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Szanowni Państwo,

Zbliżający się dużymi krokami koniec roku to 
niewątpliwie czas refleksji nad dotychczasowymi 
osiągnięciami. Także z perspektywy naszej firmy 
miniony rok obfitował w wydarzenia, którymi 
chciałbym się z Państwem podzielić na łamach 
niniejszego numeru.

Bez wątpienia niezwykle interesującym 
tematem jest podsumowanie Mistrzostw Świata 
Młodych Dekarzy – wydarzenia o światowej 
renomie, którego gospodarzem była w tym 
roku Polska (s.10). Zachęcam Państwa również 
do przeczytania o wydarzeniach sportowych, 
które wspieraliśmy w tym roku (s.14). Ponadto, 
w   ramach wytchnienia od codziennych 
obowiązków służbowych, chciałbym 
zaprezentować Państwu kilka pomysłów na 
nietuzinkową Wigilię rodem z Podhala (s.21).

Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu 
szczęśliwych, spokojnych i przepełnionych 
rodzinną atmosferą świąt Bożego Narodzenia, 
a w  nowym roku wielu sukcesów, tak na 
płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Z poważaniem,

Rafał Michalski,
Prezes Zarządu BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

Słowo wstępu
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thyssenkrupp: Tylko 
najlepsze technologie 
są wystarczająco dobre 
W thyssenkrupp Steel Europe, jesteśmy dumni z naszej 
umiejętności wykorzystania unikalnych zalet stali 
z  uszlachetnioną powierzchnią w sposób odpowiadający 
na konkretne potrzeby i wymagania ludzi – dziś, jutro 
i  w przyszłości. Zgodnie z naszymi zasadami, systemy 
trójwarstwowego powlekania organicznego blachy 
stalowej, wytwarzane na  liniach produkcyjnych huty 
w Duisburgu i Kreuztal, powstają w nowatorskim 
i   nowoczesnym procesie produkcji, przy wykorzystaniu 
najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych. 

Zależy nam na tym, by w zakresie pozyskiwania 
i  rozwoju nowych materiałów zawsze o krok wyprzedzać 
ogólnodostępne na dzień dzisiejszy rozwiązania. Dlatego 
też zarówno w działaniu, jak i myśleniu, nieustannie 
staramy się wykraczać poza granice korporacyjnych 
struktur. Przykładem na to jest zbudowanie rozległej, 
wyspecjalizowanej sieci współpracy naukowców 
z  inżynierami huty. Intensywne partnerstwo z uczelniami 
oraz nieakademickimi placówkami badawczymi to  dziś 
integralna część naszej struktury.
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Wiedza wynika 
ze współpracy
Nasza, konsekwentnie utrzymywana, 
kontrola jakości przekłada się również na 
umiejętność wyprzedzania aktualnego 
stanu wiedzy na temat dostępnych 
i  niezadowalających rozwiązań. Działamy 
zgodnie z zasadą kompleksowego 
zarządzania jakością, która obejmuje 
też szczegółową weryfikację naszych 
dostawców. To z kolei umożliwia nam 
osiągnięcie nawet najbardziej ambitnych 
celów wyznaczanych przez nas samych, 
ale również przez naszych klientów 
czy partnerów w biznesie. Podejście 
to   odzwierciedlają liczne certyfikaty 
m.in.:  ISO 9001:2000 i ISO/TS 16949:2002, 
oraz akredytacje DIN EN ISO/IEC 17025 
przyznawane naszym laboratoriom. 
Co  więcej, aby ciągle ulepszać nasz system 
i działania biznesowe, w naszej strategii 
wykorzystujemy model zarządzania 
stworzony przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością (EFQM).

Najwyższa wydajność to nasz 
standard działania
W thyssenkrupp wszystko działa synergicznie dla osiągnięcia jednego 
celu: ciągłej gotowości do stania się pionierem w każdym aspekcie 
produkcji stali dla odbiorców naszych produktów. 
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Pladur® Relief iceCrystal – 
powłoka o unikatowej strukturze
O wyjątkowej powłoce Pladur® Relief iceCrystal opowiada Wacław Góra – Regionalny Kierownik ds.  Szkoleń 
w firmie Blachotrapez.

