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od redakcji 
Drodzy czytelnicy! Przed Wami kolejny numer „Ogniwa”, którego wiodącym 
tematem jest teoria work-life balance (równowaga praca – życie). 

Idea work-life balance narodziła się w drugiej połowie lat 80-tych w Stanach 
Zjednoczonych i jest rekomendowana jest przez najważniejsze instytucje mię-
dzynarodowe zajmujące się rynkiem pracy, m.in. przez Organizację Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP), a także Unię Europejską.

W skrócie – idea ta oznacza równowagę pomiędzy życiem prywatnym 
a zawodowym. Większości równowaga ta kojarzy się z następującymi strate-
giami: ograniczenie czasu spędzanego w pracy do minimum, rozłączne trakto-
wanie pracy oraz życia prywatnego. Pracę traktuje się jak zło konieczne, coś co 
daje zaplecze finansowe, które umożliwi realizację prywatnych marzeń. Takie 
sztywne rozumienie równowagi, jako równego podziału na pracę i czas wol-
ny nie jest sednem balansu, o którym mówimy. 

Równowaga, to świadomość i poczucie jedności, integralności, tego co 
robimy w życiu zawodowym z tym, co chcemy osiągnąć w życiu prywat-
nym. Stan taki daje poczucie, że żyjemy w zgodzie z samym sobą i robi-
my rzeczy, które nas interesują, rozwijają i sprawiają nam przyjemność, 
są zgodne z wartościami, które wyznajemy i służą naszym celom. 

W tym numerze staramy się pokazać na przykładzie naszej Grupy, że ideę 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym można osiągnąć, 
choć nie zawsze jest to łatwe. Z jednej strony piszemy o naszych realizacjach, 
o kontraktach w całej Polsce (co często związane jest z delegacjami), z drugiej 
– prezentujemy sposoby spędzania wolnego czasu, w tym urlopów. Gazetka, 
którą macie przed sobą pokazuje umiejętność godzenia życia zawodowego 
i prywatnego. Umiejętność ta zagwarantuje nam zdrowie psychiczne i fizycz-
ne na długie lata.

Zapraszam do lektury,
Joanna Skałuba
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany zgodnie 
z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, 
Claro podlega całkowitemu recyklingowi.  Certyfikaty PEFC 
i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem podczas produkcji 
norm środowiskowych i ograniczaniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość kopio-
wania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów i zdjęć 
dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona 
do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmian w nadesłanych tekstach. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2011
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Kontrakty z PGNiG zbudowały

JERZY WIŚNIEWSKI przekształcił garażową firmę zajmującą się instalacjami 
gazowymi w budowlanego giganta – PBG – który zdobył większość 
strategicznych kontraktów w Polsce.

Redakcja „Ogniwa” serdecznie dziękuje 
„Gazecie Prawnej”, należącej do Grupy 
Kapitałowej INFOR za zgodę na przedruk 
niniejszego tekstu.

PBG SA, którego Jerzy Wiśniewski jest prezesem, założy-
cielem i głównym akcjonariuszem, zgarnęła największe kontrak-
ty budowlane ostatnich lat – zarówno te związane z organizacją 
przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, jak 
i z naszym bezpieczeństwem energetycznym.

PBG i jego spółki odpowiadają m.in. za wykonanie kilku od-
cinków autostrady A1 i A4, budowę Stadionu Narodowego, 
strategicznych magazynów gazu Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa oraz pierwszego terminalu do odbioru 
skroplonego gazu LNG w Świnoujściu. Wartość zamówień re-
alizowanych przez spółkę szacuje się na grubo ponad 5 mld zł. 
Wiśniewski nie przestaje budować potęgi spółki.

Coraz więcej firm

Szef PBG robi to konsekwentnie od 17 lat. Rozpoczynał w 1994 
roku z rodzinną spółką Piecobiogaz. Jak sam przyznaje, była 
to firma garażowa, która miała do dyspozycji dwa baraki i za-
trudniała siedem osób. Dziś, już pod nazwą PBG, jest najważ-
niejszą spółką grupy kapitałowej, w której pracuje niemal 4 
tys. osób. W grupie Wiśniewski ma już ponad 40 firm, m.in. 
Hydrobudowę Polska, Metorex, Aprivię, Gas Oil Engineering, 
Energomontaż Południe. Wczoraj dorzucił kolejną – Rafako. 

szłych sukcesów jego firmy – mówi oso-
ba znająca szefa PBG.

Piecobiogaz, przemianowany w 1997 
roku na Technologie Gazowe Piecobiogaz, 
a w 2004 roku na PBG, od początku był 
związany z branżą gazową. Koncentrowa-
ła się na konstrukcji pieców, modernizacji 
stacji redukcyjno-pomiarowych i budowie 
gazociągów. Okres prosperity zaczął się 
dla Wiśniewskiego w 1995 roku, gdy spół-
ka rozpoczęła współpracę z PGNiG.

Najpierw Piecobiogaz dostarczał kon-
cernowi stacje redukcyjno-pomiarowe, 
potem zajął się budową gazociągów 
na terenie całej Polski. Kupował też od 
PGNiG gaz i odsprzedawał go. Przełom 
nastąpił w 1999 roku, gdy Wiśniewski 
dostał od PGNiG kontrakt na projekt 
i budowę pierwszej w Polsce samoob-
sługowej kopalni gazu Bonikowo. Wte-
dy też jako pierwszy w kraju rozpoczął 
budowę instalacji LNG.

Po gazie drogi i stadiony

Kolejne wielkie kontrakty szły jeden za 
drugim – głównie od PGNiG. Budowa 
kopalni w Dzieduszycach i Sławoborzu, 
warte 1,7 mld zł prace związane z zago-
spodarowaniem złóż Lubiatów – Mię-
dzychód – Grotów. W 2005 roku PBG 
rozpoczęło współpracę z PKN Orlen. Po-
tem przyszły zlecenia od Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, m.in. 
na odcinki A1 i A4, Polskiego LNG na bu-
dowę gazoportu. PBG wzięła się też do 
budowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu 
i Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wiśniewski dziś należy do grona naj-
bardziej majętnych ludzi w naszym kraju 
– ma stałe miejsce w rankingu 100 najbo-
gatszych Polaków „Wprost”. Osiągnięcia 
tego absolwenta Wydziału Budownic-
twa Lądowego Politechniki Poznańskiej 
doceniane są w biznesowym środowi-
sku. Co roku otrzymuje nagrody branżo-

Kontrolny pakiet producenta kotłów dla energetyki PBG od-
kupi od Elektrimu za ponad 0,5 mld zł.

Jak to się stało, że jego koncern stał się jednym z najbardziej 
liczących się graczy w budownictwie? Pracownicy Wiśniewskie-
go mówią: – To wizjoner, ma silną osobowość.

Gdy na początku lat 90. Jerzy Wiśniewski razem z żoną 
Małgorzatą zakładali w podpoznańskiej wsi swoją pierwszą 
firmę, nikomu nawet się nie śniło, że stanie się ona jedną 
z największych w branży. – Aby zrozumieć sukces Wiśniew-
skiego, trzeba cofnąć się do lat 80. Wtedy pracował w PGNiG. 
I to właśnie ten okres w jego życiu okazał się kluczowy dla przy-

tekst Michał Duszczyk gazeta prawna 
zdjęcie Marek WiśnieWski puls biznesu/forum 

słowo prezesa słowo prezesa

Gdy na początku lat 90. Jerzy Wiśniewski razem 
z żoną Małgorzatą zakładali w podpoznańskiej 
wsi swoją pierwszą firmę, nikomu nawet się nie 
śniło, że stanie się ona jedną z największych 
w branży.

we. W tym roku wojewoda wielkopolski 
w imieniu Prezydenta RP wręczył mu 
Złoty Krzyż Zasługi.

Wiśniewski gra w tenisa, żegluje, jeź-
dzi na nartach, ale jego prawdziwą pasją 
są cygara, szybkie samochody i sztuka. 
Ceni realistyczne malarstwo, w firmie 
uruchomił nawet galerię PBG Gallery, do 
której zaprasza znanych artystów.

suKces firmy
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Dwie spółki energetyczne 
w Grupie PBG

W wezwaniu, które 8 kwietnia br. PBG 
ogłosiło na akcje Energomontażu-Po-
łudnie, złożono zapisy na ilość walorów, 
która pozwoli PBG na zakup 41 proc. 
akcji katowickiej spółki. W ten sposób 
zwiększy ono swoje zaangażowanie 
w Energomontażu do 66 proc. akcji i gło-
sów na WZA.

PBG podpisało umowę przedwstępną 
dotyczącą kupna akcji spółki celowej, 
w 100% zależnej od Elektrim SA, posia-
dającej 50% + 1 akcja RAFAKO SA. Za 34 
800 001 akcji stanowiących ogółem 50% 
+ 1 akcja udziału w kapitale i ogólnej licz-
bie głosów na WZA, PBG zapłaci 540,840 
mln zł. Warunkiem koniecznym do sfina-
lizowania transakcji jest uzyskanie przez 
PBG zgody na koncentrację wydanej 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Zmiana w Zarządzie PBG 
Technologia 

Z dniem 28 czerwca br. pan Krzysztof Di-
duch, dotychczasowy prezes PBG Tech-
nologia, został powołany na stanowisko 
prezesa spółki Energomontaż-Południe. 
Z dniem 29 czerwca nowym prezesem 
spółki PBG Technologia został pan To-
masz Przebieracz. Poniżej parę słów od 
pana Krzysztofa Diducha:

Szanowni Państwo!
W dniu 28.06.2011r. Zarząd PBG S.A. powie-
rzył mi odpowiedzialną funkcję związaną 
z przyszłymi kontraktami, o które staramy 
się w obszarze energetyki.

W związku z powyższym chciałbym 
Wam Wszystkim podziękować za wspól-
ny trud włożony w budowanie organizacji 
Spółki PBG Technologia sp. z o.o.

Okres pracy z Państwem będę pamiętał 
jako czas przeżyty bardzo intensywnie, gdy 
liczył się osiągany wspólny cel i człowiek 

Czerwcowe kontrakty HBP i HB9

Cztery kontrakty trafiły w ostatnich 
dniach czerwca do portfela zamówień 
Grupy Hydrobudowy Polska. Ich łączna 
wartość przekracza 155 mln zł netto. 

Dąbrowa Górnicza, Poznań, Lublin 
i Zamość to miasta, w których spółki z GK 
HBP startują z realizacją nowych kon-
traktów. Za 52,1 mln zł netto (64,1 mln 
zł brutto) konsorcjum z Hydrobudową 
Polska na czele wybuduje infrastruktu-
rę wodociągową i kanalizacyjną w Dą-
browie Górniczej w dzielnicach: Piekło 
i Antoniów. Partnerami spółki przy tym 
zadaniu są: PBG, Hydrobudowa 9, KWG 
oraz Miko-Tech. Umowa obejmuje m.in. 
budowę tłoczni ścieków „Piekło”, ponad 
13 km kanalizacji sanitarnej, 8,5 km ka-
nalizacji deszczowej oraz 7 km wodo-

Zawarcie ugody z Narodowym 
Centrum Sportu dotyczącej 
budowy Stadionu Narodowego 

14 czerwca 2011 r. została podpisana 
ugoda pomiędzy Narodowym Centrum 
Sportu a Konsorcjum budującym Stadion 
Narodowy w Warszawie. Na mocy ugody 
funkcję Lidera Konsorcjum przejęła Hy-
drobudowa Polska, a termin realizacji 
inwestycji został wydłużony do 29 listo-
pada 2011 r.

ciągu. Inwestycja ma zostać zakończona 
w I kwartale 2013 r. 

Drugi zawarty kontrakt dotyczy bu-
dowy „Interaktywnego Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – koleb-
ki państwowości i chrześcijaństwa w Pol-
sce”. Inwestycję tę zrealizuje konsorcjum 
Hydrobudowy 9 (lider), Hydrobudowy 
Polska i spółki AK-Bud Kurant. Wartość 
kontraktu sięga 39,3 mln zł netto (48,3 
mln zł brutto). Zamawiającym jest spół-
ka Infrastruktura Euro Poznań 2012. 

ICHOT będzie pełnić głównie funkcje 
muzealno-wystawowe. Kontrakt obej-
muje m.in. budowę głównego budynku 
z parkingiem podziemnym, placu przed 
budynkiem, kładki pieszej nad Cybiną, 
adaptację Śluzy Tumskiej oraz przebu-
dowę infrastruktury towarzyszącej. Za-
danie zostanie ukończone w II kwartale 
przyszłego roku. 

W drugiej połowie czerwca portfel za-
mówień Hydrobudowy 9 powiększył się 
o jeszcze jeden kontrakt. Jako lider kon-
sorcjum „Dziewiątka” podpisała umowę 
z MPWiK w Lublinie na modernizację 
oczyszczalni ścieków Hajdów. Wartość 
robót, które mają zostać zrealizowane do 
2014 roku, wyceniono na blisko 25,6 mln 

Prezes Wiśniewski i Prezes 
Woroch odznaczeni Złotym 
Krzyżem Zasługi 

Złoty Krzyż Zasługi to polskie cywilne od-
znaczenie państwowe nadawane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oso-
bom, które położyły szczególne zasługi 
dla państwa lub obywateli, spełniając 
czyny przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków, a przynoszące znaczną ko-
rzyść państwu lub obywatelom.

Prezes Jerzy Wiśniewski na uroczysto-
ści odbywającej się 24 maja 2011 roku 
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
odebrał z rąk Wojewody Wielkopolskie-
go to wyjątkowe odznaczenie za ogół 
swoich, jak wiemy bardzo wielu, doko-
nań, z wyszczególnieniem działalności 
charytatywnej. 

30 czerwca 2011 roku Prezes Tomasz 
Woroch został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi za działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej. 

Serdecznie Prezesom z tej okazji 
gratulujemy!!!

Autor: Justyna Olszewska

zł netto (31,5 mln zł brutto). Partnerami 
HB9 przy tym zadaniu są: PBG Technolo-
gia oraz Miko-Tech. 

W czwartek, 30 czerwca, Hydrobudowa 
Polska podpisała umowę z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej w Zamo-
ściu na zaprojektowanie, wybudowanie, 
wyposażenie i uruchomienie Regionalne-
go Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Dębowcu. W ramach kontraktu o war-
tości 38,2 mln zł netto (47 mln zł brut-
to) powstanie m.in. sortownia odpadów 
komunalnych z linią do produkcji paliwa 
alternatywnego, kompostownia, kwatera 
składowania odpadów oraz infrastruktura 
związana z utylizacją innych odpadów. Re-
alizacja umowy zakończy się w II kwartale 
2013 roku.

Obecnie prowadzonych jest jeszcze 
kilka postępowań przetargowych, w któ-
rych konsorcja z udziałem spółek z GK 
HBP złożyły oferty z pierwszą ceną. Naj-
większe z nich to: budowa odcinka Trasy 
Słowackiego z tunelem pod Martwą Wi-
słą w Gdańsku (wartość oferty: 720 mln 
zł netto; konsorcjum: OHL, Hydrobudo-
wa Polska, PBG, Aprivia, PRG Metro) oraz 
przebudowa węzła komunikacyjnego 
Rondo Kaponiera w Poznaniu (170,3 mln 
zł netto; konsorcjum: Aprivia, Hydrobu-
dowa Polska, PRG Metro, OHL). 

Autor: Krzysztof Woch

pracujący przy osiąganiu tego celu nie był 
przedmiotem.

Gratuluję Prezesowi Tomaszowi Przebie-
raczowi powierzonej funkcji Prezesa Zarzą-
du PBG Technologia.

Równocześnie wyrażam nadzieję, iż bę-
dziemy mieli możliwość współpracować 
realizując kontrakty Grupy PBG.

Pozdrawiam, 
Krzysztof J. Diduch
Prezes Zarządu Energomontaż Południe S.A.

Aktualności

opracowanie i wybór zdjęć Marta chrzanoWska fundacja pbg 

GruPy PBG
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Biorąc pod uwagę temperaturę 
wody, szerokość plaży i liczbę miejsc 
do zwiedzenia, niekwestionowanym 
numerem jeden wśród bałtyckich kuror-
tów jest Świnoujście. Nic więc dziwnego, 
że firma deweloperska PBG Dom właśnie 
tutaj zlokalizowała swoje wakacyjne in-
westycje. 

W samym sercu Świnoujścia

W samym sercu Świnoujścia, kilkaset 
metrów od morza i polsko-niemiec-
kiego przejścia granicznego, znajdują 
się komfortowe apartamenty, których 
właścicielem jest PBG Dom. Dzięki do-
godnemu położeniu, miejsce to speł-
nia oczekiwania osób, które szukają 
kameralnego miejsca, w bliskiej odle-
głości od plaży, a jednocześnie niedale-
ko od centrum miasta i chcą korzystać 
z atrakcji, jakie zapewnia kurort. Nasze 
komfortowo wyposażone apartamenty 

stanowią bazę noclegową m.in. dla ka-
dry menedżerskiej spółek należących 
do międzynarodowego konsorcjum 
budującego Gazoport w Świnoujściu. 
W związku z tym nasza oferta cały czas 
się rozrasta – pod koniec 2010 roku do-
kupiliśmy kolejnych 100 apartamentów, 
co na chwilę obecną daje nam 116 lokali 
o zróżnicowanych powierzchniach i wy-
sokim standardzie.

Bałtyk w zasięgu ręki 

Na tych, którzy zdecydowali się na po-
byt w naszych apartamentach czeka 
sporo atrakcji. Tuż przy osiedlu znajduje 
się przystanek kolejki UBB, dzięki któ-
rej w trzy godziny można dojechać do 
Berlina, zaś w portowej części Świno-
ujścia znajduje się terminal promowy, 
posiadający połączenia z Kopenhagą 
i Rønne w Danii oraz Ystad i Trelleborg 
w Szwecji. Do jednej z najpiękniejszych 

I znów przyszły wakacje… Upragniony czas urlopów i beztroskiego relaksu. 
W poszukiwaniu odpoczynku, z nadzieją na złapanie kilku promieni słonecznych, 
Polacy coraz chętniej wybierają wczasy na polskim wybrzeżu. 

tekst Patrycja leszczyńska pbg dom 
zdjęcia archiWuM pbg dom

Grzegorz Górski (PBG Dom) od kilku lat z powodze-

niem zajmuje się projektami deweloperskimi

Praca w PBG Dom nauczyła 
mnie nowoczesnego po-
dejścia do nieruchomości 
komercyjnych, szybkiego 
reagowania na zmieniające 
się warunki funkcjonowania 
nieruchomości i oczekiwania 
klientów. 

plaż polskiego wybrzeża można dostać 
się w ciągu piętnastominutowego space-
ru, a sama droga wiedzie alejką wzdłuż 
parku. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że właśnie tutaj woda w Bałtyku 
osiąga latem swoją najwyższą tempe-
raturę. 

Spokojna przyszłość

O przyszłość naszej nadmorskiej inwesty-
cji możemy być spokojni. Apartamenty 
w Świnoujściu znajdują się pod czujnym 
okiem Project Managera Grzegorza 
Górskiego. To on dba o odpowied-
nie funkcjonowanie nieruchomości 
i zapewnia im stałe zainteresowanie ze 

kierunek

strony turystów. Grzegorz Górski od kil-
ku lat z powodzeniem zajmuje się pro-
jektami deweloperskimi. Jak sam mówi: 
- Project management to wyzwanie dla 
osoby zaangażowanej w codzienne funk-
cjonowanie nieruchomości i patrzącej 
na nieruchomość w perspektywie kilku 
lat w przyszłość. Praca w PBG Dom na-
uczyła mnie nowoczesnego podejścia do 
nieruchomości komercyjnych, szybkiego 
reagowania na zmieniające się warunki 
funkcjonowania nieruchomości i oczeki-
wania klientów. 

W pracy nad projektem apartamentów 
wakacyjnych w Świnoujściu Grzegorz Gór-
ski może liczyć na mocne wsparcie Dariu-

W samym sercu Świnoujścia, 
kilkaset metrów od morza 
i polsko-niemieckiego przej-
ścia granicznego, znajdują 
się komfortowe apartamenty, 
których właścicielem jest PBG 
Dom.

świnoujście

sza Skwarskiego z działu technicznego. 
Ich wspólne działanie daje efekty – zado-
woleni wczasowicze obiecują wrócić do 
naszych apartamentów w następnym 
sezonie. 

Wakacyjne apartamenty PBG Dom czekają na gości
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Włoskie połączenie 
harmonii

z przestrzenią 
wielkomiejskiego 

natury życia
Jest takie miejsce, gdzie ciekawa i nowoczesna architektura łączy się z komfortem 
oraz funkcjonalnością, gdzie miejskość i natura pozostają ze sobą w zgodzie, a całość 
przywodzi na myśl projekty włoskich projektantów. Wszystko to brzmi trochę nierealnie, 
ale marzenia o idealnym mieszkaniu już zaczynają się urzeczywistniać – na poznańskim 
Grunwaldzie powstaje osiedle Quadro House. 

tekst MagDalena górzna-jaroMin pbg dom 

two przedszkoli i szkół podstawowych 
zapewnia duży komfort rodzicom i ich 
dzieciom. Osiedle będzie ogrodzone 
i w pełni monitorowane, tak aby niepro-
szeni goście nie mogli zakłócić spokoju 
mieszkańców. 

Styl i jakość wykonania 

Kolejnym atutem, który wyróżnia Qu-
adro House na tle innych inwestycji jest 
styl i jakość wykonania. To co do tej pory 
było dostępne tylko dla nielicznych, od 
teraz może cieszyć każdego. Wyróż-
nikiem inwestycji jest włoski design, 
który w wyjątkowy sposób łączy har-
monię natury z przestrzenią naszego 
życia. Jasne i klimatyczne mieszkania, 
wyjątkowo wysokie, bo aż na trzy me-
try, z prywatną przestrzenią ogródków 
lub loggii na piętrach pomiędzy budyn-

To co do tej pory było dostępne 
tylko dla nielicznych, od teraz 
może cieszyć każdego. Wyróż-
nikiem inwestycji jest włoski 
design, który w wyjątkowy 
sposób łączy harmonię natury 
z przestrzenią naszego życia. 

