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Jubileusz

DROGA, KTÓRĄ IDĘ

Droga, którą idę jest jak pierwszy własny wiersz,

Uczę się dopiero widzieć świat jaki jest,

Uczę się dopiero świata jaki jest.

Droga, którą idę biegnie śladem ludzkich spraw,

Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd.

Droga, którą idę czasem błądzi w pełni dnia,

Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień póki trwa.

Droga, którą idę nie wybiera łatwych tras,

W czasie, który minie odbić chce własny ślad,

W czasie, który minie swój odbije ślad.

Seweryn Krajewski

Jubileusz



od redakcji
Drodzy Czytelnicy! 

Tym razem nasz Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” ma 
wyjątkową formę i szczególną treść. Składa się na 
to wysiłek i zaangażowanie wielu z nas związanych 
z Grupą PBG, dzięki którym redakcja nadała temu 
wydaniu świąteczne oblicze. Wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili pragnę serdecznie podziękować. 

Redakcja poprzez zamieszczone w tym wydaniu: 
wywiady, opinie, komentarze, artykuły oraz listy dała 
możliwość, by każdy czytelnik mógł się dowiedzieć, 
zrozumieć i zapoznać z firmą i jej pracownikami. 
Naszym zamiarem było również przedstawienie 
historii PBG w perspektywie drogi, jaką przebyła na 
przestrzeni ostatnich 20 lat. Cały zespół redakcyjny 
życzy radości z czytania oraz samych przyjemności 
i pozytywnych wspomnień ze Wspólnego Świętowania 
Jubileuszu.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Emilia Ciepłuch,  
Redaktor wydania

Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC. Claro jest produkowany zgod-
nie 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 negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania 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 2014
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Kamienie milowe naszej krótkiej historii 
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Dwa spojrzenia w tym samym kierunku 
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Godni kruszcu

„Najlepszy kierownik, jakiego miałem”
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Słodkiego sto lat!

Nasza Patronka, Św. Barbara

Z okazji 20-lecia Pracownicy Zarządowi

„Ogniwo” – Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG, wrzesień 2014, nr 4 (186)
„Ogniwo” kontynuuje tradycję firmowych wydawnictw PBG: „Piecobiogazetka” (1997–2003), „PBG Info” (2004), 
„PBG Wiadomości”(2005–2009), „Nasza Grupa=Twój sukces” – Biuletyn Korporacyjny Grupy Kapitałowej PBG 
(2008–2010). W nawiasie podajemy historyczną numerację od 1. numeru z 1997 roku.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
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1994
Poznańska rodzinna spółka rozpo-
czyna swoją działalność pod nazwą 
PIECOBIOGAZ S. C.  Jerzy Wiśniew-
ski, Małgorzata Wiśniewska od dnia 
26.01.1994 roku. Pierwsza siedziba 
firmy to biura na poddaszu willi przy 
ulicy Truskawieckiej 11 a następnie 
przy ulicy Kolejowej 29. Jednocześnie 
funkcjonuje Oddział Produkcyjny 
w Złotnikach, w wynajętej willi 
Adama Basendowskiego przy ulicy 
Granicznej – gdzie powstają „no-
woczesne biura” i pierwsza hala 
produkcyjna w wynajętym garażu.

Zarząd firmy od początku jej 
istnienia przyjmuje długofalową 

strategię ciągłego inwestowania, 
wdrażania i doskonalenia zarzą-
dzania przez jakość.

1995
Kolejny rok funkcjonowania firmy 
to starania o nowe zamówienia na 
świadczone usługi z zakresu budowy 
pieców typu biogaz i jednocześnie 
wytężona praca młodych inżynie-
rów oraz brygad wykonawczych 
nad stacją redukcyjno-pomiarową 
typu Piecobiogaz. Firma nawiązuje 
ścisłą współpracę z amerykań-
ską firmą T. D.  Williamson, która 
opracowała metodę hermetycznego 

zamknięcia przepływu gazu i wy-
konania obejścia (Hot–Tap and 
Stopple Plugging System). Znalazła 
ona szerokie zastosowanie w zakre-
sie wymiany elementów rurociągów 
odgałęźnych, podłączeń obiektów 
gazowniczych takich jak tłocznie, 
węzły mieszalnie itp. Spoglądamy 
w przyszłość, liczyć będzie się nie 
tylko jakość, ale i nowoczesność. 
Załoga firmy to zaledwie 11 osób.

 
1996
W spółce organizowane są pierwsze 
szkolenia projakościowe dla pracow-
ników oraz rozpoczęto prace wdro-

Dzień po 
dniu 

tekst:
LIDIA PRĘTKA redaktor, menager galerII, fundacja pbg
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żeniowe nad kompleksowym zarzą-
dzaniem jakością. Powstaje pomysł 
stworzenia własnej polityki jakości. 
Spółka powiększa się – załogę two-
rzy już 20 pracowników.

1997
Siedziba firmy przenosi się częściowo 
pod nowy adres do Wysogotowa pod 
Poznaniem na ulicę Skórzewską 35. 
Jednocześnie działa biuro przy ulicy 
Kolejowej. Pod koniec roku a dokład-
nie dnia 23 grudnia firma zmienia 
formę własności na spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością i na-
zwę na TECHNOLOGIE GAZOWE 

PIECOBIOGAZ. Powstaje pierwsza 
polityka jakości.

1998
To bardzo ważny, bogaty w wyda-
rzenia i niezwykle ewolucyjny rok! 
W całości firma przeniesiona zostaje 
do nowej siedziby w Wysogotowie. Po 
roku wytężonych przygotowań spółka 
uzyskuje pierwszy Certyfikat PN-EN 
ISO 9001:1996. Jednostką certyfiku-
jącą jest Instytut Spawalniczy DVS 
ZERT e.V. w Dűsseldorfie. Zakupuje-
my od amerykańskiej firmy T. D. Wil-
liamson i wdrażamy ekologiczną, 
nowoczesną i mało znaną w Polsce, 

technologię hermetycznej renowa-
cji na czynnych gazociągach, bez 
upuszczania gazu do atmosfery. Ko-
lejny wielki krok to zakup i wdroże-
nie bezwykopowej metody renowacji 
rurociągów Compact Pipe na licencji 
Wavin. Metoda ta znajduje zastoso-
wanie przy renowacji rurociągów ka-
nalizacyjnych, wodnych, gazowych 
i innych instalacji przemysłowych.

1999
Realizujemy pierwsze programy 
gazyfikacji i uciepłownienia miast 
i gmin w systemie B.O.T (Budowa 
Operatorstwo Transport). Dzięki 

Lidia Prętka



4 WIADOMOŚCI

IX  2014     biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

konsekwencji w realizacji strate-
gii nastawionej na poszukiwanie 
nowych obszarów rozwoju Spółki 
pozyskujemy kontrakt na budowę 
kopalni gazu ziemnego w Boni-
kowie – pierwszej bezobsługowej 
w Polsce, a później również kolejnej 
kopalni w Racocie. To pierwsza taka 
realizacja w historii firmy. Minęło 
pięć lat działalności – na uroczysto-
ści jubileuszowej nie zabrakło wyjąt-
kowego tortu. Załoga liczy już sobie 
150 pracowników.

2000
Realizując konsekwentnie polity-
kę zarządzania przez jakość po raz 
pierwszy organizujemy Spotkania-

-Informacyjno-Szkoleniowe (SIS-y) 
dla wszystkich pracowników. Odtąd 
to ważne dla nas, coroczne spotka-
nie, podczas którego dowiadujemy 
się o celach i zamierzeniach na 
rok bieżący i lata kolejne a także 
podsumowujemy rok miniony. Od 
2000 roku poszczycić możemy się 
własnym alternatywnym źródłem 
energii – wdrażamy i promujemy 
nową technologię kogeneracji. Wy-
dzielenie Pionu ds. Rozwoju w 1999 
roku doprowadziło ostatecznie do 

utworzenia we wrześniu 2000 spół-
ki KRI Sp. z o.o., wchodzącej w skład 
Grupy Kapitałowej.

2001
Spółka Technologie Gazowe Pie-
cobiogaz zostaje Generalnym Re-
alizatorem Inwestycji największej 
w Polsce bezobsługowej kopalni 
gazu ziemnego w Kościanie – Broń-
sko, zaprojektowanej przez polsko-

-kanadyjski zespół projektowy, na 
której po raz pierwszy w Polsce 
wykorzystujemy szereg technologii 
takich jak, między innymi, wstępne 
oczyszczanie, separacja oraz reduk-
cja gazu na strefach przyodwierto-
wych czy też zastosowanie „grze-
bieniowego” systemu gazociągów 
kopalnianych. W VII Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Polska Nagroda 
Jakości firma nasza otrzymuje Wy-
różnienie w kategorii małych i śred-
nich przedsiębiorstw usługowych. 
Powstają Oddziały w Warszawie 
i Szczecinie. Liczba pracowników 
firmy to już 164 osoby!

2002
Postępują prace nad wdrożeniem 
technologii LNG. Stosowane przez 

nas innowacyjne instalacje LNG 
służące do magazynowania gazu 
ziemnego w fazie ciekłej i jego 
przetwarzania, zależnie od potrzeb, 
w fazę gazową zostały wykorzy-
stane, między innymi, w realizacji 
usługi „Kompleksowa gazyfikacja 
i uciepłownienie Miasta Lipiany”. 
11 listopada w Zamku Królewskim 
w Warszawie, w Sali Koronacyjnej, 
udostępnianej tylko na wyjątkowe 
okazje, Państwo Jerzy i Małgorzata 
Wiśniewscy z rąk premiera Rzeczpo-
spolitej Polskiej odbierają statuetkę 
laureata Polskej Nagrody Jakości 
w kategorii małych i średnich firm 
usługowych. To nasz wielki sukces – 
nagroda za europejski poziom za-
rządzania! Jesteśmy skuteczni.

Rok 2002 przynosi inicjatywę 
powiększenia Grupy Kapitałowej 
i utworzenia spółki z o.o. pod na-
zwą „Elwik” zajmującej się poborem, 
uzdatnianiem i rozprowadzaniem 
wody z siedzibą w Lubiczu, gdzie 
realizowany był program budowy 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej. To pozytywny i pionierski 
w kraju przykład inwestycji zre-
alizowanej na rzecz samorządów 
w formule partnerstwa publiczno-

-prywatnego.
Gazyfikacja Gminy Złotniki to 

pozytywny i pionierski przykład 
inwestycji zrealizowanej na rzecz 
samorządów w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. W roku 2002 
spółka KRI nawiązuje współpracę z 
firmą RWE Gas AG. 25 lutego 2002 
roku projektanci, budowniczowie, 
wykonawcy przeżywają niezwy-
kły moment wieńczący ich sukces 
podczas uroczystego uruchomienia 
Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-

-Brońsko. Ten sukces dowodzi jako-
ści i niezawodności naszych usług! W 
kwietniu 2002 roku realizujemy za-
kup pierwszego pakietu akcji Hydro-
budowy Włocławek S. A. To kolejny 

Wręczenie Polskiej Nagrody Jakości, 2001 rok / fot. Piotr Mierzwa
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krok w realizacji poszerzania rynku 
wykonawczego o rynek hydrotech-
niczny.

Opracowujemy i wdrażamy inno-
wacyjne technologie. Przykładem 
może być budowa stacji separacji 
i magazynowania gazu płynnego, 
gdzie po raz pierwszy w Polsce wy-
korzystujemy technologię separacji 
LPG i C5+ oraz wykonanie ziemnej 
pochodni do spalania gazów zrzuto-
wych dla elektrociepłowni we Wła-
dysławowie i na Helu.

