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Drodzy Czytelnicy!
Święta Bożego Narodzenia już za pasem. Przez cały rok czekaliśmy na ten 
wspaniały okres. Z tej okazji, w imieniu naszego zespołu redakcyjnego oraz 
firmy Monier, składamy Państwu serdeczne życzenia – zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt, 
pełnych miłości i zrozumienia.
W ostatnim tegorocznym wydaniu biuletynu „Pewny dach nad głową” zaprezentujemy Państwu 
jubileuszowy przegląd wydarzeń, z okazji 15-lecia obecności marki Braas w Polsce. 
Mamy nadzieję, że pasmo odniesionych przez ten czas  sukcesów, przyczyni się do dalszego 
rozwoju firmy Monier w Polsce.
Aby umilić Państwu czas w przedświąteczne dni, przygotowaliśmy także kilka okazjonalnych 
tematów. W numerze, między innymi prezentujemy wspaniałe, oryginalne dekoracje świąteczne, 
które, przy odrobinie zmysłu artystycznego, możemy wykonać również samodzielnie. Poruszymy 
także temat świątecznej gorączki zakupów oraz przedstawimy ciekawe pomysły na świąteczne 

prezenty dla najbliższych nam osób. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia 
nie mogło zabraknąć czegoś dla smakoszy i postaraliśmy się o przepisy kulinarne 

12 tradycyjnych potraw. 
Aby mocniej podkreślić świąteczny klimat opowiemy także o genezie 

tradycyjnych obrządków wigilijnych. W numerze również krzyżówka 
z nagrodami oraz łamigłówka dla dzieci. Miłej lektury!

Jeszcze raz życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!!! 
Redakcja biuletynu „Pewny dach nad głową”      

Poznaj tajemnice 
wigilijnej tradycji…
W tym także przepisy 
12 potraw!

str. 12-13

ŚWIĘTA 
TUŻ, TUŻ...

Wspaniałe świąteczne stroiki dodadzą uroku 
w Twoim domu…
Inspirujące przykłady dekoracji świątecznych, 
które możesz wykonać także samodzielnie!

str. 10-11

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

Szał świątecznych 
zakupów…
str. 14

Jaki prezent dla Niej, 
a jaki dla Niego?
str. 16-17

NA TOPIE

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI
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15 lat pod 
dachami Braas! 
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i wspaniałe momenty marki Braas w Polsce!
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WYDARZENIA
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Lider z licznymi tytułami i nagrodami
Na przestrzeni ostatnich 15 lat, marka Braas otrzymała wiele 
prestiżowych nagród.
Każda nagroda jest ważna, ale wysoce cenimy sobie 
te przyznawane przez klientów. Jest to dowód na to, że produkty 
naszej firmy cieszą się olbrzymim zaufaniem. 
Wśród kilkudziesięciu nagród, jakie zdobyliśmy, znajdują się 
między innymi:  

• Budowlana Marka Roku 2007 – to 
jedno z ostatnich ważnych wyróżnień, 
które otrzymaliśmy na Targach 
BUDMA’2008. Budowlana Marka 
Roku to nagroda przyznawana przez 
wykonawców – zdobyliśmy ją także w 
2004 r.

• Laur Klienta – Ogólnopolski konkurs 
„Laur Klienta” to nagroda przyznawana 
na podstawie przeprowadzanych 
ankiet w półrocznym okresie, 
wśród klientów indywidualnych, 
firm budowlanych oraz firm 
wykonawczych.

• Produkt Przyjazny Architekturze 
dla Systemu Dachowego Braas 
– Znak Promocyjny przyznany przez 
Fundację Krajowe Forum Budownictwa 
i Architektury.

• Złote medale za technologię 
Lumino, Cisar – przyznawane podczas 
targów Budma.

• Medal Europejski – za dachówkę 
Celtycką, w ramach V edycji Medalu 
Europejskiego dla Wyrobów, 
organizowanego przez Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club w dwóch 
kolejnych edycjach 2002, 2003.

Jesteśmy z Wami już od 15 lat!

Monier – organizator pracy bezpiecznej 2008!
Jako pracodawca troszczący się o bezpieczeństwo naszych pracowników 
we wszystkich zakładach produkcyjnych, firma Monier została zwycięzcą 
prestiżowego konkursu „ Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. 
25 listopada, podczas uroczystej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród szefom firm wyróżnionych 
w organizowanym przez Główny Inspektorat Pracy konkursie. Jedną z nagród 
w kategorii zakłady duże, tzn. zatrudniające ponad 250 osób, odebrał Wojciech 
Gątkiewicz, Prezes Monier Sp. z o.o., wcześniej uznany za najlepszego pracodawcę 
w tej kategorii w wojewó dztwie opolskim. Nagroda ta jest wyrazem uznania 
szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników w fabryce produkującej 
dachówki Braas i RuppCeramika.

Są powody do radości!
Braas, czołowy producent pokryć dachowych, świętuje 
w tym roku swoje 15-lecie w Polsce. 
15 lat to dobry czas na podsumowanie, ale i na wyznaczanie celów 
i myślenie o nowych drogach rozwoju – mówi Wojciech Gątkiewicz, 
Prezes Zarządu Monier, producenta dachówek Braas. – Cieszą 
nas nagrody, którymi przez te lata marka Braas została wyróżniona, 
ale przede wszystkim liczy się dla nas zaufanie jakim obdarzyli nas 
polscy klienci. Nie ukrywam, że jest to efektem realizowanej przez 
nas od początku konsekwentnej polityki działania – dla nas zawsze 
liczyła się przede wszystkim najwyższa jakość produktu, wykonanie 
i... zadowolenie klienta. Dziś, patrząc na dane sprzedażowe i wyniki 
badań  rynkowych, z satysfakcją mogę powiedzieć, że nam się 
to udało.  Ale przed nami kolejne wyzwania –  stała edukacja 
zarówno dekarzy, jak i klientów ostatecznych w kwestii najlepszych 
materiałów i wykonawstwa, wprowadzenie nowych, innowacyjnych 
technologii, zaangażowanie w akcje społeczne, mające na celu 
wymianę pokryć eternitowych... Przed nami dużo do zrobienia 
– podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, Prezes Monier.

Wspólnie budujemy naszą pozycję!
Podsumowując 15 lat rozwoju naszej firmy, nie możemy 
zapomnieć o słowach uznania dla wszystkich firm handlowych, 
z którymi współpracujemy. To właśnie dzięki naszym Partnerom, 
nasze produkty są szeroko dostępne na rynku. Nasza sieć 
sprzedaży obejmuje ponad 600 punktów w całym kraju, dzięki 
czemu klienci otrzymują profesjonalne doradztwo i szybką 
realizację zleceń.  To właśnie dzięki firmom dystrybucyjnym 
na przestrzeni ostatnich 15 lat sprzedaliśmy ponad 275 milionów 
dachówek marki Braas, którymi moglibyśmy pokryć aż 180 tysięcy 
średniej wielkości dachów, czyli... duże miasto! 

Naszym Partnerom składamy 
wyrazy szacunku i uznania!

Nowoczesna i innowacyjna technologia produkcji, sieć 
ponad 600 punktów sprzedaży w całym kraju, wysoka jakość 
produktów, liczne akcje społeczne, wyróżnienia i nagrody oraz 
zaufanie klientów, to dorobek marki Braas, która 
już od 15 lat podbija 
rynek w Polsce. 



Szkolenia dla dekarzy
Braas jest patronem Ośrodków 
Kształcenia Dekarzy, gdzie 
szkolenia odbywają nie tylko 
dekarze, ale również uczniowie, 
którzy już w trakcie nauki mają 
szansę realizować projekty 
przy użyciu dachówek i akcesoriów 
marki Braas. 

Wiemy jednak, że doskonały dach 
to nie tylko świetne materiały, 
z których zostanie wykonany – mówi 
Prezes Wojciech Gątkiewicz. 
– To również fachowcy, którzy najpierw w profesjonalny sposób 
doradzą jakie produkty wybrać, a potem wykonają dach zgodnie 
ze wszystkimi regułami sztuki dekarskiej. Dlatego od początku 
naszej działalności ogromną wagę przywiązujemy do kształcenia 
wykonawców. Z dumą mogę powiedzieć, że wyszkoliliśmy 
już kilka pokoleń prawdziwych profesjonalistów.
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Biznes to nie wszystko…
Dla nas biznes to nie tylko pomnażanie zysków. Czujemy się 
współodpowiedzialni za to, co dzieje się w regionie, w którym 
od lat działamy – mówi Prezes Wojciech Gątkiewicz.
 – Pamiętamy o tym, że otaczają nas ludzie, do których trzeba 
wyciągnąć pomocną dłoń. Nasza firma od lat współpracuje 
z ludźmi, którzy pomagają innym. To dla nas ogromna radość 
wspierać Dom Samotnej Matki, Dom Matki i Dziecka, 
opolski Caritas, Fundację „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci 
z Porażeniem Mózgowym” czy Bractwo Miłosierdzia 
im. św. Alberta. 

