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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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Dizajn semantyczny / symulakry potworzenia / 
konturowość piktoralna / raster metropolitarny -
czyli kilka słów o genezie identyfikacji wizualnej 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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English version
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Z poważaniem,

Urząd Metropolitalny
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

ul. Barbary 21a
40-053 Katowice

MetropoliaGZM

Katowice, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Urząd Metropolitalny 
Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia

Biuro ds. 
Administracji 
i Zamówień Publicznych
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40-053 Katowice
kancelaria@metropoliagzm.pl
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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English version

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
tel. +48 508 836 100
e:mail: a.koszek@metropoliagzm.pl

Agata Koszek-Pyka
Departament Promocji 
i Komunikacji Społecznej
Główny specjalista

www.metropoliagzm.pl

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21 A
40-053 Katowice
tel. +48 508 836 100
e:mail: a.koszek@metropoliagzm.pl

Agata Koszek-Pyka
Department 
of Socio-Economic Development 
Lead specialist

www.metropoliagzm.pl
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

MetropoliaGZMSystem Identyfikacji Wizualnej / Część 1I

Certyfikat
List gratulacyjny
skala 7/10

MetropoliaGZM

List gratulacyjny
dla

Anny
Kowalskiej
z okazji przyznania tytułu
Pracownika roku Metropolia 2018

Nes aut maion corrores evelictis ipis ex est la inveratempos et asimilicabor alique preicte 
et adipsam, sedigen istibus, cuptatureius arcil mil id quibusandi cuscien daectemped que 
et autation pratem debite as volum quae vene sim nit volor mod et liatur. Ipsae. Igentotat 
evelignis repelec upturiati vendem. Itame susant.

Esera dolupienim as corro odit qui quam aut aliquae quis con nobisi sunt ped qui dolut 
autatibus am vitatecepuda doluptius, corestiae lab iusdandit, sim quis eos dem ate 
voluptas suntumquo et ero magnitat am quiant, sequia ventio cus ea apic tempore perspel 
ipis sunt latur? Quiscit, id earum rest quistio volorpo rectium acipsam que esequas at.

Katowice, dnia 6 września 2019

Agata Koszek-Pyta
DEPARTAMENT PROPOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kazimierz Karolczak
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
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PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
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DEPARTAMENT PROPOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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Znaki funkcjonalne



Kaźda z 3 części ma swój kolor przekładki: fuksja / 
słoneczny / granat. But I must explain to you how all 
this mistaken idea of denouncing pleasure and praising 
pain was born and I will give you a complete account of 
the system, and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the master-builder of human 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

MetropoliaGZMSystem Identyfikacji Wizualnej / Część 2

Miasta / Gminy

Zesawienie

GliwiceGierałtowice  Imielin



2o17
System Identyfikacji
Metropolitalnej

Wielkość dokumentu:
210mm x 297mm
1   nie używać przecinków “,”
2   równanie do lewej krawędzi

Font: Arca Majora Black&Heavy
Zalecena wielkość: 7,5 - 9pt
Tracking 20

But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

MetropoliaGZMSystem Identyfikacji Wizualnej / Część 2

Miasta / Gminy

Zesawienie

Pilchowice PsaryPiekary Śląskie



2o17
System Identyfikacji
Metropolitalnej

Wielkość dokumentu:
210mm x 297mm
1   nie używać przecinków “,”
2   równanie do lewej krawędzi

Font: Arca Majora Black&Heavy
Zalecena wielkość: 7,5 - 9pt
Tracking 20

But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

MetropoliaGZMSystem Identyfikacji Wizualnej / Część 2

Miasta / Gminy

Zesawienie

Rudziniec Siemianowice Śląskie Siewierz



2o17
System Identyfikacji
Metropolitalnej

Wielkość dokumentu:
210mm x 297mm
1   nie używać przecinków “,”
2   równanie do lewej krawędzi

Font: Arca Majora Black&Heavy
Zalecena wielkość: 7,5 - 9pt
Tracking 20

But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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parkingowe

MetropoliaGZM

Miejsce 
parkingowe

MetropoliaGZM

POznaczenia Parkingów.

Wymiar : 165 x 110 cm

tablica 100 x 100 cm 

Tablica zbudowana jest na bazie systemowego profila aluminiowego 
anodowanego na kolor srebrny oraz

tworzywa sztucznego - PCV 5 mm + tylnia konstrykcja z aluminium.