Głównym celem firmy Blachotrapez jest tworzenie 
materiałów pokryciowych o najlepszych parametrach, 
charakteryzujących się wysokimi walorami estetycznymi. 
Takich, które dają inwestorom szerokie możliwości kreowania 
wyglądu dachu i pozwalają podnieść jego walory wizualne. 
W oparciu o te wytyczne została zaprojektowana popularna 
powłoka Pladur® Relief iceCrystal, stosowana w produktach 
segmentu premium.

Unikalna struktura lodu

Powłoka Pladur® Relief iceCrystal przykuwa uwagę 
charakterystyczną strukturą powierzchni, która imituje 
kryształy lodu, czyniąc jej wygląd unikalnym. Pokryte nią 
blachodachówki, jak Germania Simetric tworzą na połaci 
jednocześnie matową i błyszcząca powierzchnię. W słońcu 
lakier mieni się krystalicznymi odblaskami. Dzięki temu 
jej zastosowanie gwarantuje doskonały efekt wizualny 
połaci dachowej, która uzyskuje wyrazisty, ponadczasowy 
i  nieszablonowy charakter. Powłoka została zaprojektowana 
we współpracy z renomowanym dostawcą stali, liderem 
światowego rynku – hutą thyssenkrupp i jest prawnie 
zastrzeżona. 

Pełna ochrona dachu potwierdzona gwarancją

Wysokiej jakości powłoka ma za zadanie zabezpieczyć 
blachodachówkę przed negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, jak: opady deszczu i śniegu, wiatr, 
chłód czy upał. Pladur® Relief iceCrystal to powłoka 
3-warstwowa, która posiada podwyższoną odporność na 
ścieranie, zabrudzenia, korozję i jest wyjątkowo odporna na 
zarysowania. W  połączeniu z   technologią Zm EcoProtect 
(powstała na bazie stopu cynku i magnezu) zapewnia 
jeszcze dłuższą żywotność pokrycia. Wybierając produkty 
z zastosowaniem tej powłoki klient otrzymuje pisemną 
35-letnią gwarancję.

Dla kogo?

Produkty w powłoce Pladur® Relief iceCrystal (np. Germania 
Simetric) to doskonały wybór dla inwestorów szukających 
pokrycia wysokiej jakości o nieszablonowym wyglądzie.  
Sprawdzą się zarówno w przypadku nowych budynków, jak 
i  dachów wymagających renowacji. 
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Sprawdź, co zyskujesz wybierając blachodachówki 
z unikalną powłoką Pladur® Relief iceCrystal:

wyjątkowy efekt wizualny połaci dachowej, dzięki strukturze naśladującej kryształki lodu, 

pełną ochronę przed: ścieraniem, korozją, zabrudzeniami i zarysowaniami,

materiał łatwy w konserwacji i utrzymaniu w czystości,

spokój i bezpieczeństwo domowników przez wiele lat, dzięki pisemnej 35-letniej gwarancji.
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Jesień w tropikach – 
podsumowanie Blachomanii 2016 
Program partnerski Blachomania ma na celu motywować i wyróżniać. Laureaci tegorocznej edycji mogli 
powitać jesień w wyjątkowo letniej scenerii. Najlepszych kontrahentów nagrodzono pobytem na bajecznej 
Teneryfie.

Nagrodą w tegorocznej edycji programu premiowego 
Blachomania były wakacje w prawdziwie rajskiej 
scenerii. Zdobywcy największej ilości punktów mogli 
wybrać się na wycieczkę w miejsce, które stanowi 
idealne remedium na jesienną chandrę – na Wyspy 
Kanaryjskie. Partnerzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
sprzedaży produktów firmy Blachotrapez w okresie 
trwania programu, pojechali na tygodniowe wakacje na 
słoneczną Teneryfę. Wyjątkowych atrakcji nie brakowało. 
Podczas tropikalnej wyprawy uczestnicy wybrali się 
w podróż łodzią podwodną, podziwiając florę i faunę 
Oceanu Atlantyckiego na głębokości aż 20 m. Wielu 
wrażeń dostarczył także rejs katamaranem, podczas 
którego zobaczyć można było delfiny oraz spróbować 
swych sił w nurkowaniu. Ponadto w programie znalazło 
się zwiedzanie całej wyspy, słynnych klifów Los Gigantes 
oraz Parku Narodowego Cañadas del Teide, w którym 
znajduje się najwyższy szczyt Hiszpanii - Pico del 
Teide (3 718 m n.p.m.). Na miejscu wśród uczestników 

zorganizowano również konkurs fotograficzny, w którym 
można było wygrać cenne nagrody.

