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Klaudia Sampolska: Skąd wziął się po-
mysł na drukarnię i od czego rozpoczął 
Pan swoją przygodę z poligrafią?

Zenon Gil: Już kiedy uczęszczałem do 
Liceum Poligraficznego w Nowej Rudzie, 
zacząłem marzyć o małej, ale własnej 
drukarni. Na przełomie lat 80. i 90., kie-
dy w naszym kraju rozpoczęła się wiel-
ka rewolucja prywatyzacyjna, kupiłem 
zdekompletowaną maszynę drukarską, 
należącą wówczas do Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. Po złożeniu ją w całość 
i uruchomieniu rozpocząłem działalność. 
Początki były oczywiście trudne, biuro 
wraz z pierwszym komputerem 386SX 
mieściło się w mojej sypialni, a w piwnicy 
znajdowała się „hala produkcyjna”. 

Od kiedy firma działa na rynku?

Działalność rozpocząłem w 1991 roku, ła-
two można policzyć, że to już 20 lat, w tym 
roku drukarnia obchodzi porcelanowe 
gody. Tego wieku zupełnie nie widać. Dziś 
to supernowoczesny zakład

Ile osób zatrudnia firma?

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 20. 
pracowników.

Czy mógłby Pan w kilku słowach przed-
stawić zaawansowanie technologiczne 
drukarni?

Poligrafia to jedna z najbardziej nowo-
czesnych gałęzi przemysłu. W dziale DTP 
wykorzystujemy komputery, które przez 
swoją zawartość różnią się od tych, któ-
re większość z nas używa w domach. Są 
to wydajne stacje graficzne, zaopatrzone 
w najnowsze wersje programów potrzeb-
nych do tworzenia projektów graficznych, 
wszystko na najwyższym poziomie tech-
nicznym. Podobnie sprawa ma się z intro-
ligatornią, która zajmuje się oprawianiem 
i wykańczaniem druków, czy drukarnią 
gdzie korzystamy z maszyn w pełni zau-
tomatyzowanych, a praca człowieka ogra-
nicza się do nadzoru. Maszyny posiadają 
pamięć programowania, zaopatrzone są 
w dotykowe panele sterujące.

Czy myśli Pan o powiększeniu drukarni 
oraz zakresu usług?

Aktualnie nasze działania inwestycyjne 
nastawione są na rozwój introligatorni. 
Planujemy zakup kilku urządzeń mają-
cych na celu usprawnienie pracy w tym 
dziale, a przez to zwiększenie jego wydaj-
ności. Pracujemy również nad powiększe-
niem naszej oferty w zakresie usług re-
klamowych (banery, billboardy, oklejanie 
samochodów i witryn, tworzenie stron 
internetowych).

Jaki jest główny cel firmy?

Za punkt honoru stawiamy sobie wy-
konanie zleceń naszych klientów tak by 
spełniały wszelkie wymagania jakościowe. 
Ważnym również dla nas jest dotrzymanie 
uzgodnionego terminu realizacji. 

Drukarnia Sady ma 20 lat
O trudnych początkach i punkcie honoru opowiada Zenon Gil, właściciel Durkarni Sady
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Mercedes w drukarni  
Heidelberg Speedmaster 74

Wizytówką drukarni jest sprzęt, na którym pracuje. Dzięki maszynie Heidelberg SM 74 
Drukarnia Sady może być spokojna o swój wizerunek.

Jak w każdej branży największe szanse 
powodzenia ma ten, kto może sprostać 
oczekiwaniom swoich klientów. Nasza 
drukarnia, by wyjść naprzeciw tym wy-
maganiom zakupiła maszynę Heidel-
berg SM 74, pieszczotliwie nazywaną 
przez pracowników Heidi. Przy perfek-
cyjnym opanowaniu cyfrowego syste-
mu produkcyjnego jesteśmy w stanie 
wykonać prawie „od ręki” każde zlece-
nie o wysokiej jakości druku. Prędkość 
i stabilność drukowania decydują o ter-
minie realizacji przy wysokich nakła-

dach, zwiększają one również elastycz-
ność produkcyjną. SM 74 uzbrojona 
jest w inteligentny system do sterowania 
całą maszyną. CP2000 Center zapewnia 
łatwą i pełną obsługę maszyny poprzez 
ekran dotykowy. 

Najnowsza technologia i solidna kon-
strukcja zespołów drukujących są gwa-
rancją pierwszorzędnej jakości, która 
jest podstawowym warunkiem konku-
rencyjności. Speedmaster SM 74 to syno-
nim trwałości i precyzji – to „mercedes” 

wśród maszyn drukarskich. Maszyna 
została zakupiona dzięki dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej. Koszt 
tej inwestycji to około 2,5 mln zł.

O wrażenia z pracy na tej maszynie za-
pytaliśmy pana Ludwika Falkenberga, 
który na co dzień zajmuje się jej obsłu-
gą. 

Klaudia Sampolska: Jak wygląda praca 
na Speedmaster 74?

Ludwik Falken-
berg: Praca na tej 
maszynie należy 
do wyjątkowo 
przyjemnych ze 
względu na szereg 

ułatwień wynikających z panelu stero-
wania elektronicznego.

Jakie ułatwienia masz na myśli?

