
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI  

 

   W dniu 13 listopada 2013 r. poszliśmy na wycieczkę, aby poznać ciekawe 

miejsca związane z klasztorem ojców redemptorystów w Tuchowie. Naszym 

celem były: drukarnia i czytelnia oraz spotkanie z ojcem Plebankiem.  

   Wyruszyliśmy o 10.20. Najpierw poszliśmy zobaczyć, jak powstają książki  

w drukarni znajdującej się przy klasztorze. Pierwszy etap to przygotowanie 

materiału na książkę na komputerze. Zajmowała się tym pani, pracownica 

drukarni. Następnie poszliśmy do pomieszczenia, w którym były duże drukarki. 

Jedna przygotowywała blaszkę, a druga farbiła ją. Gdy zobaczyliśmy już gotową 

blaszkę, poszliśmy do sali pełnej maszyn. Jedna z nich przygotowywała blaszkę 

tak, żeby pokryła się odpowiednimi kolorami. Następnie pani zabierała ją do 

kolejnego specjalnego pomieszczenia, w którym blaszka była kopiowana na 

papier. W ten sposób powstała gotowa strona książki, którą można było już 

wydrukować. Kolejne kartki były łączone, nadawano im specjalny znaczek, 

dodawano okładkę i książka była gotowa. Przekonaliśmy się, że powstawanie 

książek nie jest łatwe, wymaga pracy wielu ludzi i dlatego trzeba je szanować. 

Panu, który oprowadził nas po drukarni, wręczyliśmy 

w podziękowaniu kwiatek. Wizyta w drukarni była bardzo ciekawa, chętnie 

wybrałabym się tam jeszcze raz.  

   Po opuszczeniu drukarni, udaliśmy się na spotkanie z ojcem Plebankiem, 

który przyniósł ze sobą wiele bardzo starych książek. Jedna z nich pochodziła z 

1756 r., a były też jeszcze starsze. Następnie usłyszeliśmy ciekawe historie 

związane z każdą z książek. Dowiedzieliśmy się, że biblioteka ojców 

redemptorystów posiada bardzo cenne zbiory.  

   Na godzinę 12.20 mieliśmy zaplanowaną wizytę w czytelni. Zobaczyliśmy 

tam bardzo dużo książek, większość z nas nigdy nie widziała tylu książek na 

własne oczy! Były tam też komputery, bo to miejsce służyło księżom i klerykom 



studiującym w tuchowskim Wyższym Seminarium Duchownym do nauki. 

Musieliśmy się zachowywać bardzo cicho. 

   Pod koniec spotkania wręczyliśmy ojcu Plebankowi kwiatek i 

podziękowaliśmy za możliwość poznania miejsc, które nie są dostępne dla 

każdego. Była to dla nas bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka.  

   Około godziny 13.50 wyruszyliśmy z powrotem do szkoły. Po drodze 

dyskutowaliśmy i omawialiśmy wrażenia z wycieczki. Po 14 byliśmy już w 

szkole i mogliśmy wyruszyć do domów. To był bardzo ciekawy dzień. Chętnie 

przeżyłabym go jeszcze raz! 
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