Zobaczcie jak bawili się zwycięzcy Blachomanii 
2016 oraz jakie zdjęcia zwyciężyły w konkursie. 
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej 
www. blachomania. pl, gdzie niebawem pojawią się 
informacje o kolejnej edycji programu.
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Polscy dekarze na podium 
– 26. Mistrzostwa Świata 
Młodych Dekarzy
Tegoroczne Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy, których Złotym Partnerem była firma Blachotrapez, 
przyniosły podwójne zwycięstwo polskim fachowcom. Reprezentanci Polski pokonali drużyny z 12 krajów 
i dwukrotnie stanęli na najwyższym podium zdobywając złoty medal aż w dwóch kategoriach.

W dniach 25-29 października 2016r. Warszawa gościła 
najlepszych młodych dekarzy z kraju i ze świata. Po raz 
drugi w historii Polska została bowiem organizatorem 
Międzynarodowych Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy 
– najważniejszego wydarzenia w branży. Do końca 
Mistrzostw to właśnie Polska pełniła prezydenturę 
w   Światowej Federacji Dekarzy (IFD), która ostatniego 
dnia oficjalnie przekazana została Szwajcarii. Podczas 
trzydniowej rywalizacji, pracując przez osiem godzin 
dziennie, adepci sztuki dekarskiej stanęli do zawodów 
w  trzech kategoriach: dach płaski, dach metalowy i  dach 
skośny. Reprezentanci Polski otrzymali aż dwa złote 
medale – drużyny krajowe zdobyły najwyższe odznaczenie 
w kategorii dach skośny i dach metalowy. Zwycięzcami 
w kategorii dach metalowy zostali dekarze z Białegostoku, 
aktywnie wspierani przez firmę Blachotrapez. Wysokie 
miejsca w klasyfikacji zajęli również reprezentanci Łotwy 
i Słowacji, którzy układali dach pracując na goncie 
blaszanym Janosik firmy  Blachotrapez.
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Podczas wydarzenia wiodący producenci zaprezentowali 
na swoich stoiskach bieżącą ofertę produktową i szereg 
nowości. Na stoisku firmy Blachotrapez można było 
obejrzeć m.in. ekspozycję trzech najpopularniejszych 
i  najbardziej innowacyjnych pokryć dachowych – paneli 
Retro Wood, blachodachówki Germania Simetric oraz 
gontu blaszanego Janosik. Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem szczególnie wśród uczniów szkół 
o  profilu budowlanym. Odwiedzili je m.in. podopieczni 
szkół zawodowych z Białegostoku i Biłgoraja, gdzie 
patronem klas dekarskich jest właśnie firma Blachotrapez. 
Ponadto na firmowym stoisku można było obejrzeć 
pokazy montażu paneli dachowych Retro oraz gontu 
blaszanego Janosik. Gościem specjalnym był również 
prowadzący imprezę Filip Chajzer, który przeprowadził 
wywiad z  Marcinem Dydą – Kierownikiem ds. Szkoleń.

Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy były doskonałą 
okazją – zarówno do spotkań ze współpracującymi 
z  firmą Blachotrapez dekarzami, jak również do 
nawiązania relacji z potencjalnymi kontrahentami z kraju 
i z zagranicy. 

Mistrzostwom towarzyszył 63. Kongres Międzynarodowej 
Federacji Dekarzy IFD, Gala Dekarska IFD oraz szereg 
konferencji o tematyce dachowej. Wydarzenie odwiedziło 
blisko 4.500 osób, w tym 32 delegacje z całego świata.
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Wkrótce siódma odsłona 
Programu Dekarz – zbieraj 
punkty i wygrywaj!
Już po raz siódmy dekarze biorący udział w programie będą mieć szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród 
i narzędzi ułatwiających codzienną pracę. 

