
 

4 czerwca-Dzień Drukarza  

Jest to święto środowisk poligraficznych, które zostało ustanowione 

 w październiku 1945 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Związku Zawodowego Drukarzy  

w Gnieźnie. 

 

Praca drukarza polega na obsłudze i kontroli maszyn drukarskich. 

Drukarz jest potrzebny najczęściej przy produkcji książek oraz gazet. Niejednokrotnie 

zajmuje się też produkcją ulotek, plakatów, opakowań  

czy kalendarzy. 

Drukarz to odpowiedzialne stanowisko, gdyż zajmuje się całym procesem produkcji, czyli 

odpowiada za przygotowanie druku, jego kontrolę oraz odbiór. 

 Do jego obowiązków należą: sporządzanie form drukowych, przygotowywanie materiałów, 

maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie nakładu z form drukowych, nadzór 

nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących  offsetowych, rotograwiurowych, 

fleksograficznych i innych. 

 

Osoby, które chciałyby podjąć pracę na stanowisku drukarza muszą legitymować się 

wykształceniem zawodowym, średnim lub policealnym. Przez pracodawców mile widziane 

są ukończone dodatkowe kursy oraz szkolenia.  

Drukarz musi być osobą z dobrą kondycją fizyczną, mieć podzielność uwagi, znakomicie 

koncentrować na wykonywanej pracy, posiadać umiejętności techniczne, dobry wzrok. Na 

stanowisku drukarza wymagana jest znajomość obsługi komputera. 

Przed wynalezieniem druku książki przepisywano w przyklasztornych skryptoriach. Była 

to metoda niezwykle czasochłonna i kosztowna. Wymagała wyjątkowej staranności i 

skupienia, choć błędów w trakcie przepisywania nie sposób było uniknąć. W efekcie 

książki były trudno dostępne, egzemplarzy było stosunkowo niewiele, a ich cena była 

bardzo wysoka. 

Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga około 1450 roku umożliwiło wykonywanie 

wielu jednakowych kopii danej księgi w stosunkowo krótkim czasie. Produkcja stała się 

tańsza, a treści w nich zawarte mogły w większym stopniu rozprzestrzenić się po 

Europie. Pierwsza drukarnia powstała w Moguncji (1448), wkrótce potem oficyny założono 

we Włoszech (1464), Francji (1470) i Hiszpanii (1473).. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg


Ciekawostki 

 

Najstarszy druk na ziemiach polskich to Almanach Cracoviense ad annum 1474  

( „Kalendarz astronomiczny na rok 1474” ) Kaspra Straubego- drukarza pochodzącego z 

Bawarii, który pracował  na zlecenie zakonu bernardynów 

 w Krakowie, gdzie znajdowała się wówczas drukarnia. Publikacja ta była skromnym, 

jednokartkowym kalendarzem ściennym pisanym po łacinie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pierwsza drukowana książka to „Explanatio in psalterium” Jana Turrekrema. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 W 1475 roku Kasper Elyan wydrukował we Wrocławiu pierwszy druk w języku polskim 

„Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium”.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Trzy lata po tym, jak zaczęto seryjną produkcję maszyn - w 1876 roku powstała pierwsza 

napisana na maszynie powieść - „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Słowniczek terminów drukarskich 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/drukarstwo-slowniczek/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Słowniczek drukarza 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/slowniczek-drukarza/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pierwszy druk wynaleziony i stosowany w Babilonie. Proces druku polegał na wypalaniu w 

glinianych tabliczkach pisma obrazkowego. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najstarszym drukowanym tekstem jest buddyjski zwój z Dalekiego Wschodu (VII w 

n.e.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Drukarz- kształcenie zawodowe 

https://www.youtube.com/watch?v=Eipe3LR0ctE 

 

 

 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/drukarstwo-slowniczek/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/slowniczek-drukarza/
https://www.youtube.com/channel/UCoQqZ1HDdc_Qx3WEPEOv29g
https://www.youtube.com/watch?v=Eipe3LR0ctE


Ciekawostki 

Drukarnia Gutenberga na Jarmarku Jagiellońskim 

https://www.youtube.com/watch?v=2AAipGMgulY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 …. druku i cenzurze opowiada Pan Tadeusz  

https://www.youtube.com/watch?v=WuZeDcUnPtM 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ginące zawody 
 https://www.youtube.com/watch?v=6krj9n-xxvs 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Drukarnia w Rudzie Ślaskiej 
https://www.youtube.com/watch?v=3vN6dZDVw-g 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Historia druku- prezentacja. 
https://slideplayer.pl/slide/1025195Byli sobie wynalazcy - Johannes Gutenberg i 

druk https://vider.info/vid/+fnvs8xe7/ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Byli sobie wynalazcy - Johannes Gutenberg i druk  https://vider.info/vid/+fnvs8xe 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Great Innovators:”Gutenberg and the Printing Press,” by StoryBots 
https://www.youtube.com/watch?v=DJpJL2YzCOc 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Johannes Gutenberg und der Buchdruck- Meilensteine der Naturwissenschaft und 

Technik 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xzL-xv0Q0gw 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AAipGMgulY
https://www.youtube.com/watch?v=WuZeDcUnPtM
https://www.youtube.com/watch?v=6krj9n-xxvs
https://www.youtube.com/watch?v=3vN6dZDVw-g
https://slideplayer.pl/slide/10251957/
https://slideplayer.pl/slide/10251957/
https://slideplayer.pl/slide/10251957/
https://vider.info/vid/+fnvs8xe
https://www.youtube.com/watch?v=DJpJL2YzCOc
https://www.youtube.com/watch?v=xzL-xv0Q0gw