W trosce o poszkodowanych
Ostatnie wichury i burze, 
które przeszły nad Polską 
spowodowały ogromne 
straty. Wiele osób straciło 
dach nad głową, często 
nawet dorobek całego życia. 
Meteorolodzy przestrzegają, 
że takie gwałtowne zjawiska 
pogodowe będą pojawiały się 
w naszym kraju coraz częściej. 

Aby wspomóc osoby poszkodowane w czasie 
huraganowych wiatrów, producent dachówki Braas, kierując 
się dewizą zapewnienia każdemu pewnego dachu nad 
głową, zaproponował specjalną cenę zarówno na dachówki 
jak i na akcesoria dachowe wszystkim poszkodowanym 
w ramach „Akcji Wichura”. Rodziny, których dachy zostały 
zniszczone, mogły liczyć na duże zniżki przy zakupie 
materiałów na budowanie nowych dachów. Dachówka 
ma pewne cechy, które podczas wichur mogą okazać się 
zbawienne. W porównaniu z pokryciami wykonanymi 
z blachodachówki, sprawdza się o wiele lepiej w starciu 
z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

„Dach eternitowy zamienimy 
Ci na Braasa zdrowy” – konkurs

Firma Monier angażuje się 
także społecznie w swojej 
branży, propagując ideę 
wymiany dachów wykonanych 
ze szkodliwego dla zdrowia 
eternitu. Działania mają nie 
tylko edukacyjny charakter 
– dom zwycięzcy konkursu 
„Dach eternitowy zamienimy 
Ci na Braasa zdrowy” będzie 
pokryty nowym dachem 
wykonanym z dachówki Braas 
Celtycka. 

Pod nowym, zdrowym, 
pięknym dachem zamieszka 
pani Halina Brylak 
z Wieruszowa, zwyciężczyni 
konkursu zorganizowanego 
przez firmę Monier. Wygraną 
pani Halinie zapewnił pomysł 
na hasło reklamowe:
„Na dachówkę Braas zmienisz 
tylko raz!”.

Wspieramy rozwój golfa 
w Polsce
W trosce o rozwój sportu w Polsce, aktywnie 
wspieramy dyscyplinę golfa. Firma Monier 
jest głównym sponsorem Golf Masters Series, 
Turniejów Mistrzostw Polski 
w zawodowym i amatorskim golfie 
rozgrywanych na terenie całego kraju. Marki 
Braas i RuppCeramika sprawują patronaty nad 
turniejami zarówno zawodowców jak 
i amatorów, m. in. RuppCeramika Polish Mens 
Amateur Open.

Inwestujemy w młodość
Nasi specjaliści z firmy współpracują  
ze studentami kół naukowych 
Politechniki Poznańskiej i Akademii 
Górniczo - Hutniczej w Krakowie. 
Przywiązujemy ogromną wagę 
do profesjonalnego doradztwa 
technicznego, czego wynikiem 
jest, m. in. wydanie wyjątkowego 
na polskim rynku podręcznika 
„Rozwiązania techniczne. Dachy 
spadziste – Braas”, w którym można 
znaleźć cenne, praktyczne informacje na temat wykonawstwa 
pokryć dachowych.
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15 LAT POD DACHAMI BRAAS

Marka Braas istniała już 40 lat na świecie, gdy w 1993 roku 
pojawiła się w Polsce. Początkowo spółka zajmowała się 
jedynie realizacją zamówień dla polskich odbiorców 
i sprowadzaniem produkowanych w Niemczech dachówek, 
które szybko stały się przebojem polskiego rynku. 

Trzy lata po wprowadzeniu marki Braas w Polsce, firma uruchomiła 
zakład produkcyjny w Opolu, a po dwóch kolejnych ruszyła 

fabryka w Płońsku, w której zainstalowano najnowocześniejszą w Europie linię technologiczną 
umożliwiającą produkcję nie tylko dachówek podstawowych, ale także gąsiorów i dachówek 
szczytowych. Od początku dachówki Braas powstają z materiałów naturalnych: 
podstawowym surowcem używanym do ich produkcji jest cement portlandzki, piasek, woda oraz 
barwniki na bazie tlenków żelaza. Ponadto firma ma magazyny handlowe w Przysusze i Pile.

Dziś ponad połowa sprzedawanych w Polsce dachówek 
cementowych pochodzi z taśm produkcyjnych Braas, a marka jest 
jedną z najbardziej znanych na rynku materiałów budowlanych. 
W 1998 roku Braas Polska stała się częścią międzynarodowego koncernu Lafarge – największej 
firmy oferującej materiały budowlane. Od początku 2008 roku firma rozpoczęła działalność jako 
niezależne przedsiębiorstwo pod nazwą Monier, które skonsolidowało dwie czołowe marki 
na rynku pokryć dachowych – Braas oraz RuppCeramikę, lidera w produkcji pokryć 
i akcesoriów dachowych oraz systemów kominowych.

Zrealizujemy każdy pomysł…
Pod marką Braas oferowanych jest obecnie aż 7 podstawowych modeli dachówek cementowych w wielu kolorach i cała gama 
możliwości zaaranżowania dachu – od klasycznego do nowoczesnego, a nawet awangardowego stylu. Sukces marki to także 
innowacje –  Braas był prekursorem w zastosowaniu akrylowej powłoki Lumino, która zapewnia idealnie gładką powierzchnię, 
a przez to estetyczny wygląd dachu. W 2004 roku po raz pierwszy z linii produkcyjnej Braasa zjechały dachówki w technologii 
Cisar. Wprowadziły one zupełnie nowy standard – to pierwsza i do tej pory jedyna technologia na polskim rynku, pozwalająca 
na produkcję trójwarstwowej dachówki, zapewniającej najwyższe parametry techniczne i wytrzymałościowe, a jednocześnie 
piękny wygląd. Braas ma w swoim asortymencie nie tylko dachówki podstawowe, ale również akcesoria dachowe, dlatego 
systemy dachowe Braas pozwalają zrealizować niemal każdy architektoniczny pomysł.

Historia pewnego sukcesu… 

Starówka w Gdańsku Villa Academica Uniwersytetu 
Opolskiego

Osiedle w Warszawie Monumentalny dach kościoła 
pw. Ducha Świętego 
w Krapkowicach Otmęcie

6 
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Na przestrzeni 15 lat sprzedaliśmy 
275 mln szt. dachówki… wielkość dużego 

miasta, czyli ponad 180 tys. domów. 
W Polsce pod dachami Braas 
mieszka dziś ponad 

0,5 mln ludzi. 

LICZBA PRACOWNIKÓW
Firma rozpoczynała swoją działalność w Polsce 
z pracownikami w liczbie 7. Z końcem grudnia 2007 było 
z nami 318 osób. Aktualnie pracują 333 osoby.

STAŻYŚCI I 
PRAKTYKANCI 
32 osoby odbywające 
– staż – z czego 16 osób 
zatrudnionych na umowę 
o pracę bądź umowę zlecenie.
2 osoby – przygotowanie 
zawodowe – z czego 1 osoba 
zatrudniona na umowę o pracę.
36 osób odbywających 
– praktykę – z czego 3 osoby 
zatrudnione na umowę o pracę 
bądź umowę zlecenie.

NAGRODY DLA 
PRACODAWCY
Godło programu Inwestor w Kapitał 
Ludzki na rok 2001 – przyznane 
przez Instytut Zarządzania w Warszawie
BHP – I miejsce w konkursie 
organizowanym corocznie 
przez opolski PIP – „Pracodawca 
– Organizator pracy bezpiecznej”

ZNAJOMOŚĆ MARKI
Braas jest najbardziej znaną 
marką wśród producentów 
dachówek w Polsce. 
Najwyższą asystowaną 
znajomość marki na 
poziomie 20% odnotowano 
w latach 2000 – 2001, 
obecnie jest to ponad 11%, 
kolejna marka ma 
aż 4% straty w stosunku 
do marki Braas – źródło 
Raport Pentor – Rynek 
materiałów budowlanych 
w Polsce, 2008 rok.

BRAAS W PRODUKCJI 
I SPRZEDAŻY
Wyprodukowaliśmy ponad 
240 mln. szt. dachówki 
– reszta pochodzi z importu.
Liczba modeli oferowanych 
na przestrzeni 15 lat: 
10 modeli

DYSTRYBUTORZY
Ponad 600 punktów handlowych w Polsce, które oferują 
klientom nasze produkty.

KALENDARIUM INNOWACYJNOŚCI
W ofercie Braas na przestrzeni 15 lat pojawiło się 10 modeli.

NOVO – 1996
Modele: Franfurter 
Taunus: 1996
Coral: 1997
Model: Staroniemiecka: 2000

LUMINO – 2001
Modele: Celtycka 2001 
Grecka 2002

CISAR – 2004
Model: Romańska 2004
Model: Podwójne S 2007 
Bałtycka 2008

PROTECTOR – 2008
Model: Reviva 2008

Ciekawostki!
Prezentujemu Państwu historię 
i osiągnięcia marki Braas 
w liczbach...