Quadro House to pro-
jekt wyjątkowy z kilku względów. Po 
pierwsze atrakcyjne położenie, o które 
w Poznaniu już bardzo trudno. Miesz-
kańcy nowego osiedla zaledwie w 10 
minut dotrą do centrum miasta, niewie-
le więcej czasu, bo 15 minut, zajmuje 
droga do Starego Rynku. Dzięki dogod-
nym połączeniom autobusowym i tram-
wajowym dotarcie do pracy czy szkoły 
nie stanowi więc żadnego problemu. 
A to z kolei przekłada się na oszczędność 
czasu i nerwów, których nie tracimy sto-
jąc w niekończących się korkach. To nie-
jedyne atuty lokalizacji osiedla przy ulicy 
Smardzewskiej.

Bliskość zielonych płuc

Mimo bliskiej odległości od „miejskiej 
dżungli”, mieszkańcy Quadro House nie 
muszą planować dalekich wypadów za 
miasto. Osiedle znajduje się w pobliżu 
zielonych płuc Poznania, czyli Lasku 
Marcelińskiego. To idealne miejsce 
na spacery i wycieczki rowerowe. Na 
osiedlu nie zabraknie atrakcji dla naj-
młodszych, na dziedzińcu znajdzie się 
plac zabaw i miejsce do odpoczynku, 
a całość zostanie zagospodarowana zie-
lenią. Dzięki pełnej infrastrukturze han-
dlowo-usługowej w najbliższej okolicy, 
mieszkańcom nie grożą również długie 
wycieczki do supermarketów, a sąsiedz-

kami. Na tarasach pojawią się elementy 
z drewna, a duże powierzchnie będą 
przeszklone. Tak zaprojektowane po-
wierzchnie staną się miejscem od-
poczynku po męczącym dniu i oazą 
spokoju, której każdy z nas potrze-
buje (czyli kolejny element work-
-life balance). Dodatkowo poczucie 
komfortu i intymności, o które w dzi-
siejszych czasach naprawdę trudno, za-
pewniać będzie odpowiednia lokalizacja 
w mieszkaniu strefy dziennej i nocnej. 
To jednak nie koniec udogodnień. Któż 
z nas nie pragnął „świętego spokoju”, 
słysząc odgłosy zza ściany czy denerwu-
jące odgłosy z rur. Mieszkańcy Quadro 
House będą mogli spać spokojnie. Izo-
lacje akustyczną mieszkań zapewni za-
stosowanie w instalacjach sanitarnych 
niskoszumowych rur.

Zdaje się, że twórcy Quadro 
House pomyśleli o wszyst-
kim. Czy to miejsce okaże się 
spełnieniem marzeń ludzi 
poszukujących swojego miej-
sca? Odpowiedź na to pytanie 
poznamy na początku 2012 
roku, kiedy do Quadro House 
wprowadzą się pierwsi loka-
torzy. 



sierpień 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    sierpień 2011

1312 nasze realizacJe nasze realizacJe

Mariusz Przewoźnik 

AS Grupy PBG i kierownik największego projektu 

mikrotunelowego w Europie

Powstający tunel pod Wisłą 
jest częścią II etapu inwestycji, polega-
jącej na budowie systemu kolektorów 
przesyłowych, którymi ścieki z lewo-
brzeżnej Warszawy będą trafiać do roz-
budowywanej oczyszczalni „Czajka” na 
Białołęce. Generalnym wykonawcą prac 
jest konsorcjum utworzone przez PRG 
Metro, Hydrobudowę 9, Hydrobudowę 
Polska, czyli spółki z Grupy Kapitałowej 
PBG oraz firmę Infra. Wartość realizowa-
nych robót sięga 145 mln zł netto. 

Przypomnijmy: spółki z grupy PBG 
(w nieco innym układzie konsorcjalnym) 
zrealizowały także I etap inwestycji, pole-
gający na budowie blisko 6-kilometrowe-
go odcinka kolektora o średnicy DA 3000. 
Choć była to pierwsza w Polsce realizacja 
w technologii mikrotunelingu o tak dużej 
średnicy, wykonano ją w rekordowym cza-
sie 20 miesięcy. Projekt ten, opisany w ma-
jowym numerze „Buildera”, został uznany 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

a jego waga to 510 ton. Do Polski został 
on przetransportowany w częściach pod 
koniec lutego br. i zgodnie z planem na 
początku kwietnia uzyskał status „ready 
to bore” (gotowy do pracy). 

Znacznie szybciej niż przy 
budowie I linii metra 

Pierwsza polska tarcza TBM ma do pokona-
nia łącznie 1305 metrów na zmiennej głę-
bokości (tunel będzie przebiegać około 10 
metrów pod dnem Wisły). – Przewidywany 
dobowy postęp robót to 12–15 metrów, przy 
czym czasami udaje nam się „wykręcić” 
znacznie lepszy wynik: nasz dotychczasowy 
rekord przy budowie tego tunelu to niemal 
29 metrów na dobę – wskazuje Wojciech 
Słomski i wspomina, że w przypadku 
wiercenia tuneli I linii podziemnej kolejki 
w Warszawie jedna tarcza pokonywała 
średnio zaledwie 2 metry na dobę.

Do połowy czerwca, czyli przez nie-
spełna dwa i pół miesiąca, konsorcjum 

z PRG Metro na czele wybudowało już 
500 metrów tunelu do Czajki i wszystko 
wskazuje na to, że zgodnie z planem za-
kończy wiercenie pod koniec sierpnia. 

Ogromny szyb startowy, głęboki 
szyb wyjściowy 

Zanim jednak PRG Metro i partnerujące 
mu spółki mogły przystąpić do drążenia, 
konieczne było między innymi odpowied-
nie przygotowanie placu budowy. Sam 
szyb startowy, zlokalizowany po stronie 
białołęckiej, ma około 70 m długości, 11 

m szerokości i ponad 9 m głębokości. 
Ponadto na placu budowy musiał się 
jeszcze znaleźć m.in. układ separacji STP, 
węzeł betoniarski do produkcji zaprawy, 
pomieszczenie ze sprężarkami powie-
trza, stacja transformatorowa, zaplecze 
socjalno-biurowe i wiele innych urządzeń. 
W przypadku robót mikrotunelowych 
niezbędna powierzchnia placu budowy 
wynosiła około 1500 m2 (dla tarczy o śred-
nicy DA 3000). Do budowy tunelu maszy-
ną TBM jego wykonawcy potrzebowali 
znacznie więcej miejsca – około 14000 m2. 

metra. – Mamy ogromne doświadczenie 
w budowie tuneli metodą tarczową. Tech-
nologia TBM (tunnel boring machine), którą 
wykorzystujemy obecnie przy budowie tu-
nelu pod Wisłą, to jednak zupełnie nowa ja-
kość również dla nas – przyznaje Wojciech 
Słomski, dyrektor ds. marketingu w PRG 
Metro. – To skok cywilizacyjny w budowie 
tuneli. Tarcza TBM umożliwia w pełni zme-
chanizowane drążenie i zabudowę żelbeto-
wą tunelu. Jako pierwsi w Polsce wdrażamy 
tę technologię. Znajdzie ona zastosowanie 
również przy budowie centralnego odcinka 
II linii metra – dodaje. 

Specjalnie na potrzeby tego projektu 
PRG Metro zamówiło i nabyło tarczę w nie-
mieckiej firmie Herrenknecht. Pierwsza 
polska maszyna TBM ma 5,35 m średnicy 
(średnica wewnętrzna tunelu to z kolei 4,5 
m, a ścieki będą płynąć dwoma ułożonymi 
w nim rurociągami DN 1600). Długość sa-
mej tarczy wynosi 4,62 m, przy czym cały 
kompleks tarczowy ma aż 67 m długości, 

Pierwszy TaKI TuNel 
w Polsce 

autor Mariusz PrzeWoźnik prg metro 
redakcja krzysztof Woch hydrobudowa polska 

zdjęcia robert jatczak hydrobudowa polska, archiwum prg metro

Będzie pierwszym tunelem pod Wisłą. Pierwszym w Polsce, do budowy którego 
wykorzystano nowoczesną technologię TBM, która znajdzie zastosowanie m.in. przy 
budowie II linii metra w Warszawie. Jego długość sięgnie 1300 metrów. Już dziś porusza 
się w nim kolejka spalinowa, choć nie będzie to tunel komunikacyjny. 

To skok cywilizacyjny w budowie tuneli. Tarcza TBM umożliwia 
w pełni zmechanizowane drążenie i zabudowę żelbetową tu-
nelu. Jako pierwsi w Polsce wdrażamy tę technologię. Znajdzie 
ona zastosowanie również przy budowie centralnego odcinka 
drugiej linii metra.

Technologii Bezwykopowych za „Najlep-
szy na Świecie Projekt Roku 2010”. 

Tarcza TBM skrojona na miarę 

Liderem konsorcjum realizującego I etap 
inwestycji była Hydrobudowa 9. Funkcję 
lidera w przypadku II etapu pełni nato-
miast PRG Metro, znane m.in. jako głów-
ny wykonawca tuneli I linii warszawskiego 

Drążenie tunelu maszyną TBM wymaga nieustannego dostarczania do przodka
niezbędnych materiałów, do tego celu wykorzystywana jest kolejka spalinowa. 
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tysiąca takich części. Elementy te dzięki 
specjalnie zaprojektowanej geometrii 
są samonośne, zapewniają szczelność, 
a także pozwalają budować tunel po łu-
kach. Tubingi wykonane są ze zbrojone-
go betonu. 

Ciekawostką jest też okrągły 
szyb odbiorczy, zlokalizowany 
w lewobrzeżnej części Warszawy 
w pobliżu ul. Farysa. Ma on około 
20 metrów średnicy i niemal 40 
metrów głębokości. – Pod zie-
mię moglibyśmy tu zatem „scho-
wać” kilkunastopiętrowy budynek 
– śmieje się Wojciech Słomski. 
Obudowa wykopu została wyko-
nana w technice ścianek szcze-
linowych. Będzie ona tworzyć 
ściany docelowej komory. 

Obudowa złożona z 6,5 
tysiąca elementów 

Tubingowa obudowa powstającego 
tunelu to konstrukcja zapewniająca sta-
teczność podziemnej budowli. Składa się 
ona z pierścieni o długości 1,2 m każdy, 
a pojedynczy pierścień powstaje z 6 ele-
mentów. Oznacza to, że do wybudowania 
całego tunelu potrzeba będzie ponad 6,5 

Czasami trzeba wyjść przed 
tarczę 

Budowa tunelu tarczą TBM wymaga 
stosunkowo częstej kontroli zużycia 
narzędzi lub – w przypadku istotnej 
zmiany warunków gruntowych – 
zmiany konfiguracji narzędzi tną-
cych zamontowanych na tarczy czy 
też ich oczyszczenia z iłu. 

Trasa tunelu pod Wisłą prowadzi 
przez zmienne warunki grunto-
we. Realizacja projektu zaczyna się 
w nawodnionych piaskach, następ-
nie wiercenie odbywa się w iłach, by 
znów drążyć tunel w piaskach. Aby 
umożliwić konserwację i wymianę 

narzędzi tnących, maszyna wyposażona 
została w komorę hiperbaryczną, umożli-
wiająca pracę ludzi niczym w kesonie. 

Głównym zadaniem tej komory jest 
umożliwienie pracownikom wyjścia 
przed tarczę TBM w celu dokonania in-
spekcji narzędzi, ich wymiany lub cał-

kowitej zmiany ich konfiguracji, czyli 
dostosowania maszyny do drążenia 
w iłach lub piasku. Są to w głównej 
mierze planowane operacje, które 
zapewniają prawidłową pracę tarczy. 

Dostawy kolejką, transport 
urobku rurami 

Drążenie tunelu maszyną TBM wymaga 
nieustannego dostarczania do przodka 
wszelkiego rodzaju niezbędnych ma-
teriałów, przede wszystkim elementów 
obudowy tubingowej, zaprawy, a także 
elementów rurociągów i kabli przedłu-
żających. Do tego celu wykorzystywana 
jest kolejka spalinowa. W tunelu pracują 
dwie lokomotywy. W szybie startowym 
wykonana została bocznica, natomiast 
do tunelu prowadzi jedna nitka kolei. 

Wspomniana kolejka nie służy nato-
miast do transportu urobku na zewnątrz. 
Nie są do tego również wykorzystywane 
żadne taśmociągi. Tarcza TBM wiercąca 
tunel pod Wisłą to maszyna typu „slurry”, 
czyli taka, w której urobek wydobywany 
jest za pomocą odpowiednio przygoto-
wanej płuczki bentonitowej. Zwiercony 
grunt transportowany jest poprzez sta-
lowe rurociągi o średnicy 300 mm do 
układu separacji STP. 

STP to potężny układ recyklingu płucz-
ki, składający się z separacji, w której 
oddzielanie urobku odbywa poprzez 
układ sit i hydrocyklonów oraz wirówki, 
w której materiał oddzielany jest za po-
mocą siły odśrodkowej. Układ ten zosta-
nie jeszcze uzupełniony o prasę filtrującą. 
Taki system zapewnia dużą skuteczność 
i wydajność całego układu. Sprawdza 
się w tak zmiennych warunkach grunto-
wych, jakie budowniczowie tunelu napo-
tkali na tym zadaniu.

Czas na tunele drogowe 

Generalny wykonawca pierwszego tune-
lu pod Wisłą, który ma na swoim koncie 
niejedno pionierskie wdrożenie nowych 

technologii i rozwiązań tunelowych, bę-
dzie miał okazję zmierzyć się niebawem 
z kolejnym wyzwaniem: budową pierw-
szego w Polsce podwodnego tunelu dla 
samochodów. Firmy z GK PBG (Hydrobu-
dowa Polska, PBG, Aprivia i PRG Metro) 
wspólnie z hiszpańskim gigantem – OHL 
– złożyły najkorzystniejszą cenowo ofer-
tę w przetargu na budowę odcinka Trasy 
Słowackiego w Gdańsku, obejmującego 
budowę tunelu pod Martwą Wisłą o dłu-
gości 1377 metrów. De facto będą to dwa 
równoległe tunele o średnicy zewnętrz-
nej 12,2 metra, a długość odcinków 
drążonych z zastosowaniem tarczy TBM 
przekracza 1070 metrów. 

Generalny wykonawca pierwszego tunelu pod Wisłą, który 
ma na swoim koncie niejedno pionierskie wdrożenie nowych 
technologii i rozwiązań tunelowych, będzie miał okazję zmie-
rzyć się niebawem z kolejnym wyzwaniem: budową pierwszego 
w Polsce podwodnego tunelu dla samochodów. 

MaRIuSZ PRZeWOźNIK (autor artykułu) pocho-
dzi z południa Polski z malowniczej miejscowości Kołaczyce położonej nad Wis-
łoką.
W 2002 roku ukończył AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku bu-
downictwo w zakresie Geotechnika i budownictwo specjalne.
Jest także absolwentem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w Budownictwie” 
zorganizowanych przez Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Lądowej.
Od pięciu lat mieszka w Warszawie i na gruncie zawodowym związany jest z firmą 
PRG Metro Sp. z o. o. 
W styczniu 2011 roku został asem Grupy PBG.
Jest kierownikiem największego projektu mikrotunelowego w europie – 
Budowa Kolektorów Dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków „CZaJKa” oraz 
pierwszego projektu tunelowego TBM w Polsce.
Prywatnie żonaty, z początkiem października oczekuje wraz z małżonką swojego 
pierwszego dziecka. Jego hobby to przede wszystkim podróże bliskie i dalekie, 
jazda motocyklem, spływy kajakowe oraz fotografia.
W tym roku wraz z żoną jadą na urlop do słonecznej Italii, by rozkoszować się 
dolce far niente.

Od redakcji
Z przyjemnością informujemy, że Fun-
dacja PBG będzie organizatorem dwu-
dniowej wycieczki do Warszawy dla 
pracowników Grupy PBG. My, pracow-
nicy, którzy na co dzień pracujemy 
w biurach lub w innych częściach kra-
ju zobaczymy jak budują nasi koledzy 
z PBG, Hydrobudowy 9, Hydrobu-
dowy Polska i PRG Metro oczywiście! 
Zobaczymy nasze wyjątkowe realizacje 
(budowa kolektora do Czajki i Stadion 
Narodowy) i to, w jaki sposób pracujemy. 
Relację z pobytu opublikujemy w jednym 
z najbliższych numerów „Ogniwa”.
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Klejnot w realizacjach

Zgodnie z zasadami work-life balance każdy pracownik powinien łączyć pracę 
z życiem prywatnym, w naszej grupie ta zasada ma szczególne znaczenie, gdyż 
wielu z nas pasjonuje się sportem, w tym piłką nożną. W związku z tym, że przypadł 
nam w udziale duży kawałek tortu w budowie polskich stadionów, każdy z nas mógł 
obserwować modernizację Stadionu Lecha i narodziny 2 wielkich obiektów – Stadionu 
Narodowego i Gdańskiej PGE Areny.

stadion z bursztynem 
w koronie

Grupy PBG

tekst agata szeWczyk fundacja pbg 
zdjęcia robert jatczak hydrobudowa polska

Kiedy to, co robimy sprawia nam przyjemność i kiedy oglądamy 
efekty naszej pracy – zasadę: work-life balance, czyli równo-
wagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym bez trudu 
można zachować. A hasło towarzyszące polsko-ukraińskiemu 
Euro 2012: Razem tworzymy przyszłość, jest tym, pod którym 
spółki z grupy PBG mogą się podpisać obiema rękami. 

Gdański stadion wybudowany w 3 lata przez konsorcjum składające się z Hy-
drobudowy Polska (lider), Hydrobudowy 9 oraz ALPINE ma pozwolenie na użytkowa-
nie. Jest to ostatni dokument konieczny do przekazania obiektu inwestorowi – miastu 
Gdańsk. Uroczyste przekazanie miało miejsce 19 lipca, ale wszystkie główne prace 
budowlane zostały zakończone zgodnie z umową wiosną 2011 roku, to pozwoliło na 
przełomie kwietnia i maja zgłosić obiekt do odbiorów. I chociaż procedury odbiorowe 
prowadzone przez nadzór budowlany, inspekcję pracy, inspekcję sanitarną oraz straż 
pożarną, trwały przez wiele tygodni towarzyszyły im ostatnie prace wykończeniowe 
i porządkowe oraz dostrajanie poszczególnych systemów. Jednak konieczne dro-
biazgowe kontrole i testy poprzedzające wydanie pozwolenia na użytkowanie dają 
gwarancję, że stadion spełnia najostrzejsze normy bezpieczeństwa i jednocześnie 
zapewnia komfort użytkownikom – ponad 44 tysiącom kibiców. 

PGe arena jest nie tylko obiektem sportowym, lecz również centrum rozrywki 
i biznesu – doskonałym miejscem do organizowania koncertów, sympozjów, konfe-
rencji oraz innych imprez. Stadion w Gdańsku to drugi ukończony obiekt w Polsce, 
na którym rozgrywane będą mecze podczas Euro 2012. Już w ubiegłym roku otwarty 

został Stadion Miejski w Poznaniu, a już 
wkrótce zakończy się budowa wielofunk-
cyjnego Stadionu Narodowego w War-
szawie.

Zgodnie z zasadami work-life balance 
każdy pracownik powinien łączyć pracę 
z życiem prywatnym, w naszej grupie ta 
zasada ma szczególne znaczenie, gdyż 
wielu z nas pasjonuje się sportem, w tym 
piłką nożną. W związku z tym, że przypadł 
nam w udziale duży kawałek tortu w bu-
dowie polskich stadionów, każdy z nas 
mógł obserwować modernizację Stadio-
nu Lecha i narodziny 2 wielkich obiektów 
– Stadionu Narodowego i Gdańskiej PGE 
Areny. Wiele osób miało okazję czynnie 

uczestniczyć w budowie tych obiektów 
i do tej pracy podchodziło emocjonalnie 
i ambicjonalnie, łącząc pasję z życiem 
zawodowym. Słyszałam wielokrotnie 
zdanie, że jest to prestiżowa realizacja, 
a chyba marzeniem kibica-budowlańca 
jest budowanie obiektu sportowego.

Miałam to szczęście i przyjemność ob-
serwować jak rośnie stadion w Gdańsku. 
Pamiętam, uroczystość wmurowania 
kamienia – 15 lipca 2009 – upał, ogrom-
na przestrzeń piachu, koparki, piaskarki, 
spychacze i podnoszący się z ziemi zarys 
powstającej budowli. Już wtedy zaprosze-
ni goście byli pod wrażeniem – ogromu 
przedsięwzięcia, rozmachu i dynamiki pro-

wadzonych prac na placu budowy. Pod-
czas uroczystości przez cały czas można 
było obserwować prowadzone prace. 

Stadion w Gdańsku został zaprojekto-
wany tak, aby pomieścić 44 000 widzów. 
Jego kompozycja jest niezwykła z powo-

du konstrukcji dachu, która nadała are-
nie kształt bursztynu. Zadaszenie zostało 
zaprojektowane w formie kopuły, któ-
rej górna część ma otwór o wymiarach 
zbliżonych do gabarytów płyty boiska. 
Przestrzenny układ kopuły złożony jest 

PGE Arena od środka – widok na koronę stadionu, trybuny i boisko o wymiarach 105 x 68 m
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kubatura obiektu 950 000 m3 
wymiary stadionu 236x204x45 m
powierzchnia działki ok. 34 ha
powierzchnia użytkowa 36 600 m2
powierzchnia zabudowy 45 000 m2
stal konstrukcji zadaszenia 7140 ton
powierzchnia poliwęglanu 48 600 m2
miejsca parkingowe 2255, 
w tym dla autobusów 70
40 lóż VIP
powierzchnia komercyjna17 000 m2
tor wrotkarski 1715 m
Ilość pięter nadziemnych/podziemnych 7/1
100 miejsc dla osób niepełnosprawnych

Parametry stadionu

z 82 dźwigarów rozmieszczonych równo-
miernie wokół stadionu, które utrzymują 
całą konstrukcję. Jeden dźwigar waży 66 
ton. Obiekt pokrywa około 44 tys. m2 płyt 
poliwęglanowych w sześciu odcieniach 
bursztynu. Konstrukcja nośna dachu 
zaczyna się około 6,8 m nad poziomem 
płyty boiska, a kończy się na wysokości 
około 45 m. W stalowej konstrukcji dachu 
zostały zamontowane różne elementy 
wyposażenia stadionu – system oświe-
tlenia, nagłośnienia, kamer, monitorów. 
W czterech miejscach, na wewnętrznej 
stronie, zostały zlokalizowane telebimy 
o powierzchni 75 m2 każdy.