Przede wszystkim chodzi o regula-
cję farby w kałamarzach, ale też 
o automatyczne mycie obciągów 
gumowych, czy sterowanie na-
wilżaniem. Wcześniej nad każdą 
z tych rzeczy trzeba było czuwać, 
teraz wystarczy odpowiednio za-
programować maszynę i od czasu 

do czasu nadzorować jej pracę.

Co możesz powiedzieć o prędkości 
maszyny oraz jej precyzji?

Szybkość jest zależna od konkretnego 
zlecenia oraz nakładu, mogę posłu-
żyć się przykładem zlecenia, 
które właśnie wykonu-
ję: klient zamawia 
4000 szt. ulotek 
w formacie A4, za-

Czterokolorowa maszyna 
offsetowa to duma naszej firmy. 
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drukowanych dwustronnie w pełnym 
kolorze, czas wydruku razem z przygo-
towaniem to w przybliżeniu jedna go-
dzina. Jeżeli chodzi o precyzję, to mogę 
powiedzieć, że SM 74 dokładnie dopa-
sowuje i równomiernie rozprowadza 
natężenie farby, a co za tym idzie wyko-
nany druk jest najwyższej jakości.

Największy i najmniejszy format za-
druku to...

Najmniejszy to 210 x 280 mm, a naj-
większy to 530 x 730mm, mowa tu o ar-
kuszach, które możemy podać do na-
druku.

Myślisz, że to najlepsza maszyna, któ-
rą dysponuje nasza drukarnia?

Zdecydowanie tak, odkąd znalazła się 
u nas, produkcja jest o wiele szybsza, ale 
też łatwiejsza i bardziej precyzyjna.

 Ludwik Falkenberg przy konsoli sterującej maszyną

 Maszyna drukarska Heidelberg Speedmaster 74
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Jakość - cel nadrzędny
Głównym celem każdej firmy powinno być wychodzenie naprzeciw wymaganiom klienta 
i dążenie do jak najwyższej jakości. 

Zastanawiając się nad skuteczną re-
klamą, biorąc pod uwagę ulotki, ka-
lendarze, czy foldery, wielu ludzi myśli 
o ich zaprojektowaniu, ale nie o wyko-
naniu. Rzeczywiście, specjaliści od re-
klamy skupiają się na kolorystyce, użytej 
czcionce czy wykorzystanych ilustra-
cjach lub symbolach. Jednak projekt 
to tak naprawdę dopiero połowa sukce-
su. Drugą połową jest jego wykonanie, 

za co odpowiedzialna jest w dużej mie-
rze drukarnia, której powierzono reali-
zację danego zamówienia.

Oczywiście, najważniejszym zadaniem 
broszur czy ulotek jest zachęcenie klien-
ta do skorzystania z usług danej firmy. 
Jednak potencjalni klienci zwracają 
uwagę nie tylko na treść, ale równie 
często na jakość. Starannie wykonany 
produkt dobrze świadczy o firmie i pro-
ponowanych przez nią usługach. Dla-

tego też tak ważny jest wybór papieru, 
na którym wydrukowany zostanie dany 
projekt. Praca wykonana na zwykłym 
papierze na pewno nie zrobi na kliencie 
tak pozytywnego wrażenia, jak na przy-
kład na papierze kredowym lub ozdob-
nym, dodatkowo uszlachetnionym, np. 
lakierem.

Wybór takich usług w dużej mierze za-
leży od drukarni, 
w której zamie-
rzamy zrealizo-
wać dany projekt. 
Warto dokładnie 

zastanowić się nad jej wyborem, jeśli 
chcemy otrzymać produkt najwyższej 
jakości. Powinniśmy dostosować ofer-
tę drukarni do naszych potrzeb, w za-
leżności od tego, na jakim efekcie nam 
zależy. Dobrze jest korzystać z usług 
agencji reklamowej, posiadającej włas-
ną drukarnię. W takiej sytuacji mamy 
pewność, że projekt agencji będzie zre-
alizowany z największą starannością 
i na pewno uzyskamy taki efekt, o jaki 
nam chodziło.

Nasza drukarnia posiada własną agen-
cję reklamową. Zatrudniamy profesjo-
nalnych grafików oraz fotografików, 
którzy są kreatywni, posiadają doskona-
ły zmysł graficzny oraz znają najnowsze 
trendy w projektowaniu. Również nasi 
drukarze i introligatorzy to fachowcy z 
wieloletnim stażem, którzy doskonale 
wykonują powierzone im prace

Z całą rzetelnością mogę powiedzieć, 
że stanowimy zespół zmotywowanych 
i pracowitych ludzi, którzy doskonale 
rozumieją reguły nowoczesnego działa-
nia rynkowego. Zdajemy sobie sprawę, 
że oprócz wysokiej jakości bardzo waż-
ny jest profesjonalizm obsługi. Stąd myśl 
przewodnia naszej firmy „Owoce naszej 
pracy... nas wyróżniają”. U nas ilość idzie 
w parze z jakością.

