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Informujemy zatem, że ma−

tryca i patryca to nie błąd w

tekście, a po prostu wyrazy, róż−

niące się jedynie przedrostkiem

i dlatego brzmiące podobnie. Na−

tomiast inne jest ich znaczenie.

Według Słownika Wyrazów
Obcych słowo matryca pocho−

dzi od łac. słowa matrix  (D.

matricis = macica). W znacze−

niu poligraficznym jest to for−

ma metalowa do odlewania czcio−

nek drukarskich lub technicz−

nym − w galwanoplastyce: forma

do wykonywania reprodukcji, w
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W dużej misce znajduje się

mętna, biała ciecz. To roztwór

celulozy. W roztworze zatopio−

na zostaje ramka czerpalnicza.

Górna część wyznacza formę,

kształt i wielkość kartki papie−

ru, która ma zostać otrzymana.

Dolna część, to ramka z sitecz−

kiem, przez które ucieka nad−

miar wody. Dzieci układają na

osadzie celulozy, który pozos−

tał na ramie, kwiatki, listki i

zioła, a już za chwilę czterech

chłopców mocuje się z prasą,

która wyciska wodę. Tak po−

wstają piękne, papierowe obra−

zki.

Chiński doradca Cesarza

podpatrując osy, zaobserwował,

jak rozdrabniając cząstki roś−

lin, budują z nich swoje karto−

nowe gniazda. Stwierdził, że

jeśli osy potrafią to i on rów−

nież; w potażu czyli popiele

drzewnym gotował rośliny. Ra−

mkę czerpalniczą wykonał z

traw i trzcin, które powiązane

końskim włosiem, utworzyły

siateczkę. Obejmującą całość

ramkę zrobił z bambusa. I tak

rozpoczęła się historia produk−

cji papieru.

Pierwszy młyn papierniczy

w Polsce powstał w 1491 r., w

Prądniku Czerwonym. Począ−

tkowo papier produkowano z

celulozy, otrzymywanej ze sło−

my, z bawełny, skrzypu, kono−

pi, później także ze starych

szmat. Wywożenie zużytych

ubrań poza granice kraju było

surowo zakazane. Rzeczy wrzu−

cano do dołu, zalewano mlecz−

kiem wapiennym, które powo−

dowało, że “rozchodziły” się

one w rękach. Po około trzech

tygodniach wrzucano je do ho−

lendra − urządzenia, które roz−

cierało szmaty. Wtedy można

już je było rozmoczyć, by

otrzymać celulozę.

A dlaczego książki żółkną?

Otóż dlatego, że papier wyko−

nywano z drzew. Ta metoda wy−

maga jednak zastosowania kleju,

działającego w środowisku kwa−

śnym, które bardzo lubią grzyby

i bakterie. One właśnie powodu−

ją żółknięcie kartek.
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kuźnictwie: dwuczęściowa for−

ma, w której odtwarzane są

kształty odlewanego przedmio−

tu. Tymczasem patryca pocho−

dzi od niem. Patrize, a łac. pa−
ter, czyli ojciec. W znaczeniu

poligraficznym to stempel zna−

ku graficznego (np. litery), wy−

grawerowany w twardej stali;

służy do tłoczenia matryc. W

znaczeniu technicznym patrycą

nazywa się narzędzie do wyko−

nywania wykrojów w matry−

cach kuźniczych i tłoczonych.

Jarosław Strobin Jarosław Strobin Jarosław Strobin Jarosław Strobin Jarosław Strobin jubiler na

stanowisku nr 47, zajmujący się

pokazami, wyjaśnia, że patryca

ma wzór wypukły, tzw. pozyty−

wowy i dzięki niej wytłacza się

wzory na używanym materiale.

Natomiast matryca to płyta że−

lazna ze wzorem wyżłobionym

negatywowo. Na niej z reguły

blaszkę wklepujemy.