PŁOŃSK

OPOLE

Jan Matuszewski, 
mistrz produkcji

Bogusław Wąsik, główny 
specjalista ds. BHP 
i ochrony środowiska

Każdy stażysta, który rozpoczyna 
pracę w Monier, trafia najpierw 
do szkoleniowca – Pani Joanny 
Ścibor (na pierwszym planie).
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ARCHITEKT RADZI

Energooszczędny dach
Straty ciepła przez 
dach, które spełniają 
kryteria prawne, 
stanowią do 20% 
całkowitych strat ciepła 
w budynku. Właściwa 
grubość izolacji 
termicznej dachu oraz 
dostosowanie jej do 
konstrukcji dachu może 
znacznie ograniczyć koszty ogrzewania domu. 
Warto zainwestować w dobrą izolację dachu, 
która przyniesie wtedy wiele korzyści. 
Jakich materia łów użyć do budowy dachu 
i na co uważać? 
O opinię poprosiliśmy eksperta – dr. inż. arch. Miłosza 
Lipińskiego, z biura projektowego M&L Lipińscy, firmy, 
która specjalizuje się w projektowaniu energooszczędnych 
domów jednorodzinnych.
Pewny dach nad głową (Red.): Powierzchnia dachu to ważna 
warstwa izolacyjna domu, jakie straty ciepła są dopuszczalne 
w polskim budownictwie i jak można skutecznie je ograniczyć?
dr inż. arch. Miłosz Lipiński (ML): Norma mówi tylko 
o konieczności spełnienia wymogu co do współrzędnych U 
dla dachu na poziomie 0,3W/m2K. Straty ciepła generowane przez 
dachy spełniające ten parametr przekraczają często 20% ogółu 
strat energii w budynku. Ograniczanie strat może następować 
poprzez zastosowanie lepszej izolacji termicznej oraz poprzez 
minimalizowanie powierzchni dachu. Przez dachy płaskie 
zachodzą mniejsze straty energii. Należy wspomnieć o starannym 
wykonawstwie, tak, aby nie powstawały niepotrzebne mostki termiczne.

Red.: Czy konstrukcja dachu w jakiś znaczący sposób może 
wpłynąć na energooszczędność dachu?
ML: Może, zarówno ze względu na jego kształt jak 
i zaprojektowanie prawidłowej izolacji termicznej i wentylacji.
Red.: Z jakich warstw powinien składać się nowoczesny dach?
ML: Nowoczesny dach stromy, a o takim tu głównie rozmawiamy, 
powinien mieć kilka warstw odpowiednio po sobie ułożonych. 
Zaczynając od dołu: Zabudowa, np. z płyt GK; Paraizolacja; Stelaż 
do mocowania tych płyt, a w przestrzeniach między stelażem 
powinno się ułożyć warstwę izolacji ze styropianu lub twardej 
maty z wełny mineralnej; Krokiew, a w jej przestrzeni ok. 15 cm 
izolacja, tak samo ze styropianu lub wełny; Membrana 
paroprzepuszczalna, i to o sporej przepuszczalności powyżej 
1000 mg/m2/dobę. Pomiędzy membraną a izolacją należy 
zostawić 2-3 cm powietrza. Kontrłaty dla dobrego przyciśnięcia 
membrany i wytworzenia dystansu pomiędzy membraną a pokryciem 
zewnętrznym, np. z dachówki cementowej, łaty i wspomniane pokrycie.
Red.: Czy to prawda, że dach „oddycha” i powinien mieć 
zapewnioną odpowiednią przepuszczalność powietrza 
i wilgoci?
ML: Konstrukcja dachu nie powinna pozwolić na wnikanie pary 
wodnej w warstwę izolacji termicznej. Powinna umożliwić szybkie 
odparowanie ewentualnych zawilgoceń i umożliwić przejście tej 
pary, która jednak się dostanie, dlatego stosujemy membranę 
paroprzepuszczalną. Tak więc dach nie powinien „oddychać” 
w potocznym tego słowa rozumieniu.
Red.: Jakich materiałów warto użyć do pokrycia dachu?
ML: Trwałych, estetycznych i tłumiących dźwięki mechaniczne 
od deszczu czy gradu.
Red.: Jak gruba powinna być warstwa ocieplenia dachu?
ML: Aby spełnić wymogi normy wystarczy ok. 15 cm dobrej 
izolacji. Jednak biorąc pod uwagę kieszeń użytkownika, należy 
stosować warstwy znacznie grubsze. Moim zdaniem minimum 
20 cm, a w domach energooszczędnych ok. 30 cm
Red.: Co sądzi Pan o materiałach firmy Monier – producenta 
dachówek Braas i RuppCeramika?
ML: Firma Monier, według naszej wiedzy, produkuje wysokiej klasy 
dachówki cementowe i ceramiczne oraz akcesoria dachowe. 
Nie są to materiały bezpośrednio wpływające na energooszczędność, 
ale pośrednio tak. Poprzez wysoką jakość produktów, która zapewnia 
prawidłową pracę dachu w znaczeniu fizyki budowy.
Red.: Jakich zasad warto przestrzegać przy konstruowaniu 
i budowie energooszczędnego dachu?
ML: Dobór odpowiednich materiałów poświadczonych certyfikatami, 
staranne wykonawstwo i nie wolno zapomnieć o konieczności 
zapewnienia wentylacji przestrzeni pomiędzy pokryciem (dachówkami) 
a membraną paroprzepuszczalną. Służą do tego, m.in. kratki 
na wlotach powietrza przy okapie i np. dachówki wentylacyjne przy 
kalenicy. Należy stosować przemyślane rozwiązania systemowe 
unikając improwizacji i mieszania technik.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.
ML: Bardzo proszę i również dziękuję.

Pierwszy energooszczędny dach w Polsce, pokryty dachówką Braas.

dr inż. arch. Miłosz Lipiński

Biuro projektowe M&L Lipińscy Domy, to firma opracowująca 
projekty energooszczędnych domów jednorodzinnych. Posiada 
w swoim dorobku jedyny w Polsce modelowy dom pasywny, 
z certyfikatem Instytutu Budynków Pasywnych z Darmstadt.
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PIERWSZE REALIZACJE W DACHÓWCE REVIVA

Wysokiej jakości folie dachowe 
Folie dachowe są materiałem stosowanym w konstrukcjach dachów spadzistych od niedawna, stąd też liczne wątpliwości 
dotyczące ich zastosowania, rodzajów i wymagań. Wiąże się to ściśle, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, z konkretnym 
rozwiązaniem sposobu układania ocieplenia, grubości tego ocieplenia i wysokości krokwi oraz ze sposobami zapewnienia 
wentylacji połaci dachowej. Głównym zadaniem folii jest ochrona izolacji cieplnej przed wilgocią i wiatrem. Z drugiej strony 
folie powinny wypuszczać na zewnątrz parę wodną z wnętrza domu, co zapobiega jej skraplaniu się pod pokryciem, 
a w konsekwencji uszkodzeniu izolacji cieplnej. Prawidłowa izolacja dachu w dużym stopniu zależy więc 
od jakości takiej folii i jej parametrów technicznych.

Veltitech 120 – NOWOŚĆ w ofercie Braas
Braas  wprowadził do swojej oferty nowość w postaci folii Veltitech 120 
– będącej prawdziwym hitem wśród folii dachowych na rynkach 
polskim jak i europejskim.

Veltitech 120 jest to folia o niskiej paroprzepuszczalności 
przeznaczona zarówno do stosowania na poddaszach 
nieużytkowych jak i poddaszach użytkowych, z zachowaniem 
szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią a termoizolacją. 
Dwuwarstwowa folia dostępna w kolorze czarnym, dzięki wyjątkowym 
właściwościom jest gwarancją bezpieczeństwa dachu jak i na dachu.

Do głównych zalet folii Veltitech 120 zaliczyć można:
- wytrzymałość i bezpieczeństwo 
- łatwość układania i transportu
- powierzchnia antypoślizgowa
- wyjątkowa odporność na przesiąkanie wody

Materiały, z jakich Veltitech 120 został wyprodukowany zapewniają:
odporność na promieniowanie UV, podwyższoną odporność na środki ochrony drewna, podwyższoną odporność na ścieranie. 
Dodatkowo Veltitech 120 jest wyposażony w specjalną włókninę wchłaniającą wilgoć i chroniącą przed kapaniem kondensatu. 
Veltitech 120 to nowy produkt w świetnej cenie na polskim rynku folii dachowych, który ze względu na swe zalety nie powinien 
być pominięty przy pokrywaniu dachu.

ze sposobami zapewnienia wentylacji połaci dachowej.

