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gramy razem - blachotrapez oficjalnym 
Partnerem Piłkarskiej reprezentacji 
Polski
Od połowy lutego firma Blachotrapez gra pierwsze skrzypce 
w dziedzinie sponsoringu sportowego. Tytuł Oficjalnego 
Partnera Piłkarskiej Reprezentacji Polski zobowiązuje, dlatego 
też podpowiadamy, o czym powinien wiedzieć każdy kibic 
przed rozpoczęciem kolejnego etapu eliminacji do piłkarskich 
Mistrzostw Świata 2018.

thyssenkrupp – kreacja na miarę 
przyszłości
Dziś thyssenkrupp to blisko 500 spółek oraz 180 różnych 
marek. Jak kreowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala 
umacniać pozycję lidera na rynku?  

Z drugiej linii

W śWiecie innoWacji

rafał Michalski
Prezes Zarządu
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Wiosną nie tylko przyroda zakwita na nowo. Lada 
dzień rozpocznie się bowiem najgorętszy sezon dla 
branży dekarskiej. Zanim to jednak nastąpi, zapraszam 
Państwa do lektury najnowszego numeru, w którym 
znaleźć można wiele treści tak praktycznych, jak 
i inspirujących.

Przede wszystkim mam przyjemność przekazać 
najważniejszą wiadomość ostatnich tygodni, jaką jest 
uzyskanie przez firmę Blachotrapez tytułu „Oficjalnego 
Partnera Reprezentacji Polski”. Jesteśmy dumni 
z tego, że od dziś możemy wspierać naszych piłkarzy 
podczas eliminacji oraz w trakcie Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 2018, gdyż jestem pewien, że polska 
drużyna wywalczy sobie udział w tym spektakularnym 
wydarzeniu. Sport od zawsze był i jest dla nas niezwykle 
ważny, ponieważ nie tylko dostarcza pozytywnych 
emocji, ale i pozwala budować wspólnotę. Dlatego też 
dołączenie do grona sponsorów Reprezentacji Polski 
to dla nas szansa, by zarówno wzmocnić naszą firmę 
od wewnątrz, jak i utrwalić wysoką pozycję naszej 
marki na rynku.

Nowy rok skłonił nas także do poszerzenia 
horyzontów i rozbudowania kwartalnika o dodatkowe 
treści. Przede wszystkim chcemy, aby lepiej poznali 
Państwo naszą firmę, poprzez zgłębienie jej historii 
(wywiad z założycielem Janem Luberdą, s. 12), jak 
również odkrycie współczesnych obszarów rozwoju 
(wywiad z Dyrektor Szkoły Zawodowej w Białymstoku, 
w  której Blachotrapez wspiera klasę dekarską s. 18). 
Aby urozmaicić treść niniejszego numeru nasyciliśmy 
go również garścią ciekawostek ze świata nauki. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury oraz tego, 
by  nadchodzący sezon był pełen nowych wyzwań 
oraz zaliczał się do najbardziej owocnych w karierze.

Słowo wstępu
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co noWego?

Wykute na  blachę

Fachowcy za młodu: klasy patronackie 
kluczem do kariery
Jak rozpoczyna się kariera dekarza? Gdzie można uczyć 
się fachu, nie przerywając ścieżki edukacji? O atutach 
łączenia doświadczenia zawodowego ze szkolnictwem 
średnim opowiada Izabela Popławska, Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 
w  Białymstoku z klasą patronacką Blachotrapez. 

Wywiad z janem luberdą, założycielem 
i właścicielem firmy blachotrapez
Firma widziana oczami zarządzających nią osób zawsze jawi 
się w zupełnie innym świetle. Jakie jest źródło sukcesu firmy 
Blachotrapez? Które momenty można uznać za najbardziej 
przełomowe? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela 
założyciel, pan Jan Luberda.
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Świat dachów

Konkursy

Dachowe ABC

Co nowego?

Podniebna oaza zieleni, czyli ogród 
na  dachu

Przyjemnie jest wypoczywać w otoczeniu zieleni, 
jednak rozległy, przydomowy ogród to luksus, na 
który nie każdy może sobie pozwolić. W dużych 
miastach trudno o wolne grunty – prywatni 
inwestorzy posiadają zwykle niewielkie tereny do 
zagospodarowania. Na szczęście istnieje remedium 
na niedostatki zieleni wokół domu, a jest nim… 
stworzenie ogrodu na dachu.

krzyżówka

Kto czyta nie błądzi? Znajdź w kwartalniku 
odpowiedzi na wszystkie pytania i wygraj bilety 
na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w  Piłce 
Nożnej 2018, podczas którego Reprezentacja Polski 
zmierzy się z drużyną z Kazachstanu.

na co zwrócić uwagę budując altanę 
w  ogrodzie?

Altana to doskonałe miejsce na wypoczynek 
i  relaks. Jak ją zbudować radzi ekspert, Antoni 
Luberda.

W gronie najlepszych – bal 
dystrybutora 2017

Nagrody dla 49 najlepszych dystrybutorów 
w kraju, szampańska zabawa oraz  wiele atrakcji 
czekało na uczestników pierwszego w historii 
firmy Blachotrapez Balu Dystrybutora.

Fachowcy chcą się szkolić, zależy im 
na  poszerzaniu praktycznej wiedzy

O tym, jak istotne jest stałe poszerzanie 
kompetencji w pracy dekarza opowiada Piotr 
Maciaszek, Specjalista ds. Szkoleń Technicznych.
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thyssenkrupp - kreacja 
na miarę przyszłości
Dla najnowocześniejszych przedsiębiorstw tytuł lidera 
innowacji oznacza nie tylko zaspokajanie stale rosnących 
potrzeb odbiorców, lecz jest również zobowiązaniem 
do wkroczenia na wyższy poziom – kreowania wciąż 
nowych potrzeb. Wdrażanie wyników pionierskich 
badań naukowych do świata praktycznych rozwiązań 
oraz eksplorowanie zupełnie nowych obszarów rozwoju 
sprawia, że każdego dnia thyssenkrupp umacnia swą 
wysoką pozycję wśród najważniejszych przedstawicieli 
branży przemysłowej na świecie.

W śWiecie innoWacji

Na kanwie blisko dwustuletniej tradycji marka thyssenkrupp buduje 
wspólną, stabilną przyszłość. Dzięki skoordynowaniu od 2016  roku 
działalności 500 spółek i 100 różnych marek pod wspólnym  szyldem 
oraz wprowadzeniu nowego znaku firmowego, z większą skutecznością 
może umacniać swą pozycję lidera wśród producentów stali. 

światowy punkt widzenia

thyssenkrupp to przede wszystkim partner globalny, który zapewnia 
obsługę na globalnym poziomie. O skali sukcesu, do którego 
doprowadziło połączenie w 1999 roku dwóch wielkich koncernów 
- Thyssen oraz Krupp - najlepiej świadczą fakty – ponad 150.000 
pracowników w aż 77 krajach świata, rozbudowana sieć współpracy 
z naukowcami i inżynierami, liczne wyspecjalizowane, nieakademickie 
placówki badawcze. Dzięki stałemu inwestowaniu w rozwój 
technologiczny oraz poszerzeniu kompetencji zawodowych kadry, 
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thyssenkrupp na  przestrzeni minionych lat awansował do rangi 
kluczowych graczy w branży metalowej na świecie. Szeroko zakrojone 
plany inwestycyjne oraz stały rozwój pozwalają sądzić, że wraz ze 
zmianą wizerunku marki zwiększy się jej rozpoznawalność, a potencjał 
znacznie wzrośnie.

Solidne fundamenty

W myśl idei „ewolucja zamiast rewolucji” firma thyssenkrupp zamierza 
kontynuować działania będące fundamentem jej obecnego sukcesu. 
Poszanowanie dla tradycji odgrywa równie istotną rolę, co dążenie 
do  stałego unowocześniania, udoskonalania i odkrywania. Kluczem do 
zrozumienia nowej polityki firmy jest hasło przewodnie: „engineering. 
tomorrow. together” – przekaz prosty, klarowny i zarazem nasycony 
znaczeniem. Po  pierwsze zwraca uwagę na precyzję i zaawansowaną 
technologię. Po drugie, zawiera w  sobie chęć stałego dążenia do 

kreowania, innowacji i  pionierskich rozwiązań.  Po trzecie – kładzie 
nacisk na wspólne działanie, łącząc kompetencje i ambicje wszystkich 
pracowników i kontrahentów, co pozwala budować sukces na 
stabilnym fundamencie.