Na stanowisku jubilerów od−

bywają się warsztaty dla dzieci,

na których można samemu wy−

konać ozdobę. Wczoraj o 14.00

odbyły się warsztaty tłoczenia

aplikacji scytyjskich. Zrezygno−

wano z formy konkursu, a nagro−

dy − wykonane przez siebie ozdo−

by−  otrzymały wszystkie dzieci.
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otrzymały Marzena Sewel Marzena Sewel Marzena Sewel Marzena Sewel Marzena Sewel i Pau−Pau−Pau−Pau−Pau−

lina Beszterdalina Beszterdalina Beszterdalina Beszterdalina Beszterda, które czesały Ka−
się Szymkowiak z Gniezna. III i

IV miejsce przyznano Pauli Pa−Pauli Pa−Pauli Pa−Pauli Pa−Pauli Pa−

chowskiej chowskiej chowskiej chowskiej chowskiej i Kindze ŻarnowskiejKindze ŻarnowskiejKindze ŻarnowskiejKindze ŻarnowskiejKindze Żarnowskiej,

które czesały Zofię Gawron Zofię Gawron Zofię Gawron Zofię Gawron Zofię Gawron oraz

Maji Piątkowskiej Maji Piątkowskiej Maji Piątkowskiej Maji Piątkowskiej Maji Piątkowskiej i Asi HaberAsi HaberAsi HaberAsi HaberAsi Haber,

które ułożyły fryzurę Oli Powę−Oli Powę−Oli Powę−Oli Powę−Oli Powę−

skiejskiejskiejskiejskiej. Jako nagrody rozdawano

słodycze, pamiątki z Biskupina,

szklanki firmowe.

      PAULINA SZMYT PAULINA SZMYT PAULINA SZMYT PAULINA SZMYT PAULINA SZMYT

Najlepsze uczesanieNajlepsze uczesanieNajlepsze uczesanieNajlepsze uczesanieNajlepsze uczesanie RewersRewersRewersRewersRewers
i awersi awersi awersi awersi awers

Wczoraj odbył się konkurs

projektowania rewersu i awersu

monety na Festyn Archeologi−

czny 2000. Udział wzięło dziesię−

cioro dzieci. Miejsce I zajęła Es−Es−Es−Es−Es−

tera Kałużna tera Kałużna tera Kałużna tera Kałużna tera Kałużna z Kuchar Kościel−

nych. Na awersie zaprojektowa−

nej przez nią monety znalazł się

rysunek krzyża oraz napis: Fes−

tyn Archeologiczny 2000, a na

rewersie rysunek bramy biskupi−

ńskiej z napisem Biskupin 2000.

II miejsce zajęła Elżbieta Tom−Elżbieta Tom−Elżbieta Tom−Elżbieta Tom−Elżbieta Tom−

czyk czyk czyk czyk czyk z Gniezna, a III Kamil Rata−Kamil Rata−Kamil Rata−Kamil Rata−Kamil Rata−

jczakjczakjczakjczakjczak, również z Gniezna. Nie−

które z projektów były niezwy−

kle oryginalne, choć trudno było

znaleźć związek z Festynem.
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MalowaliMalowaliMalowaliMalowaliMalowali
ceramikęceramikęceramikęceramikęceramikę
Konkurs malowania cera−

miki na stanowisku 27 cie−
szy się ogromną popularnoś−

cią.  Odbył się on również

wczoraj, a  główne miejsca

zajęli: Natalia Tworek Natalia Tworek Natalia Tworek Natalia Tworek Natalia Tworek (I),

Karolina Milak Karolina Milak Karolina Milak Karolina Milak Karolina Milak (II), BartekBartekBartekBartekBartek