Klaudia Sampolska

Dobrze jest korzystać z usług agencji rekla-
mowej, posiadającej własną drukarnię.
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Witamy serdecznie.
Poszukują Państwo eleganckiego miejsca na zorganizowanie spotkania biznesowego, konferencji, 

czy też starannie zaaranżowanej oprawy i profesjonalnej obsługi na zorganizowanie imprezy firmowej, 
jubileuszu, gali czy balu? 
 Zapraszamy Państwa do Pałacu Izbicko, przepięknego, malowniczego zakątka, zaledwie 20 km od Opola, 
w pobliżu autostrady A4 na trasie Wrocław – Katowice.
 Oferujemy dwie duże, klimatyzowane sale z możliwością zorganizowania zarówno konferencji jak 
i bankietu. Dodatkowo posiadamy 4 mniejsze salki z pełnym wyposażeniem konferencyjnym. W salach dostępny jest 
internet bezprzewodowy.
 Nasza baza noclegowa obejmuje 110 komfortowych miejsc - w apartamentach, pokojach 1, 2, 3, 4 
osobowych, znajdujących się w przypałacowym hotelu.
 Otoczenie pałacu jakim jest zabytkowy park z pewnością okaże się idealną otoczką na podejmowa-
nie ważnych biznesowych decyzji.
 Naszą zaletą bez wątpienia jest także wyśmienita kuchnia. Przygotowujemy indywidualne oferty 
wyżywienia zarówno na konferencje, jak i uroczyste kolacje, bankiety. Nasza kuchnia proponuje bogaty 
wybór dań zarówno regionalnych jak i światowych.
 W celu umilenia Państwu wolnego czasu proponujemy szeroki wachlarz możliwości. Wieczorami 
zapraszamy do pałacowej kręgielni, sauny, jacuzzi. Przygotowujemy wieczory integracyjne. Do dyspozycji 
gości jest również boisko do piłki nożnej jaki i siatkowej oraz kort tenisowy.

Zapraszamy do Pałacu Izbicko.
Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy!!!

www.palacizbicko.pl
palacizbicko@vip-palm.pl

Organizacja imprez – 77 456 19 00
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W połowie XIX w., w potocznym slangu marynarskim, gadżet oznaczał niewielki mechanizm 
lub części statku, których brakowało, bądź o których zapomniano.

Słowo pochodzi od nazwiska „Gadget” 
- paryskiego rzemieślnika, który sprze-
dawał miniatury Statui Wolności jako 
pamiątki. Dzisiaj gadżetami nazywamy 
różnorodne artykuły, czasem niepełnią-
ce funkcji użytkowej.  Pragnąc przybliżyć 
Państwu termin gadżetów nie możemy 
zapominać o gadżetach reklamowych, 
które ostatnimi czasy są jednym z naj-
lepszych nośników reklamy.

Zazwyczaj są one prezentami, mający-
mi na celu uzyskanie pozytywnego na-
stawienie klienta do konkretnego pro-
duktu, konkretnej firmy. Takie gadżety 
zawierają określoną informację, komu-
nikat, który firma chce przekazać po-
tencjalnemu odbiorcy. Gadżet musi być 
jednak na tyle duży, żeby zmieścić logo 
firmy, czasem również jej adres. Kojarzy 
on się z rzeczą otrzymaną przy okazji za-
kupów, targów, promocji, spotkań bądź 
kupna danego produktu. Zaopatrzony 
w logo, umiejscowione w widocznym 
miejscu.. Najczęściej są to pendrive’y, 
breloki, długopisy, torby, t-shirty, czapki 
z daszkiem, kubki, filiżanki, podkładki 
pod mysz komputerową, plecaki, port-
fele, itp..

Podczas wyboru gadżetu reklamowe-
go dla danego klienta czy grupy ludzi 
trzeba kierować się określonymi zasada-
mi. Musimy przede wszystkim wybrać 
odpowiedni moment do obdarowy-
wania np.: podczas branżowych tar-
gów, wystaw, promocji czy nawet pory 

roku. Trzeba również określić odbior-
cę, do którego zamierzamy się zwrócić 
z naszym produktem. Należy poznać 
jego specyfikę, zwyczaje. 

Możemy wyróżnić dwie grupy gadżetów 
reklamowych. 
W pierwszej znajdą się długopisy z lo-
gotypami, słodycze w etykietach z na-
drukiem, kubki czy notesy. Przedmioty 
codziennego użytku, na które nie bę-
dziemy musieli przeznaczać znacznych 
sum pieniędzy. Możemy nazwać 
je gadżetami masowymi, wręczanymi 
każdemu z naszych klientów czy do-
stawców. Szeregowy pracownik nie de-
cyduje o strategicznych posunięciach 
firmy i bezcelowe będzie obsypywanie 
go wieloma kosztownymi gadżetami.

Druga grupa to artykuły eleganckie, 
ekskluzywne przeznaczone najczęściej 
dla ściśle określonego grona. W tej gru-
pie przeważają przedmioty skórzane,  
produkty wartościowe, asygnowane dla  
ludzi zarządzających firmami, kadr kie-
rowniczych, potencjalnych inwestorów. 
Do tego rodzaju artykułów zaliczamy 
wysokiej jakości aktówki, teczki, wizy-
towniki na biurka, etui na okulary, 
akcesoria skórzane, markowe 
torby podróżne, zestawy piś-
miennicze, zegarki, telefony. 
Artykuły te charakteryzują się 
szlachetnym wykonaniem. Wy-
bierane do tego celu są przede 
wszystkim produkty renomowa-

nych marek, posiadające charaktery-
styczny wygląd.