Garafika wyklejana  z folii 3M .

tablica  posiada dodatkowo 2 profile  stalowe 25 x 25 mm o długości : 2 x 
100 cm

50 cm zakopuję się w ziemie - 50 cm wchodzi wewnątrz profila.

UWAGA - Tablica  jest demontowalna za pomocą bocznych śrub.
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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150 cm/400 cm

Konfekcja z tunelem na wysięgnik i z karabinkami dla flagi 
pionowej na maszt z wysięgnikiem

Wykończenie:

po stronie masztu (z lewej strony) wzmocnienie z białej taśmy 
o szerokości 2,5 cm, przyszytej dwustronnie;
do taśmy przyszyte plastikowe karabinki w odstępach ok. 100 
cm, do zaczepienia flagi na maszcie;
w górnej części tunel otwarty po prawej stronie, dostosowany 
do wysięgnika (Ø ok. 30 mm, na płasko 5 cm) wykonany z 
białej taśmy poliestrowej, do naciągnięcia na wysięgnik;
pozostałe boki wykończone podwójnym szwem - stębnówką.
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

C U S Hello World.
I am awsome 
mid-tittle.

HELLO WORLD.
I AM CAPITALIC IN ALL 
SITUATIONS.

HELLO WORLD.
SOMETIMIES I’M HEAVY 
CAPITALIC.

SPACING: 25

SPACING: 25

Arca Majora & Bree Serif
Bree Serif
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing 

pleasure and praising pain was born and I will give you a complete 

account of the system, and expound the actual teachings of the 

great explorer of the truth, the master-builder of human 

happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, 

because it is pleasure, but because those who do not know how to 

pursue pleasure rationally encounter consequences that are 

extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues 

or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because 

occasionally circumstances occur in which toil and pain can 

procure him some great pleasure. To take a trivial example, which 

of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain 

some advantage from it? But who has any right to find fault with a 

man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying 

consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant 

pleasure?
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Metropolia gmin
Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego
Związek metropolitalny w południowej Polsce, w województwie 

śląskim, utworzony na obszarze konurbacji górnośląskiej 1 lipca 

2017 rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie ustawy  

z dnia 9 marca 2017[2][3][4].  Związek rozpoczął działalność  

z początkiem 2018 i otrzymuje dochody z budżetu państwa – 5% 

udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze 

związku. Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go 

gmin[5].

Metropolia leży na trasie głównych szlaków krajowych i 

międzynarodowych zarówno drogowych, jak i kolejowych. Na 

północy Metropolii funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy 

Katowice-Pyrzowice. Metropolia jest ośrodkiem gospodarczym, 

będąc centrum handlowo-usługowym ze znacznym udziałem 

działalności produkcyjnej. Jest również ośrodkiem koncentracji 

specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickiej, 

kulturalnej, religijnej oraz sportowej.

Górnośląsko
-Zagłębiowską 
Metropolię 
zamieszkuje 
ponad 2 200 000 

osób    

2553km²
42+
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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Metropolia gmin
Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego
Związek metropolitalny w południowej Polsce, w 

województwie śląskim, utworzony na obszarze 

konurbacji górnośląskiej 1 lipca 2017 

rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie 

ustawy z dnia 9 marca 2017[2][3][4]. Związek 

rozpoczął działalność z początkiem 2018 i otrzymuje 

dochody z budżetu państwa – 5% udziału w podatku 

PIT od osób mieszkających na obszarze związku. 

Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go 

gmin[5].
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

Opaska odblaskowa samozaciskowa
34 x 3 cm.

Wykonana z folii odblaskowej PCV 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 
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But I must explain to you how all this mistaken idea of 

denouncing pleasure and praising pain was born and I will 

give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the 

master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 

or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because 

Cechy produktu:

wymiary naklejki: 10 x 7 cm
kolor: standardowy lub dowolnie wybrany z 
naszego wzornika
materiał: folia Oracal
rodzaj: kolorowa
przeznaczenie: na zewnątrz / do wewnątrz
odporność: wysoka
powłoka ochronna: tak
wytrzymałość: do 5 lat
czas naklejania: 10 sekund
wodoodporność: tak