Nowości produktowe Braas i RuppCeramika

Reviva jest czymś wyjątkowym wśród dachówek. Łączy ona klasyczny kształt 
karpiówki z zaletami zakładkowych dachówek profilowanych (mniejszy ciężar m2, 
szybkość układania, trwałość). Technologia produkcji daje dachówce Reviva wysoką 
wytrzymałość, wyrazisty i bardzo trwały kolor oraz gładką powierzchnię. Model 
ten podkreśli piękno dachów o różnych kształtach, a dzięki swojej niskiej wadze 
jest idealnym rozwiązaniem na remontowane dachy. Dachówka oferowana 
jest w atrakcyjnej gamie kolorystycznej, także w oryginalnym kolorze rustykalnym.
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Pomysły na świąteczne dekoracje

Stroik z chałki
Nietypowa i apetyczna dekoracja świąteczna 
została wykonana na podkładzie ze słodkiej 
chałki. Głównymi akcentami stroika 
są plasterki pomarańczy i ciasteczka 
z masy solnej. Wkomponowane 
bombki podkreślają świąteczny 
nastrój. Drugim wariantem 
kolorystycznym jest dekoracja 
o srebrnych barwach, 
pasujących do wnętrz 
utrzymanych w nowoczesnym, 
minimalistycznym stylu.

Współpraca i aranżacja 
– Galeria Pomarańczowa.

Wiklinowe saneczki

Przyozdobione gałązkami jodły, z którą 
ładnie kontrastują białe kwiatuszki 
poinsecji, złote jabłuszko i kokardka. 
Czerwone akcenty uzyskano dzięki 
drobnym owocom. Nie może zabraknąć 
również smukłej, nastrojowej świecy.
Drugim wariantem jest dekoracja 
w postaci plecionej gwiazdki, 
osadzonej na miniaturowej doniczce. 
Zaaranżowano także szyszkę 
modrzewia, gałązeczki jemioły 
i jodły, zielone spiralki oraz 
czerwony owoc.

Materiały i aranżacje dekoracyjne pochodzą 

z portalu www.green-line.com.pl, firmy 

zajmującej się profesjonalną florystyką 

i architekturą krajobrazu.

Każda, ważna wigilijna uroczystość w rodzinnym gronie bądź firmowe spotkanie 
świąteczne, pozbawione zapierającej dech w piersiach oprawy dekoratorskiej, 
różni się diametralnie od tego samego wydarzenia udekorowanego rozbudzającymi 
zmysły kompozycjami, które podobnie jak muzyka, mają wpływ na nasze 
samopoczucie.

Święta Bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji i niezwykle mocno podkreślające więzy rodzinne, kreują uroczystą atmosferę, 
w każdym domu pełnym ciepła i spokoju, a także w każdej firmie, w której pracownicy są sobie bliscy. Pragniemy z Wami cieszyć 
się tymi niezwykłymi momentami, dając Wam pachnące lasem, pomarańczami, cynamonem lub nawet zapachem pieczonego 
ciasta dekoracje świąteczne, których nie może zabraknąć na świątecznym, śnieżnobiałym stole.

Prezentujemy  Państwu kilka oryginalnych świątecznych dekoracji, opracowanych przez profesjonalną firmę florystyczną Green-Line. 
Mamy nadzieję, że przedstawione aranżacje rozpalą Państwa wyobraźnię i natchną wszystkich do poszukiwania unikalnych 
i oryginalnych świątecznych dekoracji. 

10



Intrygujący, szklany świecznik 
świąteczny ozdobiono białymi, 
listkami, plasterkami pomarańczy 
oraz kandyzowanym cukrem 
i ciasteczkami w kształcie gwiazdek
oraz białym sizalem. Wnętrze 
wypełniono drobnymi, pozłacanymi
kamyczkami, dzięki którym ozdobna 
świeca stoi centralnie 
i z dala od ścianek świecznika.
Zapalona świeca podkreśla urok 
świątecznych chwil.

Wieniec świąteczny wykonany 
na podkładzie słomianym 
i przyozdobiony gałązkami jodły, 
suszonymi plasterkami owoców 
kiwi, wybielonymi szyszkami 
modrzewia i kandyzowanym 
cukrem.
Uroku dodają mu złote perełki 
i elegancka wstążka.
Dodatkowo wstawiono zielone 
świece pachnące lasem.

Dekoracja w formie świątecznej 
kuli ze sztucznego igliwia może być 
zarówno ozdobą okna jak też zostać 
powieszona nad wigilijnym stołem. 
Kula została udekorowana elementami 
w srebrnej, zimowej tonacji. Między 
drobnymi szyszkami modrzewia 
„zakwitły”, niczym mroźne wzory 
na oszronionym oknie, srebrne kwiaty 
świątecznej poinsecji.
Całość oplata sznur srebrnych, 
lśniących korali.

Oryginalny, świąteczny stroik 
w naturalnych, zimowych barwach 
udekorowano dwiema perłowymi 
świeczkami oraz eleganckimi 
bombkami również w tym odcieniu.
Apetycznym dodatkiem jest kiść 
winogron w kolorze świeżej zieleni 
oraz ciasteczka w kształcie małych 
gwiazdek.
Srebrne gałązki zdobią 
dekorację niczym mroźne wzory 
„namalowane” na szybie.
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Życzymy magicznych Świąt Bożego 
Narodzenia wśród własnoręcznie 
wykonanych dekoracji!

Szklany świecznik świąteczny 

Oryginalny, świąteczny stroik 

Kula ze sztucznego igliwia

Wieniec świąteczny 

Uroczy stroik Bożonarodzeniowy 
Własnoręcznie wykonany stroik z prawdziwych zielonych gałązek, z różnymi dodatkami, 
to fantastyczna świąteczna dekoracja stołu, a poza tym wyśmienita zabawa dla całej rodziny. 

Do wykonania stroiku potrzebne będą: drucik, gałązki, bombki, tasiemki w modnych kolorach. 
Stroik możemy przygotować w dowolnym rozmiarze i użyć przeróżnych ozdób.
Powiązane drutem gałązki powinny utworzyć obręcz. Następnie powinniśmy 
przyciąć wystające gałązki. Teraz korzystamy z ozdób: z  małych bombek, wstążek, malutkich 
gwiazdeczek oraz innych dekoracji, które będą podkreślały nasz wyjątkowy stroik świąteczny. 

Proponujemy, aby gotową kompozycję spryskać lakierem z brokatem dla podniesienia efektu 
końcowego. Gotowa dekoracja rozbłyśnie w blasku świecy umieszczonej w środku stroika 
na stole.  Świeca w środku będzie wyglądać bardzo dekoracyjnie i nada stroikowi 
wyjątkowego nastroju. 

POMYSŁ: Zamiast drutu, można wykorzystać specjalną 
gąbkę do kompozycji, dostępną np. w sklepach 
florystycznych. Dzięki niej łatwo skomponujemy dowolny 
stroik, a nasączona wodą pozwoli cieszyć się świeżymi 
elementami stroika przez dłuższy czas.

ZRÓB TO SAM!



ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
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Tradycyjny stół Bożonarodzeniowy 
Prezentujemy przepisy 12 potraw wigilijnych

Ryba po grecku
Składniki: 

duży pstrąg (albo inna 
ryba, np. dorsz lub 

karp), 2 cebule, ok. 10 sporych marchewek 
(startych powinno być tak 3/4 wysokości 
patelni), przecier pomidorowy, olej, jajko, 
bułka tarta, sól, pieprz. 

Sposób przygotowania:
Rybę bez ości kroimy w dzwonka. Każdy 
kawałek moczymy w roztrzepanym jajku, 
a następnie w bułce tartej i smażymy 
na średnio rozgrzanym oleju do zrumienienia. 
Następnie kroimy cebule w sporą kostkę 
i podsmażamy na oleju, dorzucając 

startą na tarce marchew i razem dusimy pod 
przykryciem aż warzywa zrobią się miękkie. 
Na koniec dodajemy sporą łyżkę przecieru 
pomidorowego, doprawiamy solą, pieprzem, 
może jeszcze odrobiną kostki rosołowej 
i, jeśli lubimy mocno pomidorowy smak, 
to przecierem pomidorowym. Sos warzywny 
powinien być gęsty. Na dnie półmiska 
układamy warstwę ryby, a na nią warstwę 
sosu, na to znowu rybę i sos z warzyw. 
Potrawę przykrywamy czymś, żeby nie 
wyschła i wstawiamy do lodówki, następnego 
dnia będzie przepyszna.

Barszcz z uszkami
Składniki: 
4 buraki, 2 suszone grzyby, 

1 cebula, ziele angielskie, liść laurowy, sól, 
pieprz, 1 łyżka masła.
Uszka: 15 dag mąki, 1 jajko, 8 dag suszonych 
grzybów, bułka tarta, 2 cebule, olej.

