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Wycieczka do drukarni Pallotinum II
Wycieczka klasy 3fg do drukarni.

Św. Wincenty Pallotti - włoski kapłan żyjący w XIX wieku, pełen apostolskiej gorliwości mistyk, człowiek całkowicie
oddany Bogu, inspirator wzbudzania wiary i miłości wśród członków Ludu Bożego - to również patron Drukarni i
Wydawnictwa "Apostolicum".
Zapewne nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą, że w Ząbkach w 1972 roku Księża Pallotyni wybudowali
drukarnię, którą od 1984 roku nazwano Pallotinum II. Poświęcenia budynków dokonał wielki Polak i patriota - Ksiądz
Kardynał Stefan Wyszyński.
Nieco później, bo w 1993 roku na bazie Pallotinum II powstało "Apostolicum", czyli Wydawnictwo i Drukarnia
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla. Działalność wydawnicza placówki polegała na
pracy dotyczącej m. in. krzewienia wiary chrześcijańskiej poprzez tworzenie interesujących i wartościowych pozycji
książkowych. Wieloletnie funkcjonowanie Wydawnictwa i Drukarni "Apostolicum" sprawiło, że zyskały one dobrą
markę, godną najwyższego uznania. Zarządzający przedsięwzięciem Księża Pallotyni, biorąc pod uwagę rozwój
technologii, powiększyli tzw. park maszynowy i wykształcili nowe kadry. Jednocześnie nawiązali szeroką współpracę z
wieloma innymi wydawnictwami oraz firmami, świadczyli na ich rzecz usługi w zakresie druku offsetowego, cyfrowego
i prac introligatorskich.
O profesjonalnej działalności instytucji mogli się przekonać uczniowie klasy 3f gimnazjum, którzy dzięki uprzejmości
księdza Arkadiusza Grzeszczyka zwiedzili pomieszczenia Wydawnictwa i Drukarni. Wspaniała przewodniczka grupy,
pani Bożena szczegółowo opowiadała o pracy ludzi w poszczególnych działach wydawniczych. Relacjonowała, na
czym polegają działania obsługujących maszyny w halach drukarni.
Zwiedzających zachwyciły wielkie, huczące, po prostu "świetne" maszyny, które stanowią wyposażenie Wydawnictwa
i Drukarni "Apostolicum". Młodzież poznała tajniki różnych zawodów. Doszła do ważnego wniosku, że na efekt
końcowy, czyli pachnącą farbą drukarską publikację składa się skrupulatna współpraca wielu pracowników.
Dlatego za pośrednictwem gazety „Co słychać?” uczniowie klasy 3f gimnazjum wraz z wychowawcą – panią Iwoną
Król pragną jeszcze raz serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, które umożliwiły zwiedzenie Niezwykle
Ciekawego Miejsca w Ząbkach.
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