2003
Uzyskujemy Certyfikat Zakładu Sys-
temów Jakości i Zarządzania w War-
szawie, potwierdzający zgodność 
stosowanego systemu zarządzania 
jakością z wymaganiami normy 
PN-EN 729 oraz dokumentu stan-
daryzacyjnego AQAP 110:1995, upo-
ważniający firmę do ubiegania się 
o zamówienia na rynku wojskowym 
i NATO. Po raz pierwszy wchodzi-
my na rynek wykonawstwa kopalni 
ropy naftowej – realizujemy projek-
ty w Dzieduszycach i Sławoborzu na 
bazie kanadyjsko-niemieckiej tech-
nologii bezobsługowych kopalni 
ropy naftowej.

Zostajemy jednym z założycieli 
Izby Gospodarczej Gazownictwa. 
Firma liczy już 229 pracowników.

2004
Z dniem 2 stycznia 2004 roku fir-
ma zmienia nazwę na PBG i zostaje 
Spółką Akcyjną. Polska zostaje włą-
czona do Unii Europejskiej. My jeste-
śmy dobrze przygotowani do konku-
rencyjnego rynku europejskiego. Rok 
2004 zapowiada się jako rok wytężo-
nej pracy, z dużą ilością poważnych 
inwestycji, udziałem w licznych za-
granicznych przetargach, w dużych 
realizacjach finansowanych z fun-
duszy Unii Europejskiej. Na 2 lipca 
datuje się nasz udany debiut na War-

szawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. Nasze sukcesy świętuje-
my podczas uroczystej gali z okazji 
10-lecia istnienia PBG. Firma stano-
wi teraz grupę 347 pracowników.

2005
Dalsza dywersyfikacja Spółki i Gru-
py w sektor hydrotechniki i ochrony 
środowiska to wkraczanie w nowy 
obszar działalności związany z reno-
wacjami sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Realizujemy kolejne 
akwizycje zakup udziałów w spółce 
Metorex, akcji spółki Infra oraz ko-
lejnych akcji spółki Hydrobudowa 
Włocławek. Rok 2005 przyniósł także 
nowe kontrakty – realizację pierw-
szych projektów dla PKN Orlen.

2006
PBG podpisuje w tym roku umowę 
z PGNiG na budowę Odazotowni 
Grodzisk Wlkp. w miejscowości 
Snowidowo, czyli przemysłowej in-
stalacji służącej do usuwania azotu 
z gazu ziemnego zaazotowanego.

Zakupiono akcje spółki KWG oraz 
Hydrobudowa Śląsk. W tym roku 
ma także miejsce II emisja akcji 
PBG. Wejście na giełdę i dwie emisje 
akcji umożliwiają budowanie silnej 
Grupy Kapitałowej złożonej z do-
świadczonych w swoich branżach 
spółek, posiadających wyspecjali-
zowane zespoły i szerokie referencje.

Zakupiono akcje spółki KWG oraz Hydrobudowa 
Śląsk. W tym roku ma także miejsce II emisja akcji 
PBG. Wejście na giełdę i dwie emisje akcji umożli-
wiają budowanie silnej Grupy Kapitałowej zło-
żonej z doświadczonych w swoich branżach spółek, 
posiadających wyspecjalizowane zespoły i szerokie 
referencje.

Debiut PBG na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Warszawa 2004 r. / fot. archiwum PBG
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2007
Spółka wkracza w nowe obszary 
działalności związane z budownic-
twem drogowym, mieszkaniowym, 
rynkami zagranicznymi. Grupa 
Kapitałowa powiększa się o nowe 
spółki: Hydrobudowa 9, Gas & Oil 
Engineering, Excan Oil&Gas En-
gineering, Dromost, Prid, Brokam, 
Bathinex, PBG Dom i Apartamenty 
Poznańskie. Następuje ważny mo-
ment w historii PBG – połączenie 
Hydrobudowy Włocławek z Hydro-
budową Śląsk i stworzenie liczącej 
kilka tysięcy pracowników spółki 
Hydrobudowa Polska. Ponadto 
w tym też roku realizujemy kolejną, 
III emisję akcji PBG.

2008
Wzmacniamy pozycję spółki w obsza-
rze budownictwa drogowego, miesz-
kaniowego, renowacji instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W tym roku spółka wygrywa także 
przetargi na realizację dwóch dużych 
projektów dla PGNiG – zagospodaro-
wanie złóż Lubiatów-Międzychód-

-Grotów oraz budowa Podziemnego 
Magazynu Gazu w Wierzchowicach. 
Ponadto następuje podpisanie umo-
wy na realizacją rozbudowy Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu, włączenie do 
Grupy spółki BETPOL, wzmocnienie 
GK PBG Dom o spółki BUDWIL i PBG 

Dom Invest, dalej wzmocnienie GK 
Hydrobudowa Polska o PRG Metro 
i Hydrobudowa Polska Konstrukcje 
oraz zawiązanie spółek APRIVIA, 
AVATIA, Gdyńska Projekt, Górecka 
Projekt.

2009
W strategii Grupy PBG leży dalsze 

umacnianie pozycji w obszarze bu-
downictwa mieszkaniowego, poprzez 
wzmocnienie GK PBG Dom o kolej-
ne spółki celowe, utworzone w celu 
realizacji projektów deweloperskich. 
Rok ten przynosi zdobycie kolejnych 
kontraktów na budowę stadionów 
na Euro 2012: Stadionu Narodowego 
w Warszawie i PGE Areny w Gdań-
sku. PBG realizuje plany w kierunku 
pozyskiwania rynków zagranicznych 
i zawiązuje spółkę PBG Export. Na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
ma miejsce IV emisja akcji PBG.

2010
Choć na rynkach finansowych świa-
ta załamania finansowe zaczęły się 
już w 2008 roku tak na dobre kryzys 
ekonomiczny na świecie rozpoczął 
się w 2009. Nie ominął także Polski.

Na corocznym Spotkaniu Infor-
macyjno-Szkoleniowym Grupy PBG, 
jak zawsze pierwszy zabiera głos 
Prezes Jerzy Wiśniewski: …Mamy 
kryzys – poprawiamy efektywność pra-

cy. Bazę informatyczną mamy bardzo 
dobrą, świetną kadrę inżynierską, ze-
spól ekonomiczny bardzo dobry, waż-
ne są dla nas: standardy i zarządzenia 
korporacyjne, kapitał z zewnątrz, krót-
kie kredyty. Mamy też poważne plany 
akwizycyjne…

Mamy za sobą 15 lat działal-
ności firmy i jesteśmy gigantem 
na krajowym rynku budowlanym. 
Inwestycje istotne dla Polski realizo-
waliśmy i realizujemy z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych zasobów 
wykonawczych, na światowym pozio-
mie jakości, z zastosowaniem naj-
lepszych standardów technicznych 
i technologicznych. Uczestniczymy 
w budowaniu nowoczesnej gospo-
darki polskiej. Grupa PBG to naj-
dynamiczniej rozwijająca się firma 
w Polsce – z pewnością to zobowią-
zuje. Jest nas ponad trzy tysiące 
pracowników. W wywiadzie dla 
dziennika „Rzeczypospolita” w 2009 
roku prezes Jerzy Wiśniewski życzył 
pracownikom, by nowy 2010 rok był 
przełomowy pod względem wielko-

Przyznano nam kilka wyróżnień w kategorii du-
żych przedsiębiorstw. PBG SA w gronie Diamentów 
Forbes’a 2009 to spółka, która w ostatnich trzech 
latach najbardziej dynamicznie budowała swoją 
wartość. Jesteśmy wśród Liderów Polskiej Transfor-
macji – to także nagroda przyznana w 2010 roku 
za najlepiej zrestrukturyzowane i zarządzane firmy 
z obszaru infrastruktury i budownictwa.
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ści pozyskiwanych przez grupę PBG 
zleceń budowlanych. Tak też się stało. 
Analitycy finansowi podtrzymywali 
rekomendacje” kupuj” dla akcji PBG.

Realizacja wizjonerskiej strategii 
PBG zakłada sięganie po nawet naj-
trudniejsze inwestycje w Europie 
i na świecie. Do takich przedsięwzięć 
upoważniają nas kompetencje, pro-
fesjonalizm i doświadczenie naby-
wane podczas realizacji krajowych 
kontraktów. PBG staje się firmą roz-
poznawalną także poza granicami 
kraju. Rok 2010 jest rokiem licznych 
road show-ów, realizowanych w kra-
jach Europy i świata.

Wyniki finansowe Grupy PBG po-
kazują następujący udział procen-
towy: 37% gaz, ropa i paliwa, 30,3% 
budownictwo drogowe, 18,4%, woda, 
15,3% budownictwo przemysłowe 
i mieszkaniowe.

GRUPA PBG realizuje inwestycje 
istotne dla Polski

• Podziemny Magazyn Gazu 
w Wierzchowicach – istotna dla 
kraju inwestycja PGNiG, gwaran-
tująca przyszłość energetyczną,

• Lubiatów – Międzychód – Gro-
tów – największa w Polsce kopal-
nia gazu i ropy naftowej,

• Oczyszczalnia Ścieków Czaj-
ka w Warszawie – największy 
w Unii Europejskiej projekt zwią-
zany z gospodarką wodno-ście-
kową i jednocześnie największe 
przedsięwzięcie w zakresie ochro-
ny środowiska,

• Stadiony na Euro 2012 – przez 
lata budowaliśmy kompetencje, 
by z powodzeniem realizować tak 
wielkie i specjalistyczne kontrak-
ty budowlane jak budowa pol-
skich stadionów na Mistrzostwa 
Piłki Nożnej EURO 2012,

• Budownictwo kubaturowe – roz-
wijamy naszą działalność o reali-
zację inwestycji w budownictwie 
kubaturowym. Działalność de-
weloperską realizują spółki PBG 
Dom i PBG Erigo (Centrum Biz-
nesowe Skalar, kompleks domków 
jednorodzinnych Lusówko- Roza-
lin, Gdańsk – Dolina Popręgowska, 
nowoczesne osiedla w Poznaniu).
Przygotowujemy się do strategicz-

nej współpracy z partnerem hiszpań-

skim – koncernem budowlanym OHL 
i podpisujemy umowę inwestycyjną. 
Ostatecznie nie dochodzi do poro-
zumienia z koncernem w sprawie 
nabycia pakietów większościowych 
w spółkach Hydrobudowa Polska 
i Aprivia i w efekcie pozyskania in-
westora branżowego i strategicznego 
dla Grupy. Nadal wspólnie realizo-

Jerzy Wiśniewski w gro-
nie 25 Najbardziej Efek-
tywnych Prezesów 2010 
roku. Według magazynu 
„Home&Market”. „Za-
rządzana przez Jerzego 
Wiśniewskiego spółka 
ma się czym pochwa-
lić – zwycięsko wyszła 
z kryzysu i stale odnoto-
wuje poprawę wyników 
finansowych”.

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice / fot. J. Nowicka-Bulczyńska
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wać będziemy inwestycje na świecie 
a jednocześnie poszukiwać innego 
inwestora strategicznego.

Konsekwentnie pracujemy nad 
realizacją długoterminowej strategii, 
jaką jest dla nas energetyka. Budujemy 
kompetencje z Alstom Power. Rozwi-
jamy Energomontaż – Południe, po-
wołujemy spółkę PBG Energia, odpo-
wiedzialną za konsolidację segmentu 
energetycznego w Grupie. Mamy am-
bitne plany zbudowania przewagi kon-
kurencyjnej w energetyce. Niezmien-
nie kontynuujemy ścieżkę ubiegania 
się o gazowe, naftowe i energetyczne 
kontrakty w Polsce i za granicą.