Gadżet reklamowy jako przedmiot sam 
w sobie może być pewnym przesłaniem, 
ale nie byłby gadżetem firmowym, gdy-
by nie został przed wręczeniem ozna-
kowany. I w tym przypadku należy się 
trochę postarać. Gadżety luksusowe, 
by nie straciły swojego wyjątkowego 
charakteru, powinny być znakowa-
ne na tyle dyskretnie i czytelnie 
jednocześnie, by logo (bądź 
inny znak graficzny) 
nie rzucało się w oczy 
i nie psuło struk-
tury przedmio-
tu pozostając 
jednocześnie 
w y r a ź n y m 
s y g n a ł e m , 
iż dany przedmiot pochodzi od ściśle 
określonego darczyńcy.

Klaudia Sampolska
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Długopis metalowy
Rozmiar: 14 x ø 1,5 cm

Gadżety na sukces! 
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*   Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Kalkulacja została przeprowadzona przy zamówieniu 250 szt., dla nadruku w jednym kolorze oraz w jednym miejscu. Ceny te 

nie zawierają również kosztów transportu.
** Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Kalkulacja została przeprowadzona przy zamówieniu 50 szt., dla nadruku w jednym kolorze oraz w jednym miejscu. Ceny te 

nie zawierają również kosztów transportu.

Zestaw do wina
Wymiary: 17 x 21 x 6 cm �480

Długopis metalowy
Rozmiar: 14 x ø 1,5 cm �500

Metalowy brelok
Wymiary: 9 x 2,3 x 0,4 cm 5�0

Zegar
Wymiary: 28,7 x 21,3 x 3 cm �500

Torba ekologiczna
Wymiary: 44 x 37 x 19 cm �4�0

Długopis
Wymiary: 14 x ø 1,5 cm ��0

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Torba podróżna
Wymiary:32 x 24 x 56 cm2���0

PLN

Jedwabny krawat, chusteczka 
do butonierki i spinki do mankietów4000

PLN
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Hipnotyczny 
czar wielkiego formatu
Wielki format to prestiżowa forma reklamy zewnętrznej, która pozwala w pełni efektywnie 
budować świadomość marki oraz docierać do grupy docelowej. 

Reklama wielkoformatowa to jeden z najpopularniejszych 
nośników reklamy wizualnej. Choć mamy współcześnie wiele 
form reklamy, które cechują się wyższym poziomem konwer-
sji, to reklama wielkoformatowa w postaci billboardów, bane-
rów, flag czy wyklejek na witrynach jest nadal jednym z najpo-
pularniejszych sposobów reklamy - dlaczego?
Otóż reklama wielkoformatowa może działać jednocześ-
nie na dwa różne sposoby – jako reklama produktowa oraz 

budowanie marki. Jej skuteczność jest wysoka nie tylko dla-
tego, że zaznajamia odbiorców z produktem, ale dlatego, 
że dodatkowo buduje świadomość marki, często w sposób 
podświadomy - niedostrzegalny dla odbiorcy.

Wydawać by się mogło, że do przydrożnych reklam tak się 
przyzwyczailiśmy, że nie dostrzegamy ich, a w efekcie nie są one 
skuteczne. Tymczasem mimowolnie przyciągają wzrok. Dlate-
go jadąc samochodem przez monotonny krajobraz i tak do-
strzeżemy to, co jest na billboardzie. I nawet jeśli będzie nam 
się wydawało, że nie zwracamy uwagi na reklamę, to logo 
zostało przez nas zapamiętane – innymi słowy mówiąc - od-
cisnęło się w naszej pamięci. Tym samym wzrasta rozpozna-
walność marki – pomimo że odbiorca nie jest tego świadom. 
Reklama wielkoformatowa ma również pewną przewagę nad 
np. telewizyjną – kanał telewizyjny możemy zawsze zmienić, 
odciąć się od oglądania reklamy. Natomiast jeżdżąc codzien-
nie do pracy tą samą drogą, od billboardu uciec nie możemy. 
Jeśli do tego reklama przydrożna jest skonstruowana zgodnie 
z najważniejszymi zasadami psychologicznego budowania 

...reklama wielkoformatowa w postaci billboardów, 
banerów, flag czy wyklejek na witrynach jest nadal 

jednym z najpopularniejszych sposobów reklamy...

komunikatu reklamowego oraz wykonana na wysokiej jako-
ści ploterach drukujących czy tnących, to dla reklamodawcy, 
druk wielkoformatowy będzie niezwykle efektywnym narzę-
dziem docierania do klienta. 

Łukasz Remiś

Ploter Mutoh ValueJet w Drukarni SADY

W
IE

LK
I 

FO
R

M
A

T

Zadeklaruj w zeznaniu PIT na rzecz

Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.
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Grafika wektorowa - Sposób opisu 
obrazu oparty na formułach matema-
tycznych. W przeciwieństwie do trady-
cyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się 
na zapamiętywaniu koloru i położenia 
pojedynczych pikseli), grafika wektoro-
wa zachowuje informacje o tworzących 
kształty obiektów liniach oraz krzywych 
- włączając ich położenie oraz barwę.  
Do zalet należą przede wszystkim: naj-
wyższa jakość elementów graficznych, 
skalowalność, możliwość modyfikacji 
poprzez zmianę parametrów obrazu. 
Odpowiednimi przykładami 
użycia grafiki wektorowej 
są: logo, herby, flagi, god-
ła, mapy i plany, schema-
ty naukowe i techniczne. 
Najpopularniejsze for-
maty zapisu grafiki wek-
torowej to: EPS, PDF, 
SVG, AI, CDR. Gra-
fikę wektorową moż-
na tworzyć w takich 
aplikacjach jak: Corel 
Draw, Adobe Ilustra-
tor czy np. w dar-
mowym programie 
Inkscape. 