Ideą Programu Dekarz jest wspieranie pracy 
profesjonalnych dekarzy, poprzez ułatwienie im dostępu 
do nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi. Na czym 
dokładnie polega inicjatywa? Kluczowe jest zbieranie 
punktów, które naliczane są proporcjonalnie do wartości 
zakupionych produktów z oferty Blachotrapezu. 
Punkty te można następnie wymieniać na praktyczne 
elektronarzędzia, pomocne w pracy dekarza, nowoczesny 
sprzęt RTV i AGD czy profesjonalną odzież roboczą 
oraz artykuły BHP. Dekarze partycypujący w programie 
mogą również otrzymać dodatkowe nagrody. Co istotne, 
w  przypadku zarejestrowanych w tym roku uczestników 
programu, niewykorzystane punkty zebrane podczas 

Producent profesjonalnych 
technik zamocowań

Wkręt wiercący 
z gniazdem TX 
i podkładką aluminiową, 
do mocowania blach, 
blachodachówki modułowej 
i obróbek blacharskich 
do podłoża drewnianego.

więcej na:
www.wkret-met.com/wdd

RAL

NAJWYŻSZA 
OCHRONA 
ANTYKOROZYJNA

TRWAŁY 
KOLOR LAKIERU
ODPORNY NA UV 

tegorocznej, szóstej odsłony, zostają automatycznie 
przeniesione do siódmej edycji.

Do Programu Dekarz mogą dołączyć wszyscy fachowcy 
kupujący lub rekomendujący klientom produkty firmy 
Blachotrapez. W jaki sposób można zostać uczestnikiem 
programu partnerskiego? Wystarczy zarejestrować się 
na stronie internetowej www.dekarz.blachotrapez.eu. 
Dołącz do nas już dziś!

Katalog produktów, na które można wymieniać punkty, 
znajduje się na www.dekarz.blachotrapez.eu.

Wieść niesie
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Blachotrapez 
w sportowym wydaniu
Najsilniejsi, najszybsi, najodważniejsi – tacy właśnie są sportowcy, wspierani przez firmę Blachotrapez. 
Wśród wydarzeń sportowych, objętych sponsoringiem w roku 2016, nie brak konkurencji zarówno 
ekscytujących i spektakularnych, jak i wymagających precyzji, zręczności oraz brawury.

Od hokeja na lodzie, poprzez kajakarstwo górskie i kickboxing, a na rajdach terenowych skończywszy – każdy zagorzały 
kibic sportowej rywalizacji z pewnością choć raz w tym roku śledził zawody, których sponsorem była firma Blachotrapez.

Zobaczcie, jakie aktywności sportowe Blachotrapez wspierał w tym roku. 

Puchar Polski Seniorów i Juniorów „K1 Rules” 
(12-14.02.2016) – impreza Polskiego Związku 
Kickboxingu, którą w tym roku organizował 
Nowotarski Klub Sportów Walki z Nowego Targu.

Rajd Cross Country „Baja Czarne” (10-11.06.2016) – 
wyścig odbył się na terenie dawnego poligonu czołgo-
wego w Czarnem. Wspierany przez firmę Blachotra-
pez team ATV Janosik w klasyfikacji finałowej znalazł 
się na drugim miejscu.

Zawody Strongman „Górale vs Ślązacy” (21.08.2016) 
– spotkanie siłaczy organizowane przez federację 
Harlem z Inowrocławia.

„Bieg po oddech” w Zakopanem (04.09.2016) 
– pierwsze ogólnopolskie wydarzenie sportowe, 
którego organizatorem było Polskie Towarzystwo 
Walki z   Mukowiscydozą. Wśród biegaczy znalazła 
się między innymi Justyna Kowalczyk, będąca 
ambasadorem akcji. 
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Wspieranie inicjatyw sportowych i charytatywnych pozwala firmie Blachotrapez nie tylko realizować założenia społecznej 
polityki biznesu, ale i promować wartości, takie jak zdrowa i sprawiedliwa rywalizacja oraz wytrwałe dążenie do celu.

W gronie odnoszących sukcesy sportowców, objętych sponsoringiem przez firmę Blachotrapez znaleźli się z kolei:

Natalia Pacierpnik – polska kajakarka górska z Krakowskiego Klubu 
Kajakowego, uczestniczka między innymi tegorocznych Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro.

TatrySki Podhale Nowy Targ – odnosząca 
spektakularne sukcesy drużyna hokejowa, 
która w swoim dorobku ma 19-krotne 
Mistrzostwo Polski, 2 Puchary Polski oraz 
tegoroczny brązowy medal Mistrzostw 
Polski w hokeju na lodzie.