W roku 2010 GRUPA PBG podpi-
suje kolejne kontrakty na realiza-
cję inwestycji istotnych dla Polski
• Terminal Gazowy w LNG w Świ-

noujściu – budowa dwóch gigan-
tycznych zbiorników w powsta-
jącym porcie przeładunkowym 
i regazyfikacyjnym skroplonego 
gazu,

• Oczyszczalnia Ścieków Czajka 
II etap – realizujemy inwestycję 
istotną dla naszej stolicy,

• Budowa odcinków autostrad A1, 
A4 oraz drogi ekspresowej S5 – 
jako wykonawcy wchodzimy w seg-
ment budownictwa drogowego.

• Stadion Miejski w Poznaniu 
(obecnie INEA Stadion) – za-
kończenie rozbudowy. Pierwszy 
stadion w Polsce gotowy na 
Euro 2012!

Oceniają nas ekonomiści, anali-
tycy, specjaliści od gospodarki.

Przyznano nam kilka wyróżnień 
w kategorii dużych przedsiębiorstw. 
PBG SA w gronie Diamentów 
Forbes’a 2009 – to spółka, która 
w ostatnich trzech latach najbar-
dziej dynamicznie budowała swoją 
wartość. Jesteśmy wśród Liderów 
Polskiej Transformacji – to także 
nagroda przyznana w 2010 roku za 
najlepiej zrestrukturyzowane i za-
rządzane firmy z obszaru infrastruk-
tury i budownictwa.

Najbardziej efektywny Prezes 
2010

Jerzy Wiśniewski w gronie 25 Naj-
bardziej Efektywnych Prezesów 

2010 roku. Według magazynu „Ho-
me&Market”. „Zarządzana przez Je-
rzego Wiśniewskiego spółka ma się 
czym pochwalić – zwycięsko wyszła 
z kryzysu i stale odnotowuje popra-
wę wyników finansowych”.

2011
GRUPA PBG buduje inwestycje 
istotne dla Polski

• Terminal gazowy LNG w Świno-
ujściu- po raz pierwszy w Polsce 
budowane są zbiorniki o takiej 
wielkości. Powstaje obiekt na gi-
gantyczną skalę, mający zapewnić 
niezależność energetyczną pań-
stwa poprzez możliwość importu 
gazu od dowolnego dostawcy na 
świecie.

Kompleksowość, specjalizacja, 
niestandardowe rozwiązania 

Wybudowaliśmy największe w pol-
sce stadiony na euro 2012. Zreali-
zowane przez nas inwestycje spełniają 
wysokie wymagania stawiane obiek-
tom klasy Elite. Podczas realizacji 
stosowaliśmy unikatowe na skalę eu-
ropejską rozwiązania.

Stadion Narodowy w Warszawie / fot. archiwum PBG
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• Stadion PGE Arena – wybudo-
wany! Z dumą spoglądamy na bu-
downiczych tego pięknego obiektu. 
Inspiracją dla koncepcji autorów 
projektu na budowę PGE Areny 
było piękno bursztynu i tradycje 
portowe miasta, w którym zlokali-
zowana została budowa. Dźwigary 
i płyty konstrukcji dachowej oraz 
fasadowej zachowują się jak wręgi 
statku. Poszycie dachu natomiast 
kolorem i kształtem przypomina 
bursztyn – skarb Bałtyku. Stadion 
PGE Arena to wspólny sukces wy-
konawców i projektantów.

• Stadion Narodowy – zdążyliśmy 
na Euro 2012! Budowa zakończo-
na w listopadzie 2011 roku to wiel-
ki sukces. Cokolwiek by powiedzieć 
o tym najpiękniejszym obiekcie 
sportowym w Polsce, wszystko jest 
niezwykle ciekawe, na miarę i skalę 
XXI wieku, z najnowszymi i najno-
wocześniejszymi na świecie roz-
wiązaniami. Wystarczy wspomnieć 
moment ciekawej operacji podno-
szenia iglicy (tzw. big lift), która 
była wydarzeniem unikalnym na 
skalę europejską pod względem 
zaawansowania technologicznego 
i przyciągnęła uwagę całego tech-
nicznego świata. Ostatecznie iglica 
znajdująca się nad środkiem boiska, 
podtrzymująca imponującej wiel-
kości dach, ma wysokość ok. 70 m, 
a najwyższy jej punkt znajduje się 
113 m nad poziomem Wisły.

• Stadion INEA w Poznaniu – dla 
nas poznaniaków, najładniejszy, 
ciekawie rozbudowany, zachwy-
ca konstrukcją dachu, widoczną 
z daleka dzięki pokryciu w kolorze 
bieli. W dzień połyskuje w słońcu, 
wieczorem przyciąga wzrok efek-
townym oświetleniem. To tutaj 
podczas budowy, po raz pierw-
szy w Europie dokonano operacji 
technicznych z użyciem ogrom-
nych dźwigarów, kilku siłowni-

ków hydraulicznych i dźwigów, 
których zadaniem było bardzo 
precyzyjne, niełatwe i niezwykle 
spektakularne podnoszenie ele-
mentów konstrukcji dachu.

RAFAKO gwarancją naszej przy-
szłości w segmencie energetyki

Przejęcia Energomontażu Południe 
oraz RAFAKO zaznaczyły począ-
tek znaczących zmian związanych 
z repozycjonowaniem biznesu Gru-
py PBG w stronę budownictwa ener-
getycznego.

Podpisana w czerwcu 2011 roku 
przedwstępna umowa sprzedaży 
spółki Rafako pomiędzy Elektrim 
a PBG doprowadza ostatecznie 
w listopadzie tego roku do przeję-
cia większościowego pakietu akcji 
Rafako. Pozyskanie głównego akty-
wa energetycznego i konsekwent-
na realizacja dążenia w kierunku 
energetyki, już z naszym udziałem, 
zapowiada nie tylko kolejny krok 
w doskonaleniu polskiej gospodarki, 
ale przede wszystkim, bezpieczną 
przyszłość energetyczną kraju.

Nasze priorytety
• nadanie wiodącej roli spółce 

RAFAKO w segmencie energe-
tycznym w Grupie PBG,

• strategiczna współpraca ze świa-
towymi firmami zajmującymi 
znaczącą pozycję na rynku ener-
getycznym, dotycząca pozyskania 
i realizacji kontraktów na rynku 
krajowym,

• budowanie własnych kompetencji 
i referencji poprzez pozyskiwanie 
i realizację zleceń o coraz więk-
szej wartości jednostkowej,
Na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych Spółka PBG wchodzi 
w skład Respect Index – pierwszego 
w Europie Środkowo-Wschodniej in-
deksu spółek odpowiedzialnych spo-
łecznie. Doceniono nasze działania 
pozabiznesowe. Dostrzeżono nasze 
wielkie zaangażowanie jako firmy 
o zrównoważonym rozwoju.

Rozpoczynamy proces restruktu-
ryzacji i konsolidacji Hydrobudowy 
Polska.

Jak nas widzą tak nas piszą:
Realizacja modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków Czajka przyniosła spółkom 
Hydrobudowa 9 i PRG „Metro” uzna-
nie międzynarodowej i polskiej bran-
ży, czego wyrazem są nagrody w ka-
tegorii realizacji bezwykopowych: 
NO-DIG AWARD 2011 za najlepszy 
na świecie projekt roku oraz TYTAN 
2011 za europejski projekt roku.

Respekt Indeks dla PBG, Prezes Mariusz Łożyński z nagrodą w pierwszym rzędzie / fot. archiwum PBG
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Wyjątkowe wydarzenie w Gene-
wie – włączamy się w ciekawą eu-
ropejską inicjatywę- wsparcie, przy-
gotowanie i organizację wystawy 
pt.” Papież – Pielgrzym, Jan Paweł 
II na znaczkach pocztowych świata 
1978 – 2005,” która miała miejsce 
w Pałacu Narodów, siedzibie ONZ 
w Genewie. Wystawa towarzyszyła 
konferencji pt. „Promocja Praw Czło-
wieka i Jan Paweł II.”

Spotkanie z wielkopolskim biz-
nesem. Jesteśmy gospodarzem 
i partnerem XX biesiady intelektu-
alnej Wielkopolskiej Izby Przemy-
słowo – Handlowej w Skalar Office 
Center. Wykład Prezes Małgorzaty 
Wiśniewskiej jest świetną prezenta-
cją naszych dokonań na polskim ryn-
ku, ale i też okazją do pokazania jak 
wielką sztuką jest prowadzenie biz-
nesu- wszystko to na tle współistnie-
nia sztuki i biznesu czyli działającej 
w Grupie PBG od bilsko 10 lat PBG 
Gallery. Obok spotkania ze sztuką 
na żywo, czyli twórczością uznanego 
artysty sztuk wizualnych prof. Sławo-
mira Brzoski przedstawiciele świata 
biznesu mają także okazję do inte-
resujących rozmów z zaproszonymi 
twórcami.

2012
Cieszymy się z wybudowanych dla 
Polski pięknych aren sportowych 
i z faktu, że zagwarantowaliśmy 
Gospodarzowi Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej spokojną realizację 
europejskiego turnieju piłkarskiego. 
Możemy być dumni, że sprostaliśmy 
wyzwaniu.

Rok 2012 niesie ze sobą obawy 
o nasze plany i cele – czy są zagro-
żone? Tworzymy historię naszego 
kraju, budujemy jego potencjał eu-
ropejski. Jako kilkutysięczna grupa 
budowlana, podejmując ciągle nowe 
wyzwania, spełniamy nasz obowią-
zek wobec kraju. Rzetelność, praw-Wnętrze zbiornika LNG
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dziwość i jasność – tak oceniono 
nasz raport roczny 2009 nagrodzony 
jako najlepszy oraz kolejne wyróż-
nione w latach 2010 i 2011. To waż-
ne mieć przekonanie, że jesteśmy 
doceniani, zwłaszcza, że na każdym 
poziomie działań dokładamy sta-
rań o zrównoważone podejście oraz 
dbamy o skuteczną realizację naj-
mniejszego wyznaczonego celu.

W sposób szczególny przeżywa-
my wspaniałe otwarcie Stadionu 
w Poznaniu połączone z koncertem 
Stinga – wielu pracowników miało 
szansę wziąć w nim udział.

Stadion w Warszawie jest impo-
nujący, a jego gala inauguracyjna 
była z pewnością wydarzeniem na 
skalę europejską.

Lider Budownictwa Inwestycji 2012
W dniu 10 października 2012 r. od-
była się Gala Wręczenia Nagród Lider 
Budownictwa Inwestycji 2012. Firma 
PBG znalazła się wśród firm wyróż-
nionych za wybitny wkład w osią-
gnięcie nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w Polsce w roku 2012.

Zmagamy się z realizacją inwe-
stycji drogowych dla krajowego in-
westora – Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad. Warte dziesiątki miliar-
dów złotych kontrakty drogowe na 
odcinkach autostrad A1 i A4 prze-
kładają się na postępujący wzrost 
cen usług i materiałów budowlanych. 
Taka rzeczywistość utrudnia i spo-
walnia realizację podjętych działań 
w budownictwie drogowym, mimo 
bardzo solidnego przygotowania 
z naszej strony. Koniunktura ryn-
kowa i ekonomiczna nie pozwala na 
kontynuację podjętych zadań.

Upadłość układowa
Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił 
upadłość PBG z możliwością za-
warcia układu dnia 13 czerwca 2012 
roku. Na złą sytuację spółki miały 

wpływ przede wszystkim nierentow-
ne kontrakty drogowe oraz budowa 
Stadionu Narodowego w Warszawie.