Marka ze stali 

Jednym z najważniejszych ogniw koncernu jest spółka thyssenkrupp 
Steel Europe AG, należąca do grona czołowych producentów stali 
na świecie. Jej siedziba znajduje się w Duisburgu (Niemcy) i jest 
największym zintegrowanym zakładem hutniczym w Europie. To 
właśnie stamtąd pochodzą powlekane organicznie blachy płaskie, 
z  których wytwarzane są pokrycia dachowe firmy Blachotrapez. 
Warto wspomnieć, że Blachotrapez to certyfikowany i jedyny 
na  polskim rynku dystrybutor sprowadzający na  zasadzie wyłączności 
wiele produktów thyssenkrupp Steel Europe AG.



antoni luberda
Ekspert firmy Blachotrapez
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Wiosną spędzasz dużo czasu z rodziną na świeżym 
powietrzu, często organizujesz grilla dla znajomych? Może 
czas wybudować altanę. To nie tylko ozdoba ogrodu, ale 
również doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu. jej dużą 
zaletą jest wielofunkcyjność: może być letnią jadalnią, 
miejscem towarzyskich spotkań i kryjówką przed wiatrem 
i słońcem. nasz ekspert podpowiada, na co zwrócić uwagę 
podczas jej budowy.

rewolucja na dachu, czyli solarne dachówki tesli
Firma Tesla (której nazwa pochodzi od nazwiska Nikoli Tesli 

– legendarnego odkrywcy i inżyniera) znana z samochodów 

elektrycznych, zaprezentowała niedawno dach, który może zasilić 

cały dom. Fotowoltaiczne ogniwa umieszczone są  w  dachówkach, 

dzięki czemu nie ma konieczności montowania dodatkowych instalacji 

i widocznych paneli, które ingerują w wygląd budynku. Każdy segment 

solarnego dachu Tesli składa się z trzech warstw: wzmacnianego 

szkła ochronnego, specjalnej powłoki i właściwego ogniwa 

fotowoltaicznego. Jak zapewnia producent wytrzymałość produktu 

będzie większa niż przy zastosowaniu klasycznych materiałów 

–  dachówki mają być odporne na  skrajne warunki pogodowe, 

w tym silny grad. Ponadto Tesla gwarantuje, że panele stanowią 

lepszą izolację niż tradycyjne pokrycie dachowe, natomiast, co  jest 

plusem, nie odróżniają się od niego wyglądem. Całość prezentuje się 

wyjątkowo estetycznie i minimalistycznie.

C i e k A w o s t k A

DachoWe aBc

Na co zwrócić uwagę 
budując altanę 
w ogrodzie?

lepiej kupić czy budować?

Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty centrum 
ogrodniczego. Solidny drewniany pawilon można nabyć w granicach 
od  1,3 tys. do 5 tys. zł. Jeśli jednak lubisz majsterkować możesz 
rozważyć samodzielne zbudowanie altany. W składach budowlanych 
znajdziesz drewno dowolnego rodzaju, a nawet gotowe elementy, 
np. kratownice, z których można wykonać ściany. Pamiętaj jednak 
o porządnym projekcie, który zagwarantuje, że konstrukcja będzie 
stabilna i solidna. Chociaż samodzielnie zbudowana altana niekoniecznie 
musi okazać się tańsza, to na pewno dużą zaletą będzie możliwość 
lepszego dopasowania jej wymiarów i charakteru do otoczenia. 
Warto mieć na uwadze, że altany i wiaty w przydomowych ogrodach 
możemy budować bez zgłoszenia, o ile powierzchnia zabudowy nie 
przekroczy 25 m2. Jednak takich obiektów nie może być więcej niż 
dwa na  500  m2.  

nie zapomnij o fundamencie

Nawet gotowa altana musi być stabilna i solidnie przymocowana 
do  podłoża, tak by była odporna na wichury. Dlatego też najlepiej 
osadzić konstrukcję na betonowym fundamencie i przytwierdzić 
ją do  niego za pomocą stalowych kotew. Pod ogrodowe pawilony 
wystarczą fundamenty punktowe, na nich powinny oprzeć się 
wszystkie pionowe słupy konstrukcji. Wystarczy, że w wyznaczonych 
miejscach wykopiesz dołki o głębokości 60-80 cm i szerokości 
trzykrotnie większej od grubości słupa. Dno należy zasypać gruzem 
i zalać mieszanką betonową o konsystencji plastycznej (1 część 
cementu, 7 części kruszywa – drobnego żwiru i  piasku, woda). Zanim 

masa stężeje, umieść w niej stalowe kotwy, do  których później 
zamocujesz słupy.

jaki dach sprawdzi się na altanie?

Altana lub wiata to obiekty o lekkiej konstrukcji, dlatego też pokrycie 
dachu również nie powinno zbyt wiele ważyć. Dobrze prezentuje się 
dach kryty gontem lub wiórem osikowym – zachodzące na siebie 
deseczki są przybijane gwoździami do deskowania dachu. Popularna 
jest także strzecha. Pamiętajmy jednak, że te materiały są drogie 
i wymagają dużych nakładów pracy. Natomiast świetnie sprawdzi 
się pokrycie wykonane z blachy, np. gont blaszany Janosik, który 
doskonale naśladuje strukturę drewna.



Z POJEDYNCZYM PAKIETEM SZYBOW
YM

 



Piotr Maciaszek
Specjalista ds. Szkoleń Technicznych
w Centrum Szkoleniowym Blachotrapez
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Wywiad z Piotrem Maciaszkiem, Specjalistą ds. Szkoleń 
Technicznych w centrum Szkoleniowym Blachotrapez.

Fachowcy chcą 
się szkolić, zależy 
im na poszerzaniu 
praktycznej wiedzy 

DachoWe aBc

1. W jaki sposób narodził się pomysł stworzenia centrum 
Szkoleniowego blachotrapez?

Piotr Maciaszek: Otrzymywaliśmy od dekarzy bardzo dużą ilość 
zapytań związanych z trudnością montażu pokryć dachowych. 
Zastanawialiśmy się, jak ułatwić im pracę i pomóc w doskonaleniu 
fachu, wówczas narodziła się koncepcja Centrum Szkoleniowego. 
Uznaliśmy, że organizacja szkoleń i bezpośredni kontakt z fachowcami 
to najlepszy sposób na poszerzanie praktycznej wiedzy wykonawczej, 
którą mogą wykorzystywać w codziennej pracy.

2. co jest największym wyzwaniem podczas prowadzenia tego typu 
szkoleń?

P.M.: Myślę, że oprócz samego szkolenia technicznego, także 
zainteresowanie w równym stopniu uczestników. To dosyć duże 
wyzwanie, ponieważ prowadząc zajęcia trzeba się starać skupić 
uwagę wszystkich, a nie jest to proste, gdyż są dekarze dopiero 
początkujący i tacy, którzy są zaawansowani w sztuce dekarskiej. 
Oprócz stacjonarnego Centrum Szkoleniowego prowadzę także 
szkolenia wyjazdowe na terenie całej Polski i za granicą. To jest dość 
trudne logistycznie. 

3. jakie największe korzyści daje firmie własne centrum 
Szkoleniowe?

P.M.: Korzyści jest wiele i to dla obu stron. Po pierwsze dekarze 
zgłaszając się do nas na szkolenie mogą poszerzyć swoją techniczną 
i praktyczną wiedzę z zakresu montażu produktów Blachotrapezu, 
a  także dowiedzieć się, jak wystrzegać się błędów wykonawczych. 
Z  kolei dla nas jako firmy jest to swego rodzaju promocja.  Odpowiednio 
przeszkoleni dekarze będą profesjonalnie montować nasze produkty, 
budując doskonałe, trwałe dachy. I właśnie o ten efekt końcowy 
nam chodzi, to jest najlepsza wizytówka dla firmy i  jej produktów. 

Dzięki temu możemy liczyć, że trafią one do jeszcze większej liczby 
zainteresowanych.

4. czy zdarza się, że dekarze wracają na szkolenia? 

P.M.: Oczywiście. Fachowcy wracają na szkolenia, bo wiedzą, że 
tu mogą zdobyć praktyczną wiedzę, która przyda im się na dachu. 
Jedno szkolenie nie wystarczy, aby dekarz mógł poznać wszystkie 
zagadnienia techniczne związane z pokryciami dachowymi. Jako 
prowadzący kurs staram się wszystko jak najdokładniej pokazać 
i wytłumaczyć, a to wymaga odpowiedniej ilości czasu. Pośpiech 
w pracy dekarza jest niewskazany. Naszym celem jest precyzyjne 
i  perfekcyjne wykonawstwo.