Sposób przygotowania:
Aby przygotować barszcz, grzyby należy umyć, 
namoczyć i ugotować w tej samej wodzie. 
Buraki obrać, zetrzeć na tarce albo pokroić. 
Dodać cebulę, przyprawy, zalać zimną wodą 
i zagotować. Przecedzić, dodać wywar z grzy-
bów, zagotować, przyprawić, dodać masło. 
Grzyby na farsz należy ugotować, zemleć 
i przesmażyć na oleju ok. 10 minut. Dodać 
wcześniej przysmażoną cebulę. Farsz zagęścić 
tartą bułką, przyprawić. Z mąki, jajka i wody 
zagnieść ciasto, rozwałkować, wycinać kwadraty. 
Na każdym nakładać farsz i zlepić. Ugotować 
w lekko osolonej wodzie. Podawać z barszczem.

Wigilia to czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę oraz tradycyjną świąteczną kolację. 
Zgodnie z tradycją, na wigilijnym stole nie może zabraknąć dań z ryb, grochu, fasoli, 
kapusty, grzybów oraz maku. Potrawy wigilijne powinny być bezmięsne i przygotowywane 
bez tłuszczów zwierzęcych, choć Kościół Rzymskokatolicki w 2003 roku dopuścił w tym dniu 
spożywanie mięsa.

Magia Świąt… 
Geneza tradycyjnych świątecznych obrządków
Dla większości Polaków wyznania katolickiego, wigilia to najbardziej uroczysty dzień 
w roku. Tradycyjna wieczerza wśród rodziny i przyjaciół zbliża nas do siebie. 
Jest to okres wzajemnego przebaczania, czas miłości oraz zadumy i refleksji 
nad sobą i życiem. Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia. 

Tradycja Rzymian i katolików…
Z biegiem wieków różne święta pogańskie zlały się ze świętami 
katolickimi wytwarzając obecne tradycje świąteczne. Przyczynił 
się do tego fakt, że Kościół Chrześcijański wprowadzili kalendarz 
swoich świąt w taki sposób, aby pokrywał się ze świętami 

pogańskimi.
Przykładowo, Rzymianie 
od 17 grudnia, przez kilka dni 
obchodzili, tzw. Saturnalia 
i hucznie świętowali ponowne 
wznoszenie się słońca 
na zimowym niebie: ucztowali, 
urzą dzali tańce i zabawy oraz 
wymieniali się prezentami. 
Władze kościelne nie chciały 
zakazywać tak popularnego 
zwyczaju – postanowiły 
go „schrystianizować”, 
przemianowując narodziny 
słońca na narodziny Jezusa.

Słowiańskie obrządki podczas wigilii
Tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia 
w Polsce, w znacznej mierze pochodzą od naszych 
słowiańskich przodków. Przykładowo Słowianie, zamiast 
wieczerzy wigilijnej, mieli stypę zaduszną i właśnie 
stąd w pewnej części pochodzą współczesne obrzędy 
Bożonarodzeniowe.

Sama noc wigilijna we wierzeniach ludowych Słowian, 
to czas czarów i magii, błąkających się dusz, duchów, widm 
i zjaw. Podczas tej nocy poganie wierzyli w nadprzyrodzone 
zjawiska, np. że dusze wędrowały po domach szukając 
strawy. Gospodarz kropił obrus napitkiem a domownicy 
zostawiali kawałki potraw przed sobą na obrusie. Obecny 
zwyczaj pozostawiania pustego nakrycia na stole wigilijnym 
wywodzi się także z wierzeń o wędrujących duszach, które 
mogły przybrać postać ptaków, zwierząt lub żebraków.

Zwyczaje Słowian, Rzymian i katolików przetrwały do dnia 
dzisiejszego, a magia Świąt Bożego Narodzenia sprawia, 
że czujemy się wyjątkowo w te dni.
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Kapusta z grochem
Składniki: kilo kiszonej 
kapusty, olej, groch łuskany, 
1 cebula, ziele angielskie, liść 
laurowy, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:
Umyty groch zalać sporą ilością wrzącej wody 
i moczyć 3 godz. Potem zalać świeżą zimną wodą 
tak, aby był całkowicie przykryty. Gotować na małym 
ogniu, aż ziarna będą miękkie.
Odciśniętą kapustę posiekać na desce, dać do garnka, 
zalać wodą tak, aby była przykryta, dodać ziarna 
ziela oraz liście laurowe i gotować 30 minut na ma łym 
ogniu bez przykrycia. Na rozgrzanym oleju udusić 
posiekaną cebulę i przełożyć do garnka z kapustą, 
wymieszać. Ugotowany groch przecedzić i zmiksować, 
wymieszać z kapustą. Wszystko przyprawić gotową 
przyprawą do grochu lub kapusty, cząbrem, 
pieprzem i solą.

Coś na pragnienie 
– kompot z suszu 

Składniki: 20 dag suszonych 
śliwek, 15 dag suszonych jabłek, 
10 dag cukru, 3 szklanki wody, 2-3 
goździki, kawałek skórki z cytryny 
lub pomarańczy, cynamon.

Sposób przygotowania:
Suszone owoce należy umyć, a następnie namoczyć 
w zimnej wodzie (na noc). Jabłka przyciskamy 
spodeczkiem. Gdy zmiękną, gotujemy je w tej 
samej wodzie, w której się moczyły, z dodatkiem 
cukru i przypraw. Tak przyrządzone suszone owoce 
oddadzą nam swój aromat w pełnej krasie.

Zupa rybna
Składniki: marchewka, 
pietruszka, seler, pół szklanki 
śmietany, 2 głowy karpia, 
2 łyżki masła, łyżka mąki, 
liść laurowy, łyżeczka skórki 
z cytryny, 2 żółtka, szczypta 
gałki muszkatałowej, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:
Warzywa kroimy i gotujemy 20 minut. Głowy karpia 
myjemy i wkładamy do wywaru, dodając przypraw 
i gotujemy na małym ogniu. Po przecedzeniu wywaru, 
z łbów należy wykroić mięso i drobno posiekać. 
Następnie wkładamy je do zupy. Z masła i mąki 
ugniatamy kulki i gotujemy je 2 minuty. Potem 
roztrzepujemy śmietanę z żółtkami i zaprawiamy 
zupę. Przyprawiamy skórką z cytryny, gałką 
muszkatałową i pieprzem.

Kutia
Składniki: szklanka 
pszenicy, 2 szklanki miodu, 
po 50 dag cukru 
i maku, rodzynki, orzechy 
włoskie, figi i migdały.

Sposób przygotowania:
Pszenicę przebrać, wypłukać i namoczyć na noc. 
Następnie ugotować ją do miękkości, kilka razy 
zmieniając wodę. Odsączyć na sicie. Mak wypłukać, 
sparzyć, po czym dwukrotnie zemleć. Rodzynki przez 
kilka minut moczyć w gorącej wodzie, odcedzić. 
Figi, orzechy włoskie i migdały drobno posiekać 
albo zemleć. Następnie mak starannie wymieszać 
z miodem, cukrem i przygotowanymi bakaliami. Tuż 
przed podaniem wymieszać pszenicę z masą makową 
(jeśli zrobimy to wcześniej, pszenica może stwardnieć).

Kapusta z grzybami 
Składniki: 3/4 kg kiszonej 
kapusty, kilka suszonych 
grzybów, 1 cebula, po 1 
łyżce masła i mąki, kminek, 
suszone śliwki.

Sposób przygotowania:
Kapustę ugotować z grzybami, a kiedy staną się 
miękkie, pokroić je na paseczki. Cebulę zeszklić 
na maśle, dodać mąkę, podsmażyć, wymieszać 
z kapustą. Do kapusty dodać grzyby, pokrojone 
śliwki, przyprawić.

Karp w galarecie
Składniki: 1 kg karpia, 
pęczek włoszczyzny, 
2 cebule, 5 łyżeczek 
żelatyny, kieliszek białego 

wina, 4 ziarna ziela angielskiego, pęczek koperku, 
pół cytryny, sól, cukier, pieprz.

Sposób przygotowania:
Włoszczyznę myjemy i obieramy. Obraną i wbitą 
na widelec cebulę opiekamy nad ogniem. Warzywa 
zalewamy litrem wody, dodajemy ziele angielskie 
i sól. Wszystko gotujemy przez ok. 1 godzinę. 
Następnie odcedzamy wywar, ale zachowujemy 
marchewkę. Oczyszczonego karpia kroimy w dzwonka 
i dodajemy go do wywaru z warzyw. Gotujemy 
na małym ogniu przez 20 minut. Następnie 
wyjmujemy karpia – jednocześnie odsączając 
go i usuwając ości z tułowia. 
Teraz czas już na formę keksową, którą wykładamy 
dużym kawałkiem folii. Układamy na niej warstwami 
rybę, plasterki ugotowanej marchewki, dekorując 
każdą warstwę koperkiem. 2 szklanki wywaru rybno 
– warzywnego przecedzamy, a  następnie mieszamy 
wszystko z żelatyną i winem. Całość doprawiamy 
solą, pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. 
Po wystudzeniu tężejącą masę wlewamy do formy. 
Chłodzimy w lodówce. Potrawę przekładamy 
na półmisek i dekorujemy kawałkami cytryny 
i gałązkami koperku.