Kiedy może dojść do zawarcia 
układu i jakie są na to szanse? Na-
wet przez moment nie tracimy na-
dziei na powodzenie- nieustannie 
podejmujemy działania, które mają 
na celu utrzymanie Grupy, ochro-
nę Pracowników i ich miejsc pracy, 
zachowanie największych aktywów, 
kontynuację realizacji naszych kon-
traktów. Jednocześnie staramy się 
stworzyć strategię dającą możliwość 
pozyskiwania nowych projektów.

 
STRATEGIA 2013 - 2018
Grupa PBG funkcjonuje na rynku 
w statusie spółki w upadłości ukła-
dowej, konsekwentnie, z determi-
nacją, realizując podjęte wcześniej 
zadania i zobowiązania, starając się 
ze wszystkich sił o wypracowanie jak 
najlepszych rozwiązań dla zawarcia 
układu z wierzycielami.

Rok 2013 jest trudny ze względu 
na podejmowane wysiłki naprawy 
sytuacji ekonomicznej Grupy PBG 
oraz realizację bieżących kontrak-
tów. Sytuacja spółki w procesie 
upadłości układowej wymaga wy-
jątkowej strategii, zaangażowania 
i wytężonej pracy na rzecz porozu-
mienia z wierzycielami. Wkład pracy 
zarządu, pracowników, najlepszych 

w kraju doradców, cieszących się 
największą skutecznością i presti-
żem kancelarii prawno- arbitrażo-
wych, przygotowanie i realizacja 
planu restrukturyzacji dają w efek-
cie szansę na powodzenie układu.

Priorytetem pozostaje kontynu-
acja realizowanych kontraktów.

Z sukcesem przedterminowo od-
dajemy do eksploatacji największą 
w Polsce kopalnię gazu i ropy nafto-
wej Lubiatów –Międzychód- Grotów.

Powołana nowa spółka PBG oil 
and gas ma szansę na ubieganie się 
i pozyskiwanie nowych kontraktów, 
ze znakomitym zapleczem w posta-
ci referencji spółek GK PBG. Funda-
mentalna jest dla nas współpraca 
i integracja ze Spółką RAFAKO.

To RAFAKO gwarantuje dla nas 
perspektywiczny rynek energetycz-
ny a sukcesem roku 2014 są wygrane 
kontrakty na rozbudowę i moderni-
zację elektrowni w Opolu i Jaworz-
nie! Rafako Grupa PBG jak lider 
międzynarodowego konsorcjum już 
realizuje te największe w Polsce in-
westycje energetyczne.

Jesteśmy na polskim rynku! 
Mimo trudności i problemów, któ-
re staramy się wspólnie rozwiązy-
wać i pokonywać, z dumą może-
my mówić o utrzymaniu w dobrej 
kondycji kilkutysięcznej Grupy 
PBG!

 Fundamentalna jest dla nas współpraca i integra-
cja ze Spółką RAFAKO. To RAFAKO gwarantuje 
dla nas perspektywiczny rynek energetyczny a suk-
cesem roku 2014 są wygrane kontrakty na rozbudo-
wę i modernizację elektrowni w Opolu i Jaworznie! 
Rafako Grupa PBG jak lider międzynarodowego 
konsorcjum już realizuje te największe w Polsce 
inwestycje energetyczne.
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Jerzy Wiśniewski 
nie zrażając się tym, 
skrzyknął zespół fa-
chowców i w rekor-
dowo krótkim czasie 
opracował projekty 

stacji, które, dzięki wyjątkowej na 
tamte czasy estetyce i jakości, stały 
się głównym źródłem utrzymania 
i rozwoju firmy.

Doświadczenie i kompetencje in-
żynierskie zdobył przez lata pracy 
spędzone w poznańskiej gazowni, 
gdzie odpowiadał za sprawność wy-
sokociśnieniowego systemu przesyłu 
gazu ziemnego w Zachodniej Polsce. 
Naprawy, remonty, usuwanie awarii 
i wszelkie inne prace gazoniebez-
pieczne, nauczyły go szacunku do 
gazu ziemnego i bezwzględnego 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W latach 90-tych, polskie gazow-
nictwo przechodziło głęboką re-
strukturyzację. Szukano wszelkich 
sposobów obniżenia kosztów dzia-
łalności. Jerzy Wiśniewski dostrzegł 
w tym swoją szansę i pod koniec 
1997 r. przygotował oraz przepro-
wadził, pierwszy w PGNiG S.A., pi-
lotażowy projekt outsourcingu, tj. 
wydzielenia zorganizowanej części 
działalności. Wraz z 70-osobową 
grupą pracowników przeszedł do 
własnej firmy, która w tym czasie 
przekształciła się w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością i zmieniła 
nazwę na TECHNOLOGIE GAZOWE 
PIECOBIOGAZ Sp. z o.o.

Nadal robił to, co kochał – usuwa-
nie awarii, remonty, budowy obiek-
tów gazowych. Zawsze starał się być 
o kilka kroków przed konkurencją, 

dlatego ciągle przeszukiwał Świat 
i wdrażał w Polsce najnowsze tech-
nologie. I tak, m.in. spółka kupiła 
urządzenia i licencje na amerykańską 
technologię T. D. Williamson, do prac 
hermetycznych na czynnych gazocią-
gach wysokiego ciśnienia, która pod 
koniec lat 90-tych stała się „koniem 

Zaczęło się niewinnie. Grupka kilkunastu osób w małym 
domku z garażem… Jerzy Wiśniewski, na początku lat 
90-tych, zaczął realizować swoje marzenia o własnej 
firmie. W 1994 r. założył spółkę cywilną PIECOBIOGAZ 
S. C., której najbardziej rozpoznawalnym produktem 
były stacje redukcyjno-pomiarowe (typu PIECOBIOGAZ). 
Ciekawostką jest to, że prawdopodobnie nigdy by nie 
powstały, gdyby nie konkurencja, która nie chciała 
sprzedawać swoich produktów PIECOBIOGAZOWI.

tekst:
PRZEMYSŁAW SZKUDLARCZYK członek rady nadzorczej pbg s.a.

J

Kamienie MILOWE
naszej krótkiej historii
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pociągowym” dla TECHNOLOGII 
GAZOWYCH PIECOBIOGAZ. Szefo-
wie amerykańskiej firmy byli pełni 
uznania i pod tak wielkim wrażeniem 
dla dokonań młodej spółki Prezesa 
Wiśniewskiego, że Polska jako rynek 
była pod szczególną opieką w struk-
turach T. D. Williamson i podlegała 

bezpośrednio Szefowi Oddziału na 
Europę i Bliski Wschód. Inną nowo-
ścią mającą znaczący wkład w rozwój 
firmy, była technologia bezwykopo-
wych renowacji rurociągów Compact 
Pipe na licencji firmy Wavin.

Ale Prezesowi marzyło się coś 
większego, poważniejszego. Wkrót-

ce nadarzyła się okazja. PGNiG ogło-
sił przetarg na budowę kopalni gazu 
ziemnego w Kościanie. Kiedy Jerzy 
Wiśniewski zapowiedział, że firma 
wystartuje w konkursie, współpra-
cownicy patrzyli na siebie z niedo-
wierzaniem. Oprócz Prezesa, mało 
kto miał jakiekolwiek pojęcie o ko-

„Nie sztuką 
jest nie upaść, 
ale podnieść 
się z każdego 
upadku”

Jedna z pierwszych realizacji, pierwszy samochód firmowy, 1994 r. / fot. archiwum PBG

Przemysław SzkudlarczykZasłużony dla PBG
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palniach. A tu ma być największa 
w Polsce! I my ją mamy zaprojek-
tować i zbudować? Prezes postawił 
na swoim i oferta została złożona. 
Jednym z etapów przetargu były 
negocjacje. Pojechał na nie, odpo-
wiedzialny wtedy za wykonawstwo, 
Tomek Woroch. Śmiał się później, 
że bardziej niż wiedza techniczna, 
przydało się Jego wykształcenie 
zdobyte na studiach z filozofii. Ale 
kontrakt za 70 mln zł był nasz! Na 
tamte czasy, niebotyczny projekt.

Doświadczenie zdobyte przy 
budowie kopalni gazu w Kościanie 
procentowało przez lata. Weszliśmy 
na wyższy poziom inżynierski, na-
uczyliśmy się realizacji projektów 
w formule generalnego wykonaw-
stwa (EPC), wdrożyliśmy najnowo-
cześniejsze systemy zarządzania 
i narzędzia informatyczne. Nawiąza-
liśmy relacje z światowymi firmami, 
projektowymi, procesowymi, produ-
centami specjalistycznych urządzeń 
i dostawcami technologii. Zaczęła 
się nowa era w życiu Technologii 
Gazowych Piecobiogaz.

W ten sposób otworzyły się moż-
liwości pozyskania kolejnych projek-
tów. Dzięki konsekwentnej budowie 
zespołu inżynierskiego, młodych 
zapaleńców zatopionych w oblicze-
niach, rysunkach 3D i animacjach, 

staliśmy się pożądanym partnerem 
dla firm zachodnich, poszukujących 
możliwości współpracy w Polsce i za 
granicą. Zawartość merytoryczna 
i wizualna naszych ofert oraz pro-
jektów robiła wrażenie, zaczęliśmy 
więc otrzymywać pierwsze zlecenia 
zagraniczne, w tym na dostawy in-
stalacji do Norwegii, Litwy czy Pa-
kistanu.

Nie byłoby to możliwe bez od-
powiedniej infrastruktury informa-
tycznej. Nasza serwerownia zaczęła 
przypominać centrum obliczeniowe 
NASA, stanowiska wielomonitorowe, 
drukarki, plotery, urządzenia do po-
rozumiewania się na odległość, w tym 

do wideokonferencji i takie cuda, 
że tu rysujesz na tablicy… a wiele ki-
lometrów stąd widzą, co rysujesz.

Przygotowywaliśmy się do re-
alizacji coraz większych projektów, 
a tymczasem rynek inwestycyjny 
w gazownictwie zaczął się kurczyć. 
Trzeba było działać, znaleźć nowe 
nisze. I tak powstało KRI Sp. z o.o., 
pierwsza w Polsce spółka, która za-
stosowała technologię LNG (skro-
plony gaz ziemny) w dystrybucji 
gazu ziemnego do odbiorców. Mogła 
dzięki temu dotrzeć do gmin i zakła-
dów przemysłowych oddalonych od 
sieci przesyłowych, i przez to nie 
mających szans na przyłączenie, ze 
względu na ogromne koszty. Udział 
Technologii Gazowych Piecobiogaz 
w budowie infrastruktury dla KRI, 
pozwolił na kontynuowanie rozwoju 
firmy mimo recesji.

Wreszcie przyszedł czas na kolej-
ne wyzwanie – Podziemny Magazyn 
Gazu Wierzchowice. Powołano ze-
spół i nastąpiła niezwykła mobili-
zacja, bo pozyskanie tego projektu 
było priorytetem dla firmy. Nie zda-
waliśmy sobie sprawy, że odbędą się 
w sumie trzy przetargi, dwa pierwsze 
zostaną unieważnione, a kontrakt 
podpiszemy dopiero 7 lat później.

PGNiG ogłosił przetarg na budowę kopalni gazu 
ziemnego w Kościanie. Kiedy Jerzy Wiśniewski za-
powiedział, że firma wystartuje w konkursie, współ-
pracownicy patrzyli na siebie z niedowierzaniem. 
Oprócz Prezesa, mało kto miał jakiekolwiek pojęcie 
o kopalniach. A tu ma być największa w Polsce! 
I my ją mamy zaprojektować i zbudować? Prezes 
postawił na swoim i oferta została złożona.