Zainteresowanie

Następny obraz kwiecień 2010 – jedne 
z kolejnych Drzwi Otwartych na sta-
dionie i tłumy ludzi (ok.25 tys.), wtedy 
naocznie mogłam się przekonać, jak 
wielkie znaczenie dla mieszkańców ma 
budowa tego obiektu, nie tylko Gdańsz-
czanie identyfikują się ze swoim burszty-
nowym stadionem. Wielu ludzi specjalnie 
przejeżdżało ulicą Uczniowską, aby choć 
z daleka obejrzeć obiekt. Tłumy ludzi 

przechodzących przez bramę główną 
na plac budowy, przystawały, zadzierały 
głowy i zastygały w podziwie, a przecież 
do końca budowy było jeszcze daleko. 
Pamiętam spóźnioną panią, która chciała 
wejść na obiekt, niestety, stadion mimo 
swego uroku był placem budowy, na któ-
ry nie można wpuszczać „cywili”. Takich 
osób chętnych do zwiedzania pojawiało 
się wielu, stąd Drzwi Otwarte, których 
organizacja wymaga wielu zabezpieczeń, 
ochrony i przygotowań, a przede wszyst-
kim wstrzymania na kilkanaście godzin 
prac na obiekcie. 

Najpiękniejszy na świecie

Rok po wmurowaniu kamienia węgiel-
nego 24 lipca gdański stadion osiągnął 
najwyższy punkt, tego dnia zawieszono 
symboliczną wiechę. W tej uroczysto-
ści wzięli udział m.in. Donald Tusk, Jerzy 
Buzek, Adam Giersz oraz Grzegorz Lato. 
Wśród wielu zachwytów wielokrotnie pa-
dały stwierdzenia, że stadion w Gdańsku 
będzie najpiękniejszy na świecie. A w pa-
mięci uczestników zapadła celna riposta 
Prezesa HYDROBUDOWY POLSKA – Je-

rzego Ciechanowskiego w odpowiedzi 
na słowa Prezesa Grzegorza Laty mówią-
cego o pocie budowlańców, który wsiąka 
w płytę boiska. Jerzy Ciechanowski życzył 
piłkarzom i działaczom sportowym, aby 
pot wyciskany w przyszłości przez spor-
towców na murawie stadionu przyniósł 
równie spektakularne sukcesy, co praca 
i pot wyciskany teraz przez wykonawców. 
Budowa PGE Areny Gdańsk przebiegała 
zgodnie z harmonogramem. W założe-
niu obiekt miał być otwarty w 2011, na 
rok przed rozpoczęciem mistrzostw. Ale 
już wcześniej podziwiany szkielet sta-
dionu w internetowym plebiscycie na 
najładniejszy stadion na EURO 2012 nie-
ustannie wiódł prym. Po uroczystościach 
podwoje stadionu otwarto dla wszyst-
kich, którzy skorzystali z okazji, by po raz 
ostatni zobaczyć „od środka” obiekt 
w trakcie budowy. Mimo niesprzyjają-
cej deszczowej pogody przybyło ponad 
12 tysięcy osób!

Spektakularna operacja

Sierpień 2009 był dla budowlańców sym-
boliczny. 31 sierpnia na obiekcie zamon-

towano – 82 wręg – ostatni z elementów 
poziomych stalowej konstrukcji poszycia 
stadionu (montaż rozpoczęto 2 kwiet-
nia). Kolejną niezwykle spektakularną 
operacją było opuszczenie konstrukcji 
stalowej dachu i zakleszczenia jej na we-
wnętrznym ringu. Konstrukcja samoczyn-
nie obniżyła się o około 35 cm. A później 
przystąpiono do demontażu tymczaso-
wych wież podpierających konstrukcję 
i zaczęto montaż płyt poliwęglanowych. 
Płyty te zajmują powierzchnię ponad 
4 hektarów. Cała konstrukcja stalowa, 
na której zainstalowano bursztynowe 
płyty poliwęglanowe – waży 6500 ton. 
W sierpniu też pojawiły się pierwsze 
systemy teletechniczne – nagłośnienia, 
ekrany diodowe, systemy kontroli do-
stępu, systemy informatyczne, kamery 
z monitoringu wizyjnego i punktów ka-
sowych. Stadion opleciony został ponad 
55 km kabli elektrycznych. Na 16 dźwi-
garach zainstalowano ok. 160 czujników 
rejestrujących naprężenia dachu. 

Odcienie bursztynu

I ostatnia moja wizyta na stadionie. 
Pierwsze wrażenie z samochodu nieza-
pomniane, w słonecznym świetle zoba-
czyłam wspaniały obiekt w pełnej krasie, 
mieniący się różnokolorowymi odcie-
niami bursztynu. Prace nadal trwały, ale 
większość była już przygotowana do 
odbioru. W biurze budowy zatem pełna 
gotowość, emocje, ale przede wszystkim 
duma. Zanim weszliśmy na obiekt kilka 
razy przystawaliśmy w zachwycie i wy-
obrażaliśmy sobie rozentuzjazmowane 
tłumy zbliżające się w przyszłości do 
PGE Areny, która oprócz emocji sporto-
wych będzie dostarczać prawdziwie es-
tetycznych doznań. Kiedy weszliśmy na 
stadion moje wrażenia się spotęgowały 
- w świetle przebijającym przez burszty-
nowe poszycie dachu – niezwykle rześ-
ko prezentuje się mozaika układająca 
się w kaskadę spadających lian ułożona 

z krzesełek w 6 odcieniach zieleni od 
jasnooliwkowych po ciemnozielone (na 
dole trybun dominują jaśniejsze kolory, 
na górze ciemniejsze), co w połączeniu 
z soczysto-zieloną murawą daje efekt 
lekkości i rześkości. Oczywiście cały czas 
trwają prace – sprawdzanie, czy krzeseł-
ka otwierają się i zamykają bez problemu 
(gdzieniegdzie trzeba coś dokręcić, po-
luzować), podlewanie pięknej soczysto-
-zielonej murawy boiska. Pomyślałam, 
że po takiej trawie piłkarze z przyjem-
nością będą biegać, a strzelając bramki, 
nam kibicom, niezawodnie dostarczą 
wielu emocji. Pomyślałam, że w tak pięk-
nej scenerii każde wydarzenie musi być 
wyjątkowe. Ja czułam się wyjątkowo. 

Murawa sprawdzona

23 lipca murawa na PGE Arena Gdańsk zo-
stała przetestowana pod korkami piłkarzy 
podczas treningu przed meczem otwarcia, 
który odbędzie się w Gdańsku już 12 sierp-
nia. Zawodnicy biegali po boisku przez 
pełne meczowe 90 minut. Test wypadł po-
zytywnie – murawa nadal jest cała, a trawa 
zielona. Na początku tygodnia rusza sprze-
daż biletów na mecz 12 sierpnia. Można 
też będzie kupować karnety na całą rundę. 
Na ten stadion bilety na mecze po prostu 
trzeba mieć! A 6 września planowany jest 
pierwszy mecz pomiędzy reprezentacjami 
Polski i Niemiec. 

Kiedy praca sprawia satysfakcję

Przez ponad 2 lata na PGE Arenie przez 
plac budowy przewinęło się wielu ludzi 
– wśród nich młodzi inżynierowie, kibice 
sportowi, dla których ta praca stała się 
ważnym i pasjonującym doświadcze-
niem. Osoby, które z łatwością i bez 
przygotowania opowiadały o budowie, 
Marek Surmacewicz – dyrektor kontrak-
tu, Piotr Głowacki, Ola Zaręba, Kasia Bry-
gidyn i wiele, wiele innych, nie sposób 
wymienić wszystkich. Praca sprawiała 
im dużą satysfakcję, to się czuło. A kiedy 

to, co robimy sprawia nam przyjemność 
i kiedy oglądamy efekty swojej pracy, za-
sada: work-life balance, czyli równowagę 
pomiędzy życiem prywatnym a zawodo-
wym bez trudu można zachować. A ha-
sło towarzyszące polsko-ukraińskiemu 
Euro 2012: Razem tworzymy przyszłość, 
jest tym, pod którym spółki z grupy 
PBG mogą się podpisać obiema rękami. 
Wśród wielu dziedzin życia społecznego 
sport jest tą, która rozgrywa się często na 
arenie międzynarodowej. Tutaj daje się 
zauważyć zarówno zdrową rywalizację 
jak i współpracę. I jedno i drugie można 
było zaobserwować podczas budowy 
stadionów. Pracownicy Grupy PBG mają 
szczęście brać udział w przygotowaniu 
tego wielkiego wydarzenia, budując 3 
spośród 6 stadionów przystosowywa-
nych w Polsce do mistrzostw. W czasie 
trwania mistrzostw mają zostać rozegra-
ne na nim trzy spotkania grupowe i jeden 
ćwierćfinał. Teraz, w oczekiwaniu na Euro 
2012, możemy podziwiać pracę naszych 
kolegów i koleżanek i kibicować tym, któ-
rzy z tych obiektów będą korzystać.

Bursztynowy stadion nocą – widok z parkingu
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Podsumowanie zaawansowania prac na Kontrakcie LMG. Na obecnym etapie 
realizacji zaawansowanie prac konstrukcyjno-montażowych wynosi 84,2%. Jak to się 
przedstawia na poszczególnych obszarach?

Wykonujemy prace 
na wszystkich przekazanych terenach 
stref przyodwiertowych i ośrodków 
grupowych. W chwili obecnej trwają 
głównie prace związane z montażem 
technologii. Stopień zawansowania po-
szczególnych obiektów strefowych jest 
zróżnicowany ze względu na różne daty 
przekazania placu budowy do dyspozycji 
GRI i rozciąga się w zakresie 61–74%.

przed nami nie lada wyzwanie – umiesz-
czenie na zbiornikach logo Inwestora – 
jak okazuje się wariacji użytkownika na 
ten temat jest wiele. Również montaż 
układów technologicznych znajduje się 
na znacznym stopniu zaawansowania. 
Dostarczyliśmy i posadowiliśmy wszyst-
kie wielkogabarytowe urządzenia tech-
nologiczne (kolumny, pompy, zbiorniki, 
kotły, reaktory katalityczne, generatory) 
oraz 90% mniejszych urządzeń. Trwają 
prace nad montażem orurowania. Dużym 
wyzwaniem logistycznym była dostawa 
i montaż układów kompresorów gazu 

Prace na

Wykonaliśmy 95% praz związanych 
z obiektami liniowymi (rurociągi, świa-
tłowody, kable energetyczne). Najwięcej 
problemów stwarzał wysoki stan wód 
gruntowych, wydłużając okres prowa-
dzenia robót o czas związany z ich pom-
powaniem.

A co na Ośrodku Centralnym? Obszar 
biurowo – magazynowy został wykona-
ny w 90% włącznie z infrastrukturą dro-

gową. Pozostały do wykonania drobne 
prace wykończeniowe wnętrz. Planujemy 
przekazać późną jesienią budynki do dys-
pozycji przyszłego użytkownika. Również 
obszar parku zbiorników jest na ukończe-
niu – zbiorniki zostały wyposażone w ar-
maturę, pomalowane, wykonano próby 
ciśnieniowe. Obecnie trwa ich czyszcze-
nie po próbach, a automatycy i elektry-
cy instalują „swoje kabelki”. Obecnie stoi 

Kontrakcie

opracował raDosłaW rząsa pbg s.a.
zdjęcia zespół lmg

handlowego i kwaśnego. Każda rama 
(skid) z kompresorem (mamy ich 6 sztuk) 
była transportowana za pomocą niskopo-
dłogowej, specjalnej naczepy samocho-
du ciężarowego (odległość podwozia od 
podłoża – 30 cm, długość 10 m). Transport 
był przejmowany i eskortowany przez gru-
py policji na granicach województw. Sam 
osprzęt kompresorów to kilkanaście 
transportów. Urządzenia po dostawie 
były uzbrajane na placu i wsuwane na 
specjalnych płozach do budynków kom-
presorów. W chwili obecnej skidy są już 
zakotwione, a Wykonawca montuje oru-

Obecnie działania zespołu 
skupiają się na przygoto-
waniach do fazy rozruchu 
i przekazania Inwestycji, co 
będzie dla nas największym 
wyzwaniem i potwierdzeniem 
jakości naszej pracy. Głęboko 
wierzymy, że zdamy ten test 
wzorowo.

Ośrodek centralny, zbiorniki magazynowe, instalacje aminowe
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rowanie. Prace na części układów tech-
nologicznych są już zakończone i trwa 
przygotowanie obiektów do prób i spraw-
dzeń końcowych – dotyczy to głównie 
instalacji mediów pomocniczych (azot, 
powietrze, gaz paliwowy). Zakończyliśmy 
też w 100% scalanie konstrukcji esta-
kad, obecnie trwa montaż orurowania 
i koryt kablowych.

Również nasz „obiekt energetycz-
ny” ma się całkiem dobrze. Wykonawca 
dostarczył i posadowił wszystkie głów-

Zakładane wielkości produkcyjne:
 » Ropa naftowa:1300 ton / dobę
 » Gaz handlowy:15 740 Nm3 / dobę
 » LPG: 27,4 ton / dobę
 » Kondensat C5+: 13,2 ton / dobę
 » Płynna siarka: 39,9ton / dobę
 » Woda złożowa: 24,6ton / dobę 

W ramach kopalni można wyróżnić 
obiekty wskazane obok.

ne urządzenia technologiczne w tym 
generatory prądotwórcze napędzane 
silnikami gazowymi oraz kotły odzysk-
nicowo-parowe. W chwili obecnej trwa 
przygotowywanie wnętrza budynku do 
montażu orurowania. 

Z braku zajęć zabraliśmy się również 
za infrastrukturę terenu i tak podbudowy 

nasze realizacJe nasze realizacJe

Ośrodek centralny, zbiorniki magazynowe, instalacje 

aminowe

dróg wykonaliśmy w 82%, nawierzchnie 
asfaltowe (warstwa wiążąca) w 50%, dro-
gi, parkingi podjazdy i place w 51%.

Obecnie działania zespołu skupiają 
się na przygotowaniach do fazy roz-
ruchu i przekazania Inwestycji, co bę-
dzie dla nas największym wyzwaniem 
i potwierdzeniem jakości naszej pracy. 
Głęboko wierzymy, że zdamy ten test 
wzorowo.

To tyle z Puszczy Noteckiej w telegra-
ficznym skrócie. Do usłyszenia.

charakterystyka obiektu:

Projekt LMG (Lubiatów, Międzychód, Grotów) obejmuje swoim zakresem wszystkie czynności związane z zagospodarowaniem złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego z zawartością siarkowodoru. Zrealizowane w ramach tego zadania obiekty będą tworzyć Kopalnię Ropy Naftowej 
i Gazu Ziemnego Lubiatów (KRNiGZ Lubiatów)

Strefy Przyodwiertowe:
 » Grotów – 1, Międzychód – 5, Sowia Góra – 4, Sowia Góra – 2k, 
Sowia Góra – 1, Lubiatów – 4

Ośrodki Grupowe:
 » Grotów, Międzychód, Lubiatów I, Lubiatów II

Pozostałe:
 » Ośrodek Centralny Lubiatów,
 » Rurociągi przesyłowe i eksportowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (kable energetyczne, światłowodowe, ochrona 
katodowa, system ogrzewania STS)

Dlatego też na terenie spółki Anwil S.A. we Włocławku 
ukończyliśmy montaż Wytwórni Mas Bitumicznych, Model WMB 
Ammann Universal 320 i przystąpiliśmy do zarobów próbnych 
masy bitumicznej, która będzie wykorzystywana do produkcji 
masy na autostradę a1 Toruń – Stryków odc. III oraz I i II.

Zwożenie części rozpoczęliśmy w połowie kwietnia 2011, 
prace montażowe trwały od 25 kwietnia, a zakończenie mon-
tażu mechanicznego nastąpiło 6 czerwca. Od 6 czerwca trwają 
próby maszyny.

Warto wiedzieć, że prace przygotowawcze zajmują bardzo 
dużo czasu i są związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń, 
podpisaniem odpowiednich umów, przygotowaniem zaplecza, 
doprowadzeniem przyłączy wody, kanalizacji, energii itp.

Osiągi techniczne:
 » Produkcja dzienna na tej WMB spodziewana jest na poziomie 

3-3,5 tys. dziennie
 » Przewidywana ilość do wyprodukowania przez okres ponad 

roku to ponad 600 tys. Mg różnych rodzajów mas
 » Najwięcej jest mas na warstwę podbudowy i warstwę wią-

żącą
 » Prace związane z postawieniem WMB na terenie Anwil S.A. 

trwały od czerwca 2010 r. 
Produkcja masy w tej Wytwórni będzie się odbywać pod 

okiem doświadczonych specjalistów ze Spółki DROMOST (Gru-
pa PBG).

Produkcja masy na autostradę to duże wyzwanie, z którym 
poradzimy sobie tak jak ze wszystkimi pozostałymi dużymi wy-
zwaniami.

ma już własną 

Ogrom przedsięwzięcia, jakim jest budowa autostrad, przewiduje zorganizowanie 
Wytwórni Mas Bitumicznych specjalnie dla obsługi odcinków autostrady 
A1 wykonywanych przez polsko-irlandzkie konsorcja z udziałem spółek z Grupy PBG: 
APRIVIA SA, Hydrobudowa Polska SA, PBG SA.

tekst jakub WiśnieWski dromost

zdjęcie robert jatczak hydrobudowa polska

wytwórnię mas bitumicznych

Wytwórnia Mas Bitumicznych, Model WMB Ammann Universal 320, 8 czerwca 2011 r.
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Jedną z takich realizacji, która 
była istotnym etapem w historii rozwoju 
naszej firmy, był pionierski projekt we 
Władysławowie prowadzony 8 lat temu, 
czyli w 2003 roku, kiedy to spółka zatrud-
niała zaledwie 278 pracowników. Dziś GK 
PBG zatrudnia ponad 3300 osób – jest 
to 12-krotnie więcej. Zadanie polegało 
na wykonaniu stacji separacji i magazy-
nowania gazu płynnego we Władysławo-
wie w 2003 roku. Po raz pierwszy w Polsce 
wykorzystaliśmy technologię separacji 
LPG i C5+ oraz wykonaliśmy ziemną po-
chodnię do spalania gazów zrzutowych 
w elektrociepłowni. Elektrociepłownia 
gazowa we Władysławowie powstała 
w celu wykorzystania gazu odpadowego, 
towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej 
na platformie wiertniczej na Bałtyku. Gaz 
odpadowy, spalany wcześniej bezproduk-
tywnie w pochodni na platformie, stał się 
źródłem energii i surowcem. 

unikalnia technologia

Zastosowanie najnowocześniejszych roz-
wiązań technicznych i technologicznych 
przyniosło ogromne efekty ekologiczne. 
unikalną technologią jest bardzo rzad-
ko spotykany w przemyśle wydobyw-
czym przesył gazu w postaci fazy gęstej 
przez rurociąg o niewielkiej średnicy 
na znaczne odległości. Rurociąg zbudo-
wany jest z użyciem unikatowej w skali 
światowej technologii giętkiego rurocią-
gu stalowego spawanego na powierzchni 
morza, a następnie zatapianego. Elek-
trociepłownia wyposażona jest w turbi-
ny gazowe o najlepszych parametrach 
technicznych, nowoczesne kotły gazowe 
i rafinerię gazu. Miejska sieć ciepłownicza 
o długości około 10 km posiada 120 no-
woczesnych, w pełni zautomatyzowanych 
węzłów ciepłowniczych. Na platformie wy-
dobywczej zainstalowano stację służącą 
do osuszania i sprężania gazu odpadowe-
go, otrzymywanego w trakcie stabilizacji 
ropy wydobywanej spod dna morskiego. 

Po raz pierwszy w Polsce 
użyliśmy pochodni ziemnej!

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak prężnie i w jak krótkim czasie rozwija się 
Grupa PBG. Ale wystarczy spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie niektóre realizacje, aby 
uzmysłowić sobie, że projekty, realizowane parę lat temu jako pionierskie, były jeszcze 
niedawno wielkim wyzwaniem, a nabyte podczas ich realizacji doświadczenia stają się 
podstawą do sięgania po coraz nowe i trudniejsze zadania. Z drugiej strony technolo-
gia rozwija się tak szybko, że wspomnienia z zakończonych realizacji budzą sentyment. 
Dlatego też chcielibyśmy przypomnieć niektóre realizacje, gdzie zastosowano rozwią-
zania nowatorskie nie tylko w Polsce, ale również na skalę europejską. 

Pionierski projekt we 
WładysłaWoWie

opracowanie agata szeWczyk fundacja pbg

zdjęcia archiWuM pbg

Gaz sprężony do ciśnienia 130 barów 
przesyłany jest na ląd podmorskim ruro-
ciągiem o długości 82,5 km i średnicy 115 
mm, który jest zakopany w dnie morskim 
na głębokości od 1,0 do 3,5 m. W części 
rafineryjnej elektrociepłowni z gazu se-
paruje się ciekłe frakcje – propan-butan 
(lPG) oraz kondensaty gazowe (C5+). 
Po ich oddzieleniu lekki gaz przesyłany 
jest do budynku elektrociepłowni, gdzie 
w dwóch turbozespołach wyposażonych 
w turbiny gazowe produkcji Rolls Royce 
następuje jego spalanie. Spaliny po prze-
pracowaniu w turbinie gazowej i wytwo-
rzeniu energii elektrycznej kierowane 
są do kotłów wodnych odzysknicowych, 
w których następuje przekazanie ciepła do 
obiegu ciepłowniczego. Emisja produk-
tów spalania do atmosfery jest w sposób 
ciągły monitorowana.

 Dzięki wybudowaniu stacji separacji 
i magazynowania gazu EC Władysławowo 
wytwarza: energię elektryczną, energię 
cieplną, gaz propan-butan oraz konden-
saty gazowe.