Śledzie w… nieco 
innym wydaniu
Składniki: 3 solone śledzie, 
po 3 goździki, ziarenka pieprzu 
i ziela angielskiego, po 5 

ziarenek gorczycy, jałowca i kolendry, 2 ząbki 
czosnku, pokruszony listek laurowy, łyżeczka 
mielonej słodkiej papryki,1/2 szklanki oleju, 
cebula, 2 łyżeczki posiekanej natki.

Obok karpia, śledzie królują na wigilijnym stole.  
Zazwyczaj przygotowujemy je w Polsce w occie 
w oleju lub w śmietanie. Warto poznać nieco inną 
potrawę – śledzie  korzenne.

Sposób przygotowania:
Wymoczone śledzie należy odfiletować i pokroić 
w dzwonka. Goździki, gorczycę, jałowiec, pieprz, ziele 
angielskie i kolendrę utłuc w moździerzu, wymieszać 
z posiekanym czosnkiem, listkiem laurowym 
i papryką. Przygotowaną mieszankę zawinąć 
w kawałek gazy, włożyć do słoika, zalać olejem 
i odstawić na kilka godzin w ciepłe miejsce. 
Następnie do słoika włożyć dzwonka śledzi, przykryć 
i zostawić w chłodnym miejscu na dwa dni. 
Przed podaniem śledzie należy wyjąć z zalewy 
i ułożyć na półmisku. Teraz pozostaje już tylko 
obłożenie potrawy plasterkami obranej i sparzonej 
cebuli oraz posypać natką. 

Rady dla amatorów śledzika:
Śledzie przechowujemy w lodówce zawsze 
w zamykanych pojemnikach lub słojach, gdyż 
specyficzny aromat przenika do innych potraw 
(dotyczy to wszelkich ryb)– wszystkie naczynia 
oraz przyrządy kuchenne, które miały kontakt 
ze śledziami myjemy zawsze najpierw w zimnej 
a dopiero potem w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu 
do naczyń – zapobiega to utrwalaniu specyficznego 
zapachu – śledzie, które przyrządzamy w domu 
według powyższego przepisu, można przechowywać 
w lodówce nawet tydzień i wciąż będą smaczne... 
o ile dotrwają. 

Pstrąg w migdałach
Składniki: 4 średnie pstrągi, 
10 dag masła, 5 migdałów, 
cytryna, gałązki pietruszki, 
pieprz, sól.

Sposób przygotowania:
Sprawione i umyte pstrągi trzeba natrzeć solą, 
oprószyć pieprzem, a następnie usmażyć na maśle 
na niezbyt silnym ogniu (po 8 min z każdej strony). 
Usmażone ryby układamy na ogrzanym półmisku. 
Na koniec w maśle po smażeniu ryb musimy lekko 
zrumienić posiekane migdały i wyłożyć je na ryby. 
Całość dekorujemy pietruszką i plasterkami cytryny.

Pierogi z kapustą 
i grzybami
Składniki: 
Ciasto: 2 szklanki mąki 
pszennej, jajko, sól.

Farsz: 30 dag kiszonej kapusty, 5 dag suszonych 
grzybów, 2 cebule, jajko, 2 łyżki oleju, sól.

Sposób przygotowania:
Przygotować farsz: grzyby opłukać, namoczyć 
na noc, ugotować w tej samej wodzie, w której się 
moczyły, odcedzić i posiekać. Cebule obrać, pokroić 
w drobna kostkę i zeszklić na oleju. Kapustę posiekać, 
dodać cebule, grzyby z wywarem i dusić ok. 45 min. 
Odcedzić nadmiar wywaru, ostudzić, przyprawić 
do smaku solą i pieprzem, dodać jajko i wymieszać. 
Przygotować ciasto: z mąki, jaja, soli i 3 szklanek wody 
zagnieść miękkie ciasto. Rozwałkować podsypując 
mąką. Wykrawać szklanką krążki. Na każdy nakładać 
łyżeczkę farszu. Zlepiać mocno brzegi pierogów. 
Wrzucać partiami na posolony wrzątek, gotować 
3 - 5 min. od wypłynięcia na powierzchnie. Podawać 
polane gorącym olejem ze zrumienioną cebulką.

Kluski z makiem
Składniki: 1/2 szklanki 
miodu, 1/2 szklanki słodkiej 
śmietanki, 1/2 szklanki mleka, 
4-5 łyżek maku, 40 dag 
makaronu (muszelki, świderki, 

motylki, rurki, kolanka, rurki, penne), sól.

Sposób przygotowania:
W rondelku z nierdzewnej stali podgrzewać 
na małym ogniu, stale mieszając, mleko, miód, 
śmietankę i mak – powinna powstać jednolita 
masa. W międzyczasie ugotować makaron 
w lekko osolonej wodzie. Odcedzić i wrzucić 
do miodowego sosu. Wymieszać. 
Natychmiast podawać.
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Coraz bliżej… zyski
Na ten okres handlowcy czekają 
cały rok.  Przedświąteczne 
tygodnie, a w ostatnich latach 
przedświąteczne miesiące 
to prawdziwe eldorado dla 
właścicieli sklepów. Już od 
listopada na witrynach pojawiają 

się pierwsze świąteczne 
dekoracje. Rozpoczynają się 

także gwiazdkowe promocje. 
Choć każdy z nas uwielbia 

suto zastawione świąteczne 
stoły oraz moc prezentów 

pod choinką, warto 
rozważnie kupować 

w najbliższych 
tygodniach. Okazuje 

się bowiem, 
że świąteczny 

szał zakupów 
łączy się z dużym 

spustoszeniem 
w naszych 

domowych 
budżetach.
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Promocyjny szał zakupów
Sklepy usiłują jak najbardziej 
rozciągnąć przedświąteczny okres 
handlowy, startując z promocjami 
i choinką już w listopadzie. Większe 
zakupy ludzie robią również przed 
mikołajkami, ale prawdziwym okre-
sem szału zakupów jest  weekend 
19-21 grudnia. Według ekspertów 
w przedświąteczne dni przeciętny 
Kowalski bez mrugnięcia okiem 
jest skłonny wydać 30-40% więcej 
niż podczas normalnych zakupów. 
Kuszące na pierwszy rzut oka 
promocje mogą się okazać o wiele 
mniej atrakcyjne przy głębszym 
porównaniu ofert. W przedświą-
tecznej gorączce zakupów bardzo często zapominamy o skru-
pulatnym porównywaniu ofert i decydujemy się na kupno 
pierwszego towaru, opatrzonego napisem „Uwaga – super cena”. 
Tych kilka słów na czerwonym tle powoduje, że w wirze przed-
świątecznych zakupów czasem tracimy głowę i bez zastanowie-
nia wrzucamy kolejną rzecz do koszyka. Niejednokrotnie slogan 
„super cena” może nas słono kosztować, bo choć prawdziwe 
okazje promocyjne zdarzają się także w tym okresie, to jednak 
w większości jest to najbardziej dochodowy okres dla sklepów 
w ciągu całego roku, w którym wszystko sprzedaje się na pniu 
bez obniżki cenowej. 

ŚWIĄTECZNE PREZENTY
Kolorowe lampki na choinkach, srebrne łańcuchy w sklepowych witrynach, 
renifery, Mikołaje i krążący między półkami klienci. Tak właśnie wygląda co roku 
szał przedświątecznych zakupów. Tydzień przed Bożym Narodzeniem to dla 
handlowców najbardziej gorący okres w roku, uwieńczony większymi niż zazwyczaj 
obrotami. Jak topnieją nasze oszczędności w te wspaniałe, bądź co bądź, dni?

Kochane prezenty…
W ubiegłym roku Polacy wydali ponad 7,5 miliarda złotych 
na gwiazdkowe prezenty. Według raportu TNS OBOP 
przeciętny obywatel przeznaczył na ten cel średnio 277 zł. 
Oznacza to, że wspólnie wydaliśmy tyle, ile potrzeba 
na zbudowanie autostrady z Warszawy do Białegostoku. 
Choć w tym roku światowy kryzys finansowy może nieco 
obniżyć zysk handlowców, to i tak wszyscy zacierają 
już ręce. Jedną z najlepiej dochodowych branż 
w tym okresie stają się jubilerzy: 
Listopad i grudzień to najbardziej gorące 
miesiące w roku dla branży jubilerskiej. 
Zdarza się, że sprzedaż pod koniec 
roku generuje nawet 30% rocznych 
przychodów – mówi pani Danuta, 
właścicielka sklepu jubilerskiego.
Jak widać dla handlowców gra jest 
warta świeczki, a chwilowe zaciskanie 
pasa konsumentów raczej nie odbije 
się tak szybko na wydatkach, na trady-
cyjne świąteczne zakupy. Zresztą, 
czego nie robi się dla udanych świąt…
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GALERIA GWIAZD

Kilka porad dla Niej...
W zestawieniu topowych domów mody w tym sezonie 

zimowym najmodniejsze będą kolory ciemne – czerń 
(jak u Yves Saint Laurenta), fiolet (Versace), brąz 

w różnych odcieniach (Prada), szarości (Lacoste).