Wizyta w T. D. Williamson, Belgia rok 1998 / fot. archiwum PBG
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Podziemny Magazyn 

Gazu, Wierzchowice

fot. Piotr Mierzwa
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Informacja o anulowaniu pierw-
szego przetargu w lipcu 2004 r. 
zastała nas w Sali Notowań War-
szawskiej Giełdy Papierów Warto-
ściowych, w dniu naszego debiutu. 
Gorszego scenariusza nikt chyba 
nie mógł sobie wyobrazić. Oferta 
z pierwszą ceną na sztandarowym 
przetargu, nadzieja dla pracowników, 
akcjonariuszy i inwestorów, wystar-
czy jedynie rozstrzygnąć i podpisać 
kontrakt, a tu… katastrofa. Osta-
tecznie debiut nie wypadł najgorzej, 
a spółka rozpoczęła kilkuletni marsz 
do indeksu WIG20, największych 
spółek notowanych na GPW.

Decyzja o przekształceniu w spół-
kę akcyjną i wejściu na giełdę za-
padła jeszcze w 2003 r. Początkowo 
udziałowcy planowali nazwać spółkę 
TGP S.A., jako skrót od Technologie 

Gazowe Piecobiogaz, ale ostatecznie 
skończyło się na PBG S.A. Powód był 
prozaiczny – adres strony interneto-
wej był wtedy zajęty, a to co na niej 
było, nie mogło być kojarzone z rze-
telną firmą budowlaną…

Było już wiadomo, że Polska wstą-
pi do Unii Europejskiej i Zarząd był 

przekonany, że pójdą za tym ogrom-
ne inwestycje, choć wielu w to wątpi-
ło. Była to okazja do kolejnego skoku 
w rozwoju. Firma musiała się jednak 
wzmocnić kapitałowo, pozyskać środ-
ki obrotowe na nowe duże kontrakty 
a także na inwestycje niezbędne do 
wejścia w nowe obszary działalności.

Wreszcie przyszedł czas na kolejne wyzwanie – Pod-
ziemny Magazyn Gazu Wierzchowice. Powołano 
zespół i nastąpiła niezwykła mobilizacja, bo po-
zyskanie tego projektu było priorytetem dla firmy. 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że odbędą się w su-
mie trzy przetargi, dwa pierwsze zostaną unieważ-
nione, a kontrakt podpiszemy dopiero 7 lat później.

Kopalnia ropi i gazu Lubiatów-Międzychód-Grotów / fot. Piotr Mierzwa
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Do Grupy PBG zaczęły dołączać 
kolejne spółki. W segmencie ochro-
ny środowiska i ogólnobudowlanym 
były to Hydrobudowa Włocławek S.A., 
Hydrobudowa Śląsk  S.A. oraz Hy-
drobudowa  9  S.A., które w wyniku 
połączenia utworzyły Hydrobudowę 
Polska S.A., wykonawcę jednych z naj-
większych obiektów w Polsce, w tym 
oczyszczalni ścieków, systemów kana-
lizacji i obiektów hydrotechnicznych.

Zakupiono trzy lokalne spółki 
działające w segmencie budownic-
twa drogowego, oraz powołano do 
życia spółkę Aprivia S.A. tworzącą 
grupę kapitałową spółek drogowych.

Stworzony został obszar dewe-
loperski, spółki PBG Dom Sp. z o.o. 
i PBG Erigo Sp. z o.o. szybko zbu-
dowały bank ziemii i rozpoczęły re-
alizację projektów deweloperskich – 

osiedli mieszkaniowych, biurowców 
i hoteli.

Aż wreszcie przyszedł pamiętny 
dzień, w którym ogłoszono, że Pol-
ska wraz z Ukrainą została wybrana 
na gospodarza turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 
W tym dniu ceny akcji spółek bu-
dowlanych notowanych na GPW 
biły rekordy wzrostów, z wyjątkiem 
PBG i Hydrobudowy, gdyż mało kto 
spodziewał się, że Grupa PBG jest 
w stanie pozyskać kontrakty związa-
ne z przygotowaniem do mistrzostw, 
takie jak budowa lotnisk, dróg lokal-
nych, autostrad czy stadionów. Na-
stąpiło gwałtowane przyspieszenie, 
ruszyła lawina inwestycji, a Polska 
stała się wielkim placem budowy.

Pierwszy znaczący kontrakt 
Grupy PBG w ramach przygotowań 

do EURO 2012 to rozbudowa Sta-
dionu Miejskiego w Poznaniu. Po 
nim przyszły kolejne – PGE Arena 
w Gdańsku i Stadion Narodowy 
w Warszawie. W efekcie wykona-
liśmy trzy z czterech stadionów 
w Polsce, na których rozgrywano 
mecze podczas Mistrzostw Europy. 
Mimo srogiej zimy i wielu zmian 
projektowych na etapie realizacji, 
wszystkie były gotowe na czas.

Próba wejścia w segment drogo-
wy, długo kończyła się niepowodze-
niem. Aż tu nagle, w jednym roku, 
Grupa PBG pozyskała cztery znaczą-
ce kontrakty na budowę dróg eks-
presowych (S5) i autostrad (A4 i A1). 
Jak się potem okazało, udział w tych 
inwestycjach spowodował daleko 
idące negatywne konsekwencje dla 
Grupy.

Terminal LNG w Świnoujściu / fot. Piotr Mierzwa

Oczyszczalnia ścieków Płaszów, Kraków / fot. Piotr Mierzwa
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Mimo ekspansji w nowe obszary 
działalności, segment gazu ziemne-
go i ropy naftowej był, i nadal jest, 
dla firmy najważniejszy. Realizacja 
największych w Polsce kontraktów, 
w tym na budowę Odazotowni Gazu 
Ziemnego w Grodzisku Wlkp., Pod-
ziemnego Magazynu Gazu w Wierz-
chowicach (jednego z największych 
w Europie), największej w Polsce Ko-
palni Ropy Naftowej Lubiatów–Mię-
dzychód-Grotów, czy też pierwszego 
w Polsce Terminala LNG w Świnouj-
ściu, postawiła nas wśród czołowych 
firm w Europie i na Świecie.

Autostrady i stadiony były na-
dzieją, okazały się rozczarowaniem. 
Wobec coraz większych problemów 
z ich realizacją na skutek nieko-
rzystnych warunków kontrakto-
wych, nakładających wszelkie ryzy-
ka na wykonawcę, spółki działające 
na rynku drogowym zostały zmu-
szone do złożenia wniosków o upa-

dłość. Ze względu na udzielone im 
poręczenia kredytów i gwarancji 
oraz solidarną odpowiedzialność 
w konsorcjach, PBG w czerwcu 
2012 r. także musiało złożyć wnio-
sek o upadłość z możliwością za-
warcia układu.

Minęły dwa lata od ogłoszenia 
upadłości. PBG nadal kontynuuje 
działalność, mimo braku prawnej 
możliwości ubiegania się o nowe 
zamówienia publiczne, bez dostępu 
do finansowania, bazując jedynie na 
środkach z realizacji podpisanych 
wcześniej kontraktów oraz dezin-
westycji. To dowód na to, że portfel 
zamówień z podstawowego obszaru 
działalności PBG jest dobry i ren-
towny. Przed nami kolejne wyzwa-
nie – zawarcie układu z wierzyciela-
mi i jego realizacja.

Kluczem do tego będzie działal-
ność w dwóch obszarach – ropy i gazu 
oraz energetyki. W ten drugi PBG we-

szło już przed kilkoma laty poprzez 
nabycie pakietów kontrolnych Ener-
gomontażu Południe S.A. a następnie 
RAFAKO S.A., największego w Polsce 
producenta kotłów i jednego z naj-
większych wykonawców EPC w ener-
getyce. Dzisiaj RAFAKO realizuje naj-
większe projekty w Polsce, budując 
bloki energetyczne w elektrowniach 
Opole oraz Jaworzno.

Po złożeniu wniosku o upadłość, 
Grupa PBG kontynuuje swoją dzia-
łalność w segmencie ropy i gazu 
poprzez powołaną w tym celu spół-
kę PBG oil and gas Sp. z o.o., któ-
ra konsekwentnie tworzy portfel 
zamówień. Historia zatoczyła koło 
i dzisiaj od nowa budujemy PBG.

Mija 20 lat działalności, dyna-
micznej i burzliwej. Od kilkunastu 
osób w małym domku z garażem, do 
grupy firm zatrudniających w szczy-
towym okresie siedem tysięcy pra-
cowników, z obrotami sięgającymi 

Kopalnia ropi i gazu Lubiatów-Międzychód-Grotów / fot. T. Sobczak
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4  mld złotych. Od firmy rodzinnej 
do giełdowej korporacji, ale nigdy 
nie zapominającej o korzeniach i ro-
dzinnym charakterze. W tym czasie 
przeżyliśmy okres intensywnego 
rozwoju, wielkie sukcesy, ale też po-
rażki i upadek. Teraz mamy szansę 
stać się ponownie największą polską 
grupą budowlaną. Mamy ku temu 
wszelkie warunki – perspektywicz-
ny rynek energetyczny, i lidera tego 
rynku RAFAKO, zaangażowanych 
pracowników, którzy mogli bez pro-
blemu znaleźć zatrudnienie i odejść, 
ale zostali i walczą. Zmotywowana 
i pełna energii kadra, była zawsze 
wielkim skarbem PBG.

Mamy Prezesa i Przywódcę, Za-
łożyciela tej firmy, Wizjonera, który 
umie dostrzec wcześniej szansę, tam 
gdzie nikt jej nie widzi, który nie boi 
się wyzwań i je podejmuje. Patriotę, 
który żyje historią tego Kraju, i któ-
rego marzeniem jest stworzenie 

silnej polskiej firmy, dającej miej-
sca pracy i utrzymanie tysiącom 
ludzi i ich rodzinom, przyczyniając 
się w ten sposób do ich dobrobytu. 
Chce nadal realizować inwestycje 
istotne dla Polski, zapewniające 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
i rozwój gospodarczy, oraz podnosić 
poziom funkcjonowania społeczeń-
stwa poprzez zastosowanie nowych 
technologii i rozwiązań.

Nie sposób nie wspomnieć o Mał-
gosi Wiśniewskiej i Jej roli w budo-
waniu firmy, Współtwórczyni Suk-
cesu, Pani Prezes, która zawsze stoi 
u boku Swego Męża, wspiera Go 
w trudnych momentach, dzieli chwi-
le radosne i pomaga w codziennej 
żmudnej pracy. Troszczy się o pra-
cowników i organizację. Dba o sta-
nowiska pracy, dobry klimat, estety-
kę i przyjazną atmosferę. Uczy nas 
obcowania ze sztuką, wystawiając 
w Galerii PBG dzieła wielu twórców, 

możemy je podziwiać przechodząc 
obok nich każdego dnia. To dzięki 
Niej wielu spostrzegło, że spółka 
budowlana nie musi kojarzyć się 
wyłącznie z kaskiem i kaloszami. Jej 
zawdzięczamy również najnowocze-
śniejsze narzędzia informatyczne, 
systemy wspierające zarządzanie 
czy system zapewnienia jakości. 
Jej działalność w znacznej mierze 
przyczyniła się do uzyskania przez 
PBG wielu prestiżowych nagród. Nie 
zapomina też o otoczeniu, o dziele-
niu się z potrzebującymi owocami 
naszej pracy, stoi na czele Fundacji 
PBG, by wspierać tych, którzy po-
trzebują pomocy.

Nie wszystko w naszej historii 
poszło zgodnie z planem, tak jakby-
śmy sobie tego życzyli, ale wierzymy, 
że odbudujemy się silniejsi, bogatsi 
o doświadczenia, które są naszym 
udziałem, z nadzieją na kolejne 
20 lat. A może nawet 100…?