Słowniczek drukarski
CMYK – zestaw czterech podsta-
wowych kolorów farb drukarskich 
stosowanych powszechnie w druku 
kolorowym w poligrafii i metodach 
pokrewnych (atramenty, tonery 
i inne materiały barwiące w dru-
karkach komputerowych, kseroko-
piarkach itp.). Na zestaw tych kolorów 
mówi się również barwy procesowe lub 
kolory triadowe. CMYK to jednocześnie 
jedna z przestrzeni barw w pracy z gra-
fiką komputerową. Skrót CMY powstał 
jako złożenie pierwszych liter angiel-
skich nazw kolorów - C - cyjan (ang. 
Cyan), M - magenta (ang. Magenta), Y 
- żółty (ang. Yellow). Końcowa litera K 
może oznaczać albo literę ostatnią sło-
wa black (czarny) (ostatnią, ponieważ 

litera B jest skrótem jednego z podsta-
wowych kolorów w analogicznym 

skrócie RGB) bądź skrót key 
colour (kolor kluczowy).  

Wszelkie projekty 
przygotowywa-
ne do druku 
powinny być 
o p r a c o w a n e 
w przestrzeni bar-
wnej CMYK.

Spady / naddatki – Obszar druku, któ-
ry wychodzi poza krawędź ostatecznej 
publikacji. Spad gwarantuje, że obszar 
druku będzie dochodził do samej kra-
wędzi po przycięciu arkusza. Minimalny 
rozmiar spadu to 2mm.

Zadeklaruj w zeznaniu PIT na rzecz

Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.
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O druku...
Gdy pada hasło „historia druku” jakie mają Państwo skojarzenia? Zaczynamy szukać w pamięci 
i pierwszy pojawia się Gutenberg, potem większość z nas widzi gazety i książki... na koniec  
e-booki i iPady. Czy historia druku rzeczywiście zaczęła się wraz z Gutenbergiem?

Żywe słowo było wspaniałym narzę-
dziem do nauczania i przekazywania tra-
dycji w obrębie rodzin, klanów, plemion 
- jednak  okazało się niewystarczającym 
narzędziem do rozwoju cywilizacji czy 
tworzenia państw. W tym właśnie mo-
mencie historii pojawia się pismo. Zna-
my je z papirusów, zapisywanych przez 
„armię” skrybów starożytnego Egiptu 
czy z glinianych tabliczek w Babilonie.

W pewnym okresie historii - różnym dla 
każdej wspólnoty - również pismo za-
wodzi. Informacje docierają zbyt wolno 
i do zbyt małej liczby ludzi. Nieważne, 
czy chodzi o pobór wojsk cesarskich, czy 
też o sposoby nawadniania pól upraw-
nych. Istotnym jest to, że najprawdo-
podobniej wtedy pojawia się potrzeba 
szybkiego powielenia tej wiedzy wraz 
z różnymi ideami druku, np. w Chinach 
rozkazy cesarskie ryto na kamiennych 
płytach rozwożonych do stolic pro-
wincji, gdzie używano ich jako matryc 
i kopiowano na papier będący chińskim 
wynalazkiem.

Wszystkie ważne dla druku wyna-
lazki powstały w krajach azjatyckich, 
a nie jak zwykliśmy sądzić w Euro-
pie. Gutenberg uważany jest przez nas 
za ojca druku, jako że pierwszy wydru-
kował wielki nakład Biblii, przypisuje-
my mu również wynalezienie metalo-
wych czcionek. Czy na pewno mamy 
słuszność?

Ruchomą czcionkę dla pojedynczych 
znaków wynalazł chiński kowal Bi Sheng 
- wykonał ją z wypalanej gliny - było 
to w roku 1041. W Chinach też wyna-
leziono druk kolorowy i z jego pomocą 
wydrukowano pierwsze kolorowe bank-
noty. Metalowe czcionki wynaleziono 
w Korei i używano ich powszechnie 
już na początku XV w.  A co do wielkich 
nakładów to milion egzemplarzy osiąg-
nął nakład buddyjskiej sutry z koreań-
skiego zwoju wydrukowany w 764 roku. 
Oryginalnym wynalazkiem Gutenberga 
był jedynie aparat do odlewania czcio-
nek oraz prasa drukarska jego pomysłu. 
Faktem pozostaje, że jego pierwsze wy-
danie Biblii jest kamieniem milowym 
w historii Europy i do dziś krój pisma 
i skład zaskakuje dojrzałością typogra-
ficzną, jednak nie jest niczym wyjątko-
wym na tle historii Azji.

A jak wypada historia polskiego dru-
karstwa na tym tle? Takie porównanie 
jest bezcelowe, bo gdy w IX w. w Chi-
nach wydrukowano pierwszą na świe-
cie książkę, w Europie po raz pierwszy, 
i to w języku łacińskim, wymieniono 
nazwy plemion polskich: Wiślanie, Go-
planie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, 
Dziadoszanie, Opolanie… Pierwszy 
druk na ziemiach polskich powstał pra-
wie 600 lat później i był to kalendarz.