5. na szkolenia z montażu jakich produktów będą Państwo kładli 
nacisk w tym roku?

P.M.: Podczas tegorocznych szkoleń zajmiemy się głównie aspektami 
związanymi z montażem Panelu Retro, ten typ pokrycia jest coraz 
bardziej popularny, zwłaszcza w nowoczesnym budownictwie. Nadal 
będziemy poszerzać wiedzę, jeśli chodzi o montaż gontu blaszanego 
Janosik. Ponadto poruszymy kwestie związane z wykonywaniem 
okuć okien i kominów, a także krycia na rąbek stojący. 

6. Przeszkolił Pan już setki dekarzy, jakie są najczęściej popełniane 
błędy wykonawcze podczas montowania pokrycia? 

P.M.: Z moich obserwacji wynika, że jednym z najczęstszych błędów 
podczas montażu jest nieumiejętne stosowanie narzędzi. Może 
to  skutkować uszkodzeniem materiału pokryciowego i spowodować, 
że nie będzie on właściwie spełniał swoich funkcji i optymalnie chronił 
dachu. Fachowcy mają też problem z wykończeniami okuć dachowych 
(tzw. obróbkami blacharskimi), jak kominy, okna, lukarny czy wole oka. 
Te miejsca są problematyczne i nastręczają wiele trudności w obórce. 
Aby wystrzec się błędów trzeba oczywiście znać zasady montażu, 
ale równie ważna jest staranność i precyzja podczas wykonywania 
prac. Zdarza się również, że dekarze nie znają materiału wsadowego 
i jego specyfiki. Wiedząc o tym, wszystkie te zagadnienia staram się 
szczegółowo omawiać i pokazywać właściwe wykonanie. 

innowacyjne materiały budowlane
Współczesna inżynieria nie zna granic, a naukowcy prześcigają 

się w wynajdywaniu coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Do 

najważniejszych odkryć ostatnich lat należy m.in. płynny granit, 

stanowiący zamiennik dla tradycyjnego cementu. Wrażenie robi 

również elastyczny beton, chroniący ściany przed pękaniem. 

Absolutnym hitem jest opracowana w Korei Południowej powłoka, 

która sama naprawia beton. Składa się z mikro kapsułek, które pod 

wpływem energii słonecznej pękają i wypełniają szczeliny w ścianach.

C i e k A w o s t k A
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Firma Blachotrapez od dawna wspiera sport i polskich 
sportowców, doceniając ich zaangażowanie, siłę 
walki i energię w dążeniu do celu. W połowie lutego 
do  siatkówki, hokeju na lodzie, rajdów terenowych i wielu 
innych wspieranych dyscyplin dołączyła ta  najsłynniejsza 
–  piłka  nożna. na mocy podpisanego w siedzibie Polskiego 
Związku Piłki nożnej kontraktu, firma Blachotrapez  
uzyskała tytuł „oficjalnego Partnera Reprezentacji Polski”.

Z DRugiej linii

Gramy razem 
- Blachotrapez 
Oficjalnym 
Partnerem Piłkarskiej 
Reprezentacji Polski 

Umowa będzie obowiązywała przez dwa lata – do 31 lipca 2018 
roku, co oznacza, że Blachotrapez będzie towarzyszył piłkarzom 
drużyny narodowej do końca eliminacji mistrzostw świata oraz 
–  w przypadku awansu – na czas turnieju finałowego w Rosji. 
Ponadto Blachotrapez został partnerem portalu LaczyNasPilka.pl, 
który aktywizuje i  angażuje środowisko piłkarskie i kibiców oddanych 
swoim ulubionym drużynom. Firma już od jakiegoś czasu rozważała 
możliwość współpracy z  Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Prezes blachotrapezu, rafał Michalski mówi: 

Wspieranie naszej drużyny narodowej w czasie eliminacji do mistrzostw 
świata to powód do dumy. Jesteśmy polską, rodzinną firmą, która 
stawia na jakość i  stały rozwój, czyli te same wartości, którymi kieruje 
się Reprezentacja Polski dążąc do celu. Kiedy zapytaliśmy naszych 
pracowników i partnerów o ich pasje, w większości wymienili piłkę nożną. 
Tym bardziej ważny jest dla nas sponsoring drużyny narodowej, bo dzięki 
temu budujemy wspólnotę, jednoczymy się w kibicowaniu i przeżywaniu 
pozytywnych emocji. Jesteśmy przekonani, że  dołączając do grona 
sponsorów Reprezentacji Polski, przeżyjemy wiele pięknych chwil, które 
dzięki naszemu wsparciu będziemy mogli również oglądać na portalu 
LaczyNasPilka. pl.

Potwierdza to Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPn:

Blachotrapez to kolejna polska firma, która postawiła na sport 
i  postanowiła związać się z najważniejszą drużyną dla każdego Polaka, 
czyli reprezentacją Polski. Cieszymy się, że coraz więcej firm w naszym 
kraju dostrzega wartość sponsoringu sportowego i chce inwestować 
w piłkę nożną. Jako Polski Związek Piłki Nożnej robimy wszystko, aby 
budować pozytywny wizerunek tej dyscypliny, co jak widać przynosi 
wymierne efekty. Co więcej, ważne jest dla nas również to, że możemy 

zaoferować potencjalnym partnerom coraz więcej produktów o wysokiej 
jakości –  jak na przykład portal ŁączyNasPiłka.pl, którego Blachotrapez 
został także partnerem. Platforma ta okazała się wielkim sukcesem, 
dlatego też generuje coraz większe zainteresowanie potencjalnych 
sponsorów. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w reprezentację oraz 
portal okaże się trafioną decyzją, a współpraca przyniesie same wymierne 
korzyści obu stronom. 

W ramach umowy Blachotrapez otrzymał prawo do posługiwania 
się tytułem „Oficjalnego Partnera Piłkarskiej Reprezentacji Polski” 
i do  wykorzystywania we własnej działalności marketingowej 
oficjalnego logotypu Reprezentacji Polski. Logo firmy pojawi 
się również na reklamach podczas meczów drużyny narodowej 
rozgrywanych w Polsce, a także na tablicach sponsorskich w czasie 
konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN, jak również 
zaproszeniach, biletach oraz programach meczowych. 

razem z nami kibicujcie drużynie narodowej i śledźcie najlepsze 
piłkarskie emocje na portalu www.laczynaspilka.pl 
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Piłkarskim debiutem Polaków był mecz z Węgrami, który odbył 
się 20 kwietnia 1923. Datę tą uznaje się również za moment 
przystąpienia do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. 
Spotkanie w Budapeszcie zakończyło się niestety zwycięstwem 
gospodarzy, niemniej zadecydowała o nim tylko jedna 
bramka. Po blisko stu latach polska reprezentacja radzi sobie 
znacznie lepiej. Świadczy o tym chociażby niedawny ranking 
FIFA, w którym Polska sukcesywnie pnie się do góry. Nie 
bez znaczenia pozostaje też wysoka renoma polskich graczy 
na  arenie międzynarodowej. Robert Lewandowski już nie tylko 
jest jednym z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej, 
ale i rekordzistą wpisanym do Księgi Guinessa. 22 września 
2015, w  czasie zaledwie jednego meczu (Bayern Monachium 
vs VfL  Wolfsburg) pobił on aż 4 rekordy, z czego najbardziej 
spektakularnym wyczynem jest 5  bramek zdobytych w czasie 
zaledwie 8.59 min. 

W trwających eliminacjach do XXI Mistrzostw Świata, które 
odbędą się w 2018 roku w Rosji, Polska znalazła się w  grupie 
E, gdzie obecnie zajmuje najwyższą lokatę z wynikiem 
10  punktów. Nasi piłkarze wciąż muszą zmierzyć się na boisku 
z Czarnogórą, Rumunią, Danią, Kazachstanem i Armenią, aby 
ustanowić swoją ostateczną pozycję w  tabeli. Pocieszający jest 
fakt, że zgodnie z rankingiem FIFA najlepszym z naszych rywali 
jest drużyna z Rumunii, sklasyfikowana na miejscu  40. Biorąc 
pod uwagę statystyki można uznać, że  udział w najbliższych 
światowych mistrzostwach piłkarskich mamy gwarantowany.

Polska drużyna piłkarska z roku na rok zajmuje coraz 
lepszą lokatę w światowej klasyfikacji. W najnowszym 
rankingu FiFa nasza kadra uplasowała się aż na 14. 
miejscu, zdobywając tym samym najwyższą pozycję 
w historii. jak polska reprezentacja rozpoczynała 
swoją karierę na arenie międzynarodowej?