Pierwsze spotkanie PBG w siedzibie 
energobaltic odbyło się w listopadzie 
2000 roku. Rok później, w sierpniu, za-

proszono nas do przetargu, a we wrześniu 
już byliśmy zwycięzcami! Nie mogło się 
jednak obejść bez negocjacji przed pod-
pisaniem ostatecznej umowy 11 grudnia 
2001 roku.

etapy projektu

Finalnie projekt podzielono na dwa eta-
py. Pierwsza faza polegała na podaniu 
ciepła do Władysławowa za pomocą ko-
tłów pomocniczych opalanych olejem 
opałowym, które to zadanie należało za-
kończyć i oddać do eksploatacji 28 paź-
dziernika 2002 roku. Natomiast do końca 
czerwca 2003 roku trzeba było wykonać 
zasilenie EC Władysławowo gazem opało-

Budowa stacji separacji 
i magazynowania gazu 
płynnego we Władysławowie 
była projektem pionierskim 
na skalę europejską dla 
Energobaltic i PBG

Widok z góry na całą Inwestycje – pompownia, waga, zbiorniki oleju opałowego oraz zbiorniki LPG
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wym rozseparowanym z gazu dostarcza-
nego z platformy.

Pionierski projekt

Budowa stacji separacji i magazynowania 
gazu płynnego we Władysławowie była 
projektem pionierskim na skalę euro-
pejską dla energobaltic i PBG, ponieważ 
po raz pierwszy w Europie wykorzystano 
gaz odpadowy spalany na swojej platfor-
mie! A spółka po raz pierwszy montowała 
instalacje LPG i C5+ a także stację separacji 
gazu, LPG i C5+. Aby to zrobić, trzeba było 
dostarczyć zbiorniki magazynowe na LPG, 
C5+, olej opałowy oraz stacje załadunkowe 
autocystern i pochodnię ziemną. Podczas 
realizacji tego zadania została nawiązana 
współpraca m.in. z: ILF, Elektrim Megadex, 
ABB i Petrobaltic.

Wzorcowa realizacja

Realizowany projekt prowadzony był 
wzorcowo, z uwagi na to, że był on presti-
żowy – należało dbać o sprawną, szybką 
i profesjonalną organizację pracy. Przy 

wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, 
pracownicy zdobywali nowe doświadcze-
nia. Kilka rzeczy działo się po raz pierwszy 
w Polsce: po raz pierwszy doszło do użycia 
pochodni ziemnej, a także do dokonania 
separacji gazu, LPG, C5+. Zrealizowane 
przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnymi 
trendami w światowej energetyce, stano-
wiąc doskonały przykład racjonalnego wy-
korzystania zasobów środowiska. Efektem 
przeprowadzonej inwestycji jest redukcja 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery: SO2 
– 99,9%, NOx – 98,5%, CO – 99,9%, CO2 – 
85,6%, pył ogółem – 99,5%. Likwidacji ule-
gło 120 lokalnych kotłowni węglowych.

Realizacja budowy stacji separacji 
i magazynowania gazu płynnego we Wła-
dysławowie po raz kolejny udowodniła, 
że polski rynek jest prężnie rozwijającym 
się i godnym zaufania obszarem działań. 
Niedługo potem pojawiły się kolejne 
tego typu projekty, a spółka PBG zazna-
czyła swoją obecność na rynku jako 
w pełni profesjonalny i coraz bardziej 
liczący się podmiot.

Kluczowe terminy:
 » 22.12.2001 Rozpoczęcie prac 
 » projektowych
 » 28.03.2002 Rozpoczęcie budowy
 » 21.06.2002 Uzyskanie aktualizacji 

pozwolenia na budowę
 » 23.08.2002 Uruchomienie I Etapu
 » 31.03.2003 Rozpoczęcie rozruchu II 

Etapu
 » 18.06.2003 Zakończenie II Etapu

Wszystko zaczęło się od powołania 

Energobaltic do organizacji zagospoda-

rowania gazu odpadowego. 

Podstawowym zadaniem spółki 

Energobaltic jest zagospodarowanie 

gazu odpadowego z morskich platform 

wydobywających ropę naftową z dna 

Morza Bałtyckiego, należących do Petro-

baltic. elektrociepłownia zlokalizowa-

na jest we Władysławowie na terenie 

przemysłowo-portowym. Miejsce 

to znajduje się u samej nasady Półwyspu 

Helskiego w otulinie Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego. Jest ona unikal-

nym zakładem w skali Polski, a nawet 

europy. Wykorzystuje gaz ziemny 

towarzyszący ropie naftowej wydoby-

wanej z podmorskiego złoża B3, 

eksploatowanego przez Petrobaltic.

nasze HISTORYCZNE realizacJe nasze HISTORYCZNE realizacJe

W Polsce do połowy lat 80. wybudowano 33 stopnie wodne, tworzące zbiorniki 
o pojemnościach większych niż 5 mln m3. Zbiornik przepływowy Włocławek na Wiśle 
jest wśród nich największy. Sam zbiornik zbudowano na terenie dawnego naturalnego 
systemu rzecznego, który nadal spotkać można na Wiśle między Wyszogrodem 
a Płockiem.

Włocławek 
opracowanie agata szeWczyk fundacja pbg

pomoc w opracowaniu zenon rozPęDoWski
zdjęcia archiWuM hydrobudowa polska

Tama

Historia tamy we Włocławku sięga końca lat 50, kiedy 
to w 1957 roku został przygotowany projekt regulacji dolnej 
Wisły. Projekt zakładał budowę dziewięciu stopni wodnych, 
które umożliwiłyby gromadzenie wody, produkcję „czystej” 
energii oraz regularny transport wodny na rzece. W efekcie na 
Wiśle powstało jezioro zaporowe Włocławski Zbiornik Wodny 
o powierzchni 7040 ha, rozciągający się na długości 59 km, jego 
szerokość to 2,5 km, a średnia głębokość dochodzi do 10–12 m. 
Pojemność całkowita zbiornika wynosi 408 mln m3. Jezioro jest 
wykorzystywane również do żeglugi. Zbiornik Włocławski jest 
największym pod względem powierzchni sztucznym zbiorni-
kiem w Polsce. Rozciąga się w górę rzeki aż do Płocka. 

Po wybudowaniu stopnia wodnego i całej elektrowni działa-
nie zapory zaplanowano na 10–15 lat. Z powodu problemów 
gospodarczych zabrakło pieniędzy na wybudowanie pozostałych 
elektrowni i tama, mimo pogarszającego się stanu technicznego, 
jest od ponad 40 lat eksploatowana w warunkach innych niż te, 
które przyjęto w projekcie i według których została wybudowana. 
W Europie w drugiej połowie XX w. nastąpił okres rozwoju gospo-
darczego, a symbolami tego rozwoju były m.in. budowle wodne, 
takie jak zbiorniki retencyjne i przepływowe oraz związane z nimi 
elektrownie wodne. W Polsce do połowy lat 80. wybudowano 33 
stopnie wodne, tworzące zbiorniki o pojemnościach większych 
niż 5 mln m3. Zbiornik przepływowy Włocławek na Wiśle zbudo-

W oddali widać sterownię otwierania śluzy na tamie we Włocławku

Zima we Władysławowie. Stacja azotu oraz pompownia
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O wielkości przedsięwzięcia najlepiej 

świadczą liczby:

 » roboty ziemne – ok. 9 000 000 m3, 

 » roboty betonowe – 380 000 m3, 

 » konstrukcje stalowe i mechanizmy – 6300 ton, 

 » turbiny i generatory – 7200 ton,

 » obiekt obejmuje – 171 250 km2 powierzchni 

dorzecza, 

 » pojemność całkowita zbiornika – 670 mln m3,

 » powierzchnia zbiornika – 75 km2, 

 » długość zbiornika – 55 km, 

 » max szerokość – 3 km, 

 » długość stopnia czołowego – 1,2 km, 

 » długość zapór bocznych – 27, 5 km, 

 » ilość pompowni odwadniających – 7 szt., 

 » długość głównych kanałów odwadniających 

– 10 km. 

Łączny obszar terenów chronionych obwałowaniem 

oraz będących w zasięgu podniesionego poziomu 

wody gruntowej wynosi ok. 11 000 ha

Elektrownia wodna:

 » przełyk instalowany turbin – 2190 m3/s,

Moc instalowana produkcja energii elektrycznej:

 » w roku przeciętnym – 640 mln KWh,

 » w roku suchym – 417 mln KWh,

 » w roku mokrym – 913 mln KWh,

 » liczba turbozespołów z turbinami typu Kaplana 

– 6 szt.,

 » średnica wirnika turbiny – 8 m,

 » moc minimalna turbiny – 27,8 MW,

 » ciężar całkowity jednego turbozespołu – 1200 

ton.

wano na terenie dawnego naturalnego 
systemu rzecznego, który nadal spotkać 
można na Wiśle między Wyszogrodem 
a Płockiem. energia pochodzącą z za-
pory jest czysta, gdyż nie emituje ani 
gazów trujących, ani cieplarnianych. 
Intensywna erozja koryta rzeki poniżej 
stopnia Włocławek, powiększa się w okre-
sach powodzi. Zimą z Gdańska przyjeżdża 
6 lodołamaczy, które czekają w gotowości 
w awanporcie. Z niepokojem obserwowa-
liśmy powódź w 2010 roku, tamę we Wło-
cławku czekał najtrudniejszy sprawdzian 
w historii. Kiedy w maju Włocławek szy-
kował się na przyjęcie fali kulminacyj-
nej. Inżynierowie zapewniali, że tama 
nie runie, a jej konstrukcja jest solidna, 
doskonale zabezpieczona. Tym razem 
tama wytrzymała, budowane przez na-
szych specjalistów obiekty są solidne. 
I chociaż przed 10 laty, w 2001 roku, Hy-
drobudowa Włocławek wykonała zabez-
pieczenie progu wypadowego zapory 
umiejscowionego w odległości 150 m 
od zapory, to nie zmienia faktu, że obiekt 
wymaga modernizacji, a cały projekt reali-
zacji kolejnych stopni, które odciążyłyby 
przestarzałą konstrukcję. 

Ale historia tamy to również miejsce 
męczeńskiej śmierci księdza Jerzego 

Popiełuszki, kapłana „Solidarności”, który 
został zamordowany przez funkcjonariu-
szy SB w październiku 1984 roku na dro-
dze do Torunia. Popiełuszkę skrępowano 
i przewożono w bagażniku. Przed śmier-
cią torturowano. Ciało obciążone 11-kg 
workiem kamieni wrzucono do Wisły przy 
tamie. Zwłoki kapłana wyłowiono dopie-
ro 30 października na głębokości 3 m przy 
tamie we Włocławku. Zabójstwo i ujaw-
nienie prawdy o nim wywołało oburzenie 
społeczne, a miejsce śmierci księdza jest 
symboliczne. 

Założenia budowy

Chciałabym przybliżyć zrealizowaną 
przez Hydrobudowę Włocławek (spółkę, 
która „weszła” do Grupy w 2002 roku, póź-
niej po połączeniu w 2007 roku z Hydro-
budową „Śląsk” utworzyła Hydrobudowę 
Polska SA) w latach 1962–1970 budowę 
Stopnia Wodnego na Wiśle we Wło-
cławku. I chociaż spółka powstała w 1968 
roku, dla nowicjusza nie było żadnej tary-
fy ulgowej i na starcie specjaliści zmierzyli 
się z wielkim wyzwaniem. 

Stopień Włocławek jest pierwszym 
zabudowanym stopniem projektowanej 
Kaskady Dolnej Wisły obejmującej łącznie 
9 stopni na odcinku Wisły od Warszawy do 

ujścia. Kaskada miała zaczynać się w Wy-
szogrodzie, Włocławek miał być drugim 
stopniem w kaskadzie, następny stopień 
miał powstać w  Ciechocinku. Zbiorniki 
przepływowe buduje się, by zapewniać 
stały poziom piętrzenia na rzekach, co 
zapewniają kaskady stopni wodnych. Ma 
to duże znaczenie dla stateczności budow-
li piętrzących wchodzących w skład stop-
nia wodnego, takich jak zapora ziemna, jaz 
i elektrownia wodna. Te założenia przyję-
to, projektując tamę włocławską. Stopień 
zlokalizowany jest w obrębie miasta Wło-
cławka na 675 km biegu Wisły. W wyniku 
spiętrzenia wody powstał zbiornik wod-
ny o pow. 75 km2 i całkowitej, statycznej 
pojemności 370 mln m3, sięgający swą 
cofką powyżej Płocka. Prawa strona zbior-
nika jest w większości ograniczona wyso-
kim brzegiem i częściowo obwałowaniem 
o długości 2,2 km w rejonie Borowiczek, 
a lewa zaporami bocznymi o dł. 26,7 km 
oraz w cofkowej partii obwałowaniami. 
W środkowej części zbiornik oparty jest 
o  naturalny brzeg. Dla odprowadzenia 
wód z terenów zawala wykonano 8 pom-
powni oraz sieć rowów. Na wejściu do 
zespołu portowego w Płocku wykonano 
bramę przeciwpowodziową. Wybudowa-
ny stopień wodny utworzył największy 

w Polsce zbiornik wodny przepływowy 
z elektrownią wodną o mocy 160 MW. 
Zbiornik Włocławski stanowi jak do-
tychczas największą inwestycję kom-
pleksową gospodarki wodnej w Polsce.

Techniczne szczegóły

Podstawowymi budowlami stopnia są: 
zapora czołowa, zapora ziemna, jaz, 
elektrownia wodna, próg stabilizują-
cy dolne stanowisko jazu i elektrowni, 
zapora awaryjna, zapory boczne wraz 
z  przepompowniami, śluza żeglugowa 
(łączna długość ok. 1100 m) i filar działo-
wy z przepławką dla ryb. Zapora czoło-
wa uformowana jest z piasków drobnych 
i średnich narefulowanych z koryta rzeki 
Wisły. Ubezpieczenie skarp od wody gór-
nej zapewniają płyty żelbetowe z para-
petem. Ubezpieczenie skarp od wody 
dolnej – narzut kamienny i obsiew trawą. 
Drenaż zapory jest żwirowo-kamienny 
i częściowo rurowy. Zaporę wykonano 
z piasków pobieranych z koryta Wisły 
przez pogłębiarki refulujące. Podstawę 
korpusu zapory od wody dolnej stanowi 
pryzma z kamienia łamanego i bloków 
betonowych, przy pomocy których prze-
grodzono koryto rzeki. Jaz jest budowlą 
żelbetową, składającą się z 10 przęseł 

(po 20 m) zamykanych zasuwami sta-
lowymi płaskimi o konstrukcji powłoko-
wej o ciężarze 93 tony. Zasuwy główne 
są uruchamiane przy pomocy napędów 
mechanicznych umieszczonych na fila-
rach. Zamknięcia awaryjno-remontowe 
od górnej wody stanowią zasuwy sta-
lowe płaskie zakładane przy pomocy 
dźwigów bramowych uniwersalnych ob-
sługujących elektrownię i jaz. Zamknięcia 
remontowo-awaryjne od wody dolnej – 
kozłowe przewidziane do montowania 
z mostu drogowego przy pomocy dźwi-
gu kołowego oraz bazy nurków. Na fila-
rach jazu oparta jest konstrukcja mostu 
drogowego oraz mostu podźwigowego 
(stalowego). W filarze działowym pomię-
dzy jazem a elektrownią zlokalizowano 
przepławkę dla ryb. W przęsłach wyko-
nano progi stałe wg krzywej Creagera, 
o  koronach na rzędnej 50,42  m n.p.m. 
Przepływ średni roczny wynosi 933 m3/s. 
Śluza komorowa zlokalizowana na brze-
gu lewym ma komorę o wymiarach 115,0 
x 12,0 m z minimalną głębokością na 
progu dolnym 3,50 m i o max. aktualnym 
spadzie ponad 14 m (projekt – 12,8 m). 
Napęd wszystkich zamknięć jest hydrau-
liczny. Sterowanie zamknięciami śluzy 
odbywa się z wieży sterowni. Zamknięcie 

Żelbetowe jazy składające się z 10 przęseł po 20 m o ciężarze 93 tony Widok na włocławską zaporę 
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Budynek elektrowni bez hali maszyn obsługiwany 

jest dwoma dźwigami bramowymi uniwersalnymi 

o udźwigu 160 ton każdy. 

Zapora ziemna czołowa:

 » długość – 670 m, 

 » rzędna korony zapory – 60,12 m n.p.m.,

 » rzędna krawędzi parapetu po stronie wody górnej 

– 60,92 m n.p.m., 

 » szerokość w koronie – 12 m, 

 » szerokość w podstawie – 150 m, 

 » maksymalna wysokość od dna rzeki – ok. 20 m. 

Wykorzystane źródła:

 » Zdzisław Meler: „Doświadczenia eksploatacyjne 

Stopnia Wodnego we Włocławku”, Konferencja 

Naukowo-techniczna „zagospodarowanie Dolnej 

Wisły”, Włocławek 1978.

 » http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/

lewe_menu-utrzymanie_wod_i_urzadzen_

wodnych-wykaz_administrowanych_obiektow-

-stopien_wodny_wloclawek.html?skipcheck 

 » http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xxi/

artykul_35.html

 » http://www.inzynierbudownictwa.pl/

technika,materialy_i_technologie,artykul,w-

loclawek__40_lat_stopnia_wodnego_-_fakty-

_i_mity_o_zagrozeniu,3146

Szlify zdobyte przy realizacji 
pierwszego zadania zaczęły 
procentować. „Hydrobudowa 
wpisała się do grona uzna-
nych wykonawców robót 
wysokowyspecjalizowanych.

nasze HISTORYCZNE realizacJe WORK-LIFE BALANCE

Wakacyjny pobyt w Świno-
ujściu uatrakcyjniła nam niecodzienna, jak 
dla nas, wizyta na budowie. Bardzo cieszy-
łyśmy się, jadąc na umówione spot kanie 
z andrzejem Bilewiczem. Być w Świno-
ujściu i nie zobaczyć tak ważnej dla Polski 
inwestycji – naszej budowy. Jeszcze nie 
tak dawno, bo w marcu miała tu miejsce 
uroczystość wmurowania kamienia wę-
gielnego z udziałem Premiera Donalda Tu-
ska, Ministra Aleksandra Grada i naszych 
prezesów Mariusza Łożyńskiego, Walde-
mara Barańskiego, Tomasza Tomczaka 
i wielu jeszcze innych przedstawicieli na-
szej spółki. Jak mówił wtedy prezes Tom-
czak –…w tej chwili to miejsce przypomina 
pustynię, w połowie tego roku zastaniemy tu 
zupełnie inny krajobraz. 

Czujne oko bhp-owca

Od tego czasu dzieli nas zaledwie okres 
niecałych 3 miesięcy, a już na placu bu-
dowy mamy tak widoczne zmiany. Kie-
rownik budowy, pan andrzej Michalski 
przyjął nas serdecznie, na własną od-
powiedzialność prowadząc wakacyj-

Budowa Gazoportu 
w Świnoujściu

Jest okres letniego wypoczynku, jak będziecie nad morzem, w okolicach Świnoujścia, 
spróbujcie umówić się na taką ciekawą wizytę na budowie, zachęcamy, 
to niecodzienne przeżycie… 

nych gości, to znaczy trzy panie (była 
też z nami mama), w kierunku budowy 
dwóch zbiorników. Ponieważ jesteśmy 
bez kasków, nie umyka to czujnemu oku 
bhp-owca, pracownika włoskiej spółki 
Sajpem, lidera konsorcjum. Niejaki Go-

khan Hallumooglu, Turek z pochodzenia, 
uśmiechając się ze zrozumieniem daje 
kaski i pozostawia nas opiece kierownika 
budowy. 

Pustynny plac budowy

Kiedy stojąc w odległości kilkudziesięciu 
metrów od miejsca, gdzie właśnie przy-
gotowywany jest teren pod dwa ogrom-
ne zbiorniki (zaprojektowana wysokość 
zbiorników – powyżej 50 metrów, po-
jemność 160 tysięcy m3 gazu) do odbioru 
i przechowywania gazu, nadal miałyśmy 
wrażenie, że jesteśmy na olbrzymim pla-
cu budowy przypominającym pustynię. 

Miejsce budowy to tereny nadmorskie, 
okolice niezbyt zamożnej, przemysłowej 
dzielnicy Świnoujścia – Warszów. Z lewej 
strony, wysunięta na północ widoczna 
latarnia morska w Świnoujściu, jak wie-
my, najwyższa i największa na naszym 
wybrzeżu (68 m wysokości). Zbiorniki, 
które za chwilę tu powstaną będą tylko 
nieco od niej niższe, natomiast cała in-
westycja będzie jedną z największych 
w Polsce oraz w tej części Europy i pierw-

tekst i zdjęcia liDka Prętka & iWona bis fundacja pbg

Jesteśmy jednym z czterech re-
alizatorów, odpowiedzialnych 
za budowę gazoportu w Świ-
noujściu. W konsorcjum ze 
spółkami Sajpem, Techint, PBG 
Export, spółka PBG odpowiada 
za część lądową gazoportu, 
budowę zbiorników i urządzeń 
na falochronie. Spółka Polskie 
LNG prowadzi tu budowę za-
sadniczej części gazoportu.

Widok tamy ze skarpy wiślanej. Autor © Stolica kujaw, CC

od wody dolnej stanowią stalowe wrota 
wsporne, natomiast od wody górnej za-
mknięcie stalowe, segmentowe. Napeł-
nianie i opróżnianie śluzy odbywa się za 
pomocą kanałów obiegowych o przekro-
ju 2,20x2,20 m. Powstała elektrownia 
wodna typu bezhalowego wyposażona 
jest w 6 turbozespołów z turbinami pio-
nowymi typu Kaplana, została umiesz-
czona między jazem a śluzą, przy lewym 
brzegu rzeki. Moc instalowana elektrowni 
wynosi 160,2 MW, a średnia roczna pro-
dukcja 739 GWh/a. W filarze działowym 
między jazem i elektrownią zlokalizo-
wano przepławkę typu schodkowego. 
Przepławka zbudowana jest z kaskado-
wo ułożonych 30 komór betonowych 
o wymiarach w planie 2,5x5,0 m oraz 3 
większych komór spoczynkowych. Prze-
pławkę wykonano dla potrzeb ryb wę-
drownych dwuśrodowiskowych: łososia, 
troci, certy, węgorza. W oczekiwaniu na 
przedłużające się podjęcie decyzji w spra-
wie budowy kolejnego stopnia w latach 
1997–1999 r. został zbudowany tymcza-
sowy próg stabilizujący poziom wody 
na dolnym stanowisku jazu i elektrowni 
o  łącznej długości 660 m i  szerokości 
korony od 6 do 7 m przy zróżnicowanej 
rzędnej korony 43,20 do 44,60 m n.p.m.