Blachotrapez AZS UJ BV Team – żeńska 
drużyna siatkówki plażowej, którą tworzą 
Sandra Szychowska i Magdalena Rapacz-
-Matras. W ubiegłym sezonie siatkarki zdo-
były m.in. 4 miejsce w Finałach Mistrzostw 
Polski w Siatkówce Plażowej.
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Po pierwsze energooszczędność: 
Nowe przepisy prawa 
budowlanego 
Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, a nieznajomość najnowszych przepisów wcale nie zwalnia nas 
z  odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Również przed rozpoczęciem budowy nowego domu warto 
uważnie prześledzić obowiązki, jakie nakłada na inwestorów nowelizacja prawa budowlanego. Szczególnie 
jeśli projekt budynku przygotowany pod koniec bieżącego roku będzie realizowany już po 1 stycznia 2017.

Pierwsze zmiany w prawie budowlanym zostały 
wprowadzone już w styczniu 2014 roku – wtedy to 
zaostrzono wymagania związane z termoizolacyjnością 
dachów i ścian budynków. Następnie w roku 2015 
i  2016 wprowadzono zmiany w przepisach regulujących 
formalności, jakich należy dopełnić przed rozpoczęciem 
budowy. Kolejnym etapem zmian, które obowiązywać 
będą od 1 stycznia 2017 roku, jest dalsze ograniczenie 
zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię 
pierwotną.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi do roku 2021 
znaczna część budynków powinna być energetycznie 
samowystarczalna. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim 
ograniczając zapotrzebowanie na energię oraz czerpanie 
jej w większym stopniu ze źródeł odnawialnych. 
Ogrzewanie domowych pomieszczeń i wody pochłania 
blisko 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. Aby 
na dłużej zatrzymać ciepło wewnątrz domu, dalszemu 
zaostrzeniu uległy wymogi techniczne nowo budowanych 
domów. Sukcesywnie obniżana maksymalna 
dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła 
wiąże się z koniecznością stosowania bardziej wydajnego 
systemu ocieplenia tak ścian, jak i dachu. Przepisom 
podlegają także elementy stolarki okienno-drzwiowej. 
Ich nieumiejętny montaż oraz niedostateczna izolacja 
to bardzo częste przyczyny powstawania mostków 
termicznych, powodujących nadmierną utratę ciepła. 
I  tak, od roku 2017 dla ścian zewnętrznych współczynnik 
przenikania ciepła nie będzie mógł przekroczyć 0,23 
W/ (m2K) (przy obecnej wartości 0,25), a w przypadku 

dachów i stropodachów graniczną wartością będzie 
0,18 W/(m2K) (obecnie 0,20).

W dłuższej perspektywie czasu zmiana przepisów niesie 
za sobą oszczędności. Zoptymalizowany bilans cieplny 
budynku spowoduje, że nie tylko koszty ogrzewania 
wnętrz będą niższe – mniej zapłacimy również za ciepłą 
wodę i za chłodzenie pomieszczeń latem. Innowacyjne 
systemy ociepleń działają bowiem na dwa sposoby – 
ograniczają przenikanie ciepła na zewnątrz, jak i jego 
przenikanie do wnętrza domu.

Antoni Luberda
Kierownik Biura Sprzedaży 
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o. 
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Nowość! Panel dachowy 
Retro Pladur Relief Wood – 
nowa odsłona minimalizmu
Aby dostarczać klientom najlepsze rozwiązania dachowe, dopasowane do potrzeb współczesnej 
architektury, Blachotrapez sukcesywnie wzbogaca portfolio produktowe. Na rynku zadebiutował właśnie 
panel dachowy Retro Pladur Relief Wood. Nowy produkt to połączenie oryginalnego wyglądu, uzyskanego 
dzięki zastosowaniu innowacyjnej powłoki naśladującej strukturę drewna, z trwałością niemieckiej stali.