Z DRugiej linii

Piłkarskie 
kadrowanie, czyli 
reprezentacja Polski 
w pigułce 

C i e k A w o s t k A

C i e k A w o s t k A

Stadion w chmurach
Najwyżej położony stadion piłkarski na świecie znajduje się w La Paz 

w Boliwii. Estadio Hernando Siles zlokalizowany jest na wysokości 

3  637 m n.p.m. Piłkarskie rozgrywki toczą się tam zatem na poziomie 

o ponad 1000 metrów wyższym niż szczyt Rysy. Zbudowany w 1931 

roku obiekt mieści aż 42.000 kibiców, niemniej niestety nieczęsto 

odbywają się na nim decydujące starcia. Wszystko dlatego, że w  2007 

roku FIFA wprowadziła zakaz rozgrywania oficjalnych meczów 

międzynarodowych na wysokości większej niż 2 500 m n.p.m.

tajemniczy rekordzista
Urodzony w 1916 na Śląsku pod nazwiskiem Pradella przyszły 

polski rekordzista piłkarski zasłynął przede wszystkim niebywałą 

skutecznością podczas większości rozegranych spotkań. Ernest 

Wilimowski jako pierwszy w historii ekstraklasy zdobył w jednym 

meczu 7, 8, 9 i 10 goli, dzięki czemu aż czterokrotnie był mistrzem 

Polski. Ponadto aż do dziś, już od 77 lat nikt nie pobił jego 

dziesięciobramkowego rekordu. W całej karierze strzelił łącznie 1175 

goli i to aż dla trzech reprezentacji Polski, Śląska i Niemiec.
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Kadra Reprezentacji Polski

•  Łukasz Fabiański

•  Wojciech Szczęsny

•  Jakub Błaszczykowski

•  Jacek Góralski

•  Tomasz Jodłowiec

•  Karol Linetty

•  Sławomir Peszko

•  Piotr Zieliński
•  Bartosz Bereszyński

•  Kamil Glik

•  Igor Lewczuk

•  Łukasz Piszczek

•  Maciej Sadlok •  Robert Lewandowski

•  Łukasz Teodorczyk

•  Łukasz Skorupski •  Damian Dąbrowski

•  Kamil Grosicki

•  Grzegorz Krychowiak

•  Krzysztof Mączyński

•   Paweł Wszołek•  Thiago Cionek

•   Artur Jędrzejczyk

•  Michał Pazdan

•  Maciej Rybus

•  Arkdaiusz Milik

•  Kamil Wilczek

bramkarze: Pomocnicy:

obrońcy:

napastnicy:

Trener: adam nawałka

26.03.2017

10.06.2017

01.09.2017

04.09.2017

05.10.2017

08.10.2017

Czarnogóra  vs  Polska 

Polska  vs  Rumunia 

Dania  vs  Polska 

Polska  vs  Kazachstan 

Armenia  vs  Polska 

Polska  vs  Czarnogóra 

20:45

20:45 

20:45

18:00

18:00

18:00

Mecze grupowe Reprezentacji Polski



jan luberda
Założyciel i Właściciel firmy
BLACHOTRAPEZ Sp. z o. o.

Wywiad z janem luberdą, założycielem i właścicielem 
firmy Blachotrapez.

co noWego?

Blachotrapez to taki
mój bank energii

1. Zaczęło się od małego zakładu, który zajmował się montażem 
pokryć dachowych, rynien i obróbkami, wykonywanymi we własnym 
warsztacie. dziś blachotrapez to jeden z  liderów branży na polskim 
rynku, za którym stoi 40-letnie doświadczenie. jak wyglądały 
początki firmy? co skłoniło Pana do zajęcia się  dekarstwem?

jan luberda, właściciel firmy Blachotrapez:  Moja przygoda z dachami 
zaczęła się w 1965 roku. Byłem 20-letnim absolwentem szkoły 
zawodowej i technikum mechanicznego, a po zdanej maturze musiałem 
odpracować staż pracy na stanowisku instruktora na szkolnych 
warsztatach mechanicznych. Miałem pewny zawód i możliwość 
stabilnej pracy. Kogo jednak nie ciągnie, żeby zarobić więcej dutków? 
W tym czasie mój wujek, który prowadził zakład dekarski, zaoferował 
mi pracę za znacznie lepsze pieniądze. Pomyślałem więc, że spróbuję 
i  tak się zaczęła moja przygoda z dachami. 

Po trzech latach intensywnej praktyki dekarskiej u wujka, wiedziałem 
więcej niż niejeden inżynier po studiach. Pracowałem z najlepszymi, 
podpatrywałem mistrzów dekarstwa i pytałem o wszystko. Każda 
porada i wskazówka była cenna, każdy błąd omawiany i od razu 
naprawiany, poszukiwało się lepszych rozwiązań, rodziły się pomysły 
i nowe patenty. Poczułem, że  kocham tę pracę i chcę związać swoją 
przyszłość z dekarstwem. Niełatwo było rozstać się z wujkiem i  przejść 
na własny biznes, ale odważnie podjąłem ryzyko. Mając już w miarę 
dobrze wyposażony zakład, praktycznie wszystkie urządzenia zrobiłem 
sam, z niewielką tylko pomocą ucznia. Wykonywałem kompleksowo 
całe dachy  - krycie blachą i  wszystkie obróbki, rynny itp. Miałem tak 
dużo zleceń, że na więźby dachowe już nie było czasu. Zatrudniałem 
wtedy 8 osób, a dzięki naszej fachowej, ciężkiej pracy, sukcesy 
same przychodziły. Ludzie nas polecali jedni drugim, bo  porządna 
i solidna firma zawsze będzie mieć klientów. Pracowaliśmy ciężko od 
świtu do nocy i z czasem firma zaczęła się rozrastać – w  Ponicach 
powstał mały zakład produkcyjny. Cieszyło mnie bardzo, że mogę 
zapewnić stałą pracę ludziom z mojej okolicy. Szacunek i ufność, jakie 
widziałem w  oczach pracowników, motywowały. Wiedziałem, że 
mogę liczyć na ich pomoc i wsparcie, że  nie traktują oni firmy tylko 
jako comiesięcznego źródła pensji za  pracę, ale że jest dla nich czymś 

więcej, że chcą razem ze mną stworzyć coś wielkiego i gotowi są 
ciężko pracować i walczyć o  sukces. 

W tym wszystkim wspierała i pomagała mi moja milcząca, ale 
kochająca żona. Dziś mam 72 lata i wiem, co to bieda. Mając 25 lat 
wziąłem ślub z moją obecną żoną, od razu dostałem szkołę życia. 
Musiałem opuścić dom rodzinny, chociaż pomagałem go budować 
i  miałem tam swój pokój, ale tylko za kawalera. Rodzice zarządzili, 
że dom jest dla córek, a synowie powinni sami o siebie zadbać. 
Więc z obecną żoną wynajęliśmy mieszkanie w prywatnym domu. 
Jedno pomieszczenie 22 m2 bez wody i  kanalizacji, jedyne media 
to  prąd i myszy pod drewnianą podłogą. Tam się urodziły dwie córki. 
Po  niespełna pięciu latach przeprowadziłem się już do  nowego domu 
w połowie wykończonego, ale własnego. To był właśnie przełom 
w  moim życiu.

2. czy obecna pozycja firmy to efekt konsekwentnie realizowanej 
strategii, czy może przełomowej decyzji?

j.l.: Myślę, że jedno i drugie. Odkąd stworzyłem Blachotrapez, 
wiedziałem jedno – musi to być najlepsza firma w swojej branży. 
Strategią, którą sobie obrałem na początku było nieustanne 
doskonalenie produktów.  Wszystko musiało być wykonane absolutnie 
perfekcyjnie i codziennie zadawałem sobie pytanie: co zrobić, aby 
było jeszcze lepsze? Najbardziej wytrzymałe, najlepsze, najtrwalsze, 
najładniejsze.

3. historia głosi, że to dzięki góralskiej wytrwałości i samozaparciu 
udało się Panu osiągnąć tak duży sukces i  przeistoczyć mały 
zakład w dużą firmę, która ma również swoje odziały w europie. 
czy niepowodzenia Pana zniechęcały, czy raczej wzmacniały 
i  sprawiały, że jeszcze wytrwalej dążył Pan do celu?

j.l.: Tradycja góralska zobowiązuje. Z dziada pradziada kultywowało 
się u mnie w rodzinie pracowitość, wytrwałość i  pełne zaangażowanie 
w to, co się robi. Nie było lekko, nie dostałem od życia prezentów 
na złotej tacy. Nieraz człowiek miał dosyć, a problemy przygniatały 
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i  zdawały się nie mieć końca. Ale miałem w sobie potężną zawziętość 
i upór, wierzyłem, że to co robię ma sens. I że warto dążyć do 
celu za wszelką cenę, a solidna, fachowa i uczciwa praca zostanie 
doceniona. Wszystko to ukształtowało mój charakter – twardy jak 
skała i odporny na  przeciwności losu. Zahartowany w bojach tak, jak 
hartuje się stal w hucie. Takie też są dachy, które robimy. I nie chcę 
słyszeć o żadnych innych! Nie ma mojej zgody na bylejakość, podróby 
i  zejście z ceny kosztem jakości! 