Zdobyte szlify

Szlify zdobyte przy realizacji pierwszego 
zadania zaczęły procentować. Hydro-
budowa wpisała się do grona uznanych 
wykonawców robót wysokowyspecjali-
zowanych. Przez cały czas swojej działal-
ności utrzymując kontakty z instytucjami 
naukowymi i biurami projektowymi. Taka 
współpraca pozwalała na pełne rozezna-
nie każdego zadania już od najwcześniej-
szej jego fazy. 

Tama we Włocławku jest obiektem wy-
jątkowym, a jego urok na co dzień mogą 
podziwiać pracownicy, którzy z biurowca 
przy ulicy Płockiej oglądają jej panoramę, 
białe żaglówki na wodzie… Widok nieza-
pomniany, a najlepszy oczywiście z gabi-
netu prezesa Jerzego Wiśniewskiego.

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-utrzymanie_wod_i_urzadzen_wodnych-wykaz_administrowanych_obiektow-stopien_wodny_wloclawek.html?skipcheck
http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-utrzymanie_wod_i_urzadzen_wodnych-wykaz_administrowanych_obiektow-stopien_wodny_wloclawek.html?skipcheck
http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-utrzymanie_wod_i_urzadzen_wodnych-wykaz_administrowanych_obiektow-stopien_wodny_wloclawek.html?skipcheck
http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-utrzymanie_wod_i_urzadzen_wodnych-wykaz_administrowanych_obiektow-stopien_wodny_wloclawek.html?skipcheck
http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xxi/artykul_35.html
http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xxi/artykul_35.html
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat_stopnia_wodnego_-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat_stopnia_wodnego_-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat_stopnia_wodnego_-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat_stopnia_wodnego_-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146
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szą tego typu budowlą nad Bałtykiem. Dookoła biały piasek, 
przy wjeździe dobrze zorganizowane zaplecze administracyjno 
– gospodarcze. Jak się dowiedziałyśmy, o tak dobry standard 
pracowników budowy zadbał kierownik do spraw administracji 
Andrzej Bilewicz. 

Co dalej z tym gazem? 

Po prawej stronie placu widoczne są pracujące maszyny, długi 
i zwinny czerwony podajnik betonu pracuje non stop. Na wy-
lanym już chudym betonie, za kilka dni powstanie pierwsze 
zbrojenie zbiorników – mówi nam kierownik budowy. Nas 
interesuje jeszcze to, co dalej z gazem, co będzie się działo, jak 
przypłyną tu do nas pierwsze zbiornikowce – gazowce, popra-
wia nas inżynier Michalski. 

Dowiadujemy się, że po naszej stronie leży także zadanie 
regazyfikacji terminalu powietrzem, bo wodą morską to dużo 
droższa technologia, i dalej gaz popłynie w Polskę, tam gdzie 
będzie potrzebny. Aby jednak uzyskał stan lotny odpowiedni 
dla odbiorców, poprzez podgrzanie gazu do temperatury oto-
czenia, trzeba go najpierw dostarczyć w postaci skroplonej, 
płynnej, łatwiejszej do transportu. Ta ciekła postać jest także 
bardziej opłacalna w transporcie i magazynowaniu. 

Terminal morski lNG

Jesteśmy jednym z czterech realizatorów, odpowiedzialnych 
za budowę gazoportu w Świnoujściu. W konsorcjum ze spół-
kami Sajpem, Tecnit, PBG Export, spółka PBG odpowiada za część 
lądową gazoportu, budowę zbiorników i urządzeń na falochronie. 
Udaje nam się także podjechać do budowy portu zewnętrznego, 
za który odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie. Spółka 
Polskie LNG prowadzi tu budowę zasadniczej części gazoportu – 
terminalu morskiego LNG, położonego zaledwie 750 m od morza. 
Tam również widzimy pracujące maszyny, ale niestety z daleka, 
bo wstęp na teren budowy niemożliwy. 

I jeszcze na koniec trochę ciekawostek ze świata. Kiedy za-
kończy się budowa naszego gazoportu w roku 2014, dołączy 
on do 67 aktualnie funkcjonujących na świecie. W Europie jest 
ich 19, w samej Japonii aż 24.Najwiecej terminali gazowych, 
bo aż 6 działa w Hiszpanii i to one właśnie zapewniają bezpie-
czeństwo energetyczne tego państwa. Nasz gazoport jest no-
woczesnym przedsięwzięciem inżynierii morskiej, wielkim 
wyzwaniem dla energetyki polskiej i jednym z ważniejszych 
elementów realizacji strategii zabezpieczenia energetycz-
nego naszego kraju na przyszłość. 

Jest okres letniego wypoczynku, jak będziecie nad morzem, 
w okolicach Świnoujścia, spróbujcie umówić się na taką ciekawą 
wizytę na budowie, zachęcamy, to niecodzienne przeżycie. 

Oprócz codziennej ciężkiej pracy, każdy stara się zna-
leźć trochę wolnego czasu na sport i relaks. W PBG wiele jest 
możliwości aktywnego wypoczynku. Od lat działa już przy fir-
mie Klub Tenisowy „Return”. Założony przez miłośników kor-
tu i rakiety, klub zrzesza dzisiaj ponad 50 członków. Na terenie 
firmy znajduje się kryty kort, który jest dostępny dla wszystkich 
tenisistów przez cały rok.

Przez lata nasz klub prężnie się rozwijał. Już jako kilkunasto-
osobowa grupa organizowaliśmy turnieje tenisowe, podczas 
których rozgrywano zacięte mecze. Do dzisiaj staramy się regu-
larnie spotykać na kortach, gdzie w różnych kategoriach rozgry-
wane są pojedynki. Najczęściej rozgrywane są gry pojedyncze. 
Niedawno, 4 czerwca, spotkaliśmy się w Centrum Tenisowym 
Sobota, gdzie mecze toczyły się w formule gier mieszanych 
oraz deblowych. Przy pięknej pogodzie 11 par rywalizowało 
o miejsca na podium. Poza pysznym jedzeniem, niespodzianką 
dla każdego zawodnika było przede wszystkim dużo dobrej za-
bawy, a o to właśnie w tym wszystkim chodzi!

Od kilku lat tenisiści Returnu aktywnie organizują wyjazdy 
na światowej rangi turnieje, gdzie podziwiamy najlepszych 
tenisistów. Dzięki uprzejmości i wsparciu Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego jak również naszych własnych starań, udało 
nam się już kibicować na Prokom Open w Sopocie, na kor-
tach Rolanda Garrosa w Paryżu, na turnieju aTP w Barcelo-
nie, a w maju tego roku na Foro Italico w Rzymie. Każdy taki 
wyjazd jest pełen niezapomnianych emocji, pozwala nie tylko 
podziwiać tenis na wysokim poziomie, ale również zwiedzić 

Klub Tenisowy return przy PBG s.A.

Oprócz codziennej ciękiej pracy, każdy stara się znaleźć trochę wolnego czasu na 
sport i relaks. W PBG wiele jest możliwości aktywnego wypoczynku…

tekst hania Piskorek pbg s.a.
zdjęcie kinga oWsian fundacja pbg

Nasi przewodnicy – Andrzej Michalski i Andrzej Bilewicz

Tu wkrótce staną olbrzymie zbiorniki

Lidia Prętka i Iwona Bis, w oddali teren budowy

piękne zabytki danego miasta oraz przeżyć kulinarne doznania 
z danego rejonu.

W tym sezonie tenisowym zorganizowaliśmy klubową ligę 
tenisową, podczas której rozgrywamy szereg meczy pomiędzy 
sobą, by ostatecznie wyłonić zwycięzców.

Wszystkich, którzy grają w tenisa oraz tych, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę z tym sportem serdecznie zapra-
szamy do naszego klubu. „Kocham tenis cały rok” idealnie 
odzwierciedla to, co robimy i dlaczego chcemy tak dobrze 
razem się bawić.

Członkowie Klubu Tenisowego w Sobocie, 4 czerwca 2011 r.
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Jest lato: pora relaksu, pora wypoczynku. Warto ten czas 
spędzić może w trochę innym gronie, innym klimacie – 
jazzowym. Jako alternatywę proponuję zapoznanie się 
z repertuarem zespołu Marcin Wasilewski trio.

tekst anna batura pbg s.a.

WORK-LIFE BALANCE 
to zachowanie równowagi miedzy życiem 
zawodowym i prywatnym, nie ogranicza-
jące przy tym potrzeby samorealizacji, ale 
zwracające uwagę na jej wielowymiaro-
wość. Zaczęłam od definicji terminu, któ-
rego tematyce jest poświęcony ten numer 
Biuletynu Korporacyjnego. W związku 
z tym, że piszę z pozycji pracującej eme-
rytki i jednocześnie wczuwam się w rolę 
„niepracującej” - co dla każdego z nas 
w różnie odległej perspektywie czasu - jest 
nieuniknione, chciałabym opisać, jak ową 
równowagę można osiągnąć nie pracując 
już zawodowo. Jak wygląda życie emery-
ta, gdy już nie ma nas w miejscu pracy? 
Kilka zasad podaję z przymrużeniem oka 
„Nonsensopedia”- polska encyklopedia 
humoru. 

Otóż emeryt występuje: 
 » W kolejce – szczególnie do kasy.
 » W przychodni – zawsze.
 » Na przejściu dla pieszych – szcze-

gólnie, gdy jest zielone światło dla 
samochodów.

 » W oknie – najbardziej dokładny 
monitoring w świecie.

Jak powyżej napisałam, należy to pot-
raktować z przymrużeniem oka i pragnę 

Work-life balance 

Przez większość życia, a właściwie od urodzenia, szukamy jakiejś przygody, która 
uzupełni naszą historię, wpasowując się do naszych przyzwyczajeń, upodobań, 
pasji i warunków życia i będzie nam dawać radość będącą formą ładowania 
akumulatorów i wypełnienia sensu życia. 

dodać bardziej odpowiadające rzeczywi-
stości i sprawiające nam więcej radości 
i przyjemności zajęcia. Wielu, wolny już 
od pracy zawodowej czas, poświęca wy-
chowaniu, a raczej rozpieszczaniu wnu-
ków, uprawie i pielęgnacji ogródków 
działkowych, nadrabianiu wieloletnich 
zaległości w czytaniu książek i oglądaniu 
filmów. Wielu oddaje się tańcowi, wolny 
czas spędza jeżdżąc na rowerze czy dzia-
łając w stowarzyszeniach, dokształcając 
się na uniwersytetach, a często zdarza 
się nam również narzekać na brak czasu.

Przez większość życia, a właściwie od 
urodzenia, szukamy jakiejś przygody, 
która uzupełni naszą historię, wpasowu-
jąc się do naszych przyzwyczajeń, upodo-
bań, pasji i warunków życia i będzie nam 
dawać radość będącą formą ładowania 
akumulatorów i wypełnienia sensu ży-
cia. Mimo wielu zajęć niejednokrotnie 
z sentymentem wspominamy czy też 
wspominać będziemy nasze lata pracy 
zawodowej. Dlatego tak bardzo cenne 
są dalsze związki z rodzimą Spółką, 
które dają nam poczucie, że nie pozo-
stajemy na marginesie, pozostawieni 
sami sobie. W tym zakresie nasza Gru-
pa prezentuje bogatą ofertę wakacyjną 

skierowaną do pracowników i ich dzie-
ci, nie zapominając o emerytach. Dzieci 
wypoczywają w malowniczej Chorwacji, 
Bośni czy Hercegowinie i wracają opalo-
ne, i pełne wrażeń. Pracownicy korzystają 
z wycieczek do bogatych w przepiękne 
krajobrazy Grecji czy Bułgarii. W podró-
żach tych biorą udział emeryci, o których 
Spółka pamięta, dając im możliwość 
fantastycznego zagospodarowania swe-
go wolnego czasu oraz świadomość, 
że kontakt ze Spółką nie jest już tylko 
przeszłością. Jest to czas beztroskiej 
przygody, radości, możliwości obejrze-
nia cudownych miejsc za niewielkie pie-
niądze.

Każda tego rodzaju inicjatywa pocho-
dząca ze strony Spółki: czy to uczestnic-
two w piknikach, balach karnawałowych, 
wycieczkach, daje poczucie, że czas po-
świecony w pracy nie był czasem stra-
conym. Praca jest i była dużą częścią 
naszego życia i wspominać ten okres 
będziemy zawsze, bo czas siły, pomysłu, 
nie był stracony, a okres aktywnej pracy 
zawodowej był tą częścią życia, kiedy 
w trudzie znajdowaliśmy satysfakcję, 
a także mieliśmy poczucie wpływu na 
teraźniejszość.

na emeryturze

Na letnie romantyczne 
wieczory... 

tekst stanisłaWa frelikoWska hydrobudowa polska

Zespół powstał w 1991 roku, 
założony przez uczniów koszalińskiego 
liceum muzycznego: pianistę Marcina 
Wasilewskiego, kontrabasistę Sławomira 
Kurkiewicza oraz perkusistę Michała Miś-
kiewicza. W marcu tego roku Trio wydało 
nowy album pt.: „Faithful”. Płyta „Faithful” 
adresowana jest do szerokiego grona 
odbiorców, nawet koneser znajdzie coś 
dla siebie.

Znakiem rozpoznawczym muzyki tria 
Marcina Wasilewskiego jest, poza krysta-

licznym brzmieniem fortepianu lidera, 
potężna melodyjność.

Nie było takiego tria w historii polskiego 
jazzu, a oni są coraz lepsi – mówi o zespole 
Tomasz Stańko. Albumy „Trio” i „January” 
zyskały entuzjastyczne recenzje, a nie-
miecki magazyn „Jazzthing” nazwał Pola-
ków „talentami stulecia”. 

Na stronie www.mayspace.com/mar-
cinwasilewskitrio możecie zapoznać się 
z ich utworami, które oddają ducha i war-
tość zespołu. 

Jako potwierdzenie jakości zespołu 
może świadczyć przyznanie nagród „Fry-
deryki” w kategorii: jazzowy album roku 
w latach 2002, 2005 oraz 2009.

Możemy się pochwalić, że jazzowe 
trio Marcina Wasilewskiego miało swój 
koncert w pałacu w Smólsku. To mu-
zyczne spotkanie odbyło się 21 maja 
tego roku.

Na romantyczne wieczory, na odpo-
czynek po ciężkim dniu w pracy, polecam 
serdecznie!

WORK-LIFE BALANCE WORK-LIFE BALANCE
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Jestem inżynierem budownic-
twa. W PBG pracuję od maja 2011 r. 

Obecnie uczestniczę w realizacji pro-
jektu PMG Wierzchowice. Moja praca 
tutaj jest pełna codziennych wyzwań, 
nie ma tu mowy o stagnacji, bowiem bu-
dowa taka jak PMG Wierzchowice to co-
dziennie nowe zagadnienia. Zajmuję się 
koordynacją prac związanych z branżą 

Rozłąka z rodziną to dla wielu z nas „chleb powszedni”. Jak radzę sobie z delegacją? 
Przyznaję, że nie jest łatwo godzić życie osobiste z życiem zawodowym, kiedy nie ma 
mnie ciągle w domu, jednak nie mam z tym aż tak dużych problemów.

budowlaną na kilku obiektach wchodzą-
cych w skład całego projektu.

Jak radzę sobie z delegacją? Przyzna-
ję, że nie jest łatwo godzić życie osobiste 
z życiem zawodowym, kiedy nie ma mnie 
ciągle w domu, jednak nie mam z tym aż 
tak dużych problemów. Wydaje mi się, 
że przeżywam to jak każdy, kto się na 
to decyduje. Mam szczęście, że współ-

pracuję i mieszkam z rewelacyjnymi 
ludźmi. Inaczej byłoby dużo ciężej. 
Zespół jest zgrany, tworzą go naprawdę 
fajni ludzie, co jest ważne jeśli spędzamy 
ze sobą 10-12 h dziennie.

Koordynacja prac budowlanych 
to bezustanny kontakt z projektantami 
i podwykonawcami. Ważne są dobre 
relacje zarówno z tymi pierwszymi, jak 

Jak to jest na 
budowie?

tekst Michał PoniatoWski pbg s.a.
zdjęcia ania Matysiak fundacja pbg

i z drugimi. Nie jest to wcale łatwe za-
danie, ale widok powstających funda-
mentów, później konstrukcji i w końcu 
całego obiektu jest swoistą nagrodą za 
ciężka pracę, jaką się włożyło w obiekt. 
Każdy z nas zostawia cząstkę siebie na 
budowie. Każdy z nas ma satysfakcję 
z ukończonego projektu. Wiadomo, 
że jak w każdym zawodzie, bywają dni 
cięższe w pracy. Ważne żeby się nie pod-
dawać, jeśli wiemy czego chcemy i reali-
zować założone cele.

Poza pracą jestem miłośnikiem astro-
nomii, sportów motorowych, druży-
nowych. Staram się aktywnie spędzać 
wolny czas, chociaż nie mam go za wie-
le, a weekendy całkowicie poświęcam 
rodzinie. Organizujemy wtedy wypady 
nad morze, jezioro, na spacer lub rowery. 
Zawsze staram się maksymalnie wykorzy-
stać czas spędzany w gronie rodzinnym. 
Wtedy mam czas na relaks po tygodniu 
pracy, a „podładowane akumulatory” po-
zwalają znowu w poniedziałek stawić się 
na budowie. 

Jednym z moich hobby, jak już wspo-
mniałem jest astronomia. Nie są to jednak 
zbyt popularne zainteresowania. Może 
więc napiszę o innych pasjach. Uwiel-
biam sporty motorowe - Formułę 1 oraz 

rajdy. Te sporty wzbudzają o wiele więk-
sze zainteresowanie niż spoglądanie 
nocami w niebo. Mam nadzieję, że w naj-
bliższej przyszłości będę miał okazję wy-
brać się na wyścig F1.

Nie pamiętam, kiedy zacząłem inte-
resować się sportami motorowymi, było 
to pewnie jeszcze w szkole podstawowej. 
Każdy młody chłopak uwielbia przecież 
samochody. Z czasem jednemu przecho-
dzi, a drugiemu nie. Ja jestem tym dru-
gim. Nie potrafię sprecyzować, dlaczego 
mam zainteresowania takie, jakie mam, 

Wydaje mi się, że przeży-
wam to jak każdy, kto się na 
to decyduje. Mam szczęście, 
że współpracuję i mieszkam 
z rewelacyjnymi ludźmi. 
Inaczej byłoby dużo ciężej. 
Zespół jest zgrany, tworzą go 
naprawdę fajni ludzie, co jest 
ważne jeśli spędzamy ze sobą 
10–12 h dziennie.

myślę, że to kwestia genów (astronomią 
zainteresował mnie tato). Ale chyba każ-
dy człowiek powinien mieć w życiu jakieś 
hobby, coś co lubi, coś, czego nie robi dla 
pieniędzy, a wręcz przeciwnie – wydaje 
pieniądze na rzeczy, które wydają się dla 
niektórych osób nieracjonalne. Do ta-
kiego sposobu myślenia bardzo często 
skłonności mają żony. Nie będę pisał co 
myśli moja żona o wyjeździe na Grand 
Prix Formuły 1…

Do zobaczenia na budowie lub na wy-
ścigach samochodowych.

Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, maj 2011 r.

Stacja rozdziału gazu – obiekt 400, maj 2011r.

WORK-LIFE BALANCE WORK-LIFE BALANCE
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Jak powstał zespół? Tego niestety 
nie jestem w stanie powiedzieć. Nie jest 
to bynajmniej kwestia problemów z pa-
mięcią. Powód jest bardziej prozaiczny, 
projekt liczy sobie więcej lat niż mój staż 
pracy w Grupie PBG. Przez cały ten czas 
przez skład przewinęło się kilkanaście 
osób, udało nam się zagrać kilka fajnych 
koncertów, a nawet kilkakrotnie zareje-
strować materiał w studio, ale nie chciał-
bym tu przynudzać na temat przeszłości. 
Przyszłość byłaby pewnie o wiele ciekaw-
szym tematem i może nawet podjąłbym 
próbę zmierzenia się z nim, gdyby tekst 
miał ukazać się na łamach „Wróżki” lub 
innego pisma o tematyce ezoterycznej. 
Zatem drogą eliminacji dochodzimy do 
czasu teraźniejszego. 

Nie sposób pisać o zespole nie przy-
wołując jego składu, zatem na dzień 

Pbg band

Jaki inny zespół może pochwalić się dwukrotnym supportem przed 
legendą polskiej sceny rockowej lub występem dla Polonii szwajcarskiej 
w Genewie, gdzie na widowni zasiadał m.in. Ambasador Polski 
w Szwajcarii?

tekst bartek kuźMin pbg s.a.
zdjęcie Piotr MierzWa fundacja pbg

twarzy niejednego profesjonalnego mu-
zyka wywołałoby ironiczny uśmieszek, 
jednak czy każdy profesjonalny muzyk 
może pochwalić się dwukrotnym suppor-
tem przed legendą polskiej sceny rocko-
wej, zespołem Perfect lub występem dla 
Polonii szwajcarskiej w Genewie, gdzie na 
widowni zasiadał m.in. Ambasador Polski 
w Szwajcarii? Nie sądzę. Aby jednak za-
grać jakikolwiek koncert należy poprze-
dzić go wieloma godzinami spędzonymi 
we własnych domach na przygotowywa-
niu i ćwiczeniu swoich partii a następnie, 
wspólnie, w sali prób podczas ogrywania 
przygotowanego materiału. 

