
 
 

PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND 

Drodzy Państwo, 

nadchodzi dawno zapowiadane wydarzenie - wprowadzenie na rynek nowego produktu 

firmy PINTOR Magdalena Kubik - Collector, które będzie miało miejsce w tym roku. Za 

mną około 8 lat pracy nad innowacyjną technologią pozwalającą na wykonanie bardzo 

skomplikowanej, drewnianej konstrukcji produktu Collector bez użycia elementów 

wspomagających lub zastępujących połączenia drewna takich jak połączenia metalowe, 

kleje, itp.. Za mną 8 lat pracy nad skomplikowaną konstrukcją produktu Callector, która 

posiada mnóstwo funkcji, pośród których jest funkcja spełniającą idee tej konstrukcji - 

możliwość kolekcjonowania książek w formie fizycznej stanowiących nośnik danych w 

modelu człowiek – człowiek, służąca zachowaniu oryginalnej i wartościowej wiedzy 

przekazywanej przez pokolenia, ludziom przez ludzi, według ich osobistych potrzeb i 

uznania. 

Jak wspomniałam wyżej Collector jest wielofunkcyjny. W jego oryginalnym stylu można 

również kolekcjonować książki bezwartościowe, jest miejsce na teleskop, skarpetki, 

telefon, można w nim odpocząć, napić się herbaty a nawet poczytać. 

Zachęcam do poznania wszystkich funkcji produktu Collector ale również do osobistych 

refleksji wspominając poniżej kilka moich, przyświecających idei konstrukcji produktu 

Collector i spełniającej ją funkcji produktu Collector - możliwości kolekcjonowania 

książek w formie fizycznej stanowiących nośnik danych w modelu człowiek – człowiek 

służącej zachowaniu oryginalnej i wartościowej wiedzy przekazywanej przez pokolenia, 

ludziom przez ludzi, według ich osobistych potrzeb i uznania. 

Doświadczamy obecnie transformacji High Tech w obszarze technologii informacji  

dotyczącej transferów wiedzy poprzez aplikację nowej funkcji jaką jest funkcja autora, 

który bez wątpienia wymrze jak czytelnik - komputer osobisty, który pozostawił po sobie 

Światu pudło bezużytecznych dyskietek. Warto zastanowić się na tym jaka jest funkcja 

człowieka w otoczeniu w którym zmiany wymusza transformacja High Tech tworząca 



 
 

wysoko przetworzoną wiedzę gdyż może to być proces wtórnego analfabetyzmu, któremu 

zostanie poddany człowiek odpłatnie się temu przyglądając.  

Czasem żeby zmienić się w mądrość głupota potrzebuje głupoty i nie tylko wysoko 

przetworzona wiedza może być przyczyną wtórnego analfabetyzmu ale również 

oryginalna wiedza zapisana w formie cyfrowej, która może wyprzeć oryginalną wiedzę 

zapisana w książkach. Liczba ludzi prześladowanych ze względu na posiadana wiedzę 

przewyższa liczbę ludzi docenianych ze względu na posiadaną wiedzę. Wiedza zapisana w 

formie cyfrowej zwłaszcza oryginalna i wartościowa może stanowić przedmiot wojny 

ekonomicznej a nawet zbrojnej, ulec zniszczeniu, przejęciu z ograniczonym lub brakiem 

dostępu co rozpocznie proces zanikania transferu wiedzy spowodowany zmniejszaniem się 

zasobów wiedzy.  

Przechowywanie użytecznej wiedzy zapisanej w fizycznej formie książek jest korzystne dla 

ludzkości, wspiera pokój, zdrowie poprzez eliminację negatywnych efektów używania 

urządzeń cyfrowych do czytania książek, rozwija wyobraźnie i co najważniejsze – ludzką 

mądrość, która by wyrosną na nowo potrzebuje znacznie więcej czasu niż najwyższe 

drzewo. Czasem żeby nie być głupim wystarczy posiadać jedną mądrą książkę i produkt 

Collector jest zaprojektowany dla tego typu Klientów również. 

Podstawową zaletą produktu Collector jest to, iż umożliwia on kolekcjonowanie książek, 

które nie potrzebują baterii do tego żeby zostały przeczytane, nawet jeśli to jest ta jedna i 

jedyna, chociażby kucharska .  

Z całego serca życzę Klientom mojej firmy trafnych wyborów.  

Aby dowiedzieć się więcej o produktach firmy PINTOR Magdalena Kubik zapraszam do 

odwiedzenia strony  www.pintor.pl  

Best regards, 

Magdalena Kubik 
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