4. czy jakieś zdarzenie z tego okresu szczególnie utkwiło Panu 
w  pamięci?

j.l.: Jeśli mówić o rozwoju firmy w latach 1970-1990, to uzależniona 
była po części od sytuacji politycznej w kraju. Bardzo dobrze 
wspominam rządy Edwarda Gierka, który dał zielone światło 
dla rzemiosła i  to  bardzo wówczas pomogło w rozwoju firmy. 
Potem przyszły cięższe czasy, stan wojenny, niepewność i strach 
w  społeczeństwie. Blachy stały się towarem reglamentowanym, byłem 
nawet bliski odsiadki za rzekomy handel blachą, ale koniec końców 
jakoś się wybroniłem przed pójściem za kratki. Za  prezydentury 
Lecha Wałęsy rozwinąłem skrzydła i rozpocząłem kolejną fazę 
w  rozwoju w produkcji pokryć dachowych. Pierwszą blachodachówkę 
sprowadziłem z  Finlandii w  1990 roku pod nazwą „Diament”. Można 
powiedzieć, że rzeczywiście był to prawdziwy „diament Podhala” 
w  tamtym okresie i wreszcie lżej zarobione pieniądze. Trzeba było 
jednak ciągle o coś walczyć, gdyż brakowało materiału w  całej 
Europie, wszędzie jakieś zakazy, prikazy, cła i  diametralne zmiany 
przepisów z  dnia na dzień – a  ty przedsiębiorco non stop pod górkę! 
I tak krok po kroku, pracą i  wytrwałością budowałem dzisiejszą  
pozycję firmy.

5. jaki Pana zdaniem był największy sukces firmy?

j.l.: Długo by wymieniać… Przez te lata nazbierało się tyle nagród, 

wyróżnień, statuetek i dyplomów, że zaczyna mi brakować miejsca 
w gablocie. Jesteśmy doceniani i nagradzani nie tylko w Polsce, 
ale i  za  granicą, co bardzo nas cieszy. Blachotrapez symbolizuje 
najwyższe standardy jakościowe, wytrzymałość i solidność na  długie 
lata. To  nowoczesna marka, która wyrosła z tradycji. Są powody 
do  dumy, ale nie osiadamy na laurach, tylko sięgamy wyżej. 

6. Żyje Pan sprawami firmy, planuje budowę nowej hali i  biurowca. 
to bardzo angażujące zajęcia, często związane ze stresem. 
czy  po  tylu latach pracy nie wolałby Pan wyjechać na dłuższy urlop 
i  po prostu odpocząć? Skąd bierze Pan energię do tak intensywnej 
pracy?

j.l.: To prawda. Prowadzenie tak ogromnej i dynamicznie rozwijającej 
się firmy wymaga tytanicznej pracy i końskiego zdrowia. Są chwile, 
kiedy marzę, żeby wreszcie przejść na zasłużony odpoczynek. 
Ale  jakoś nie widzę siebie popijącego beztrosko drinka pod palmami 
na  egzotycznej wyspie… Moje miejsce na ziemi jest na Podhalu, 
tu  jestem najszczęśliwszy. Relaksują mnie zwyczajne, proste rzeczy. 
Doceniam i cieszę się tego, co mam – nie potrzebuję wystawnych 
przyjemności i wymyślnych atrakcji, żeby komukolwiek czymś 
zaimponować czy też pokazać się w biznesowym światku. Kiedy mam 
za dużo stresów i potrzebuję wypocząć, zakładam sportowe buty i idę 
na długi spacer – czasami sam, a czasem z moimi ukochanymi psami. 
Wracam spokojniejszy, wyciszony i nastawiony pozytywnie do świata.

7. blachotrapez to firma innowacyjna. niejednokrotnie wygrywała 
na rynku nowym produktem, np. oryginalną germanią Simetric. 
Wprowadzanie nowego produktu może okazać się spektakularnym 
sukcesem, ale również porażką. Potrzeba odwagi. jaki jest Pana 
stosunek do wprowadzania nowości rynkowych, na które nie 
zdecydowali się np. inni producenci?

j.l.: Dachy to całe moje życie i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że  jak 
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co noWego?

mało kto się na tym autentycznie znam. Dlatego też jest mi łatwo 
podejmować decyzję i wprowadzać na rynek nowe produkty jak np. 
gont blaszany Janosik. W Blachotrapezie nie ma mowy o porażce. 
Wszystko, co wprowadzamy na rynek jest absolutnie doskonałe 
i opracowane w najdrobniejszych szczegółach. Są przedsiębiorcy, 
którzy handlują czymkolwiek byle tylko się dobrze sprzedawało, biznes 
to biznes. Jeśli blacha akurat przynosi zyski, to  będą sprzedawać 
blachę, to nic, że nie bardzo mają o tym pojęcie! Dla mnie to zupełnie 
nie do przyjęcia prowadzić kilka różnych firm naraz, tak bez serca, dla 
samych tylko pieniędzy. Taki jestem i już. Prawdziwy, zawzięty góralski 
charakter, który jak się czegoś chwyci, to nie popuści. Uparłem się na 
pokrycia dachowe i tego się trzymam niezmiennie już ponad 40 lat. 
Blachotrapez przoduje, jeśli chodzi o nowości. Nasza konkurencja jest 
zawsze krok za nami. A wiecie dlaczego? Bo mają przed nami respekt 
i  wiedzą, że jesteśmy kreatorami nowoczesnych rozwiązań i patentów. 
Inwestujemy w jakość i pracujemy na  najlepszych materiałach na 
świecie. Zatrudniamy ludzi pełnych pasji i zaangażowania w sprawy 
firmy i jej rozwój. Ja całe życie szukam ciągle nowych inspiracji 
i pomysłów. Nawet będąc na urlopie czy wyjeździe zagranicznym 
zawsze oceniam krajobraz…wiecie po czym? Oczywiście po dachach. 
Patrzyłem, jakie rodzaje pokryć się stosuje, z  jakich materiałów były 
wykonane, oceniałem też wykonanie i pracę dekarzy. Rozmawiałem 
z ludźmi i pytałem, jakie mają zapotrzebowanie, jakie gusta i co im 
się podoba, jakie ich zdaniem są dobre rozwiązania i co należy 
udoskonalić. Odwiedzałem składy budowlane, obserwowałem rynek, 
sprawdzałem, czy pojawiają się jakieś nowinki, co oferuje konkurencja. 
Od zawsze miałem ambicje, by dać klientowi najlepszy z możliwych 
produkt, który będzie służył przez długie lata i równocześnie cieszył 
oko wyglądem.

8. od ponad czterech dekad blachotrapez prężnie się rozwija, 
jak Pan z pozycji właściciela widzi przyszłość firmy? W jakim 
kierunku blachotrapez ma się rozwijać? jakie są plany na najbliższą 
przyszłość?

j.l.: Niech tylko Bóg da sił i zdrowia, to będę pracował dalej. Mam 
bardzo dużo planów w zakresie rozwoju i ekspansji firmy, a także 
w obszarze doskonalenia produktów. Jednak, żeby nie zapeszać, 
jeszcze oficjalnie nie będę ich zdradzał. Blachotrapez to taki mój bank 
energii, w którym zainwestowałem można powiedzieć, że całe swoje 
życie. Nieraz potrafi wyssać z  człowieka resztki sił, ale równocześnie 
daje mi tyle mocy i chęci do działania, do życia, do tworzenia śmiałych 
planów i wdrażania ich. Znajomi nieraz przy piwku żartowali, że  jestem 
w czepku urodzony i  czym bym się nie zajął, to umiem z tego zrobić 
złoto. Mam nadzieję, że ta dobra passa, połączona z rzetelną pracą 
i zaangażowaniem, będzie dalej generowała sukcesy. Jedno jest 
pewne – warto związać się z Blachotrapezem na dłużej!