Wszyscy członkowie zespołu są ludźmi 
pracującymi, niektórzy założyli już rodzi-
ny, zatem zgromadzenie całego składu 
o jednym czasie i w jednym miejscu nie-
jednokrotnie graniczy z cudem. Granie 

muzyki sprawia nam jednak ogromną 
przyjemność. Warta jest ona każdej godzi-
ny spędzonej rano na weekendowej pró-
bie podczas ogrywania w kółko i w kółko 
tego samego utworu, każdego kilograma 
sprzętu nagłośniającego, który należy 
przynieść i rozstawić na każdej próbie, 
każdego metra z kilkunastu różnego ro-
dzaju przewodów, które trzeba rozplątać, 
aby ten sprzęt połączyć. Wspólne granie 
muzyki, próby, koncerty sprawiają, 
że chcąc nie chcąc spędzamy z sobą 
dużo czasu i w jakiś sposób poznajemy 
się nawzajem. Jednak ile spraw można 
omówić podczas „fajki” w przerwie albo 
składania sprzętu po próbie? Niewiele. 
Dlatego niedokończone tematy zostawia-
my sobie na wieczorne wyjście do pubu, 
co jest kolejnym niewątpliwie pozytyw-
nym aspektem grania w PBG Band.

dzisiejszy PBG Band to: Marta Chrza-
nowska (śpiew), Danuta Sękowska 
(śpiew), Michał Czerwiński (gitara, 
śpiew), Jacek Nowicki (gitara, śpiew), 
Mateusz Niedźwiecki (bas), Michał Mi-
kulicz (perkusja), ja gram na gitarze. Na 
nasz repertuar składają się utwory pol-
skich i zagranicznych wykonawców grają-
cych szeroko pojętą muzykę rockową od 
Maanamu i Dżemu przez Nirvanę i Deep 
Purple po HIM i Metallicę. Nie udało się 
nam jeszcze popełnić żadnej własnej 
kompozycji, ale kto wie, może wszystko 
jeszcze przed nami…

 Nasza aktywność koncertowa sprowa-
dza się właściwie do występów na różne-
go rodzaju imprezach okolicznościowych 
organizowanych dla pracowników Grupy 
PBG. Na pierwszy rzut oka nie wygląda 
to może zbyt imponująco i zapewne na 

Nie sposób pisać o zespole 
nie przywołując jego aktual-
nego składu, zatem na dzień 
dzisiejszy PBG Band to: Marta 
Chrzanowska (śpiew), Danu-
ta Sękowska (śpiew), Michał 
Czerwiński (gitara, śpiew), 
Jacek Nowicki (gitara, śpiew), 
Mateusz Niedźwiecki (bas), 
Michał Mikulicz (perkusja), ja 
gram na gitarze. 

muzycznie 
i historycznie

Od redakcji:
Jeśli chcecie zobaczyć umiejętności 
PBG Bandu, obejrzyjcie 2. odcinek „Na 
skrzydłach biznesu”:

 » http://www.mentora.pl/video/start-up/na-

skrzydlach-biznesu-odcinek-2-jak-przekuc-pasje-

w-biznes lub

 » http://www.youtube.com/watch?v=JwuGWS-

-0YNc

XV-lecie PBG, 2009, PBG Band w składzie: Jacek, Kasia, Marta, Robert, Danka, Michał, Bartek
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Wspólne wyjazdy z pewnością pozwalają na efektywniejsze wprowadzanie w życie 
zasady: work-life balance, bo jeśli pracujemy z ludźmi, z którymi potrafimy przyjemnie 
spędzić swój wolny czas, to i w pracy łatwiej się komunikujemy.

greckie PoDejście Do życia

tekst agata szeWczyk fundacja pbg

Z wycieczek organizowa-
nych w Hydrobudowie Polska mogą 
korzystać wszyscy pracownicy, łącznie 
z prezesami. Każdy pracownik może za-
brać ze sobą jedną osobę towarzyszącą: 
małżonka, dziecko lub kogoś z rodziny 
(wyjątkiem jest wyjazd na narty zimą, na 
który mogą jechać całe rodziny), korzysta-
jąc z dofinansowania do wyjazdu. Organi-
zowane są również wyjazdy kolonijne dla 
dzieci oraz wyjazdy dla emerytów.

Pracownicy bardzo chętnie korzystają 
z tej formy wspólnie spędzanego wolne-

go czasu. W HBP od momentu połącze-
nia, czyli od sierpnia 2007, w corocznie 
organizowanych wyjazdach bierze udział 
wielu pracowników z połączonych Od-
działów, którzy na co dzień nie widują się 
zbyt często, a podczas wyjazdów chętnie 
się integrują. 

Trochę faktów 

I tak dla przykładu w 2010 roku zostało 
zorganizowanych 12 wyjazdów: zimowy 
– do Podgórzyna, skąd odbywały się wy-
pady na narty do Czech – w sumie w 2 

– 44 osoby, z kolonii dla dzieci w Bośni 
i Hercegowinie skorzystało 30 dzieci, 83 
osoby brały udział w dwóch wycieczkach 
do Grecji, na Ukrainę wybrało się 86 osób 
(2 wyjazdy), a w Karkonosze (również 2 
wycieczki) – 76 osób. Ponadto planowane 
są 2 wyjazdy do Bułgarii, na które zapisało 
się 96 osób. No i oczywiście wypad na dor-
sza do Władysławowa – wyjazd planuje 24 
mężczyzn. Łącznie z 11 wyjazdów w 2011 
roku skorzysta około 439 chętnych. Jak wi-
dać chętnych nie brakuje, a jak wspomi-
nają wyjazd do Grecji pracownicy możecie 
przeczytać w poniższym tekście.

Tegoroczna wycieczka

Tegoroczna zakładowa wycieczka pra-
cowników Hydrobudowy wiodła do 
Grecji i choć, jak się okazało, była dość 
męcząca, to dostarczyła też wielu wra-
żeń i wspomnień. Jadąc dwa dni auto-
karem przez Słowację, Węgry, Serbię 
i Macedonię, mieliśmy okazję po trosze 
poznać każdy z tych krajów i stwierdzić, 
jak znaczne są między nimi różnice. Po-
dróżując przez Słowację, podziwialiśmy 
przepiękną panoramę gór, a jazda wąską 
i krętą drogą, zapewniała dodatkowe 
emocje, na szczęście, dzięki sporemu 
doświadczeniu kierowców, byliśmy bez-
pieczni. Ciekawe wrażenie wywarła na 
nas północna część Serbii, przez którą 

jechaliśmy blisko 300 km, nie mijając 
prawie żadnej miejscowości, a otaczają-
cy nas krajobraz tworzyły głównie tere-
ny składające się w całości z płaskich jak 
stół pól uprawnych z porozrzucanymi 
gdzieniegdzie gospodarstwami. Noc-
leg w Novym Sadzie pozwolił ocenić, 
że część byłej republiki Jugosławii jeszcze 
do dziś pamięta czasy wojny i jest opóź-
niona gospodarczo w podobnym stopniu 
co Polska przed wejściem do Unii. 

Każdy kraj ma swoje uroki

W Grecji, po dotarciu do hotelu zaskoczy-
ło nas, że specyfika greckiej kanalizacji 
polega na tym, że stosuje się małe prze-
kroje rur, aby utrudnić życie szczurom, 
dlatego trzeba uważać, aby nie wrzucać 
papieru do toalety. Każdy kraj ma swo-
je uroki. Po kąpieli w morzu i krótkiej 
drzemce karawana ruszyła dalej – w stro-
nę Olimpu, gdzie rzuciliśmy wyzwanie 
greckim bogom – niestety, nie podjęli 
rękawicy, najwidoczniej dawno ich tam 
już nie ma, skoro pod ich nosem pobu-
dowano cerkwię. 

Stoickie podejście do życia

W międzyczasie zwiedziliśmy również 
piękne greckie miasteczko Litochoro 
i targ, na którym stwierdziliśmy, że do-
stępne w Polsce owoce południowe, nie-
stety, nie dorównują tym kupowanym 
w Grecji – morelami, nektarynkami czy 
brzoskwiniami moglibyśmy się zajadać 
cały czas. Przy okazji obejrzeliśmy ruiny 
greckiego zamku Platamonas, po którym 
to doświadczeniu zrodziło się w nas nie-
odparte odczucie, że trzeba by Greków 
zaprosić do Malborka, Ujazdu czy Lidz-
barku Warmińskiego, aby obejrzeli, jak 
wyglądają polskie zamki, z których two-
rzy się u nas atrakcję turystyczną i jak się 
o nie dba. W tym i w wielu innych miej-
scach dało się zaobserwować greckie, 
prawdziwie stoickie podejście do życia 
– niezbyt duże zainteresowanie opinią 

turystów, w przeciwieństwie do pomy-
słowości, jaką wkładają w pozyskanie 
funduszy minimalnym nakładem pracy. 

Konkurencja dla Hydrobudowy?

Kolejnej nocy, o pierwszej nad ranem, 
kiedy do świtu było jeszcze daleko, wy-
ruszyliśmy w stronę Aten z przemożnym 
niedospanym zamiarem pozbycia się 
naszego pomysłowego pilota. Po obej-
rzeniu Akropolu o siódmej nad ranem 
i obfotografowaniu każdego kamienia, 

Takie wyjazdy z pewnością 
pozwalają na efektywniejsze 
wprowadzanie w życie zasa-
dy: work-life balance, bo jeśli 
pracujemy z ludźmi, z którymi 
potrafimy przyjemnie spędzić 
swój wolny czas, to i w pracy 
łatwiej się komunikujemy.

turnusach uczestniczyło 126 osób; latem 
w 2 koloniach dla dzieci: w Ustce było 
21, a w Bośni i Hercegowinie – 30 dzieci. 
Oprócz tego pracownicy zwiedzili Hisz-
panię – w 3 wyjazdach wzięło udział 105 
osób; Chorwację - tam pojechały 42 oso-
by oraz 2 wycieczki do Włoch, z których 
skorzystały 93 osoby. Ponadto jesienią 
łowić dorsza pojechało 9 osób. W sumie 
w 2010 roku z wyjazdów firmowych sko-
rzystało około 426 osób.

W tym roku pracownicy HBP byli w cza-
sie ferii zimowych w Libercu w Czechach 

Kąpiel w morzu przy greckiej Scotina Beatch

Meteory – zespół 21 klasztorów położonych na szczytach skalistego „lasu” 

Starożytna wyspa Skiathos, widok na port

WORK-LIFE BALANCE



sierpień 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    sierpień 2011

4342

Szefowie są z Marsa 
a szefowe z Wenus
Najnowsze badania dowodzą, że kobieta szef wpływa na wzrost rentowności firmy 
dzięki temu, że jest kobietą. Dlaczego? 

chwaliliśmy jednak pilota wniebogłosy, 
czując wzrastającą ostro temperaturę 
i mijając kilkusetmetrową kolejkę czeka-
jącą przed wzgórzem (na oko zaoszczę-
dziliśmy dobre 2-3 godziny).

Sposób, w jaki Grecy „z zapałem” re-
montowali Partenon, ponownie dał spo-
ro do myślenia o ich pracy – w niczym 
nie przypominała ona pracy specjalistów 
Hydrobudowy – szybciej dalibyśmy radę 
zbudować od podstaw cały Akropol. 
Oczywiście nie obyło się bez spacerów 
po centrum Aten, drobnych zakupów 
i obejrzenia greckiego parlamentu. 

Zmiana warty 

Kto nie widział na własne oczy zmiany 
warty przed parlamentem – nie wie, co 
traci, na greckiej armii z pewnością moż-
na polegać. Zainteresowanym i chcącym 
sobie przypomnieć polecam: http://
www.youtube.com/watch?v=Jtlvwbl-
DQPY&feature=related. 

Niestety ostatni wielcy greccy wojow-
nicy – czyli Spartanie – wyginęli pod Ter-
mopilami, które również mieliśmy okazję 

obejrzeć – szczerze mówiąc, lepiej obej-
rzeć film pt. „300”. 

Niewątpliwie największą atrakcją były 
Meteory – klasztory samotnie zbudowa-
ne na szczytach mało dostępnych gór – 
niestety nawet najlepsze aparaty i zdjęcia 
nie są w stanie oddać piękna tych niesa-
mowitych miejsc. 

Grecki marketing

Przy okazji zwiedzania Meteorów nasz 
wspaniały i pomysłowy pilot zaciągnął 
wszystkich do sklepu z prawosławnymi 
dewocjonaliami, gdzie zostaliśmy pod-
dani chyba wszystkim możliwym techni-
kom marketingowym – nasi handlowcy 
mogliby się od Greków wiele nauczyć. 
Oczywiście był też czas na odpoczynek 
i błogie lenistwo na greckiej plaży, ale 
opalające niemiłosiernie greckie słońce 
i śródziemnomorski wiatr dla niektórych 
okazały się zdradliwe. 

Ostatnią atrakcją również wartą pole-
cenia był rejs na wyspę Skiatos – miejsce, 
w którym można zobaczyć, czym różni się 
Grecja na wyspach od Grecji kontynen-
talnej.

Zasada work-life balance

Jak wszystko co dobre, tak i ten wyjazd 
dobiegł końca. Wycieczka umożliwiła 
wielu pracownikom nie tylko pozna-
nie odrobiny Grecji, jej historii, kultury 
i współczesnych Greków, ale również po-
znanie się nawzajem w nieco innej sytu-
acji niż na co dzień, czyli w pracy, czasem 
z gorszej, czasem z lepszej strony. 

Takie wyjazdy z pewnością pozwa-
lają na efektywniejsze wprowadzanie 
w życie zasady: work-life balance, bo jeśli 
pracujemy z ludźmi, z którymi potrafi-
my przyjemnie spędzić swój wolny czas, 
to i w pracy zdecydowanie łatwiej się ko-
munikujemy.

Na podstawie wypowiedzi pracowników 
HYDROBUDOWY POLSKA

Różnice w komunikacji między 
mężczyznami a kobietami doskonale 
opisał John Gray w książce pt. „Mężczyź-
ni są z Marsa a Kobiety z Wenus”. Można 
ją czytać z przymrużeniem oka, lecz nie-
wątpliwie tak jak różnimy się w sposobie 
ubierania, gestykulacji, tempie i ilości 
mówienia, tak samo różne są nasze za-
chowania, to jak rozwiązujemy problemy 
i nawiązujemy relacje. Z tego powodu ko-
bieta szef wnosi do zespołu, firmy, grupy 
współpracowników inne wartości i cechy, 
a inne szef mężczyzna. 

Co wnosi kobieta?

Kobieta zwraca uwagę na jakość rela-
cji międzyludzkich. Ważne są dla niej 
wsparcie, poczucie wspólnoty i harmo-
nia panująca w zespole. Dla mężczyzny 
natomiast kluczowe są wyniki, efekty 
realizowanych działań. Liczą się dla nie-
go kompetencja, samodzielne rozwią-
zywanie problemów, co ważne, sięganie 
po pomoc tylko w sytuacji, gdy inne 
działania nie przyniosły rezultatu. Kobie-
ty natomiast oczekują w sytuacjach biz-

nesowych wsparcia przejawiającego się 
chęcią pomocy i otwartością ze strony 
współpracowników. Mężczyźni koncen-
trują się nad rozwiązaniem problemu 
w zaciszu gabinetu, podczas gdy kobiety 
znajdują rozwiązanie podczas wspól-
nych, nieformalnych spotkań i rozmów. 

Równowaga płciowa

Naukowcy wskazują, że jesteśmy bar-
dziej efektywni, zmobilizowani do 
działania, gdy pracujemy w zespole 
zróżnicowanym pod względem płci. 
Nie są to żadne przemyślane zabiegi, 
po prostu podświadomie na widok pięk-
nej kobiety czy przystojnego mężczyzny 
prostujemy sylwetkę, uśmiechamy się, 
kobiety poprawiają włosy, a mężczyźni 
marynarkę. Te same prawa natury 
przekładają się na biznes. Im większa 
równowaga płciowa w danym zespo-
le, dziale tym więcej różnorodności, 
wzajemnego uzupełniania się, kre-
atywności i innych aspektów wynika-
jących z tego, że mężczyźni i kobiety 
łączą swoje siły!

Różnice zainteresowań 

Kolejne różnice między nami kobietami 
i mężczyznami dostrzegamy w wyborze 
zainteresowań i zawodu. PBG jest do-
skonałym przykładem potwierdza-
jącym teorię. W Firmie widoczny jest 
podział w zatrudnieniu kobiet i męż-
czyzn w poszczególnych obszarach. Pa-
nowie stanowią większość w obszarze 
realizacji, panie w obszarze wspar-
cia! W obszarze realizacji zatrudniamy 
245 mężczyzn i 67 kobiet. W obszarze 
wsparcia 59 mężczyzn i 120 kobiet. Jako 
podsumowanie, przypomnę dwa przy-
kłady z życia naszej firmy. Zapraszam 
do sięgnięcia do artykułu kierownika 
budowy Moniki labrenz w specjal-
nym wydaniu „Ogniwa”, w którym 
Monika opisuje piękną rolę kobiety 
w pracy na budowie oraz do sprawoz-
dania z Noworocznej Gali, podczas 
której nagrodę as w Grupie PBG (ob-
szar wsparcia organizacyjnego – po-
wstanie Centrum usług Księgowych) 
odebrał w imieniu wszystkich 53 pań 
Bartek Kuźmin.

tekst joanna januszeWska pbg s.a.

Boska grupa Hydrobudowy Polska na boskim Olimpie

Widok z plaży na port na starożytnej wyspie Skiathos

Partenon, jedna z najwspanialszych świątyń greckich 

WORK-LIFE BALANCE WORK-LIFE BALANCE

http://www.youtube.com/watch?v=JtlvwblDQPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JtlvwblDQPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JtlvwblDQPY&feature=related
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Czym jest chrobotek? Jest to ga-
tunek tworzący naziemne porosty barwy 
szaropopielatej lub sinawoszarej, rosną-
ce w skupionych murawkach. „Porosty 
Lichenes, jako klasa grzybów, stanowią 
najdziwniejszą grupę w świecie roślin, 
ponieważ ciało ich czyli plecha, powsta-
je zawsze przez zespolenie dwu samo-

natura 
chrobotka 
i kultura lMg – cz.II
W poprzednim numerze zaprezentowałam postawę pracowników LMG w stosunku do 
Żabek i Bielika. Tym razem postaram się przybliżyć naturę Chrobotka i zaprezentować 
sylwetkę odyńca.

tekst eWa jernas pbg s.a.

Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina). Autor © Matti Paavonen, CC Na pierwszym planie plac budowy LMG, a w tle las chrobotkowy, kwiecień 2011

Kto nie widział Odyńca, teraz ma okazję przyjrzeć mu się uważnie… Autor © Jerzy Strzelecki, CC

dzielnych organizmów: jednym z nich 
jest grzyb, drugim glon zielony, albo 
sinica. Tworzą one jeden wspólny orga-
nizm rządzący się własnymi prawami. 
Chrobotek w Polsce podlega ochronie 
gatunkowej.

Chrobotek na co dzień

Pracownicy LMG mają możliwość oglą-
dania chrobotków na co dzień, ponie-
waż bory chrobotkowe otaczają nas 
z każdej strony. Wyobraźcie sobie las, 
w którym niskie powykręcane sosny po-
chylają się nad kępami szaro-popielatego 
dywanu porostów, tak suchych, że każdy 
krok powoduje chrzęst kruszonych gałą-
zek. Żadnych mchów, żadnych krzewinek 
– martwy las. Innym razem, po deszczu 
las nieznacznie odżywa. Jest sucho - tak, 
jak poprzednio tylko pod nogami mamy 
miękki dywan. Taki obraz lasu to typowy 
płat boru chrobotkowego, z bogato wy-
kształconą warstwą mszysto-porostową.

Wymaganie decyzji środowiskowej: 
„W miejscach występowania siedlisk 
chronionych, takich jak suche wrzosowi-
ska czy sosnowe bory chrobotkowe prace 
prowadzić wyłącznie w granicach dróg 
leśnych czy linii oddziałowych, gdzie te 
siedliska nie występują”.

Odyniec

W przypadku LMG „Odyniec” to użytek 
ekologiczny znajdujący się bezpośred-
nio w strefie oddziaływania inwestycji. 
Jest to takie nasze małe SPA. Podobno ów 
użytek ekologiczny „Odyniec” ma właści-
wości lecznicze. Gdy pracownik podczas 
wykonywania swoich codziennych obo-
wiązków ulegnie uszkodzeniu (zrani się), 
może udać się w kierunku tegoż użytku, 
ułożyć się wygodnie na torfowisku i rana 
zniknie. Należy jednak uważać na wście-
kłe Odyńce.

Wymaganie decyzji środowiskowej: 
„Przejścia rurociągu przez użytek ekolo-
giczny „Odyniec” wykonać metodą bez-

Mam to szczęście, że mogę 
pracować w gronie ludzi świa-
domych ekologicznie i wierzę, 
że wspólnymi siłami pomoże-
my zachować dla przyszłych 
pokoleń to, co otrzymaliśmy 
od natury. 

,,(…) Pamiętajcie o ogrodach 
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście (…)”
Jonasz Kofta

wykopową, za pomocą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego”.

Świadomość ekologiczna

Przywołane wymagania decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych dla „Pro-
jektu LMG” to tylko niewielka część 
wszystkich obostrzeń, które zobligowani 
jesteśmy spełniać podczas realizacji na-
szego zadania.

Mam jednak to szczęście, że mogę 
pracować w gronie ludzi świadomych 
ekologicznie i wierzę, że wspólnymi siła-
mi pomożemy zachować dla przyszłych 
pokoleń to, co otrzymaliśmy od natury. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Porosty
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Na pierwszym miejscu uplasowała 
się brygada DT-6 pod czujnym okiem 
kierownika Ryszarda Kulasa. Liderowi 
po piętach depcze ex aequo brygada DT-3 
Czesława Maciejczaka oraz chłopaki 
z DT-8 od Rafała Filipiaka. Pozostały pe-
leton brygad dzielnie goni liderów, mają 
jeszcze trochę czasu, aby uplasować się jak 
najwyżej w tabeli. Ośmiu brygadom jak na 
razie zabrakło tchu, liczymy że do końca 
wyścigu zdążą się przebudzić. 

Jednocześnie zawiadamiamy że wszel-
kie próby przekupstwa komisji konkurso-
wej nie będą brane pod uwagę :)

Od redakcji. Przypominamy, że konkurs 
Bezpieczna Brygada organizowany jest 
przez Dział BHP, ppoż. i Ochrony Środo-
wiska, przy wsparciu Działu Zapewnienia 
Jakości, a jego celem jest promowanie 
najlepszych praktyk w zakresie bezpie-

ważnego konkursu!