Elektrownia Jaworzno, kocioł biomasowy / fot. archiwum RAFAKO
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DROGA w świetle przemian 
w Polsce i w Europie

PBG Polska

1994
Rodzinna firma pod nazwą Piecobiogaz s.c. Jerzy Wiśniewski, Małgorzata 

Wiśniewska z dniem 26 stycznia 1994 roku rozpoczyna swoją działalność.

Polska składa wniosek o członko-

stwo w Unii Europejskiej.

Uchwalono ustawę „Prawo budow-

lane”.

1995
Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu - stacji redukcyjno-po-

miarowych typu „Piecobiogaz”. Nawiązanie współpracy z odbiorcą tego 

produktu – PGNiG oraz budowa stacji i gazociągów na terenie całej Polski.

Aleksander Kwaśniewski zostaje 

Prezydentem Rzeczpospolitej.

Z jednodniową pielgrzymką do Polski 

przybywa papież Jan Paweł II.

1996
Wprowadziliśmy do oferty usługę renowacji gazociągów przy użyciu her-

metycznej metody opartej na amerykańskiej technologii T. D. Williamson, 

dzięki której możliwe były prace na czynnych gazociągach.

Wisława Szymborska zostaje laureat-

ką literackiej Nagrody Nobla.

1997

Zgodnie z przyjętą strategią właściciele Spółki Piecobiogaz s. c. podjęli 

decyzję o powołaniu do życia spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” 

Sp. z o.o., która przejęła część działalności spółki cywilnej, tj. działalność 

w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych.

Zgromadzenie Narodowe przyjęło 

nową Konstytucję RP.

Polska prowadzi negocjacje w spra-

wie wejścia do NATO.

1998

Spółka zakupiła od amerykańskiej firmy T. D. Williamson urządzenia 

i technologię wykonywania prac na czynnych obiektach gazowych bez 

przerywania dostaw gazu ziemnego do odbiorców a następnie bezwyko-

pową metodę renowacji rurociągów Compact Pipe na licencji holenderskiej 

firmy Wavin.

W tym samym roku opracowano programy organizacji finansowania 

oraz realizacji inwestycji gazyfikacji i modernizacji kotłowni (przebudowa 

z węglowych na gazowe) dla samorządów terytorialnych w formule B-O-T 

(Budowa-Operatorstwo-Transfer).

Od 1998 roku siedzibą firmy jest Wysogotowo koło Poznania.

Papież Jan Paweł II i prezydent 

Aleksander Kwaśniewski ratyfikowali 

konkordat pomiędzy Stolicą Apostol-

ską i Rzecząpospolitą Polską.

Zaaprobowanie przez Senat USA de-

cyzji o rozszerzenie NATO o Polskę, 

Czechy i Węgry.

1999
Pozyskanie kontraktu na zaprojektowanie i budowę pierwszej w Polsce 

bezobsługowej kopalni gazu ziemnego Bonikowo-1, a później w Racocie.
Polska staje się członkiem NATO.

tekst:
KAROLINA KUBICA-KAMIŃSKA starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, pbg s.a.
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2000

W latach 1999–2001 zrealizowano programy B-O-T w Trzemesznie, Złoto-

wie i Tomaszowie Bolesławieckim – jako pierwsi w Polsce zaprojektowa-

liśmy i wykonaliśmy instalacje kriogeniczne, wykorzystujące skroplony 

gaz ziemny – LNG przy gazyfikacji i uciepłownieniu miast i gmin oraz 

dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Sukces tych realizacji 

spowodował wydzielenie części działalności spółki Technologie Gazowe 

Piecobiogaz i powołanie w 2000 r. spółki KRI, która rozpoczęła swoją 

działalność w roku 2001.

Wybory prezydenckie wygrywa po-

nownie Aleksander Kwaśniewski.

Andrzej Wajda otrzymał Oscara za 

całokształt twórczości.

2001

Zakończenie budowy największej w Polsce, skomplikowanej instalacji 

Bezobsługowej Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Technologie 

Gazowe Piecobiogaz jest generalnym realizatorem inwestycji.

Polscy piłkarze po 16 latach przerwy 

awansowali do Mistrzostw Świata 

w Piłce Nożnej Korea-Japonia 2002.

Wprowadzono 20-procentowy poda-

tek od wkładów i lokat bankowych, 

tzw. podatek Belki.

2002

Rok ten przyniósł przełom w ekspansji na nowe obszary działalności – 

ochronę środowiska i hydrotechnikę.

Jednym z istotnych etapów w historii spółki było wykonanie stacji separacji 

i magazynowania gazu płynnego we Władysławowie.

Po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy technologię separacji LPG 

i C5+ oraz wykonaliśmy ziemną pochodnię do spalania gazów zrzutowych 

w elektrociepłowni na Helu.

Zakupiony został pierwszy pakiet akcji spółki Hydrobudowa Włocławek – 

był to krok w kierunku poszerzenia rynku wykonawczego o hydrotechnikę.

Adam Małysz wygrał Puchar Świata 

w skokach narciarskich w Zakopa-

nem oraz zdobył brązowy i srebrny 

medal na Zimowych IO w Salt Like 

City.

2003

Kolejne kontrakty w działalności związanej z gazem i ropą. Spółka po raz 

pierwszy wchodzi na rynek wykonawstwa kopalni ropy naftowej realizując 

projekty kopalń w Dzieduszycach i Sławoborzu na bazie kanadyjsko-nie-

mieckiej technologii bezobsługowych kopalń ropy naftowej.

Przez kolejne lata konsekwentnie realizowana jest strategia rozwijania 

silnej grupy budowlanej.

Polacy w ogólnonarodowym referen-

dum opowiedzieli się za traktatem 

o wejściu Polski do Unii Europejskiej.

2004

10-lecie istnienia PBG. Zmiana formy prawnej i nazwy spółki z Technologie 

Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. na PBG S.A. wiązała się z krokiem milowym 

w historii spółki – wejściem firmy na giełdę. Dzięki niemu pozyskane 

zostały środki niezbędne do dalszego rozwoju spółki oraz tworzonej przez 

nią Grupy Kapitałowej PBG.

Staliśmy się firmą rozpoznawaną w Polsce.

Polska staje się członkiem Unii 

Europejskiej.

2005

kroczenie w nowy sektor związany z renowacjami sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych.

Zakup udziałów w spółce Metorex, akcji spółki Infra oraz kolejnych akcji 

spółki Hydrobudowa Włocławek.

Rok 2005 przyniósł spółce nowe kontrakty – realizacja pierwszych projek-

tów dla PKN Orlen.

Prezydentem Polski został Lech 

Kaczyński.

Zmarł papież Jan Paweł II.
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2006

Spółka zwiększyła swoją aktywność w sektorze związanym z ochroną śro-
dowiska. Ponadto PBG podpisało w tym roku umowę z PGNiG na budowę 
Odazotowni Grodzisk w miejscowości Snowidowo, czyli przemysłowej 
instalacji służącej do usuwania azotu z gazu ziemnego zaazotowanego.

Zakup akcji spółki KWG oraz Hydrobudowa Śląsk.

W tym roku miała także miejsce II emisja akcji PBG. Wejście na giełdę 
i dwie emisje akcji umożliwiły budowanie silnej Grupy Kapitałowej złożonej 
z doświadczonych w swoich branżach spółek, posiadających wyspecjalizo-
wane zespoły i szerokie referencje.

I pielgrzymka do Polski papieża 
Benedykta XVI.

Justyna Kowalczyk zdobyła brązowy 
medal w biegach narciarskich na 
zimowych igrzyskach w Turynie.

2007

Spółka wkroczyła w nowe obszary działalności związane z budownictwem 
drogowym, mieszkaniowym, rynkami zagranicznymi. Grupa Kapitałowa 
wzmocniła się o nowe spółki: Hydrobudowa 9; GasOil Engineering, Excan 
Oil&Gas Engineering, Dromost, Prid, Brokam, Bathinex, PBG Dom i Apar-
tamenty Poznańskie. Nastąpiło także połączenie Hydrobudowy Włocławek 
z Hydrobudową Śląsk i stworzenie spółki Hydrobudowa Polska. Ponadto 
w tym roku miała miejsce III emisja akcji PBG.

Władzę przejął rząd premiera Donal-
da Tuska.

2008

Umacnianie pozycji w obszarze budownictwa drogowego, mieszkanio-
wego, renowacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. W tym roku 
spółka wygrywa także przetargi na realizację dużych projektów dla PGNiG – 
zagospodarowanie złóż Lubiatów-Międzychód-Grotów; budowa Podziem-
nego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. Ponadto nastąpiło podpisanie 
umowy na realizacją Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Włączenie do Grupy spółki BETPOL, wzmocnienie GK PBG Dom o spółki 
BUDWIL i PBG Dom Invest, wzmocnienie GK Hydrobudowa Polska o PRG 
Metro i Hydrobudowa Polska Konstrukcje oraz zawiązanie spółek APRIVIA, 
AVATIA, Gdyńska Projekt, Górecka Projekt.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu 
lizbońskiego.

2009

Dalsze umacnianie pozycji w obszarze budownictwa mieszkaniowego 
poprzez wzmocnienie GK PBG Dom o kolejne spółki celowe, utworzone 
w celu realizacji projektów deweloperskich.

Zdobycie kolejnych zleceń związanych z budową stadionów na Euro 2012: 
Stadionu Narodowego w Warszawie i PGE Areny w Gdańsku.

Zawiązanie PBG Export.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych miała miejsce IV emisja akcji PBG.

Polski eurodeputowany i były pre-
mier Jerzy Buzek (PO) został wybrany 
na przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego jako pierwszy jego 
szef z Europy Wschodniej.

2010

Pozyskanie jednego z najbardziej strategicznych kontraktów w historii 
spółki o znaczeniu ogólnopolskim i światowym – opracowanie i wykonanie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Pozyskanie kontraktów na budowę dróg i autostrad.

Zakończenie budowy jednego z trzech stadionów na Euro 2012 - oddanie 
do użytku Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Spółka zrobiła pierwszy krok ku nowemu obszarowi - energetyce. Nabycie 
25% i 1 akcji Energomontaż Południe. 

Rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami OHL w zakresie podjęcia współ-
pracy zagranicznej oraz sprzedaży pakietów większościowych w spółkach 
Hydrobudowa Polska i Aprivia – w perspektywie wejście w obszar opera-
torstwa.

Oddanie Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

W katastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem zginął prezydent RP Lech Ka-
czyński, jego małżonka i wielu wyso-
kich rangą urzędników państwowych 
oraz dowódców wojskowych. Polska 
delegacja leciała na uroczystości 70. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Wybory prezydenckie wygrywa Broni-
sław Komorowski.
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2011

Zakończona została budowa PGE Areny w Gdańsku i Stadionu Narodowe-

go w Warszawie.

Prowadzono także prace na innych strategicznych obiektach infrastruktu-

ralnych przygotowywanych na Euro 2012 – autostradach A1 i A4 oraz S5.

Przeprowadzenie w 2011 roku dwóch akwizycji – przejęcie pakietu kon-

trolnego w Energomontażu Południe oraz akwizycja RAFAKO. Transakcje 

te rozpoczęły znaczące zmiany związane z repozycjonowaniem biznesu 

Grupy PBG w stronę budownictwa energetycznego oraz konsolidację 

działalności energetycznej Grupy wokół Rafako.

Zawieszono negocjacje z hiszpańską spółką OHL w sprawie sprzedaży 

pakietów większościowych w spółkach Hydrobudowa Polska SA i Apri-

via SA. Podtrzymano natomiast zamiar kontynuowania współpracy z OHL 

w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych w Polsce i za 

granicą.

Polska objęła prezydencję w Unii 

Europejskiej.

W Świnoujściu z udziałem premiera 

Donalda Tuska wmurowano kamień 

węgielny pod budowę gazoportu.