Jak rysuje się przyszłość druku? Po-
mimo wszystkich argumentów przy-

taczanych przez futurystów druk 
w najbliższej przyszłości będzie się miał 
znakomicie. Po przejściu fali zachwytów 
nad nowinkami technicznymi, których 
ukoronowaniem jest iPad z dostępem 
do bezprzewodowego internetu za-
częliśmy z powrotem doceniać rzeczy 
wydrukowane - książka jest jednak bar-
dziej osobista od każdego komputera, 
gazeta wydaje się bardziej wiarygodna 
od najlepszego portalu, bo biorą za nią 
odpowiedzialność konkretni ludzie, 
a jej „obsługa” jest najbardziej intuicyjna 
i bezpieczna. Nawet ulotka reklamowa 
wypadająca ze skrzynki nie denerwuje 
tak jak wypadający baner w internecie.

Oczywistym jest, że za jakiś czas - trud-
ny do określenia - te same powody, któ-
re przyczyniły się do powstania druku 
spowodują jego odejście - tak jak w sta-
rożytnych Chinach potrzeba szybkie-
go dostarczenia dekretów cesarskich 
do każdego obywatela zrodziła wyna-
lazek druku, tak potrzeba dostarczenia 
informacji do bilionów ludzi (być może 
na innych planetach) zakończy jego ist-
nienie. 

Sergiusz Kłyś   
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Wizytówka pojawiła się w XV w. w Chi-
nach. Chiński urzędnik był zobligowa-
ny specjalnym dekretem do posiadania 
wizytówki ze specjalnego papieru czer-
panego, która zawierała jedynie imię 
i nazwisko jej właściciela oraz zajmowa-
ne stanowisko. Dużą popularnością cie-
szyły się wizytówki we Francji w czasach 
Ludwika XIV. Pierwszą drukowaną wi-
zytówkę znaleziono na terenie Niemiec 
i pochodzi ona z końca XVIII wieku. 
W Rosji wizytówki rozpowszechniły 
się za czasów carycy Katarzyny II. Pod 

koniec XIX w. wizytówki reklamowe za-
częły cieszyć się ogromną popularnością 
na całym świecie.

Ze względu na przeznaczenie wizytówek 
możemy podzielić je na kilka grup: 
•  wizytówka służbowa – na której po-

winno znaleźć się logo firmy, imię 
i nazwisko właściciela i jego stanowi-
sko, dane do kontaktu, rodzaj dzia-
łalności firmy, niekiedy zawiera ona 
dodatkowe treści typu: pełna nazwa 
firmy, konto bankowe, mapa dojazdo-

Drukarnia Sady
47-303 Krapkowice
os. Sady 2
www.sady.net.pl

tel. 77 543 40 32
fax. 77 466 38 22
e-mail: drukarnia@sady.net.pl

Jan Kowalski
Kierownik

szerokość projektu (94 mm)

szerokość użytku (90 mm)

bezpieczny obszar (84 mm)
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Tło i gra�kę wyprowadź na  „spad”

Linia cięcia (granica użytku)

Bezpieczny obszar w którym powinny mieścić 
się wszystkie istotne elementy.

 1. Przestrzeń kolorów: CMYK
2. Rozdzielczość projektu jak i każdego

elementu gra�cznego (np. logo) 300dpi
3. Teksty zamień na krzywe

lub dołącz użyte fonty (czcionki).

Preferowane  formaty plików: PDF, AI, EPS, CDR, SVG, TIFF, PSD  

Drukarnia Sady
47-303 Krapkowice
os. Sady 2
www.sady.net.pl

tel. 77 543 40 32
fax. 77 466 38 22
e-mail: drukarnia@sady.net.pl

Jan Kowalski
Kierownik

Zrób to sam... wizytówka

Standardy wizytówek Wymiary (mm)

ISO 7810 ID-1, wymiar kart kredytowych 85,60 × 53,98

ISO 216, format A8 74 × 52

Australia, Nowa Zelandia 90 × 55

Kanada, USA, Holandia 89 × 51

Yongō, 
używane w Japonii 91 × 55

Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania 85 × 55

Polska, Czechy, Węgry, Rosja, Słowacja 90 × 50

Chiny 90 × 54

wa, zdjęcie (np. właściciela wizytówki 
lub produktu) itd.,

•  wizytówka osobista – zawierająca imię 
i nazwisko właściciela, czasem jego 
tytuł naukowy lub stopień oficerski, 
mogą się tam również znaleźć dodat-
kowe informacje, m.in.  dane kontak-
towe, adres klubu do którego właści-
ciel wizytówki należy itp.,

•  wizytówka rodzinna – zazwyczaj znaj-
dują się na niej jedynie imiona i nazwi-
sko bez adresu, dołączana przy wysył-
kach prezentu, zapoznawaniu się,

•  wizytówka kombinowana - zawierają-
ca elementy wizytówki osobistej i służ-
bowej.

Gdy już wiemy jakiego typu wizytówki 
chcemy być posiadaczem oraz zapozna-
my się ze standardami wymiarów w po-
szczególnych krajach, możemy zapro-
jektować własną wizytówkę.
Poniżej rysunek, który pokaże 
na co zwrócić uwagę od strony tech-
nicznej, by plik mógł być bez żadnych 
problemów wydrukowany.