Podstawa to klasyczny fason!
Nie starzejąca się moda na modne spodnie rurki, 
ciągle obowiązuje, natomiast, trendy będą także 

spodnie szerokie na całej długości. 
Warto podkreślić także, że modne będą także zarówno 
ołówkowe, jak i szerokie, obszerne spódnice. 

Materiały nieco grubsze…
Obecny sezon zimowy to renesans grubszych 
i nieco cięższych materiałów. W wielkim stylu 

powracają wełna, skóra oraz futra. 

Metalowe dodatki
Dodatki, czyli szara eminencja mody, to zdecydowany 

powrót do metalowych elementów. Modne będzie 
wszystko, co metalurgiczne: klamry, łańcuszki, nity. 

Różnorodność w świecie butów! 
Moda obuwnicza zapowiada się bardziej różnorodnie 

niż kiedykolwiek. Niezwykłe zróżnico wanie nosków i obcasów pomoże 
każdej elegantce znaleźć idealny dla siebie fason. Wyrafinowane 
czółenka i półbuty w stylu patchwork to kolejne modele, których nie może 
zabraknąć w szafie żadnej modnej kobiety. Eleganckie, klasyczne 

czółenka o noskach okrągłych lub w formie migdała, 
na niskim lub wyso kim, klockowym lub lejkowatym obcasie 
będzie się nosić tak samo chętnie jak, modne w tym sezonie, 
mocno zabudowane czółenka. Warto podkreślić, że dużym 
zainteresowaniem cieszyć się będą przede 

wszystkim różne wersje butów z klamrami. 
Mimo różnorodności wśród kolorów 
będą królowały czernie i brązy.

Projektanci i domy mody prześcigają się w propozycjach modnych kolekcji na sezon zima 2008/2009. 
Warto wiedzieć jakie kolory będą najbardziej trendy? Który fason  spodni wygra wojnę – szerokie, 
czy wieczne rurki? O jakich kreacjach powinniśmy zapomnieć w nadchodzącym sezonie?  
Przeczytaj nasz krótki przewodnik i dowiedz się więcej!

Olga Bończyk urodziła się 16 stycznia 1968 roku we Wrocławiu 
w szczególnej rodzinie – oboje jej rodzice nie słyszeli (Pani Olga zna 
od dzieciństwa język migowy). Jak sama często podkreśla w dzieciństwie 
żyła na pograniczu dwóch światów: świata ciszy i świata muzyki. Talent 
muzyczny u Olgi oraz jej brata Mirka zaowocował rozwojem ich kariery. 
Jej o cztery lata starszy brat został koncertmistrzem II skrzypiec w orkiestrze 
Agnieszki Duczmal, a Olga Bończyk oprócz kariery wokalnej, wybrała drogę 
aktorki teatralnej i filmowej. W 1995 roku ukończyła studia na wydziale 
wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Olga Bończyk 
doskonaliła swój warsztat wokalny koncertując przez wiele lat z zespołem 

Spirituals Singers Band. Jako aktorka doświadczenie sceniczne zdobywała na deskach teatrów Rampa 
i Roma w Warszawie. W 1999 roku wzięła udział w koncercie „Debiuty” podczas XXXVI Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu. Kiedy w 2001 roku wcieliła się w postać doktor Edyty w serialu  TVP 2, pod tytułem 
„Na dobre i na złe” zdobyła sympatię i uznanie szerokiej publiczności. Wśród ostatnich sukcesów Olgi 
Bończyk warto podkreślić rolę teatralną z 2007 roku, w nagrodzonym owacjami na stojąco spektaklu 
muzycznym, pt: „George & Ira Gershwin”, w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Piosenki we Wrocławiu 
oraz zajęcie czwartego miejsca w programie „Jak oni śpiewają” na antenie Polsatu w 2008 roku.

Olga Bończyk w programie  
„Jak oni śpiewają”

kolekcja butów Kazar

Kilka porad dla Niego…
Hasło przewodnie dla modnych panów na tą zimę 
to – „Wszystko jest możliwe”. Łączenie i mieszanie stylów 
w ubiorze będzie bowiem bardzo modne u panów. 
Na topie będą zatem proste koszule noszone 
ze spodniami garniturowymi, czy wełniane pulowery 
robione na drutach oraz marynarki z dżinsami. Odważne 
intensywne kolory, proste, surowe kroje i tkaniny 
układające się sztywno na sylwetce tworzą wrażenie 
niezwykle eleganckie, ale i chłodne. Dla równo wagi 
nie powinno zabraknąć wśród męskich ubrań celowo 
spranej bawełny, wyciągniętej wełny i miękkich załamań 
faktur. Panowie powinni pozwolić sobie zatem na ciekawe 
eksperymenty.

Męskie obuwie…
Do garnituru lub sportowych dżinsów najmodniejsze będą, 
tzw. sneakery, eleganckie półbuty sznurowane 
lub wsuwane z wąskimi noskami. Sneakery z praktycznymi 
zapięciami na rzep są funkcjonalne i nieskomplikowane. 
Oryginalne akcenty w postaci kontrastujących szwów, 
sprzączek oraz perforacji dodadzą butom subtelnej elegancji. 
Na zimne dni odpowiednie będą każde buty z cholewką 
sięgającą kostki lub powyżej kostki.
Eleganckie aplikacje, klamry, perforacje oraz ozdobne, bardzo eleganckie 
szwy podbijają męski świat. W stylu sportowym modne będą trzewiki 
z naszywkami, nitowaniami oraz grubymi klamrami. Charakterystyczne 
dla tego rodzaju obuwia są łagodne przejścia kolorów, przetarcia oraz 

metaliczny połysk. „Gniecione” cholewki ożywiają 
klasyczną kolekcję butów męskich. Podobnie 

jak u kobiet, w butach męskich dominują 
czernie oraz brązy, a także ich różne 

odcienie.
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Prezent dla Niej?

Niemal wszystkie kobiety 
od czasu do czasu otrzymują 
bukiet kwiatów lub słodki pre-
zent w postaci czekoladek. 
Historia pokazuje, że tego 
typu upominek jest w więk-
szości bardzo mile widziany 
w oczach kobiet. Pamiętajmy 
jednak, że tradycja świątecz-

nych prezentów wymaga trochę większej kreatywności, 
a podarunek w postaci bukietu czerwonych róż lub pysz-
nych słodkości, panowie muszą potraktować jako dodatek 
do głównego prezentu…  Tutaj pojawia się problem! Jaki 
prezent spodoba się ukochanej kobiecie? Mężczyźni mają 
duży atut w kwestii dobierania prezentów, w postaci spa-
ceru z kobietą po sklepach. Kobiety po prostu głośno my-
ślą o swoich skrytych potrzebach, a słynne powiedzenie: 
„kochanie, chciałabym to mieć” to najlepszy doradca 
mężczyzny w okresie przedświątecznych zakupów. 
Jeśli ta strategia nie spełni oczekiwań polecamy nasze 
„Prezentowe Inspiracje” w ramkach, które mogą ukierun-
kować nas na wybór prezentu dla ukochanej osoby.

Czas wręczania prezentów zbliża się wielkimi 
krokami.  Warto już teraz zastanowić się jaki 
prezent wręczyć swojej drugiej połówce…

Prezent dla Niego?
Twój mężczyzna 
na pewno ucieszy się 
z każdego prezentu, 
ale kiedy zacznie 
brakować mu miejsca 
w szafie i na półkach, 
z powodu nadmiaru 
niepotrzebnych rzeczy, 
z czasem, prezenty 

nie będą wywoływały już u niego tyle euforii. Ile 
zestawów narzędzi, kufli do piwa można zmieścić na 
półce? Mimo wszystko mężczyźni nade wszystko cenią 
sobie praktyczne prezenty. Jeśli Twój facet ma samochód, 
masz o wiele prostsze zadanie – każda drobnostka do 
auta Twojego mężczyzny (na przykład chodniczki zimowe, 
zapachy do auta, etui na płyty CD) sprawi mu  praktyczną 
radość każdego dnia. Oczywiście kobieta powinna wiedzieć, 
co jej ukochany już ma i nie duplikować ulubionych 
gadżetów swojego miłego. Jeśli ciągle nie przychodzi ci nic 
do głowy, spróbuj przygotować coś od siebie (oczywiście 
w miarę umiejętności) np. wyszywany napis/dedykacja 
na bokserkach, ramka z Waszym wspólnym zdjęciem 
z wakacji itp.

