
Już dziś dołączamy
do „Głosu Pomorza”
pierwszą część modelu
Zamku Książąt Pomor-
skich. Dla początkują-
cych modelarzy pomocny
będzie wydrukowany
obok schemat składania. 
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Autor projektu tekturowego
zamku zapewnia, że starał się
go zrobić w ten sposób, aby był
łatwy i mógł go złożyć każdy,
bez względu na wiek i doświad-
czenie. 

Najtrudniejszym elemen-
tem modelu będzie sklejenie łą-
czenia dachu i poddasza małego
Zamku Książąt Pomorskich. 
– Bardziej doświadczeni mode-
larze mogą spróbować wyciąć
otwory w latarni na wieży 
– mówi Mariusz Wojciechow-
ski, autor makiety. – To bardzo
trudne i przyznam, że mi się nie
udało. 

Elementy modelu słupskie-
go zamku będzie można wyciąć
z siedmiu tekturowych plansz
wielkości kartki A4, które sys-
tematyczne będziemy dołączali
do „Głosu Pomorza”. Na ostat-
niej planszy (15 stycznia) wy-
drukowany będzie strop, który
ma podtrzymywać i usztywniać
od środka model zamku. Dlate-
go składanie modelu radzimy
zacząć po skompletowaniu
wszystkich plansz. W naszym
modelu oryginalny strop będzie
z papieru, można wyciąć go tak-
że z mocniejszego materiału,
np. grubego kartonu lub balsy
(rodzaju drewna podobnego
do korka). 

Do sklejenia modelu zamku
najlepiej użyć stolarskiego kleju
wikol. Po zaschnięciu jest prze-
źroczysty, więc nie wybrudzi
modelu. Najdrobniejsze części
można kleić dowolnym klejem
szybkoschnącym, na przykład
kropelką. Nie polecamy nato-
miast zwykłych klejów do pa-
pieru, np. kleju biurowego bia-
łego, bo zbyt wolno będzie wią-
zał ze sobą poszczególne części. 

Oprócz kleju, do złożenia
zamku potrzebne będą jeszcze
nożyczki oraz instrukcja mon-
tażu, którą drukujemy obok. d
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Tekturowy zamek 
zbuduj krok po kroku

ZAMEK W CZĘŚCIACH 

Kartonowy model Zamku
Książąt Pomorskich w Słup-
sku dołączany będzie
do „Głosu Pomorza” w 7
częściach: d część pierw-
sza, we wtorek 11 grudnia,
d część druga, w czwartek
13 grudnia, d część trzecia,
we wtorek 18 grudnia, d
część czwarta, w czwartek
20 grudnia, d część piąta,
we wtorek 8 stycznia, d
część szósta, w czwartek 10
stycznia oraz d część siód-
ma i ostatnia we wtorek 15
stycznia. 