Pilotażowy konkurs „Bezpieczna brygada roku” osiągnął półmetek. Prezentujemy 
zestawienie punktów, jakie zgodnie z regulaminem konkursu zostały przydzielone 
brygadom wykonawczym. 

Bezpieczna Brygada

tekst PrzeMysłaW noWak pbg technologia

czeństwa, higieny pracy i ochrony środo-
wiska brygad wykonawczych w spółce 
PBG Technologia Sp. z o.o. 

Więcej o konkursie pisaliśmy w kwietnio-
wym numerze „Ogniwa”.

 
Przeglądy 

BZŚ
Meetingi 

BZŚ

Listy kontrolne 
brygad wyko-

nawczych
Ilość wypadków

Terminowość 
wykonywania 

badań lekarskich

Wiedza 
o BHP 

i OŚ

Zgłaszanie 
zdarzeń poten-
cjalnie wypad-

kowych

Liczba punktów 
łącznie

DT-1 0 0 90 0 0 15 0 105

DT-2 1 4 90 0 0 15 0 110

DT-3 5 12 90 0 -2 15 0 120

DT-4 0 0 90 0 0 15 0 105

DT-5 1 2 90 0 0 15 0 108

DT-6 6 12 90 0 0 15 0 123

DT-7 1 2 90 0 -2 15 0 106

DT-8 5 10 90 0 0 15 0 120

GPT-1 0 0 90 0 0 15 0 105

GPT-2 0 0 90 0 0 15 0 105

DTH 0 0 90 0 0 15 0 105

DaP-1 1 6 90 0 0 15 0 112

DaP-2 0 4 90 0 0 15 0 109

DaP-3 0 0 90 0 0 15 0 105

DaP-7 0 0 90 0 0 15 0 105

DPW-1 0 2 90 0 0 15 0 107

DPW-2 0 2 90 0 -2 15 0 105

DPW-3 0 0 90 0 0 15 2 107

Brygada DT-6 – dotychczasowy lidera w konkursie

Półmetek 
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Pierwszego lipca 2011 roku 
Polska po raz pierwszy obejmuje prezy-
dencję w Radzie UE. Przez sześć kolejnych 
miesięcy nasz kraj będzie przewodniczyć 
pracom Rady UE jako pierwsze państwo 
trójki: Rzeczpospolita Polska – Królestwo 
Danii – Republika Cypryjska. Sprawowa-
nie prezydencji w Unii Europejskiej jest 
naturalną konsekwencją przystąpienia 

Niby sezon
ogórkowy, a jednak…
Zdawać by się mogło, że wakacje to jedynie czas błogiego nicnierobienia 
i powszechnego spowolnienia w każdym obszarze (osobistym, gospodarczym czy 
politycznym). A jednak fakty pokazują, że nie do końca. Podczas, gdy jedni udają się 
na zasłużony odpoczynek, inni pracują i uczestniczą w istotnych, a nawet pokuszę się 
o stwierdzenie – przełomowych wydarzeniach. Przykładowe fakty? 

CSR po ludzku CSR po ludzku 

Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku 
i szczególnego rodzaju zobowiązaniem 
wynikającym ze statusu państwa człon-
kowskiego. 

Respect index 

Czternastego lipca 2011 roku spółka PBG 
po raz pierwszy wchodzi w elitarny skład 
indeksu spółek, spełniających najwyższe 

standardy społecznej odpowiedzialności 
biznesu – ReSPeCT INDeX. Obecność 
spółki w indeksie jest dużym wyróżnie-
niem, ale i zobowiązaniem do dalszej pra-
cy. Oznacza, że spółka przyjęła właściwy 
kierunek działania i potrafi skutecznie 
łączyć CSR z działalnością biznesową. 
Projekt ma na celu wyłonienie spółek 
zarządzanych w sposób odpowiedzialny 

i zrównoważony, ale ponadto mocno ak-
centuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, 
którą charakteryzuje m.in. jakość raporto-
wania, poziom relacji inwestorskich czy 
ład informacyjny.

Zaangażowanie wielu osób

To, że mają miejsce tak ważne wydarze-
nia jest efektem ciężkiej pracy, wielu za-
angażowanych osób. Polska prezydencja 
w UE nie byłaby tak dobrze przygotowa-
na, gdyby nie powołany przez Radę Mi-
nistrów (w lipcu 2008 roku) Pełnomocnik 
Rządu do spraw Przygotowania Organów 
Administracji Rządowej i Sprawowania 
przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnic-
twa w Radzie Unii Europejskiej (w osobie 
Mikołaja Dowgielewicza) oraz prace jego 
zespołu. 

Podobnie jest z obecnością spółki PBG 
w indeksie RESPECT. Gdyby nie zaanga-
żowanie Zarządu Spółki, a w szczególno-

ści – Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, Pani 
Prezes – Małgorzaty Wiśniewskiej, zespo-
łu ds. CSR i wszystkich Pracowników, nie 
bylibyśmy w tym miejscu. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu wymaga bo-
wiem konsekwentnej, długoterminowej 
pracy na każdym etapie i w każdym mo-
mencie działalności. 

Fundamentem są ludzie 

Prezes wielokrotnie powtarza, że funda-
mentem PBG są ludzie, którzy przez swo-
je zaangażowanie, doświadczenie i pracę 
tworzą specyficzną kulturę organizacyjną 
i przyczyniają się do sukcesu spółki. Ta-
kie podejście jest korzystne dla obu grup. 
Z jednej strony spółka, która zyskuje za-
angażowanych, lojalnych Pracowników, 
z drugiej zaś – Pracownicy, którzy mają 
zapewnione poczucie stabilizacji i bez-
pieczeństwa oraz możliwość rozwoju 
i realizacji własnych pasji. 

Z własnego doświadczenia wiem, 
że można w PBG odnaleźć miejsce dla 
siebie, czasami trzeba trochę poszukać 
i poczekać, ale jeśli ktoś bardzo chce, 
to można. Jako mama dwójki małych 
dzieci, osoba, która doświadczyła pracy 
i studiów poza granicami Polski wiem, 
że wszędzie dobrze, ale tutaj najbez-
pieczniej. 

Fakty mówią za siebie 

Fakty mówią same za siebie – spółka PBG 
jest odpowiedzialna społecznie. A jeśli 
ktoś chciałby pomóc, podpowiedzieć 
coś społecznie odpowiedzialnego, za-
praszam – możecie wrzucić swój pomysł 
do „SKRZYNKI NA POMYSŁY PRACOWNI-
KÓW” – mieszczącej się w sekretariacie 
w budynku A lub wysyłając e-mail na 
mój adres: 

magdalena.kaniewska@fundacjapbg.pl

tekst MagDa kanieWska fundacja pbg

zdjęcie Piotr MierzWa fundacja pbg

Siedziba PBG, budynki Z i A, na pierwszym planie flagi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Dowgielewicz
mailto:magdalena.kaniewska@fundacjapbg.pl
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Jedziemy, jesteśmy prawie 
w centrum Genewy, widzimy przed sobą 
okazały budynek, to przecież pałac, je-
dyny w swoim rodzaju. Tuż obok flagi 
wszystkich krajów Unii Europejskiej po-
wiewają na wietrze, a ja zastanawiam się 
czy uda się zaparkować samochód (wy-
dawałoby się – prozaiczna rzecz, ale jakże 
ważna – by być na czas, przecież jesteśmy 
w Szwajcarii, a tu wszystko musi być jak 
w zegarku). Znaleźliśmy miejsce parkin-
gowe, jeszcze tylko formalność, należy 
się wylegitymować. Służby sprawdzają 
też torebki, tak jak na lotnisku, (skąd ja 
to znam), i już jesteśmy na terenie Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. Wo-
lontariusze kierują nas we wskazanym 
kierunku, wchodzimy do sali i tu (tak, tak 
– pierwsze wrażenie jest niesamowite) 
wszystkie miejsca są zajęte! Widzę przed-
stawicieli wszystkich narodów, widzę 
różne kolory skóry, słyszę różne języki – 

Genewie
Gorące popołudnie, 20 czerwca 2011 roku. Jeszcze tylko decyzja, którą sukienkę?, 
może jednak żakiet? Taka uroczystość, wyjątkowe wydarzenie wymaga szacunku, 
również poprzez odpowiedni ubiór.

Wyjątkowe wydarzenie w

słowem międzynarodowa różnorodność, 
a zarazem wielka Gala.

W progu wita nas jego ekscelencja am-
basador Rzeczypospolitej Polskiej, Remi-
giusz A. Henczel. Ściskamy sobie dłonie, 
wymieniamy grzecznościowe powitania, 
a ja z dumą mówię, że reprezentuje Gru-
pę PBG. Ale na tym nie koniec – zosta-
ję przedstawiona jego świątobliwości, 
przedstawicielowi Watykanu w Szwajcarii, 
Nuncjuszowi Papieskiemu, Abp Silvano 
Tomasiemu. Ze skromną miną wysłuchuję 
(jak dobrze, że ciągle szlifuję mój angiel-
ski) pierwszych gratulacji i podziękowań 
za pomoc w organizacji tak wspaniałej 
wystawy, która w opinii wielu jest wielkim 
wydarzeniem i wyjątkową sprawą. 

Jest już godzina piąta i punktualnie 
gasną na sali światła, a na scenie pojawia 
się biało-czerwona flaga. Czuję się bar-
dzo dumna i odczuwam wielką radość, 
że to my – Polacy jesteśmy gospodarzami 

tego niezwykłego wydarzenia, a przedsta-
wiciele całego świata chcą tu być i z zapar-
tym tchem słuchają o tym, jak wielką rolę 
w walce o prawa człowieka odegrał Ojciec 
Święty, Jan Paweł II, papież Polak. 

Ważne słowa padają z ust prelegentów, 
a mnie ogarnia chwila refleksji; Polak, piel-
grzym pozostawił nam tak wiele, dawał 
przykład swą codzienną pracą, zwykłym 
ludzkim obowiązkiem wypełnianym skru-
pulatnie, a równocześnie tak poważne po-
ruszając problemy dzisiejszego świata.

tekst Małgorzata WiśnieWska fundacja pbg

zdjęcia anna Matysiak fundacja pbg

Czuję się bardzo dumna 
i odczuwam wielką radość, 
że to my – Polacy jesteśmy go-
spodarzami tego niezwykłego 
wydarzenia…

Podczas konferencji przema-
wiała Ambasador RP przy Stolicy Apo-
stolskiej Hanna Suchocka oraz Dyrektor 
Generalny ONZ Kassym Jomart Tokayev, 
Ambasador Polski i Stały Przedstawi-
ciel RP przy ONZ Remigiusz A. Henczel, 
Nuncjusz Papieski Abp Silvano Tomasi, 

Fundacja PBG 
w siedzibie ONZ
Zgodnie z hasłami przewodnimi Fundacji PBG „wspieramy, inspirujemy, kreujemy” 
20 czerwca br. ruszyliśmy w podróż do Genewy, gdzie odbyła się w siedzibie ONZ  
(Pałac Narodów) konferencja pt. „Promocja Praw Człowieka i Jan Paweł II” 
zorganizowana przez Stałe Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Stolicy 
Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Polską Misję Katolicką w Szwajcarii.

tekst filiP grobecki fundacja pbg

Kardynał Philippe Barbarian oraz Mor-
dechay Lewy. Uroczystość uświetnił 
fortepianowy koncert Michała Karola 
Szymanowskiego oraz otwarcie wy-
stawy „Papież – Pielgrzym. Jan Paweł 
II na znaczkach pocztowych świata 
1978–2005”, które sponsorowane były 

przez Fundację PBG. Kolekcję znaczków 
będącą niezwykle cennym zbiorem, za-
prezentował ks. prof. dr. hab. Waldemar 
Chrostowski. Powstawała ona przez po-
nad 25 lat, a w jej skład wchodzą unikaty 
z całego świata. Wkrótce wystawa zago-
ści na terenie PBG. 

Swoją osobistą, bardzo emocjonalną relację 
z tego wydarzenia publikuję obok, jednak 
w tym miejscu chciałabym przekazać wielkie 
podziękowania Kindze Owsian, bez której 
zaangażowania i wiary w sukces oraz sku-
teczności przy organizacji przewozu kolekcji, 
wystawa nigdy by się nie odbyła. Dziękuję 
także Ani i Filipowi oraz operatorowi z firmy 
Setplay za dokumentację filmową. 
Krótki film z tego wydarzenia, a właściwie 
jego pierwsza wersja, został już przedsta-

wiony Nuncjuszowi Papieskiemu i podczas 
rozmowy z nim, usłyszałam wielkie słowa 
zachwytu i podziękowania, które to słowa 
Wam przekazuję. 
Jestem dumna i szczęśliwa, że dzięki Za-
rządowi PBG, po części zaś dzięki Fundacji 
i wszystkim pracownikom współuczestni-
czyliśmy w tak wielkim wydarzeniu, w cza-
sach prezydencji Polski, właśnie w siedzibie 
Narodów Zjednoczonych i przy dźwiękach 
muzyki Chopina i Paderewskiego. Dziękuję!

Od redakcji. Poniżej zamieszczamy kilka słów od Pani Małgosi Wiśniewskiej, honorowej redaktor 
naczelnej „Ogniwa” i Prezes Fundacji PBG:
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też o znaczku zaprojektowanym w NRD, 
a wydanym już RFN.

Jest ze mną grupa przedstawicieli PBG; 
prezes Mariusz Łożyński z małżonką Zo-
fią, prezes Jacek Perczyński z małżonką 
Wirginią i prezes Romuald Czwojdrak 
z Magdaleną, jest też Ryszard Lindner 
i Małgosia; wszyscy zasłuchani; każdy za-
trzymuje się przy innym znaczku:
„…o ten, jaki piękny Ojciec Święty i Lech 
Wałęsa, wydany w […]”; „…a tu Papież 
wśród najważniejszych polityków świa-
ta […]”; „…o, tu kolejna pielgrzymka na 
Czarny Ląd […]”.

A ja ukradkiem przyglądam się innym, 
również z zachwytem podziwiającym, 
widzę ich podziw. Każdy znaczek prze-
nosi nas do innego kraju, „ach, nawet nie 
wiedziałam, że”... Teraz oglądam znaczki 
wydane  przez Watykan i tak szeptem 
mówię, że te dla mnie są najpiękniej-
sze, najbardziej „znaczkowe”, takie jak 
znaczki, które pamiętam z dzieciństwa, 
które przeglądałam wraz z moim ojcem. 
Zatrzymujemy się na chwilę przy znacz-
kach wydawanych w Wielkiej Brytanii 
i bardzo ciekawych z Janem Pawłem II 
i Fidelem Castro.

Moim zdaniem zwiedzających wy-
stawę jest około 1000 osób, jesteśmy 

jednak, o czym nie należy zapominać, 
w pałacu ONZ, gdzie sale są nie tylko 
ogromne, ale i bardzo wysokie, wyło-
żone pięknym kamieniem, dodającym 
powagi miejscu, z ogromnymi oknami 
i widokiem na powiewające flagi wszyst-
kich krajów zrzeszonych w organizacji. 
Ludzi jest dużo, ale nie przeszkadzamy 
sobie wzajemnie. Przy lampce wina 
goście dyskutują, a my postanawiamy 
wykorzystać sytuację i przedstawiamy 
się Pani Premier Hannie Suchockiej, 
równocześnie gratulując jej wystąpie-
nia; Wielkopolanka zaprasza nas do 
Rzymu, obiecujemy przyjechać. Pomy-

Na zdjęciu od lewej: Magorzata Wiśniewska, Mariusz Łożyński, Abp Silvano Tomasi, ks. Chrostowski 

CSR po ludzku CSR po ludzku 

ślałam sobie, że skoro mamy w Rzymie 
siedzibę, to i pewnie znajdzie się grupa, 
która będzie chciała pokłonić się Ojcu 
Świętemu…

Już prawie dziewiąta godzina; jak ten 
czas szybko minął, tyle wrażeń mamy 
z tego spotkania i czujemy, że już chyba 
czas na nas. Żegnamy się serdecznie i wy-
chodzimy w ciepły, letni wieczór.

Jesteśmy dumni, czujemy się wspania-
le; tym bardziej, że ks. profesor zgodził się 
– i kolejna wystawa odbędzie się u nas, 
w PBG, a ja już dziś zapraszam nie tylko 
miłośników znaczków…

Nagle, na ogromnym ekranie poja-
wia się zdjęcie Jana Pawła II, młodego, 
pełnego entuzjazmu i wiary w słuszność 
głoszonych słów, widzimy Ojca Święte-
go goszczącego w Nowym Jorku i tutaj, 
w siedzibie ONZ w Genewie. Teraz my 
też jesteśmy w tej sali, w której  przed 
laty oklaskiwano papieża, widzimy flagi 
biało-czerwone i kwiaty, i trudno w takim 
momencie się nie wzruszyć…

Wydaje się, że ta podniosła chwila nie 
ma końca; na scenie pojawia się młody 
pianista, Michał Karol Szymanowski i gra 
mazurki Fryderyka Chopina. Zauważam, 
że publiczność zamarła na chwilę, a po-
tem słyszę burzę oklasków. Po chwili 
muzyk zaczyna grać utwory Paderew-
skiego, jakże ważnego Polaka, znane-
go i cenionego właśnie tu, w ONZ-ecie. 
I znowu są gromkie brawa, kilka bisów, 
owacjom nie ma końca, wszędzie wokół 
słyszę „brawo”, „brawo”. 

Aż trudno uwierzyć, ale z utworami 
polskich wielkich pianistów w uszach, 
przenosimy się do sali, w której znajduje 
się wystawa „Papież – Pielgrzym. Jan Pa-
weł II na znaczkach pocztowych świata 
1978 – 2005”. 

Po drodze witamy się z kolejnymi go-
śćmi; gratulujemy organizatorom, a szcze-
gólnie ks. Sławomirowi Kaweckiemu, 
rektorowi polskiej misji katolickiej w Szwaj-
carii, któremu nie zabrakło determinacji 
w przygotowywaniu tej ekspozycji, i który 
do końca ufał, że wszystko się uda.

Jesteśmy już przy pierwszej planszy, 
podziwiamy najstarszą serię znaczków 
(muszę założyć okulary - znaczki z bliska 
wydają się piękniejsze), są wspaniale pod-
świetlone i wyeksponowane. Nietrudno 
sobie wyobrazić, ile trudu i pracy włożono 
w przygotowanie tej ekspozycji; możemy 
przeczytać, po polsku i po angielsku, datę 
wydania, kraj, w którym znaczek powstał, 

okazję jego wydania i oczywiście podzi-
wiać misterną pracę artysty, który tak 
wiele chcąc pokazać na znaczku, musiał 
zachować jego piękno, powagę wydarze-
nia i mieć świadomość, że jest to coś nie-
zwykłego, pozostawionego dla kolejnych 
pokoleń.

Kolekcja liczy kilka tysięcy znaczków 
(na ponad 50 planszach), które właściciel 
zbioru, ks. profesor Waldemar Chrostow-
ski gromadził przez cały pontyfikat Jana 
Pawła II. 

Przyglądam się kolejnym pięknym i co-
raz piękniejszym znaczkom, przysłuchuję 
się opowieści, głównego bohatera wysta-
wy, ks. Chrostowskiego i pytam go wprost 
o najcenniejszy, najtrudniejszy do zdoby-
cia oraz najbardziej ulubiony znaczek.

Na odpowiedź nie czekam długo. Ks. 
profesor dumny jest z serii znaczków 
na złoconym papierze, mówi, że są one 
bardzo trudne do zdobycia, wspomina 

Pałac ONZ i międzynarodowe flagi, sala obrad, delegacja  PBG



sierpień 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    sierpień 2011

5554

Pracownicy ds. ochrony środowiska oraz Fun-
dacja PBG zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 
„ZAMIEŃ SAMOCHÓD NA ROWER”. 

Konkurs jest częścią projektu promującego korzystanie 
z ekologicznych środków transportu. Idea konkursu jest jed-
na – zachęcamy wszystkich do jazdy na rowerze. Liczymy na 
Waszą inwencję w realizacji tego zadania i czekamy na zdjęcia 
przedstawiające rower lub rowerzystów w sposób zabawny, 
artystyczny, niestandardowy…

Do konkursu zapraszamy wszystkich pracowników 
spółek Grupy PBG. Zdjęcia należy przesyłać w formie 
elektronicznej na adresy zuzanna.wasyl@pbg-sa.pl lub 
agnieszka.michalowska@pbg-t.pl w terminie do 31 sierp-

Zamień samochód 
na rower! Fotografujcie – nagrody czekają!

tekst agnieszka MichałoWska pbg technologia

Ryszard Lewicki i grupa pracowników Grupy PBG pod-

czas wyjazdu do Turcji (fot. archiwum PBG)

nia 2011 r. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 
2 zdjęcia w formacie JPEG. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 września 2011 r. 
w BVortalu. 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Babie Lato. 
Najlepsze zdjęcia będzie można obejrzeć w czasie trwania Eu-
ropejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach 
16–22 września. 

Powyższe zdjęcie zostało zrobione podczas wycieczki ro-
werowej po Szwajcarii Kaszubskiej w czerwcu 2011 r. , w któ-
rej brali udział pracownicy naszej firmy.

Na zdjęciu od lewej Julia Patronowska, Michał Czerwiński, 
Mikołaj Krzyżaniak, anna Hoppel, Marek Wojciechowski. 

Chyba każdy z nas ma swoje głę-
boko skrywane marzenia o „wakacjach 
życia”.

Jesteśmy świadkami wielkiego rozwo-
ju turystyki, który umożliwia nam pozna-
nie różnych krajów, ich piękna i kultury. 
Udział w takich imprezach wymaga jed-
nak minimalnego przygotowania – nale-
żałoby wiedzieć coś o historii, geografii, 
literaturze i kulturze danego państwa, 
nie możemy także pominąć osobliwo-
ści danego kraju, np. jadąc do Finlandii 
musimy być przygotowani na udział 
w saunie, w krajach bałkańskich dobrze 
jest wiedzieć, że przyjęte powszechnie 
kiwnięcie głową na znak potakiwania 
oznacza właśnie zaprzeczenie; wysłanie 
Niemce bukietu czerwonych róż byłoby 
zrozumiane nie jako wyrazy podziękowa-
nia za gościnę, a po prostu jako nietakt 
o zabarwieniu erotycznym.