Przecki Przecki Przecki Przecki Przecki (III), Ania Pietrzy−Ania Pietrzy−Ania Pietrzy−Ania Pietrzy−Ania Pietrzy−

kowska kowska kowska kowska kowska (IV), Sylwia Staws−Sylwia Staws−Sylwia Staws−Sylwia Staws−Sylwia Staws−

ka ka ka ka ka (V).      ALICJA DUŻYK     ALICJA DUŻYK     ALICJA DUŻYK     ALICJA DUŻYK     ALICJA DUŻYK

W konkursie na najpięknie−

jszą fryzurę pradziejową czesano

cztery modelki, które w nagrodę

za wytrwałość otrzymały wisior−

ki z muszlami kauri. Na każdą

modelkę przypadała ta sama ilość

rzemyków i sznureczków, które

można było wykorzystać do uło−

żenia fryzury. I miejsce w konku−

rsie zajęły Julia Zasacka Julia Zasacka Julia Zasacka Julia Zasacka Julia Zasacka i Patry−Patry−Patry−Patry−Patry−

cja Górecka cja Górecka cja Górecka cja Górecka cja Górecka (modelka) ze szkoły

Didasko z Warszawy. II nagrodę

Wczoraj o 12.00 przy stano−

wisku tatuażu (nr 34) odbył się
konkurs na najładniejszy maki−

jaż pradziejowy. Pole do popi−

su miały cztery uczestniczki,
które po ostrej walce zajęły

następujące miejsca: I Berna−Berna−Berna−Berna−Berna−

detta Szymoniakdetta Szymoniakdetta Szymoniakdetta Szymoniakdetta Szymoniak, II PatrycjaPatrycjaPatrycjaPatrycjaPatrycja

MartheyMartheyMartheyMartheyMarthey, III Kamila Bąk Kamila Bąk Kamila Bąk Kamila Bąk Kamila Bąk i IV

Ania GmerekAnia GmerekAnia GmerekAnia GmerekAnia Gmerek. Sponsorami na−

gród była Coca−Cola.

              ALICJA DUŻYK ALICJA DUŻYK ALICJA DUŻYK ALICJA DUŻYK ALICJA DUŻYK

Tatuaż Tatuaż Tatuaż Tatuaż Tatuaż jak się patrzyjak się patrzyjak się patrzyjak się patrzyjak się patrzy

W konkursie lepienia bra−

my biskupińskiej z gliny wzię−
ło udział kilkanaścioro dzie−
ci. Najpiękniejszą bramę ule−

pił Bartek Bąk Bartek Bąk Bartek Bąk Bartek Bąk Bartek Bąk z Poznania.
Drugie miejsce zajęła PaulinaPaulinaPaulinaPaulinaPaulina

Borowicka Borowicka Borowicka Borowicka Borowicka ze SP Białośliwia,
a trzecie Justyna Suska Justyna Suska Justyna Suska Justyna Suska Justyna Suska i Fa−Fa−Fa−Fa−Fa−

bian Pawlak bian Pawlak bian Pawlak bian Pawlak bian Pawlak wspierani przez

kolegów; wszyscy z Liceum

Ogólnokształcącego w Śre−

mie. Zwycięzcy konkursu do−
stali w nagrodę szklaneczki
firmowe Bonaqua, pamiątki

z Biskupina, kalendarzyki i
batoniki z Jutrzenki. Wszys−

tkie dzieci, które wzięły
udział w konkursie otrzyma−
ły cukierki, batoniki i kalen−

darzyki.       PAULINA SZMYT     PAULINA SZMYT     PAULINA SZMYT     PAULINA SZMYT     PAULINA SZMYT

Lepienie z glinyLepienie z glinyLepienie z glinyLepienie z glinyLepienie z gliny

Uwaga!!!Uwaga!!!Uwaga!!!Uwaga!!!Uwaga!!!
Dziś od 12:00, przez około

20 minut redakcja Gazety Bis−

kupińskiej będzie nieczynna.

Powód? W balii klepkowej

kąpiel brać będzie wódz Wies−

ław Zajączkowski z naszą re−

dakcyjną koleżanką Pauliną

Szmyt. Oczywiście musimy

być świadkami tego wydarze−

nia, więc przez tą krótką chwilę

prosimy do nas nie zaglądać.

Jednocześnie serdecznie zapra−

szamy za muzeum. Zapewne

będzie na co popatrzeć.
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