9. gdyby miał Pan przekazać swoim wnukom jakąś prawdę, dobrą 
radę, jak by ona brzmiała? 

j.l.: Zawsze należy wytrwale dążyć do celu, a przeciwności traktować 
jako cenną naukę. I nie chodzi o to, że każdy musi od razu stworzyć 
wielki biznes. Najważniejsze jest dobre życie, w zgodzie z własnym 
sumieniem i poszanowaniem innych ludzi. Ja nie wzoruję się na nikim 
– a chcę żyć tak, żeby to inni się na mnie wzorowali. Na sukces i  dobre 
imię pracuje się ciężko latami, a niestety zaprzepaścić je można 
chwila- moment.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
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Firma Blachotrapez przywiązuje ogromną wagę 
do budowania i utrzymywania dobrych relacji 
ze  współpracownikami, dzięki czemu osiąga coraz bardziej 
spektakularne sukcesy w biznesie. To właśnie zaufane 
grono partnerów handlowych jest jednym z ważniejszych 
ogniw każdej prężnie prosperującej firmy. aby w tym roku 
w wyjątkowy sposób nagrodzić najlepszych i najbardziej 
zaangażowanych dystrybutorów produktów firmy 
Blachotrapez, po raz pierwszy w historii zorganizowany 
został uroczysty Bal Dystrybutora.

co noWego?

W gronie najlepszych 
- Bal Dystrybutora 2017

W ostatnich dniach stycznia zarówno dystrybutorzy, jak 
i przedstawiciele firmy Blachotrapez mieli szansę wziąć udział 
w  wyjątkowym wydarzeniu. W luksusowym Hotelu Bania 
Thermal&Ski w Białce Tatrzańskiej odbyła się uroczysta Gala 
Dystrubutora, której towarzyszyło wręczenie nagród dla najlepszych 
współpracowników. Blisko 70 partnerów handlowych świętowało 
swój sukces w prawdziwie góralskim stylu, spędzając w malowniczym 
otoczeniu Tatr aż dwa wypełnione atrakcjami dni.

Z myślą o wspólnym celu

Dla współpracowników firmy Blachotrapez ostatni weekend stycznia 
upłynął pod znakiem podsumowania dotychczasowych wyników 
oraz… dobrej zabawy. Pierwszego dnia spotkania, podczas uroczystej 
Gali, wręczono nagrody dla dystrybutorów osiągających najlepsze 

wyniki. Ceremonię poprzedziło wystąpienie pani Renaty Skawskiej, 
córki właścicieli firmy, która pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu 
aktywnie angażuje się w życie firmy. Wręczone podczas niedawnej Gali 
nagrody to przede wszystkim wyraz naszego uznania i  podziękowania 
za codzienny trud, jaki nasi współpracownicy wkładają w rozrój 
firmy Blachotrapez. Nie ulega wątpliwości, że  bez dużego grona 
prężnie działających partnerów handlowych znacznie trudniej byłoby 
nam osiągnąć pozycję lidera w  branży oraz stale poszerzać sieć 
dystrybucyjną – mówi pani Renata Skawska, współwłaściciel firmy 
Blachotrapez. 

liderzy sprzedaży 2016

Dystrybutorzy nagrodzeni zostali w trzech kategoriach. Statuetka 
Solidny Partner trafiła do przedstawicieli aż 35 firm, wykazujących 
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ogromne zaangażowanie w sprzedaż i promowanie marki Blachotrapez 
w minionym roku. Mianem Złotego Partnera Blachotrapezu 2016 
uhonorowano z kolei 14 firm dystrybucyjnych, które osiągnęły 
ponad milionowe wyniki obrotowe. W tej kategorii trzech najlepszych 
przedstawicieli otrzymało również nagrodę specjalną – voucher 
na weekend dla dwóch osób w Hotelu Bania Thermal&Ski. Najbardziej 
wyjątkowe odznaczenie przyznane zostało trzem najlepszym 
i największym partnerom firmy Blachotrapez. Statuetki Diament 
Blachotrapezu, stanowiące uhonorowanie tak obecnych, jak 
i  wcześniejszych sukcesów, trafiły do firm DAS-DACH z  Żelichowa 
(III miejsce), extraDACH ze Szczecina (II miejsce) oraz NOVATOR 
z  Kazimierzy Wielkiej (I miejsce). Po Gali wszyscy goście zaproszeni 
zostali na uroczystą kolację połączoną z imprezą muzyczno-taneczną 
wzbogaconą występem zawodowej pary tanecznej.

Wśród gości honorowych Gali znaleźli się przede wszystkim 
założyciel firmy Jan Luberda wraz z rodziną oraz prezes zarządu Rafał 
Michalski. Wydarzenie poprowadził natomiast jeden z  najbardziej 
rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych 
– Krzysztof Ibisz.

W duchu dobrej zabawy

Drugiego dnia goście mogli między innymi wziąć udział w spotkaniu 
z najbardziej znanym współczesnym narciarzem wysokogórskim 
i  himalaistą Andrzejem Bargielem. Panie zaproszono z kolei na kurs 
wizażu oraz warsztaty, podczas których zdradzono tajniki domowego 
wyrobu kosmetyków. Wieczór upłynął natomiast pod hasłem Casino 
Blachotrapez. Ponadto na czas całego pobytu goście otrzymali otwarte 
karnety na wszystkie atrakcje Hotelu Bania i mogli do woli korzystać 
z  basenów termalnych, kompleksu narciarskiego i uroków  SPA.
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inteligentne okulary

Okulary dodają inteligencji. Stwierdzenie to stanie się wyjątkowo 

prawdziwe dzięki innowacyjnym szkłom opracowanym przez Carlosa 

Mastrangelo, profesora z University of Utah. Czym wyróżniają się 

inteligentne okulary? Otóż zastosowano w nich ciekłe soczewki, 

które mają zdolność automatycznego skupienia się na tym, na co 

kierowany jest nasz wzrok. Rozwiązanie to stanie się zbawieniem 

przede wszystkim dla osób starszych oraz pozwoli zrezygnować 

z  konieczności częstego zmieniania okularów z tych do patrzenia, 

na takie do czytania i odwrotnie. Jak to możliwe? Na mostku 

oprawek znajduje się czujnik automatycznie obliczający odległość 

od oglądanego obiektu. Po niezbędnych kalkulacjach okulary 

potrzebują na odpowiedni autofocus zaledwie 14 milisekund. 

Mechanizm z założenia będzie ładowany tak, jak telefony komórkowe, 

a  bateria z  powodzeniem wystarczy na dzień użytkowania. Zgodnie 

z  prognozami wynalazek trafi do regularnej sprzedaży za około 2-3 

lata.

C i e k A w o s t k A



izabela Popławska
Dyrektor ZSZ nr 5 im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego w Białymstoku
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Wywiad z izabelą Popławską, Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 5 im. gen. ignacego Prądzyńskiego 
w  Białymstoku.

WykuTe na Blachę

Fachowcy za małodu 
Klasy patronackie 
kluczem do kariery 

1. od jak dawna uczniowie Państwa szkoły mogą kształcić się 
w  zawodzie dekarza? czy przed utworzeniem klasy patronackiej 
blachotrapez również było to możliwe?

izabela Popławska: Nasz Zespół Szkół może pochwalić się 58-letnią 
tradycją i tym, że od początków swego istnienia kształci dobrych 
fachowców w różnych zawodach: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, dekarz, fryzjer 
oraz zawodach rzemieślniczych, m.in. kucharz, cukiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, stolarz, dostosowując ofertę kształcenia 
do potrzeb rynku pracy. Nasi uczniowie odbywają praktyki 
w  znaczących firmach budowlanych. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście 
z klasami wielozawodowymi, w których nauka odbywa się w dualnym 
systemie kształcenia, tzn. uczniowie jako pracownicy młodociani 
uczą się zawodu u rzemieślników. Szkoła ściśle współpracuje z ponad 
czterdziestoma pracodawcami. Zależy nam na dobrych relacjach z nimi, 
spełnianiu ich oczekiwań, dlatego też utworzyliśmy w ciągu ostatnich 
dwóch lat aż cztery klasy patronackie. W roku szkolnym 2015/2016 
założyliśmy po raz pierwszy klasę w  zawodzie dekarz pod patronatem 
firmy FAKRO z  Nowego Sącza, zaś w 2016/17 nowoutworzoną klasę 
w tym zawodzie objęła patronatem firma Blachotrapez.