UBRANIA, KSIĄŻKI, KOSMETYKI 
Prezent zawsze aktualny, ale wymagający bliższego poznania 
adresata. Po prostu musisz wiedzieć jaką literaturę, jeszcze 
nie przeczytaną, lubi partner/partnerka, jakich kosmetyków 
używa lub co lubi nosić. Prezent w postaci płyty ulubionego 
wykonawcy czy ulubio nego filmu na DVD na pewno sprawi 
dużo radości. (K + M)

WŁASNORĘCZNE ARCYDZIEŁA 
Warto przywołać powiedzenie „Mierz siły na zamiary”. Jeśli po-
trafisz zrobić coś szczególnego, schludnego i ładnego, wówczas 
prezent będzie miłą niespodzianką. Jeśli jednak do namalowania, 
wyszywania, wypalania bierze się beztalencie artystyczne, 
to cały urok prezentu po prostu wyparuje! Kobiety posiadają 

często talent w szydełkowaniu, malowaniu 
– tutaj jest to pole do popisu dla ukochanego, 
ze specjalną dedykacją. Panowie mogą spró-
bować sił w konstruowaniu przeróżnych form 
półeczek, podstawek na kosmetyki, szczotki 
do włosów i inne nieodzowne akcesoria 
dla kobiety. Ramki z Waszymi wspólnymi 
zdjęciami, nowa aranżacja sypialni i  wszelkie 

inne fantazyjne pomysły do wykorzystania, 
to szansa na podwójną radość drugiej 
połówki. (K + M)

ŚMIESZNE
Przeróżne śmieszne gadżety 
dostępne w ogromnej ilości 
w supermarketach albo 

w sklepach ze śmiesznymi 
rzeczami, to dobry prezent, choć 

zazwyczaj nietrwały. Jeśli już tego typu 
gadżet wywoła efekt zadowolenia, to trwa on najwyżej kilka 
minut. Tandetne, kiczowate bejerki po prostu szybko się nudzą 
i staną się zbędną rzeczą na półce, do czasu wylądowaniu 
w koszu na śmieci. Zdecydowanie odradzamy śmieszne 
gadżeciki jako prezent świąteczny dla Niej lub dla Niego. 
Jeżeli znajdziemy coś solidnie wykonanego do wielokrotnego 
użytku, w ostateczności możemy się zdecydować. (K + M)

SŁODYCZE
To doskonały prezent dla podniebienia Twojej 
ukochanej kobiety. Należy jednak pamiętać, 
że zwykła czekolada czy bombonierka nie 
powinna być głównym prezentem, lecz 
słodkim dodatkiem. Z powodzeniem można 
także urozmaicić słodki prezent i sięgnąć 
po oryginalne czekoladowe kreacje, np. od takich 
producentów jak Chocolissimo, który wyrabia słodkości 
specjalnie na różne okazje, m. in. na Boże Narodzenie. 
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Pomóż Świętemu  Mikołajowi znaleźć drogę pod choinkę…

BIŻUTERIA
Klasyka wśród prezentów dla ukochanej kobiety. 
Jedna, bardzo cenna rada, aby wybrać prawdziwą 

biżuterię – srebrną lub złotą. Podarunek sztucznej 
biżuterii może być odczytany przez kobietę, 

że na praw dziwą nie zasługuje, a stąd już tylko krok 
od niezadowolenia. Lepiej kupić cieniutki, tani, ale 

prawdziwy łańcuszek ze srebra – niż grubą, ale sztuczną bransoletkę. 
Prezent w postaci biżuterii ma jeszcze jeden atut – nawet jeśli 
nie trafisz w gusta swojej ukochanej, to i tak ona będzie go z chęcią 
trzymać w swojej szkatułce ze świecidełkami. (K)

ZWIERZĄTKO
Jeśli nie planowaliście posiadania 
pieska Chiuachua lub kotka po prostu 
nie zawracajcie sobie głowy tego typu 
prezentem. Tylko stuprocentowa 
pewność, że Twoja kobieta pragnie 
mieć sympatycznego kotka, a Twój facet 
akwarium z rybkami, jest powodem 
do zakupu tego typu „żywego” prezentu. 
W każdym innym przypadku zdecydowanie odradzamy 
prezentowanie dużej odpowiedzialności za nowego pupilka 
lub żyjątko. (K + M)

PLUSZOWE MASKOTKI 
Jeśli Twoja kobieta dba o tego typu 
upominki, czyści je na półkach, przytula się 
do misiów, śpi z nimi, to znak, że kolejny 
milusiński sprawi jej radość. Jeśli dodasz 
do niego miłą karteczkę ze specjalną 
dedykacją od Ciebie, wówczas podwoisz 

efekt zadowolenia ukochanej. Prezent do przemyślenia… (K)

COŚ PRAKTYCZNEGO 
UWAGA! Praktyczny prezent polecamy tylko dla panów! Prezent 
dla kobiety, w postaci kompletu noży albo wałka, może być bronią 
obosieczną i posłużyć do dalszej edukacji męża. Co innego, 
jeśli jest to rzecz, której Twoja kobieta potrzebuje, ale ją na to nie stać, 
np. komputer lub samochód, choć tak duże inwestycje 
powinny być raczej skonsultowane z ukochaną 
i tracą w ten sposób efekt niespodzianki. Zupełnie 
inaczej sprawa ma się z mężczyznami, którzy 
uwielbiają praktyczne prezenty: coś do 
samochodu, coś do majsterkowania, coś 
do złożenia, coś, co będzie mu służyć, to 
jest właśnie to! Należy jedynie pamiętać 
o stanie posiadania tego typu akcesoriów 
u swojego mężczyzny, aby nie zduplikować 
danej rzeczy, którą on sam wybrał! (M)

COŚ ZORGANIZOWANEGO 
Wycieczka, karnet do SPA lub fryzjera, 
kino, teatr, kolacja – są to bardzo 
romantyczne i ekscytujące prezenty, 
ale wymagają wsłuchania się 
w potrzeby i pragnienia partnera/partnerki. Jeśli ona wspomniała 
kiedyś o kolacji w jakimś pięknym miejscu, ciekawej sztuce 
teatralnej, mężczyzna powinien zastanowić się nad organizacją 
tego typu prezentu. Kobieta także może zorganizować mężczyźnie 
karnet na siłownię, basen, saunę. Odprężony i zrelaksowany 
partner na pewno doceni tego typu prezent. 
(K + M)

PREZENTY NA KAŻDĄ OKAZJĘ 
Buziaki, przytulanie, miłe słowo – Kocham Cię i komplementy dla 
Niej oraz namiętna i upojna noc dla Niego to podarunki, które sprawią 
radość i szczęście obojgu. Zdecydowany faworyt na każdą okazję! (K + M)

Legenda:  K – tylko dla kobiet           M –tylko dla mężczyzn           K + M – prezent dla kobiety i dla mężczyzny



WIELKI FINAŁ COPA BRAASILIANA – JACHRANKA 2009!

Compadres!
Przed nami Wielki Finał konkursu Copa Braasiliana! Rozgrywki odbędą 
się 23 stycznia 2009 roku  w ekskluzywnym czterogwiazdkowym hotelu 
„Warszawianka” w Jachrance. Jest to rozległy, nowoczesny kompleks 
hotelowy i konferencyjny z atrakcyjnymi terenami i zapleczem rekreacyjnym. 

Compadre! Podczas finałów oczywiście nie zabraknie wspaniałej zabawy 
w rytmach gorącej samby!

Nagroda dla każdego…
Przypominamy motto rozgrywek finałowych: „Każdy wygrywa w rytmach gorącej 
samby”! Ponad 90* cennych nagród oraz rywalizacja o nagrodę główną 
– podróż do roztańczonej Brazylii – czekają na zwycięzców!

Do zobaczenia podczas Wielkiego Finału,

Organizatorzy

* Rzeczywista liczba nagród będzie odpowiadać liczbie uczestników, 
zgodnej z ostateczną listą zakwalifikowanych drużyn.
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PPEEWNWNY Y DADACHCH
nad głowąnad głową

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA

Rozstrzygnięcie konkursu – Wspaniały dach w obiektywie…Rozstrzygnięcie konkursu – Wspaniały dach w obiektywie…
Znamy już szczęśliwego zwycięzcę konkursu „Wspaniały dach w obiektywie”. 
Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych prac, Jury wybrało nietuzinkową 
pracę autorstwa Pana Adama Gutowicza, przedstawiającą archaiczną 
architekturę budynku, z jakże niebanalnym dachem! 

W nagrodę Pan Adam otrzymuje od nas aparat fotograficzny marki Samsung!
Autorowi zwycięskiej pracy składamy serdeczne gratulacje!

UWAGA!!!
10 pierwszych zgłoszeń 
z poprawnym rozwiązaniem krzyżówki oraz danymi 
osobowymi, nadesłanymi na adres braas@pegasus.pl, 
nagrodzimy pysznymi słodkościami od firmy Chocolissimo! 