Grzegorz Pawłowski  

Coraz więcej klientów pragnie sprawdzić własne możliwości robiąc projekty samodzielnie, 
wpadliśmy na pomysł, by im to ułatwić. Postanowiliśmy zamieścić na łamach naszego ma-
gazynu wskazówki, jak przygotować projekt zgodnie z wytycznymi drukarni. W pierwszej 
części zamieszczamy informacje, na co należy zwracać uwagę projektując wizytówkę.
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Ekskluzywny album i przewodnik wydany przez Drukarnię SADY na zle-

cenie Starosty Nyskiego w ramach programu „Zabytki sakralne pogranicza 

nysko-jesenickiego”

Format: A4 • Ilość stron: 192 • Oprawa: twarda z obwolutą • Druk: kolorowy • Uszlachetnianie: lakier wybiórczy

Skład i druk: Drukarnia SADY

Zabytki sakralne pogranicza nysko-

jesenickiego

Album prezentujący miasto Paczków i jego zabytki

Książka wydana przez Drukarnię SADY dla Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Format: A4 • Ilość stron: 60 • Oprawa: twarda • Druk: ko-

lorowy
Skład i druk: Drukarnia SADY

Paczków

�2
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Wydany przez Drukarnię SADY album prezentujący historię i zabytki  

Krapkowic oraz okolic

Format: A4 • Ilość stron: 112 • Oprawa: twarda • Druk: kolorowy

Skład i druk: Drukarnia SADY

Skarby ziemi krapkowickiej

Album prezentujący walory przyrodnicze gminy Zdzieszowi-

ce. Zawiera doskonałe fotografie Marka Zarankiewicza oraz 

wiersze Mariana Oszka i Adama Ziemianina. Wydany został 

przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Format: A4 • Ilość stron: 74 • Oprawa: twarda • Druk: kolorowy • Uszlachetnianie: lakier wybiórczy

Druk: Drukarnia SADY

Od świtu do zmierzchu

��
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Być albo nie być... 
w wyszukiwarkach
Pozycjonowanie stron internetowych stało się praktyką. Badania potwierdzają, że bez sku-
tecznego pozycjonowania trudno o stronę internetową przynoszącą zyski, a już na pewno 
dochody witryny pozycjonowanej są dużo większe. 

Długo wydawało się,  że pozycjonowanie 
jest zaledwie dodatkiem do skutecznie 
prowadzonego marketingu interneto-
wego i można je traktować z przymru-
żeniem oka. Okazało się jednak, że przy 
coraz większej ilości firm konkurują-
cych w sieci, pozycjonowanie jest bar-
dzo ważnym elementem kampanii mar-
ketingowych.

Dzięki temu, że strona firmy jest na 
pierwszej stronie wyszukiwania, (jeszcze 
lepiej kiedy jest w TOP 10 lub w pierw-

szej trójce) użytkownicy korzystający 
z przeglądarki o wiele częściej odwiedzą 
naszą witrynę. Część z nich zapamiętuje 
ją w zakładkach przeglądarek interneto-
wych, co powoduje powracanie na stronę 
i lojalność wobec strony.

Jeżeli firmy nie stać na zatrudnienie profe-
sjonalnej firmy, to mimo to powinna zain-
westować trochę własnego czasu w próby 
wypozycjonowania witryny. Nie jest to pro-

ste, ale jest o co walczyć – być czy nie być 
w wynikach wyszukiwarek. Należy zdawać 
sobie sprawę, że sam proces pozycjonowa-
nia jest żmudny i niesamowicie praco-
chłonny, składa się z wielu elementów. Ist-
nieje kilka strategii pozycjonowania stron 
internetowych ze względu na ich rodzaj 
(pozycjonowanie sklepów internetowych) 
czy analizę konkurencji.

Elementy procesu pozycjonowania
Etapy pozycjonowania najlepiej zacząć 
od analizy konkurencji, doboru słów 

kluczowych oraz 
co najważniejsze 
optymalizacji witry-
ny. Często przy po-
zycjonowaniu skle-
pów internetowych 
stosuje się  strategię 

„długiego ogona”, czyli rozszerzonej ilości 
fraz kluczowych, które powiększą spek-
trum wyszukiwania przez odbiorców.

Optymalizacja witryny opiera się na:
• odpowiedniej budowie strony,
• poprawności kodu html,
• linkowaniu wewnętrznym,
• budowie nagłówków,
• opracowaniu przyjaznych adresów 

podstron.

Drugim etapem jest linkowanie zewnętrz-
ne, czyli umieszczanie „śladów” o naszej 
stronie na różnych serwisach. 

Robi się to poprzez:

• systemy wymiany linków z innymi 
użytkownikami,

• umieszczanie tzw. Pressel pages, czyli 
specjalnie stworzonych tekstów za-
wierających słowa kluczowe, na odpo-
wiednich portalach,

• katalogowanie stron, tj, umieszczanie 
linków do stron wraz z krótkim opisem 
w katalogach.

Bardzo ważne jest także stworzenie od-
powiedniej jakości zaplecza, czyli naszych 
stron służących do umieszczania lin-
ków, treści związanych z pozycjonowaną  
stroną.

Wszystkie te etapy wykonane nawet rze-
telnie nie wystarczą, żeby podnieść stronę 
w wynikach wyszukiwania. Przy bra-
ku unikalnych treści, czyli tzw. dobrego 
content’u strona nie zostanie wyróżniona, 
a może nawet zostać zablokowana, czyli 
zbanowana przez wyszukiwarki za dublo-
wanie wprowadzanych treści. 

Przy coraz większej ilości firm konkurujących 
w sieci, pozycjonowanie jest bardzo ważnym 

elementem kampanii marketingowych.
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Kajakiem wśród dinozaurów!
Rzeka Mała Panew to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Liczne firmy i gospo-
darstwa agroturystyczne oferują spływy kajakowe na kilku różnych trasach. To ciekawa, lecz 
nieznana szerzej atrakcja naszego regionu. 