2. jak pokazały ostatnie lata nasz rynek potrzebuje fachowców 
z  konkretnym wykształceniem. czy to właśnie ten aspekt skłonił 
Państwa do stworzenia klasy o profilu dekarskim? jak narodził się 
pomysł nawiązania współpracy z firmą blachotrapez?

i.P.: Jako szkoła zawodowa monitorujemy rynek pracy, ściśle 
współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, pracodawcami.  
Uczestniczę też w konferencjach zawodowych, a z analizy rynku 
wynika, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników 
w  zawodach budowlanych, zwłaszcza w zawodzie dekarza. Ponadto 
nadarzyła się okazja nawiązania współpracy ze znaczącymi firmami 
na rynku polskim i w Europie: Fakro, Blachotrapez, które były 

zainteresowane utworzeniem klas w zawodzie dekarza.

3. czy uważa Pani, że wykształcenie zawodowe zwiększa obecnie 
szansę młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy?

i.P.: Tak uważam, że wykształcenie zawodowe zwiększa obecnie 
szansę młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy, ponieważ prawie 
wszyscy nasi absolwenci znajdują zatrudnienie. Monitorujemy ich 
losy, wiemy że pracują, podwyższają swoje kwalifikacje lub zakładają 
własne firmy. Nadmienię, że trzech naszych uczniów zostało 
nauczycielami w naszej szkole. Ponadto z rozmów z pracodawcami, 
z którymi współpracujemy wynika, że firmy poszukują dobrych, 
fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami.

4. jakie korzyści daje szkole oraz uczniom współpraca z firmą 
blachotrapez?

i.P.: Firma Blachotrapez otoczyła swoją opieką i wspiera 
kształcenie naszej młodzieży przede wszystkim poprzez organizację 
warsztatów dydaktycznych, podczas których uczniowie zapoznają 
się z najnowszymi technologiami. Blachotrapez dba również 
o doposażanie warsztatów szkolnych w sprzęt, narzędzia oraz 
materiały i produkty firmowe oraz zapewnia uczniom odzież roboczą 
na zajęcia praktyczne. Ponadto nasi podopieczni będą odbywać staże 
zawodowe w  firmie Blachotrapez, gdzie będą mieli możliwość poznać 
najnowsze technologie produkcji. Co roku najlepszym uczniom 
w danym zawodzie zostaną ufundowane przez firmę patronackie 
stypendia motywacyjne oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

5. czy w obecnych czasach uczniowie decydują się na wybór szkoły, 
która uczy konkretnego zawodu tylko ze względów praktycznych, 
czy także z powodu pasji? czy są prawdziwi pasjonaci wśród 
uczniów?

i.P.: Obecnie wizerunek szkoły zawodowej odbudowuje się. 
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Wcześniej sylwetka ucznia szkoły zawodowej była przedstawiana 
w niekorzystnym świetle i młodzi ludzie niechętnie decydowali się 
na wybór tego profilu kształcenia. Coraz więcej osób decyduję się 
na szkołę zawodową, by jak najszybciej się usamodzielnić, wyuczyć 
konkretnego wybranego przez siebie zawodu i iść do pracy albo 
kontynuować naukę. Wśród uczniów są również pasjonaci, dla których 
jest to wymarzony zawód lub kontynuacja tradycji rodzinnych. Nasza 
szkoła jest szkołą wielopokoleniową, w której uczył się dziadek, syn, 
a teraz wnuk.

6.  jak wygląda to w praktyce?  W jaki sposób prowadzone są zajęcia? 
jak często? Przez kogo? gdzie się odbywają? Z wykorzystaniem 
jakich produktów dostarczonych przez firmę blachotrapez?

i.P.: Uczniowie szkoły zawodowej uczą się przez trzy dni w tygodniu 
w szkole, gdzie pobierają wiedzę teoretyczną z przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych, natomiast przez pozostałe dwa 
dni odbywają zajęcia praktyczne. Z kolei uczniowie z klasy dekarskiej 
jeden dzień zajęć praktycznych spędzają w warsztatach szkolnych, 
zaś drugi – w Stowarzyszeniu Polskich Dekarzy. Podczas praktyk 
wykorzystują materiały i produkty firmowe Blachotrapezu, między 
innymi arkusze blachy płaskiej i falistej, panele modułowe, rolki 
membrany dachowej oraz gotowe obróbki blacharskie do praktycznej 
nauki pokrywania dachów.

7.  czy kierunek dekarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów? jak liczna jest klasa? jakie są Pani prognozy 
w kwestii jej rozwoju? czy przewiduje Pani, że uczniów będzie 
przybywać?

i.P.: Nasza szkoła uczy w zawodzie dekarz drugi rok, czyli dopiero 
raczkujemy. Na razie w dwóch rocznikach mamy po 11 osób. 
Zawód dekarz jest mało popularny wśród młodzieży i należy 
go  rozpromować. Liczymy tu na wsparcie firm patronackich w celu 
popularyzowania tego zawodu. Myślę, że będzie się cieszył coraz 
większym zainteresowaniem, a liczba uczniów wzrośnie, ponieważ 
są zadowoleni ze swojego wyboru i polecają ten kierunek również 
kolegom.

8.   jaka jest przewaga zdobywania szczegółowej wiedzy kierunkowej 
już na etapie szkoły zawodowej w stosunku do wykształcenia 
ogólnokształcącego?

i.P: W szkole zawodowej uczniowie przygotowywani są 
do wykonywania konkretnego zawodu np. dekarza, a  po  zakończeniu 
edukacji mogą od razu podjąć pracę  lub  też  kształcić się dalej. Po 
szkołach ogólnokształcących muszą natychmiast kontynuować naukę, 
bo nie mają zawodu. Pracując, usamodzielniają się i uczą podejmowania 
życiowych decyzji na własny rachunek, nie zaś na rachunek rodziców. 
Szkoła zawodowa – może to zabrzmi nieco górnolotnie – uczy 
młodzież radzenia sobie w  życiu, zwłaszcza, że  dotyczy to często 
takiej młodzieży, której rodziny nie mogą zapewnić zbyt wiele.

9.  czy mogą Państwo pochwalić się już jakimiś sukcesami adeptów 
sztuki dekarskiej? czy gdzieś można zobaczyć efekty ich pracy?

i.P.: Jak wcześniej wspominałam w zawodzie dekarza dopiero 
raczkujemy, ponieważ prowadzimy naukę drugi rok, a już mamy 
sukcesy. W finale XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota 
Kielnia”, który odbył się 8-10 lutego, po zmaganiach teoretycznych 
i praktycznych dwóch naszych uczniów z kasy dekarskiej zdobyło 
miejsca III (Sylwester Trzeszczkowski) oraz V (Kamil Prokop). 
Ponadto w XXVI Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy nasz 
instruktor nauki zawodu  Kamil Muszyński, reprezentujący Polskie 
Stowarzyszenie Dekarzy, wywalczył ze swoją drużyną tytuł mistrza 
świata w kategorii dach metalowy. Należy wspomnieć również o tym, 
że współpraca z pracodawcami jest we współczesnym szkolnictwie 
zawodowym niezbędna, chociażby w zakresie realizacji podstawy 
programowej, czy też dualnego kształcenia zawodowego. Podobne 
stwierdzenie można zastosować również do powstałych w naszej 
szkole klas patronackich. Ich rola jest ogromna, gdyż ich obecność 
na stałe wpisuje się w kalendarz życia szkoły poprzez aktywne 
uczestnictwo w  uroczystościach. Można powiedzieć, że jest to nowe 
i pozytywne zjawisko w szkolnictwie zawodowym, że firmy mają duży 
wpływ na kształcenie młodzieży, a  jednocześnie szkoła może poznać 
oczekiwania pracodawców i się do nich dostosować. Wszystkie wyżej 
wzmiankowane działania są potwierdzeniem, że nasza placówka 
rozwija się zgodnie z założeniami nowoczesnej szkoły zawodowej, 
dostosowując ofertę kształcenia do wymogów praktyki i nowych 
wyzwań, jakie stawiają współcześni pracodawcy uczącej się w niej 
młodzieży.

Złoty dach

Jak mógłby wyglądać najdroższy dach świata? Wystarczy spojrzeć 

na wykusz jednego z budynków znajdujących się na starówce 

w Innsbrucku (Austria). Wykonany z 2657 miedzianych gontów, 

pokrytych najszczerszym złotem, niewielki dach zachował się po dziś 

dzień w  oryginalnej formie i stanowi jedną z największych atrakcji 

turystycznych regionu. Tę  niecodzienną konstrukcję zbudowano 

około roku 1500 na polecenie cesarza Maksymiliana I. 

C i e k A w o s t k A
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Rozległy, przydomowy ogród to luksus, na który nie 
każdy może sobie pozwolić. Duże miasta w szalonym 
tempie pochłaniają wolne grunty, a prywatnym 
inwestorom pozostaje zwykle jak najmniejszy teren 
do  zagospodarowania. na szczęście istnieje remedium 
na  niedostatki zieleni wokół domu, a jest nim… stworzenie 
ogrodu na dachu.

