśleli, że ludzie ich widzą wiec się ukrywali, ale nie mieli racji , ludzie ich nie widzieli, 
 więc mogli swobodnie się poruszać po mieście.
  - Wow! Ale tu ładnie - powiedziała Basia.
  - Masz rację - odparł Kacper.
  Dzieci chodziły, zwiedzały i podziwiały to miasto przez wiele godzin. Bardzo im się to podobało.
   Widzieli jak wyglądał w tamtych czasach Zamek Pszczyński, widzieli tez księżną Daisy i jej męża oraz   
 dzieci. Niestety zapadła noc więc dzieci musiały do domu, kiedy byli juz w szkole włożyli książkę do regału, a on
się zasunął.
   - Dziś był super dzień - powiedziała Basia.
  - Zgadzam się z tobą - odparł Tomek.
  - Macie rację buło ekstra - odpowiedział Kacper.
  - Musimy to kiedyś powtórzyć - odparła Kasia
  Dzieci po dniu pełen emocji wyszły z szkoły i udały się do swoich domów.

.

     
 Szkolne czasopismo pt. Dmuchawiec opisuje wszystkie
wydarzenia, które dzieją się w naszej szkole, czyli szkole
podstawowej nr. 4 w Lędzinach. Zachęcamy wszystkich
do czytania napisanych przez uczniów artykułów tej
gazetki. Cała redakcja czasopisma Dmuchawiec
zaprasza innych uczniów, którzy chcieliby bardziej
zaangażować się w jej pracę.

                                                                            Redakcja Dmuchawca
.
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