2012

Dnia 13 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia 

układu.

Tym samym od 13 czerwca 2012 r. nazwa Spółki brzmi: PBG SA w upadłości 

układowej.

Na wybudowanym przez Grupę PBG 

Stadionie Narodowym w Warszawie 

rozpoczęły się XIV Mistrzostwa Euro-

py w Piłce Nożnej Euro 2012.

2013

Zakończony z wynikiem pozytywnym Odbiór Końcowy Inwestycji pod 

nazwą «Projekt LMG». Budowę kopalni LMG realizowało konsorcjum 

w składzie PBG (lider), Technig KTI (Włochy) i Thermo Designe Engineering 

(Kanada). Umowę z PGNiG podpisano 11 sierpnia 2008 r. i zakończono 

przed czasem.

Ruszyła produkcja polskiego grafenu, 

nazywanego „cudownym materiałem 

XXI wieku”.

Jerzy Janowicz dotarł do półfinału tur-

nieju wielkoszlemowego Wimbledon.

2014

Jerzy Wiśniewski wraca na stanowisko prezesa PBG.

PBG gas&oil podpisuje kontrakt na Podziemny Magazyn Gazu w Husowie.

RAFAKO podpisuje kontrakt na realizacje inwestycji w Elektrowniach 

Opole i Jaworzno

W Warszawie na Placu Zamkowym 

odbyły się główne państwowe 

uroczystości z okazji 25 rocznicy 

częściowo wolnych wyborów, które 

zapoczątkowały w Polsce zmiany 

ustrojowe. Gościem honorowym był 

Barack Obama.

Justyna Kowalczyk wywalczyła złoty 

medal olimpijski w biegu na 10 km 

stylem klasycznym na Igrzyskach 

Olimpijskich w Soczi.

Karolina Kubica-Kamińska
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co robię 
Pięknie widzę to,

Od stacji redukcyjno-pomiarowych, przez kopalnie gazu i ropy po inwestycje 
z pierwszych stron gazet – stadiony, podziemne magazyny gazu i inwestycje 
budujące bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju! Tak różnorodne, 
że trudno wszystkie wymienić... Nasze inwestycje okiem obiektywu. 
Przypomnijmy je sobie. 
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Małgorzata Wiśniewska: Czy dwa-

dzieścia lat temu spodziewałeś się, 

że będziemy dziś świętować nie 

tylko kolejne 10-lecie firmy, ale i 65 

lecie spółki z Grupy?

Jerzy Wiśniewski: Wiadomo, że an-
gażując się osobiście w  jakiś pro-
jekt,  również  finansowo,  mam 

nadzieję na sukces i  to trwa-
ły. Jednakże 20 lat wstecz nawet 

nie mogłem sobie wyobrazić 
skali działania, w jakiej po-

rusza się obecnie stwo-
rzona przez nas Spółka 

i  jej Grupa Kapita-
łowa. Tym bardziej, 
że kapitalizm 
i  wolny rynek 
w Polsce dopiero 
kiełkował a  my 

działaliśmy w opar-
ciu o nowe realia moc-

no intuicyjnie.

M.W.: PBG w tym roku obchodzi 

20 lat istnienia a nasze dzieci 

miały wtedy...   ?

J.W.: Madzia – nasza córka miała 
13 lat, a Faustyn – 9 lat. A dziś Antoni-
na – nasza wnuczka ma już 5 lat, a An-
tek – nasz wnuk w grudniu skończy 2.

M.W.: Stare powiedzenie mówi 

„mężczyzna jest głową rodziny a ko-

bieta szyją, która tą głową kręci”. 

Czy zgadzasz się z tym twierdze-

niem? Pamiętasz jakąś sytuację, 

w której zupełnie odwiodłam Cię od 

przemyślanego pomysłu?

J.W.: Oczywiście, że zgadzam się 
z  tym powiedzeniem. Masz swoje 
zdanie na każdy temat i bardzo in-
teresujące, inne od męskiego spoj-
rzenie. Wiele z decyzji, które zosta-
ły podjęte, były przed ogłoszeniem 
wspólnie przedyskutowane przy ko-
minku. Ale czy odwiodłaś mnie od 
przemyślanego, przespanego pomy-
słu? Nie przypominam sobie takiej 
sytuacji. Jeśli jestem już do czegoś 
przekonany, to nie ma siły, która 
mogłaby mnie od tego odwieść. I Ty 
o tym wiesz i moi współpracownicy 
też – ale ważne, że umiem słuchać!

DWA SPOJRZENIA
w tym samym kierunku
Partnerzy w pracy i w życiu. Rozmowa właścicieli 
Grupy Kapitałowej PBG

spisała:
MAGDALENA ECKERT koordynator ds. obowiązków informacyjnych, pbg sa
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M.W.: Jakie zamierzenia i plany to-

warzyszyły Tobie na początku?

J.W.: Chciałem wprowadzić nową 
jakość do branży, która była wtedy 
zupełnie zmonopolizowana. Mia-
łem wiedzę, doświadczenie, zapał, 
mnóstwo pomysłów i dużo odwagi. 
Otaczali mnie ludzie, którzy chcieli 
zaryzykować razem ze mną. Szuka-
liśmy za granicą nowych technologii, 
które branżę zmieniłyby na bardziej 
przyjazną środowisku. To się udało.

M.W.: Jest takie powiedzenie: „po-

czątki są najtrudniejsze”. Czy uwa-

żasz, że w naszym przypadku jest 

ono prawdziwe?

J.W.: Jest mnóstwo stereotypów. Kie-
dy zaczynaliśmy, zaczynali wszyscy, 
a ilu jest nadal w grze... Najbardziej 
była potrzebna odwaga. Dziś rynek 
jest bardziej wymagający i w przy-
padku biznesu nie można stracić 
czujności ani na chwilę.

M.W.: Które chwile w historii firmy 

wspominasz najmilej i najcieplej?

J.W.: Pierwsze lata działalności były 
wyjątkowe! Dziś nadal jesteśmy sobie 
bliscy i stanowimy zespół. Wspólne 
świętowanie sukcesów jest miłe. Dla 
mnie kontakt z  ludźmi mi bliskimi 
jest zawsze ważny. Znam niemal każ-
dego pracownika firmy i  jego histo-
rię a spotkania i rozmowy są zawsze 
wzruszające. Zawodowo cieszyły mnie 
wspólnie zdobyte pierwsze kontrakty, 
pierwsze odbiory, faktury. Szczęście 
pracowników, że wykonali dobrze 
zadanie, że Inwestor chwali. Wielkim 
sukcesem był niezwykle udany debiut 
firmy na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w 2004 roku, pozyskanie hi-
storycznie największych kontraktów 
w branży, mówię tu o PMGW, LMG 
i  Terminalu w  Świnoujściu. Wielką 

dumą były i  są wybudowane przez 
Grupę  stadiony. Nie mniej ważne 
dla mnie były 2 akwizycje: ta z 2003 
roku – kiedy odkupiliśmy rodzimą 
Hydrobudowę Włocławek i wyciąga-
liśmy ją z bardzo złej sytuacji oraz 
akwizycja z 2011 roku – RAFAKO S.A. 
Ale dziś najszczęśliwszy jestem, bo 
realizujemy inwestycje tak ważne dla 
wszytskich jak Opole i Jaworzno.

M.W.: Czy kiedykolwiek wątpiłeś 

w sens swoich działań i swojej 

pracy?

J.W.: Na wątpliwości w biznesie nie 
ma miejsca. Działanie bez przeko-
nania może być bardziej szkodliwe 
niż popełnienie kilku drobnych 
błędów.

M.W.: Co napawa Cię szczególną 

dumą i satysfakcją przy okazji dzi-

siejszych Jubileuszy?

J.W.: To oczywiście sukcesy, o któ-
rych mówiłem wcześniej, ale 
też fakt że nadal, pomimo 
2 lat działania w upadło-
ści układowej, możemy 
pracować w tak szerokim 
gronie i nadal wspólnie 
walczymy o  Spółkę. 
Oczywiście najwięk-
szą dumą są moje 
dzieci i wnuki.

M.W.: Czy myślałeś 

kiedyś o tym, czym 

byś się zajmował jeśli 

nie biznesem? Czy jest 

jakieś alternatywne 

zajęcie, którego byś się 

podjął?

J.W.: Nie. Droga, którą wy-
brałem jest moją drogą i nigdy 
nie żałowałem tej decyzji. Je-
stem spełnionym człowiekiem.

M.W.: Co Twoim zdaniem jeszcze, 

prócz ciężkiej pracy, przyczyniło się 

do tego sukcesu, który dziś może-

my świętować?

J.W.: Ludzie, z którymi wspólnie go 
osiągnęliśmy, życzliwi przyjaciele, 
wsparcie, którego sobie udzielali-
śmy, wiedza i  doświadczenie oraz 
odwaga w  podejmowaniu ryzyka, 
szczęście i opatrzność.
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Szefie! 
Podziwiamy i doceniamy Twoje zdol-
ności i umiejętności:
• zajmowania pozycji lidera firmy;
• dowodzenia tak dużą organizacją;
• doceniania i okazywania szacun-

ku ludziom, pracownikom;
• motywowania pracowników;
• budowania perspektywicznej 

strategii firmy;
• przewidywania i kreowania jej 

przyszłości;
• podejmowania odważnych decyzji 

i przedsięwzięć;
• stawiania czoła konkurencyjności 

wolnego rynku;
• dążenia niezmiennie do ciągłego, 

dynamicznego rozwoju firmy;

• wykorzystywania sprzyjającej ko-
niunktury rynku;

• pozytywnego wizjonerskiego kre-
owania organizacji;

• dążenia do sukcesu przy zacho-
waniu skromności;

• dzielenia się sukcesem;
• wspierania i pomagania innym 

bez rozgłosu;
• ponoszenia w każdej sytuacji od-

powiedzialności;
• przekazywania wiedzy i dzielenia 

się wiedzą;
• budowania rodzinnej kultury or-

ganizacyjnej firmy;
• właściwego gospodarowania ka-

pitałem;

• odkrywania i przekazywania in-
nym wartości patriotycznych, hi-
storycznych, zarażania innych 
swoimi zainteresowaniami;

• okazywania serdeczności i przyja-
znej postawy wobec każdego;

• budowania osobowości swojej 
i innych poprzez kulturę, sport 
i wiele innych zainteresowań oraz 
szacunek dla wartości etycznych 
jak uczciwość, życzliwość, wza-
jemna pomoc, szacunek dla wiary;

• pozyskiwania sobie sympatii, re-
spektu i szacunku innych;

• zasługiwania każdego dnia na mi-
łość najbliższych.

Dziękujemy i gratulujemy!
Pracownicy

Po emocjach głosowania na stronach 
www.sukces.pb.pl i przeżywania wspólnie 
czasu oczekiwania na ostateczny werdykt 
internautów, z radością gratulujemy sukcesu! 
Cieszymy się ogromnie z wysokiej, 5 pozycji na 
liście 20 Asów Polskiego Biznesu Ostatniego 
XX Lecia Rzeczypospolitej!

Prezesie!
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Tymczasem nagrody 
stanowią potwier-
dzenie naszej marki 
na rynku usług bu-
dowlanych a od 2004 

roku – także na rynku kapitałowym. 
Podkreślają, że wypracowana hi-
storycznie pozycja opiera się o so-
lidne podstawy: zaufanie Klientów 
i Pracowników. Stanowią też bazę 
dla umacniania więzi otoczenia 
z organizacją – identyfikowania się 
Pracowników oraz Interesariuszy 
z celami, strategią i sposobem dzia-
łania Spółki.