Panel dachowy Retro Pladur Relief Wood gwarantuje 
zarówno doskonały efekt wizualny połaci dachowej, jak 
i łatwość i szybkość montażu. Klasyczna i prostolinijna 
forma sprawia, że panele mają uniwersalne zastosowanie. 
We współczesnej architekturze mogą pełnić dwojaką 
funkcję: pokrycia dachowego i oryginalnego wykończenia 
elewacji, w układzie poziomym i pionowym. Inwestorzy 
nawiązując do tradycji używają ich nie tylko do 
odtwarzania pierwotnego wyglądu budynków, ale 

Panel dachowy Retro Pladur Relief Wood to szereg zalet i korzyści:

atrakcyjny i oryginalny wygląd dachu, osiągnięty dzięki zastosowaniu 
powłoki Pladur Relief Wood, wiernie odwzorowującej strukturę drewna,

zwiększona odporność na warunki atmosferyczne,

niezmienny kolor przez wiele lat, dzięki ochronie przed promieniami UV,

trwałość – duża odporność na korozję, ścieranie i zarysowania 
mechaniczne,

łatwa konserwacja – w przeciwieństwie do drewna nie wymaga tylu prac 
konserwatorskich i zabezpieczających,

bezpieczeństwo na lata – 35-letnia gwarancja zapewnia komfort 
domownikom i przyszłym pokoleniom,

stal najwyższej jakości – niemiecka stal dostarczana przez lidera 
światowego rynku – hutę thyssenkrupp Steel Europe.
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również coraz częściej wybierają to pokrycie do realizacji 
nowoczesnych obiektów budowlanych. Z kolei projektanci 
doceniają prosty, surowy wygląd paneli Retro Pladur 
Relief Wood, który pozostaje w zgodzie z aktualnymi, 
minimalistycznymi trendami. 

Klienci mogą wybierać wśród dwóch typów paneli: Retro 
25 i Retro 38.
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Święta, że hej 
– Boże Narodzenie w górach
Wcale nie trzeba wybierać się za siódmą górę i siódmą rzekę, aby znaleźć miejsce idealne na 
bożonarodzeniowe świętowanie. Polskie góry, szczególnie zimą, stwarzają nieograniczone możliwości 
wypoczynku. Poznaj nasz przepis na święta aktywne, relaksujące, a także wyjątkowo apetyczne.

Białe szaleństwo

Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na zimowy 
wypoczynek w górach są wszelkiego rodzaju sporty. 
Narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboard – to bez 
wątpienia czołówka ulubionych górskich rozrywek dla 
aktywnych. Gdy zima wyjątkowo dopisze miłośnicy 
szybkiej jazdy mogą skusić się także na skuter śnieżny, 
a nawet przejażdżkę konną. Mniej wyczynową, niemniej 
doskonałą dla rodzin z dziećmi formą aktywnego 
wypoczynku w górach będą z kolei zjazdy saneczkowe 
na profesjonalnie przygotowanym torze, snowrafting, 
a  także łyżwy. Należy pamiętać, że bez względu na porę 
roku, każdy wyjazd powiązany ze sportem powinien 
zostać poprzedzony wykupieniem odpowiedniego 
ubezpieczenia.

Świąteczna beztroska

Nie można zapominać, że święta to także czas 
odpoczynku.  Podczas, gdy jedni wypoczywają 
aktywnie, inni preferują spokojniejszą formę relaksu. 
Jeśli tegoroczne  Boże Narodzenie w głównej mierze 
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planujemy spędzić na   słodkim lenistwie, idealnym 
miejscem będą kurorty górskie oraz hotele typu Spa 
& Wellness. Odprężające zabiegi, baseny z przepiękną 
panoramą, sauny fińskie, suche, parowe oraz groty solne 
– wypoczynek w takim miejscu każdego napełni dużą 
dawką energii oraz sprawi, że święta zabarwione zostaną 
nutą wakacyjnej sielanki.

Apetyt na życie

Miłośnicy kultury regionalnej mogą zdecydować się 
na  święta spędzone w iście góralskim stylu. Tradycyjnie 
zaaranżowany dom podhalański oraz typowe dla 
mieszkańców gór rozrywki, takie jak kulig czy wspólne 
kolędowanie przy akompaniamencie skrzypiec i basetli – 
oto prosty przepis na góralskie święta. Nie zapominajmy, 
że Boże Narodzenie to również przepyszna uczta, 
a   góralska Wigilia obfituje w smaki, które zaspokoją 
podniebienie nawet najbardziej wymagających smakoszy. 