Pamiętajcie – za granicą dla miesz-
kańców tego kraju jesteśmy Polakami, 
a w dalszej kolejności ludźmi z imienia 
i nazwiska. 

Dosyć mentorstwa, a teraz troszecz-
kę wspomnień. Pamiętam, że onegdaj 
w Naszej Firmie przy okazji różnych 
spotkań był czas i na relaks, wtedy przy 
różnych konkursach bawiliśmy się do 

Już za parę dni,
za dni parę…

białego rana, a Szefostwo dla zwycięz-
ców zabaw i konkursów fundowało 
nagrody, były to przeważnie wyjazdy 
zagraniczne – rodzinne.

Do legendy przeszedł Konkurs na 
Wazeliniarza Roku. Dla młodych stażem 
i doświadczeniem wyjaśnię, co to jest wa-
zeliniarz i kto może nim zostać.

W czasie Juwenalii rzymskich młodzież 
bawiła się wybierając tzw. Vaselinum 
Advocatus, był to student o wybitnych 
uzdolnieniach, wyjątkowej erudycji, ma-
jący IQ powyżej 120, musiał mieć duże 
poczucie humoru i taktu.

A kto może nim zostać? W czasie kon-
kursu kandydat na Wazeliniarza Roku 
dostawał zadanie: np. musiał przez 15” 
przekonać Szefa, że należy mu się pod-

wyżka albo awans na wyższe stanowisko 
(znając Szefa, wiem, jakie to było ciężkie 
zadanie). Albo przez 15” wymieniać zale-
ty Szefowej. Dobry kandydat na Wazeli-
niarza, a takim któregoś roku był Stasiu 
Bocheński, stwierdził już na początku, 
że aby wymienić wszystkie zalety Szefo-
wej musiałby mieć co najmniej 30 minut, 
a nie 15 sekund… I wygrał konkurs.

Rozpisałem się o wazeliniarzach, bo 
temat bliski sercu… a wakacje?

Wspomnę tylko o dwóch wspólnych 
wyjazdach. Turcja – Içmeler, duża gru-
pa ludzi, przedział wieku 2 lata do 60 
lat. Co to była za grupa! Pełna integracja, 
pełne zrozumienie, wyśmienita zabawa 
i śmiech od rana do nocy.

Kos – grupa mniejsza, różne prze-
działy zawodowe, hierarchiczne, a jaka 
jedność! Tam połączyła nas wycieczka 
ciężkimi motorami po górskich serpen-
tynach. Ja cały czas miałem ze strachu 
śmierć w oczach.

I jeszcze jeden obrazek. Malutki Biał-
czyk w basenie czesze grabkami „wło-
sy” na głowie dużego Białczyka… turyści 
płakali ze śmiechu.

I tak sobie myślę, że albo ja mam 
szczęście, albo nasi pracownicy są tacy 
kochani, albo to i to.

CSR po ludzku CSR po ludzku CSR po ludzku CSR po ludzku 

Jesteśmy świadkami wielkiego rozwoju turystyki, który umożliwia nam poznanie 
różnych krajów, ich piękna i kultury. Udział w takich imprezach wymaga jednak 
minimalnego przygotowania. 

tekst ryszarD leWicki pbg sa

Rylew Rules

mailto:zuzanna.wasyl@pbg-sa.pl
mailto:agnieszka.michalowska@pbg-t.pl
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Przygotowaliśmy upominki dla pierwszych 10 osób, które zgło-
szą się do nas z hasłem głównym i odpowiedzą na wszystkie 
pytania pomocnicze!

Zapraszamy! Rozwiązania przesyłajcie na adres: 
redakcja@fundacjapbg.pl
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nazwa Klubu Tenisowego przy PBG

jest Lekkie w konkursie na najlepszy tekst w Biuletynie

pod tą częścią Wisły zbudujemy dwa równoległe tunele o średnicy 

zewnętrznej 12,2 metra, a długość odcinków drążonych z zastoso-

waniem tarczy TBM przekroczy 1070 metrów 

jej absolwentem jest Prezes Jerzy Wiśniewski i wielu naszych in-

żynierów

gatunek tworzący naziemne porosty barwy szaropopielatej lub 

sinawoszarej

z jego rąk Prezes Jerzy Wiśniewski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi

np. DT-6, dotychczasowy lider w naszym konkursie

praca poza siedzibą spółki, na budowie 

wyjątkowe miejsce w Świnoujściu, którym dysponuje PBG Dom

tam rozegrano turniej tenisowy Klubu Tenisowego przy PBG w tym 

roku

to są jego słowa: „w tej chwili to miejsce przypomina pustynię, 

w połowie tego roku zastaniemy tu zupełnie inny krajobraz…”

tam budujemy Gazoport

miejscowość, gdzie budujemy Podziemny Magazyn Gazu

pierwszy człon nazwiska malarza drugiej połowy XIX wieku Alfre-

da, którego wernisaż w PBG Gallery odbył się w tym roku

producent kotłów dla energetyki

lista np. członków PBG Bandu

jest nowoczesnym przedsięwzięciem inżynierii morskiej, wielkim 

wyzwaniem dla energetyki polskiej i jednym z ważniejszych ele-

mentów realizacji strategii zabezpieczenia energetycznego nasze-

go kraju na przyszłość

znajduje się w nazwie naszej restauracji 

np. KRNiGZ Lubiatów

ważne wydarzenie w życiu większości z nas, zawiadamiamy o nim 

w BVortalu

antonim mniejszości
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Krzyżówka 
z nagrodami!

PO GODZINACH PO GODZINACH

Jak rozwiązać krzyżówkę?
 » Słowa, które znacie wpiszcie w poziomie.
 » Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło 

krzyżówki.
 » Odpowiedzi na wszystkie pytania szukajcie w tym nume-

rze „Ogniwa”

Taki zresztą był główny cel powsta-
nia naszej restauracji. Z inicjatywy Pani 
Prezes podnosimy standardy pracy 
w Grupie PBG, dajemy chwilę wytchnie-
nia i odpoczynku, z dobrym posiłkiem 
w przyjemnym wnętrzu.

 „Karmimy” Was już trzy lata. Od ponie-
działku do piątku w godzinach od 12.00 
do 16.00 sprzedajemy „zestaw dnia”, 

Work-life balance 
at the Restaurant…
Restauracja Fabryka Współczesnych smaków to pomysł Pani Prezes Małgorzaty 
Wiśniewskiej. To miejsce, w którym można spotkać się ze znajomymi przy dobrej kawie, 
porozmawiać o najnowszym wernisażu w PBG Gallery, przyjechać na kolację, lecz 
przede wszystkim zjeść domowy obiad w trakcie pracy. 

tekst i zdjęcia agata białczyk fabryka wspóczesnych smaków

w skład którego wchodzi zupa, danie 
główne i kompot. Mamy wierne grono 
stałych klientów. Zachęcam osoby, które 
nigdy się u nas nie stołowały do spró-
bowania naszego lunchu (tygodniowe 
menu zamieszczane jest w BVortalu). 

Lecz Fabryka Współczesnych Smaków 
niejedno ma imię. Można u nas zorgani-
zować każdą imprezę, od chrzcin przez 

komunię i osiemnastkę do wesela. Moż-
na się spotkać i zjeść wykwintny posiłek 
z okazji imienin, urodzin czy rocznicy ślu-
bu. Zapraszamy na degustację win, tańce, 
koncerty i imprezy dla dzieci.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej 
– zapraszamy na naszą stronę: http://
www.fabryka-wspolczesnych-sma-
kow.pl.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Porosty
http://www.fabryka-wspolczesnych-smakow.pl
http://www.fabryka-wspolczesnych-smakow.pl
http://www.fabryka-wspolczesnych-smakow.pl
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Pociechy dla uciechy

Zapraszamy do 2. edycji 
konkursu „Lekkie Pióro”. W poprzednim 
roku konkurs dla autorów Biuletynu 
Korporacyjnego bardzo Wam się podo-
bał – do konkursu zakwalifikowało się 39 
artykułów, a Mistrzowie 2010 roku wy-
grali zaledwie o włos (w tym przypadku 
o głos…) z innymi autorami.

Przypomnijmy: Bartek Janas otrzymał 
tytuł Mistrza Lekkiego Pióra (nagroda Ho-
norowej Redaktor Naczelnej - Pani Mał-
gorzaty Wiśniewskiej), Tomasz Matczak 
został Mistrzem Lekkiego Pióra w głoso-
waniu Redakcji Biuletynu Korporacyjnego, 

Szukamy Mistrza Lekkiego 
Pióra w 2011 roku!

natomiast czytelnicy uznali, że Mistrzem 
Lekkiego Pióra jest Włodek Cebulski.

Jednocześnie Redakcja wyróżniła au-
torów, którzy na wyróżnienie wyjątkowo 
zasłużyli: Iwonę Bis, Magdę Kaczmarek, 
Karolinę Kubicę-Kamińską oraz Tomka 
Strzeleckiego. Bartek Janas przekazał re-
dakcji informację, że laureaci już wybrali 
termin nagrodowego wyjazdu do Smól-
ska – będzie to podczas tych wakacji, 
a redakcja ma nadzieję, że ich relacja trafi 
na nasze łamy…

W tym roku ponownie Was prosimy – 
„czytelnicy do piór”. lekkie Pióro 2011 

to konkurs na najlepszy tekst w roku 
2011! Prawie wszystkie opublikowa-
ne w tym roku artykuły wezmą udział 
w konkursie, który rozstrzygnięty zosta-
nie na początku 2012 roku. Do konkursu 
nie mogą przystąpić członkowie zespołu 
redakcyjnego „Ogniwa”.

Dla autorów najciekawszych, najbar-
dziej atrakcyjnych merytorycznie i styli-
stycznie artykułów przewidziane zostały 
nagrody w trzech kategoriach: Nagroda 
Honorowej Redaktor Naczelnej, Nagroda 
redakcji, Nagroda czytelników.

Piszcie artykuły, a także zwracajcie uwa-
gę na teksty koleżanek i kolegów – każdy 
artykuł, który spełniać będzie wymogi 
konkursowe opatrzony zostanie specjal-
nym znaczkiem – logotypem konkursu.

W przypadku wątpliwości czy py-
tań związanych z konkursem, prosimy 
o kontakt: Joanna Skałuba, mail: joanna.
skaluba@lfundacjapbg.pl lub redakcja@
fundacjapbg.pl. Tak więc zapraszamy: 
Czytelnicy do piór!

hofManaooko

Nasze nowe dzieci 

tekst joanna skałuba fundacja pbg

Marcel. Magdalena Górzna-Ja-
romin (PBG Dom) przysłała na zdjęcie 
swojego synka Marcelka. Marcel ma 
już ponad 5 lat i chyba chciałby zostać 
doktorem…

Antoś, syn Marka Fudali z Hydro-
budowy Polska, z wdziękiem pokonuje 
przeszkody…

Patryk Gawroński 
(syn Macieja – HBP i Iwony). Urodził się 
18 marca 2011r. o godzinie 22:00. Gdy 
przyszedł na świat ważył 3340 g, a jego 
wzrost wynosił 52 cm. Oczywiście jest 
oczkiem w głowie tatusia:)

Zuzanna Bogucka 
córka Anety (HBP) i Waldemara Boguc-
kich. Urodziła się 29 czerwca 2011 r. 
o godz. 10:50. Ważyła 3770 g i mierzyła 
58 cm. 

Zosia Nowak córka 
Marka i Magdaleny – HBP. Urodziła się 
13 kwietnia 2011 r. Ważyła wówczas 
3 kg i mierzyła 53 cm.

Ulka córka Marka – HBP i Magdy 
Fudalów. Ulka urodziła się 28 września 
2010r., waga obecnie to około 7,5 kg, 
w dniu urodzenia 3,300 kg. Wzrost 
przy urodzeniu wynosił 56 cm.

Laureaci „Lekkiego Pióra” z Panią Małgosią Wiśniewską 
podczas Wernisażu w PBG Gallery, 16 maja 2011 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców 
chcących pochwalić się zdjęciem 
swoich nowo narodzonych dzieci lub 
wesołych pociech do udziału w naszej 
akcji.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: re-
dakcja@fundacjapbg.pl

mailto:joanna.skaluba@lfundacjapbg.pl
mailto:joanna.skaluba@lfundacjapbg.pl
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Przytoczone wypowiedzi 
są potwierdzeniem niemałego zainte-
resowania naszą galerią ze strony osób 
z kręgu sztuki, oraz tych, które na co 
dzień starają się uczestniczyć w tak wielu 
wydarzeniach artystycznych w Poznaniu. 
To może nas tylko cieszyć i motywować 
do ciągle nowych i coraz ciekawszych 
działań w PBG Gallery.

A co nowego w galerii? Sztuka i biznes 
każdego dnia – tak mogłaby zabrzmieć 
lapidarna odpowiedź na to pytanie, ale 
nie wszyscy wiemy co się pod nią kry-
je. Przypomnijmy, PBG Gallery nie tylko 
prezentuje i promuje sztukę współcze-
sną i ich autorów, pokazuje także mi-
strzów XIX wieku, edukuje, integruje, 

A co nowego 
w galerii ?

kupuje również obrazy od artystów. Jest 
niepowtarzalna w swoim charakterze 
i działaniach. Jest wizytówką naszej 
organizacji dla osób odwiedzających 
firmę służbowo i prywatnie. My pra-
cownicy możemy uczestniczyć w wer-
nisażach, możemy zaprosić gości, by 
potem na dobrej kawie w Fabryce 
Współczesnych Smaków podzielić się 
własnymi refleksjami i indywidualną 
oceną tego, co zobaczyliśmy. Istnienie 
galerii – czyli obecność sztuki w centrum 
naszej potężnej organizacji daje nam 
możliwość budowania pozytywnych 
wartości naszej wewnętrznej kultury, 
świadczy o zainteresowaniu właścicieli 
tak zwaną wysoką kulturą i jest już na 

„Tyle się u Was dzieje w galerii, oglądałam relacje na stronie internetowej, młodzi 
artyści z Liceum Plastycznego, jestem pełna podziwu”. „Żałuję, że nie mogłem 
uczestniczyć w otwarciu wystawy Wierusza Kowalskiego”, „Wiem, że interesuje 
Was realizm XIX wieku” – to wypowiedzi osób, które znane są w środowiskach 
twórczych naszego miasta, mam tu na myśli historyka sztuki, panią Beatę Rymkiewicz, 
wykładowcę Uniwersytetu Artystycznego, historyka Tadeusza F rabińskiego czy też 
znanego rzeźbiarza Henryka Bakalarczyka. 

stałe wpisana w życie kulturalne nasze-
go miasta. Galeria firmowa PBG Gallery 
to połączenie sztuki i biznesu.

Zapraszam do lektury krótkiej relacji 
z artystycznych wydarzeń w galerii w mi-
jającym właśnie półroczu.

Okiem Hofmana

Wracając do odpowiedzi na pytanie – 
czerwcowa wystawa była prezentacją, 
która w sposób szczególny zaintere-
sowała naszych pracowników. Piotr 
Hofman, specjalista ds. marketingu 
w spółce PBG Dom jest jej autorem i nie 
po raz pierwszy daje nam szansę na spo-
tkanie z jego rysunkiem satyrycznym. 
”Oko Hofmana” – tak zatytułowana była

tekst liDia Prętka pbg technologia

zdjęcia Piotr MierzWa fundacja pbg

Tym razem prosimy dzieci, aby na-
rysowały, jak postrzegają swoją mamę 
– może to być mama w pracy, mama zaj-
mująca się domem i dziećmi, mama na 
wakacjach – jak dzieci przedstawią swoją 
mamę, zależy tylko od ich wyobraźni i in-
wencji twórczej! Zapraszamy:

 » maluchy (do 3 lat),
 » przedszkolaki (4-6 lat),
 » uczniaki (7 i więcej lat).

Format prac: A4 na płaszczyźnie, tech-
nika: dowolna (farby, kredki, wyklejanki). 
Rysunek prosimy podpisać na odwrocie 
(imię i wiek dziecka, nazwisko rodzica).
Praca musi być wykonana samodzielnie!

Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia 
2011 r. Prace konkursowe prosimy do-
starczyć do Fundacji PBG z dopiskiem na 
kopercie – „KONKURS” (Fundacja PBG, 
ul.Skórzewska 35, 62-081 Przeźmiero-
wo). Wyniki ogłosimy podczas Pikniku 
Babie lato, który odbędzie się w Wyso-
gotowie 17 września tego roku. Wtedy 
też opowiemy o dzieciach z Kruszyna, 
których wakacyjny wypoczynek wspie-
ramy od kilku lat, a dzieci odwzajemniają 
się nam pięknymi rysunkami!

Wszelkich informacji na temat kon-
kursu udziela Joanna Skałuba (redakcja@
fundacjapbg.pl, joanna.skaluba@funda-
cjapbg.pl).

Moja mama 
w moich oczach!

PO GODZINACH

Zapraszamy wszystkie dzieci pracowników Grupy PBG do wzięcia udziału w nowym 
konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację PBG. 

tekst joanna skałuba fundacja pbg

mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
mailto:joanna.skaluba@fundacjapbg.pl
mailto:joanna.skaluba@fundacjapbg.pl


sierpień 2011   biuletyn ogniwo   Grupa PBG Grupa PBG    biuletyn ogniwo    sierpień 2011

6362

pierwsza wystawa w galerii w roku 2008, 
wielokrotnie jego dowcipne przerywniki 
goszczą też na łamach Biuletynu Korpo-
racyjnego. Udział naszego rysownika 
w Studiach Podyplomowych z zakresu 
zarządzania ryzykiem stał się inspiracją 
do nowo powstałego cyklu rysunków 
o tej właśnie tematyce. Jaki jest efekt 
jego interesujących obserwacji oceńcie 
sami. Wystawa zatytułowana „Zarzą-
dzanie ryzykiem w rysunku satyrycz-
nym” trwała do 16 lipca. Utalentowany, 
wnikliwy i dowcipny obserwator otacza-
jącej nas rzeczywistości, artysta, rysow-
nik, satyryk, politolog z wykształcenia. 
Dziękujemy i gratulujemy! 

Sztuka z liceum

Majowe spotkanie ze sztuką miało 
wyjątkowy klimat. Był to pokaz rysunku, 
malarstwa i rzeźby a także projektów prze-
strzennych czyli wybrane prace dyplomo-
we sześciu utalentowanych i najlepszych 
absolwentów liceum Plastycznego 
im. Piotra Potworowskiego w Pozna-
niu. Ten interesujący Wernisaż odbył się 
również z udziałem uczniów z klas młod-
szych oraz dyrekcji i nauczycieli liceum. 
Było nam miło gościć ich w galerii, tym 
bardziej, że wystawa jest drugą z kolei re-
alizowaną w ramach wspólnego projektu 
galerii i szkoły : „Promujemy młodych ar-
tystów. Utalentowani absolwenci Liceum 
Plastycznego”. Wystawa absolwentów 
w PBG Gallery to wyróżnienie dla mło-
dych i zdolnych, szczególne wydarzenie 
nie tylko dla galerii, ale także dla szkoły, 
świętującej w tym roku 65. rocznicę swo-
jego istnienia. Będziemy starać się śledzić 
losy młodych absolwentów w ich dalszej 
drodze artystycznej. Tymczasem życzymy 
im powodzenia! 

Prywatna kolekcja

PBG Gallery pokazuje nie tylko sztukę 
współczesną. Podczas kwietniowego 
wernisażu z satysfakcją pokazaliśmy 

obrazy z kolekcji Państwa Jerzego 
i Małgorzaty Wiśniewskich, najwięk-
szy prywatny zbiór obrazów wybitne-
go malarza drugiej połowy XIX wieku 
alfreda Wierusza–Kowalskiego. Pre-
zentacja niezwykła, interesująca dla za-
proszonych do galerii historyków sztuki, 
a dla nas doskonała lekcja historii polskie-
go malarstwa. Ciekawa aranżacja wysta-
wy powstała dzięki uprzejmości muzeum 
w Suwałkach, w którym to mieście, ro-
dzinnym mieście malarza, znajduje się 
jedyna w Polsce stała ekspozycja związa-
na ze spuścizną po artyście. Kustosz mu-
zeum, pani Eliza Ptaszyńska jest autorką 
pierwszej w Polsce monografii pt. ”Alfred 
Wierusz- Kowalski”, której promocja miała 
miejsce właśnie podczas wernisażu. Pani 
Eliza z przyjemnością przyjęła też zapro-
szenie do pełnienia roli kuratora wysta-
wy. W interesujący sposób przybliżyła 
nam sylwetkę malarza tamtych czasów, 
charakteryzując szczegółowo obrazy po-
kazane na wystawie. 

Mocny akcent artystyczny 

I przypomnę na koniec jak rozpoczę-
liśmy bieżący rok w galerii. Z pewno-
ścią mocnym akcentem artystycznym, 
czyli – spotkaniem z interesującym 
malarstwem współczesnego artysty 
młodego pokolenia – adamem Nowa-
czykiem. Atmosferę uroczystego wer-
nisażu styczniowego ubarwiła osoba 
znakomitego artysty malarza, Bogdana 
Wojtasiaka, który wystąpił w roli kura-
tora wystawy i z wielką charyzmą scha-
rakteryzował wystawione obrazy oraz 
sylwetkę i twórczość artystyczną swoje-
go młodszego kolegi. 

„Kobiety kobietom o kobietach„ – 
to było nasze wyjątkowe spotkanie ze 
sztuką z okazji Dnia Kobiet pod ha-
słem Piękna rola kobiety w naszej organi-
zacji. Więcej pisaliśmy o tym wydarzeniu 
w wydaniu specjalnym „Ogniwa” poświę-
conym kobietom.

Wernisaż Alfreda Wierusza-Kowalskiego, PBG Gallery, 26 kwietnia 2011 r.

Wernisaż Absolwentów Liceum Plastycznego, PBG Gallery, 16 maja 2011 r.

Wernisaż Piotra Hofmana, PBG Gallery w budynku K, 10 czerwca 2011 r.

Wernisaż Adama Nowaczyka, PBG Gallery, 16 stycznia 2011 r.

PBG GALLERY
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