Mała Panew to rzeka o długości 131 
km.  Swoje źródła ma opodal wsi Gacki, 
a kończy bieg w Odrze. Szlak prowadzi 
przez lesiste okolice i przecina atrakcyj-
ne Jezioro Turawskie.
Wyróżniono kilka tras o różnym stop-
niu trudności i czasie spływu. Na jedno-
dniową wycieczkę kajakiem zdecydowa-
nie należy polecić odcinek Zawadzkie 
– Kolonowskie, o wysokich lesistych 
brzegach, krętym biegu rzeki o szybkim 
nurcie i czystej wodzie. 
W przypadku wycieczek dwudniowych, 
trasę warto zaplanować tak, aby nocleg 
wypadł właśnie na tym odcinku - miejsc 
na namiot i ognisko jest sporo. 

Dodatkową atrakcją może być leżący 
na trasie spływu JuraPark Krasiejów. 
Jest  to trzeci z kolei obok JuraParku 

Bałtów i JuraParku Solec park 
tematyczny. Jego lokaliza-

cja nie jest przypadko-
wa. Odkrywka w Kra-

siejowie to miejsce 
licznych zna-

lezisk tria-
s o w y c h 

kręgow-

ców.  Wśród wielu wydoby-
tych okazów opisano między 
innymi nowego pradinozaura 
nazwanego Silesaurus opolen-
sis. JuraPark Krasiejów rozpo-
ściera się na powierzchni ok. 
40 hektarów. Wraz z licznymi 
atrakcjami tworzy kompleks 
edukacyjno-rozrywkowy ide-
alny na rodzinną wycieczkę. 
Znajdziemy tu m.in.: Tunel 
Czasu – 8 minut z historii po-
wstania wszechświata; Ścieżkę 
edukacyjną o długości 1500 
metrów, którą przemierzamy 
poszczególne okresy ery di-
nozaurów. Wzdłuż trasy roz-
mieszczone są rekonstrukcje 
dinozaurów oraz liczne fotorealistyczne 
plansze przedstawiające środowiska ro-
ślinne; Pawilon Muzealny; Kino Emocji 
– Cinema 5D - prócz trójwymiarowego 
obrazu widzowie mogą doznawać także 
innych wrażeń zmysłowych: dźwięko-
wych, ruchowych, dotykowych, zapa-
chowych; Plac Zabaw o powierzchni po-
nad 3000 m2; park rozrywki czy plażę.

Dolina Małej Panwi w Krasiejowie ob-
fituje również w chronione i rzadkie 
gatunki roślin oraz zwierząt. W nur-
cie rzeki w kilku miejscach występuje  

rzęśl hakowata, która jest wskaźnikiem 
czystych wód. Natomiast w lasach i za-
roślach nad jej brzegami rosną m.in.: 
skrzyp zimowy, rutewka orlikolistna, 
tojeść bukietowa, wyka kaszubska oraz 
chroniona paprotka zwyczajna.

Spływ kajakowy to jeden z lepszych po-
mysłów na zdrowy i czynny wypoczy-
nek, to niezapomniana przygoda dająca 
sposobność podziwiania pięknych kra-
jobrazów z poziomu kajaka. Ci, którzy 
płynęli dorzeczem Małej Panwi, mogli 
się przekonać, że to doskonały teren 
dla turystyki weekendowej z ofertą dla 
wędkarzy, grzybiarzy, turystów pieszych 
i rowerowych, bogaty w chronioną fau-
nę i florę. 
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Rozwiązanie - myśl „nieuczesana” Stanisława Jerzego Leca.
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Kwadrat magiczny – tablica składająca się z n wierszy i n kolumn, gdzie n>2, w którą wpisano 
n² różnych dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każ-
dej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna), pamiętając, że żadna 
z liczb nie może się powtarzać.

Kwadraty magiczne nie mają żadnego zastosowania naukowego, ich układanie jest rodzajem 
rozrywki matematycznej. Jest ich nieskończenie wiele.

Kwadrat magicznyRaz w miesiącu spośród osób, które 
odeślą do nas hasło z rozwiązaniem 
krzyżówki zostaną wylosowane nagro-
dy :

dla 3 osób bilety na spektakl wystawiany 
na deskach Teatru im. Jana Kochanow-
skiego w Opolu oraz dla trzech osób/
firm wykonanie 100. wizytówek.

Rozwiązanie prosimy przesyłać mailem 
na adres: promocja@sady.net.pl
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Linia pożyczkowa 
w rachunku bieżącym i kredyt �rmowy 
- to korzystne oferty dla Ciebie!

Linia Pożyczkowa
e-konto (wygodny, szybki i bezpieczny dostęp 
do posiadanych środków)
Karta VISA (możliwość korzystania z karty 
w bankomatach na całym świecie)

Linia Pożyczkowa
e-konto (wygodny, szybki i bezpieczny dostęp 
do posiadanych środków)
Karta VISA (możliwość korzystania z karty 
w bankomatach na całym świecie)

Jesteś przedsiębiorcą?

Rozpoczynasz

działalność gospodarczą?

SKOK im. Powstańców Śląskich
Zdzieszowice ul. Chrobrego 1b, tel. 77 472 61 90

www.skok-zdzieszowice.pl