Sposobów na idealne święta jest wiele, niemniej jedno 
jest pewne – decydując się na spędzenie Bożego 
Narodzenia w polskich górach bez wątpienia wrócimy 
w pełni usatysfakcjonowani, zadowoleni i wypoczęci.



Wigilia po góralsku, czyli 
świętowanie na Podhalu 
Śnieg sprawia, że każdy krajobraz nabiera uroku. Lecz decydując się na Święta w górach można spodziewać 
się nie tylko pięknych widoków. Podhalańska Wigilia obfituje bowiem tak w apetyczne regionalne specjały, 
jak i w tradycje, których z pewnością nie spotkamy w innych częściach Polski.

Podhalańskie zwyczaje świąteczne nie bez powodu 
uznać można za niezwykłe. Popularne wśród górali 
tradycje nosiły bowiem znamiona zaklęć magicznych, 
które miały sprowadzić na domowników pomyślność 
i dobrobyt. Jedną z oryginalniejszych tradycji była 
zwiastująca dostatek kąpiel z monetami. Co ciekawe 
w  niektórych rodzinach zwyczaj ten praktykowany jest do 
dziś. Interesujący był również zwyczaj podkradania drzew 
z  sąsiedniego – często pańskiego – lasu, co zwiastowało 
powodzenie w nowym roku. Podczas takich wypraw łupem 
była podłaźniczka, czyli choinka. Dawniej ścinano jedynie 
jej wierzchołek, który wieszano pod sufitem czubkiem do 
dołu. Obok znanych w całym kraju choinkowych dekoracji 
z owoców, owiniętych w sreberka orzechów i łakoci, 
tradycyjną ozdobą były światy – delikatne, trójwymiarowe 
figurki z misternie powycinanych opłatków.

Podczas wieczerzy wigilijnej pod obrus wkładano sianko. 
Dawniej do świątecznych potraw należały między 
innymi moskole (pieczone placki z mąki i ugotowanych 

ziemniaków), bukty (kopytka ziemniaczane), kłóta 
(kapusta z ziemniakami), kluski z miodem i makiem, 
kołatanka (kasza jęczmienna z brukwią i miodem) 
czy barszcz z kwaszonych buraków z fasolą. Opłatek 
na  Podhalu tradycyjnie spożywano z odrobiną miodu.

Podobnie jak w pozostałych częściach Polski pierwszy 
dzień świąt to czas spędzany w domowym zaciszu 
z   rodziną. Tradycją typową dla drugiego dnia było 
święcenie owsa oraz obsypywanie nim bliskich, 
przyjaciół i sąsiadów, co symbolizowało życzenia 
pomyślności i  zdrowia. Świąteczny czas niejednokrotnie 
umilały występy kolędników, których śpiew niósł się 
po okolicznych wioskach aż do święta Trzech Króli. 
Podobnym zwyczajem są także praktykowane do dziś 
„podłazy”, które kiedyś oznaczały nic innego, jak zaloty 
młodych kawalerów. Obecnie zwyczaj ten wygląda 
nieco inaczej – podłaźnicy chodzą od domu do domu 
odwiedzając młode panny. 
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Dziękujemy wszystkim za nadesłane odpowiedzi 
do konkursu z poprzedniego wydania kwartalnika 
i  serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

1.	 Pani	Karolina	Kuźmicka
2.	 Pan	Tomasz	Kossowski

* Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

W czasie Świąt niezwykle ważna jest rodzinna atmosfera. 
Dlatego tym razem chcielibyśmy zaprosić do wspólnej 
zabawy zarówno rodziców, jak i dzieci. Zadaniem 
rodziców jest wykonanie zdjęcia pokazującego, jak 
przystroili i oświetlili swój dom na święta. Autor najbardziej 
pomysłowej propozycji otrzyma aparat fotograficzny. 
Z kolei najmłodsi konkursowicze, którzy prześlą do nas 
własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, będącą 
odpowiedzią na pytanie „Którędy wchodzi do domu 
Mikołaj z prezentami?” mają szansę wygrać zestaw 
klocków Lego.

Konkurs rodzinny 
–  dla dużych i małych!

Zdjęcia oraz prace plastyczne prosimy przesyłać listownie 
na adres: Blachotrapez Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 49a, 
34-700 Rabka Zdrój lub w formie elektronicznej (mail + 
zdjęcie): konkurs@blachotrapez.eu.

Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy!
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