śWiaT DachóW

Podniebna oaza zieleni, 
czyli ogród na dachu

Można by pomyśleć, że zielony dach równoznaczny jest z  pokryciem 
nadgryzionym zębem czasu. Niemniej trawiaste pokrycia 
są  absolutnym i znanym od wieków hitem w Skandynawii. Bardziej 
przystępną i funkcjonalną formą wykorzystania zieleni na dachu 
jest budowa ogrodu, pełniącego jednocześnie rolę osobistego azylu 
i  tarasu.

oaza pod chmurką - jak ją zrobić?

Ogród nad głową można stworzyć zarówno na klasycznym dachu 
płaskim, jak i na tzw. dachu odwróconym, który cechuje inna kolejność 
układania poszczególnych warstw. W tym wypadku na  stropie 
najpierw znajduje się hydroizolacja, następnie termoizolacja, 
geowłóknina ochronno-dyfuzyjna, drenaż i następnie geowłóknina 
filtracyjna, na której usypuje się podłoże do sadzenia roślin. Kluczowe 
przy tego typu realizacjach jest zabezpieczenie dachu przed 
przedostawaniem się wilgoci. W roli hydroizolacji można wykorzystać 
przykładowo kilka warstw papy bitumicznej o specjalnym składzie, 
ograniczającym rozrost korzeni. Niezwykle istotne jest przede 
wszystkim, by na każdym etapie wykonania dbać o precyzję, ponieważ 
ewentualna renowacja, poza rutynowymi kosztami, zniweczy również 
trud ogrodnika.

Pionowy las

Gdy ogród na dachu to za mało, zawsze można zdecydować się na 

… las. Tak właśnie postanowili włoscy architekci, którzy stworzyli 

budynki na wskroś przesycone zielenią. Imponująca konstrukcja zdobi 

krajobraz Mediolanu, a jej unikatowość polega na tym, że bez względu 

na kondygnację mieszkańcy mają dostęp do prawdziwych drzew, 

rosnących niemalże wprost u ich stóp.

fot. Bosco Verticale (Pionowy Las) w Mediolanie to idylla dla 

miłośników natury i drzew.

C i e k A w o s t k A
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Zielone plusy

Ogród na dachu to nie tylko idealne miejsce wypoczynku oraz 
walor estetyczny budynku. Lista zalet jest znacznie dłuższa. Przede 
wszystkim oaza taka znacznie podnosi wartość nieruchomości. 
Zielony zakątek może spowodować skok ceny aż o 30%, w związku 
z  czym pomimo wstępnych kosztów stanowi bardzo dobrą inwestycję. 
Ponadto roślinność zapewnia lepszy mikroklimat, filtrując powietrze 
oraz pochłaniając szkodliwe substancje. Dachowy ogród absorbuje 
także wilgoć i zatrzymuje dużą część wody opadowej. Co ważne, 
roślinne pokrycie stanowi też doskonałą izolację akustyczną oraz 
termiczną, dzięki czemu dom staje się miejscem przytulnym, zacisznym 
i w pełni komfortowym.

Zielone dachy Skandynawii

Soczyście zielone dachy Skandynawii wyglądają na pierwszy rzut 

oka jakby powstały same z siebie. Niemniej efekt ten jest w pełni 

zamierzony. Krycie dachów darnią to od wieków najpopularniejszy 

sposób wykańczania domów w krajach Północy. Skąd ten pomysł? 

Przede wszystkim ze względu na surowe warunki pogodowe. Roślinny 

dach chroni przed deszczem, wilgocią, śnieżycą, wiatrem, jak również 

wysokimi i niskimi temperaturami. Nic dziwnego zatem, że trawa 

porasta nie tylko szczyty skandynawskich domów, ale i sklepów, 

zabudowań przemysłowych, kościołów, a nawet przystanków 

autobusowych.

Wiszące ogrody babilonu

Koncept ogrodów na dachu wbrew pozorom nie jest nowinką, gdyż 

narodził się ponad 2,5 tysiąca lat temu. W VII wieku p. n. e. babiloński 

władca Nabuchodonozor II nakazał zbudować je w prezencie dla 

swej żony Amytis, która bardzo tęskniła za zielenią rodzinnych stron. 

Wiszące ogrody Babilonu zaliczane są do siedmiu cudów starożytnego 

świata i choć nie przetrwały po dziś dzień, to wzmianki z wielu źródeł 

historycznych i wyobrażenia artystyczne pozwalają dostrzec ich 

majestat.

fot. Zielona zabudowa wioski rybackiej Reine na wyspie Moskenesøya, 

Norwegia

C i e k A w o s t k A
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Wiedza to potęgi klucz. W naszym wypadku klucz 
do  niesamowitych nagród. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę 
i odkryć ukryte w niej hasło, a następnie wymyślić 
alternatywną przyśpiewkę, która mogłaby towarzyszyć 
kibicom podczas oglądania piłkarskich rozgrywek. autorzy 
3 najciekawszych propozycji otrzymają podwójne  bilety na 
mecz eliminacyjny  do Mistrzostw świata w Piłce nożnej 
2018, podczas którego Reprezentacja Polski zmierzy się 
z drużyną z kazachstanu. Mecz odbędzie się 4 września 
2017 na Stadionie narodowym w Warszawie!

konkuRSy

Krzyżówka - 
Prawdziwie sportowe 
emocje w zasięgu ręki!

Aby udzielić bezbłędnych odpowiedzi zapoznaj się dokładnie z treścią naszego 
kwartalnika, a w szczególności z ciekawostkami. Hasło utworzą litery znajdujące się 
w oznaczonych polach. Wraz z  propozycją własnej przyśpiewki prześlij je na adres 
mailowy: konkurs@blachotrapez.eu lub pocztą na adres firmy: BLACHOTRAPEZ  
Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka Zdrój.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu z poprzedniego numeru „Pod jednym 
dachem” (4/2016), którymi są:

•  Borys Kułakowski (aparat fotograficzny)
•  Zosia Pasternacka (klocki Lego)

hasła do krzyżówki

Poziomo:
1. Produkty z jakiej huty Blachotrapez sprowadza na wyłączność? 

2. W jakim mieście znajduje się budynek zwany „Pionowym Lasem”? 

4. Najbliższy mecz (26 marca) w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 Polska 
rozegra z …

5. Nazwisko najskuteczniejszego zawodnika w historii polskiej piłki nożnej (1916-1997). 

8. Który piłkarz zdobył rekordową liczbę goli – 5 bramek w 9 minut – podczas meczu 
Bayernu Monachium z VfL Wolfsburg w 2015 roku?

10. W jakim kraju wynalezione zostały inteligentne okulary?  

11. Imię władcy babilońskiego, który nakazał zbudować wiszące ogrody w prezencie dla 
swojej żony.

12. W meczu z jaką drużyną polska reprezentacja zadebiutowała 18 grudnia 1921 w 
Budapeszcie? 

13. O krok od bramki. 

Pionowo:
1. Jaki czynnik jest niezbędny do tego, by opracowana w Korei Południowej powłoka do 
betonu została aktywowana? 

3. Jak miał na imię słynny wynalazca, od którego nazwiska pochodzi między innymi nazwa 
słynnej marki samochodów elektrycznych? 

6. Gdzie znajduje się najsłynniejszy złoty dach na świecie?

7. Region północnej Europy, w którym najczęściej spotkać można zielone dachy?

9. Gdzie odbył się pamiętny mecz mistrzostw świata w 1974, kiedy Polska zwyciężyła 
Brazylię zdobywając 3. miejsce?

1
1

2

3

7

4

8

10

11

12 13

6

9

5

915

6

4

11 8

12

23

10

13

7

Regulamin dostępny na www.blachotrapez.eu/regulamin

bilet na MecZ

4.09.2017  Stadion narodowyPolska vs kazachstan



Przyjdź do naszego punktu sprzedaży, a nasi fachowcy zaoferują 
Ci  profesjonalne doradztwo. Nasze produkty dostępne są w ponad 450 

punktach hurtowych oraz poprzez największą sieć sprzedaży detalicznej – 128 
oddziałów firmowych na terenie całego kraju. Skontaktuj się z  przedstawicielem 

Blachotrapezu ze swojej miejscowości. 

jesteś zainteresowany naszymi produktami?
Planujesz budowę domu lub wymianę dachu? 

Pełną listę punktów sprzedaży znajdziesz na naszej stronie:
www.blachotrapez.eu/sprzedaz