Podczas 20 lat działalności grupy 
firm znanych dziś pod marką PBG, 
uznanie zyskały nie tylko powsta-
łe obiekty budowlane, ale również 
papiery wartościowe Spółki oraz 
efektywność i charyzma założyciela, 
Głównego Akcjonariusza i Prezesa 
Zarządu – Pana Jerzego Wiśniew-

Po co nam
NAGRODY?
Po co nagrody? Zabierają miejsce na ścianach, na półkach 
a ich zestawienia wymagają nakładu pracy i powierzchni 
na serwerach. Mijając w budynkach w Wysogotowie 
wystawy z pucharami, statuetkami i wiszące dyplomy 
widzimy w nich zazwyczaj elementy dekoracyjne i nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, co oznaczają.

tekst:
MAGDALENA ECKERT koordynator ds. obowiązków informacyjnych, pbg s.a.

T

Polska Nagroda Jakości – przyznawana jest od 1995 roku przez Krajową Izbę Go-

spodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska. PBG 

Polską Nagrodę Jakości otrzymało w 2001 i 2002. Stanowiła ona potwierdzenie, 

że metody zarządzania przedsiębiorstwem przez jakość doprowadziły do wzrostu 

satysfakcji klientów Spółki, Jej pracowników i Partnerów oraz, że dzięki ich wdroże-

niu osiągnięto poprawę jakości pracy, optymalizację procesów co doprowadziło do 

sukcesu rynkowego. Polska Nagroda Jakości to nagroda zbiorowa – nie tylko dla 

przedsiębiorstwa ale też dla każdego pracownika.

Magdalena Eckert

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Gospodarcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Gospodarcza
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polskie_Centrum_Bada%C5%84_i_Certyfikacji&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teraz_Polska
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skiego i oczywiście jakość skuteczność i nowoczesność 
w działaniu. Za najistotniejsze z nich uważam:

Poza uzyskanymi od Inwestorów referencjami, 
przyznane Spółce za działalność operacyjną oraz 
zarządzanie:

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 2001 i 2002 
wyróżnienie za efektywne wdrożenie koncepcji zarzą-
dzania przez jakość – TQM (Total Quality Management)

TYTANY 2006

dla generalnego wykonawcy budownictwa specjalistycz-
nego, przyznane przez magazyn „Inżynieria Bezwyko-
powa”

BUDOWA ROKU 2006

tytuł przyznany kopalni gazu Wilga przez Polski Zwią-
zek Inżynierów i Techników Budowlanych

TEN, KTÓRY ZMIENIA POLSKI PRZEMYSŁ 
tytuł przyznany w 2007 roku za realizowaną z rozma-
chem ekspansję w branży budownictwa przemysłowego 
przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior-
czości wydawca Miesięcznika Gospodarczego „Nowy 
Przemysł”

NAJWIĘKSZYCH WYKONAWCÓW 

BUDOWLANYCH 2007

siódme miejsce na liście w przeprowadzonym w 2008 
rankingu przez magazyn „Home&Market”.

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII

laureat ogólnopolskiego konkursu w kategorii Firma – 
„Kompleksowe działanie na rzecz ochrony środowiska 
i edukacji ekologicznej”, zorganizowanym w 2008 roku 
przez GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. 
oraz dziennik „Rzeczpospolita”

BEZPIECZNA BUDOWA 2009 
tytuł przyznany dla realizacji w Świnoujściu, przyznany 
przez Okręgową Państwową Inspekcję Pracy w Szcze-
cinie

TYTANY 2010 PROJEKT ROKU

rehabilitacja dla realizowanej przez PBG SA, INFRA 
SA, PBRS sp z o.o. renowacji systemu kanalizacyjnego 
miasta Krakowa – renowacja kanałów nieprzełazowych 
technologią CIPP, Omega Liner, od DN200 do J800/1200, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87
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długość 24 907 m oraz renowację kanałów przełazowych 
modułami GRP HOBAS od 600/1100 do 2990/2500, dłu-
gość 5300, przyznany w 2010 roku przez magazyn „Inży-
nieria Bezwykopowa” oraz „Geoinżynieria drogi mosty 
tunele”

RANKING  NAJWIĘKSZYCH WYKONAWCÓW  

BUDOWLANYCH

piąte miejsce w przygotowanym w 2010 roku przez 
„Warsaw Business Journal” oraz Zespół The Book of Lists 
rankingu

NO-DIG AWARD 2011 
nagroda przyznana dla PBG i Hobas za wspólne przed-
sięwzięcie: budowę kolektorów dosyłowych do Oczysz-
czalni Ścieków „Czajka” w Warszawie przez Internatio-
nal Society for Trenchless Technology

INTERNALE POLAND 2011 
nagroda przyznana za najlepszy produkt komunikacji 
wewnętrznej dla biuletynu korporacyjnego „Ogniwo” 
przez Intranety.pl – pierwszy polski portal intrane-
tów i komunikacji wewnętrznej 

GALA LIDER BUDOWNICTWA INWESTYCJI 2012 

wyróżnienie za wybitny wkład w osiągnięcie nowoczesnej 
infrastruktury sportowej w Polsce w roku 2012, przyznane 
przez Fundację Pro Economicus Construction Club

Przyznane Spółce w związku z obecnością na 
rynku kapitałowym:

• wielokrotnie, w latach 2007– 2010 ujmowana w ran-
kingach spółek wyróżnianych za najwyższą kapitali-
zację wśród budowlanych spółek giełdowych, przygo-
towywanym przez gazetę „Parkiet”

• wielokrotnie, w latach 2007–2010 wyróżniana w ra-
mach rankingu Diamenty Forbesa, organizowanym 
przez magazyn „Forbes”

• wielokrotnie, w latach 2007–2010 wyróżniana w ra-
mach organizowanych przez Polish Market rankin-
gach „Perły Polskiej Gospodarki”

• wielokrotnie, w latach 2007–2009 nagradzana za pro-
wadzenie czytelnej i przejrzystej polityki informacyj-
nej, w tym Spółka Godna Zaufania w organizowanym 
przez Polski Instytut Dyrektorów rankingu Spółek 
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Giełdowych, wyróżnienia w organizowanym przez 
gazetę „Parkiet” rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, 
trzecie miejsce w edycji z 2008 roku konkursu Marka 
Najwyższej Reputacji oraz drugie miejsce w organi-
zowanym w 2008 roku przeglądzie Najlepsze Relacje 
Inwestorskie europejskich spółek giełdowych, nagra-
dzane dwukrotnie wysokimi pozycjami w rankingach 
oceniających raporty roczne spółek giełdowych oraz 
w rankingach oceniających z punktu widzenia inwe-
storów strony internetowe spółek giełdowych.

Przyznane Jerzemu Wiśniewskiemu za wyjątkowe 
osiągnięcia:

• tytuł „Najbardziej Cenionego Menedżera Spółki Gieł-
dowej”, przyznany w czerwcu 2007 roku w rankingu 
Warsaw Scan 2007, decyzją analityków i zarządzających 
aktywami największych polskich instytucji finansowych,

• tytuł „Prezesa 2008” przyznany w lutym 2009 przez 
dziennik „Parkiet”,

• zakwalifikowanie do finałowej piątki największych 
osobowości kapitalizmu w Polsce, nominowany 
w Konkursie na ASA XX-lecia Kapitalizmu w Polsce 
organizowanym w 2009 roku przez „Puls Biznesu”,

• tytuł „Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 
1990 – 2010, w konkursie organizowanym w 2010 
roku przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Han-
dlową, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i 
Gazetę Wyborczą,

• tytuł „Najbardziej Efektywny Prezes” za zwycięskie 
wyjście z kryzysu firmy i ciągłą poprawę wyników fi-
nansowych w zorganizowanym przez magazyn „Ho-
me&Market” w 2010 roku rankingu,

• „Złoty Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta RP 
w 2010 roku za całokształt działań a przede wszyst-
kim za działalność charytatywną. 

Teraz, po ponad 2 latach ciężkiej, codziennej pracy 
nas wszystkich, Spółka ma nadzieję, na może naj-
ważniejszą nagrodę. Na oznaczający nowy początek 
i nową szansę na otwarcie kolejnego rozdziału w hi-
storii Spółki Układ z Wierzycielami. Musimy mieć 
świadomość, że jeżeli osiągniemy ten sukces, będzie 
to również wynikiem tego, kim jesteśmy my i jak 
postrzegana jest i była Spółka przez 20 lat funkcjo-
nowania na rynku. 
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Słowo „gody” jest staro-
polskim określeniem na 
różnego rodzaju roczni-
ce, uroczystości, wesela. 
Gody zobowiązują do 

wręczania prezentów, im dłuższy 
staż tym prezent godowy winien 
być kosztowniejszy lub trwalszy. Im 
dłuższy staż tym większa trwałość, 
stąd też gradacja godów i tak przy-
kładowo pierwsza rocznica to gody 
papierowe, trzecie – skórzane, piąte – 
drewniane, itd. Rafako ma staż 65 lat, 
czyli gody żelazne. Nasza firma ma 
już 20 lat a więc gody porcelanowe

Porcelana to rodzaj białej prze-
świecającej ceramiki wysokiej jakości. 
Wynaleziona w Chinach w VII wieku 
jest mieszaniną glinki kaolinowej ze 
skaleniem i kwarcem. Uformowane 
wyroby są wypalane w temperaturze 
920 – 980˚C i są to wyroby nieszkli-
wione tzw. biskwit oraz w temperatu-
rze 1280 – 1460˚C – wyroby szkliwione.

W Europie technologię produkcji 
porcelany odkrył w XVIII wieku Eh-
renfried Walther von Tschirnhaus. 
Po jego śmierci prace były konty-
nuowane w Dreźnie i Miśni przez 
Jochana Friedricha Böttgera, który 

był alchemikiem elektora Saskiego 
i Augusta II króla Rzeczypospolitej. 
Porcelana wyrabiana w Saksonii 
zwana była białym złotem.

Jubileusz firmy to duże wyda-
rzenie. Gdy 20 lat temu Pan Prezes 
Jerzy Wiśniewski wraz z garstką 
fachowców zakładał firmę, pewnie 
nie przewidywał wtedy, że z garażu 
wyjdą na podbój Europy i innych 
części świata. Z dumą mogę powie-
dzieć, że mój staż pracy w firmie 
to 19,5 roku a więc prawie od koleb-
ki. Razem z nią przeżywałem jej roz-
ruch, wzloty, bo upadków nie pamię-
tam, no może ostatnie zachwiania 
koniunktury, ale ta recesja dotknę-

ła prawie wszystkie większe firmy 
w kraju, a widzę, że to nas jeszcze 
bardziej scementowało. Ta „Moja” 
firma przez lata i w dalszym ciągu 
zapewnia tysiącom ludzi spokojne 
i dostatnie życie. Byliśmy i będziemy 
jedną wielką rodziną. Zawsze po bu-
rzy wychodzi słońce i jest pięknie.

Symbolem 20 lat działalności fir-
my są gody porcelanowe, mimo swej 
kruchości porcelana jest wytrzymała, 
piękna i zawsze dla nas będzie sym-
bolem trwałości i przetrwania, bo 
w to wierzymy a wiarą i pracą można 
przenosić góry.

Ja osobiście życzę sobie, abym wraz 
z firmą doczekał rubinowych 40 godów.

Trudno uwierzyć, że obchodzimy już porcelanowe gody!

tekst:
RYSZARD „RYLEW” LEWICKI fundajca pbg

S

jak jeden dzień
20 lat minęło 

Razem z naszą firmą przeżywałem jej rozruch, wzloty, bo 
upadków nie pamiętam, no może ostatnie zachwiania 
koniunktury, ale ta recesja dotknęła prawie wszystkie 
większe firmy w kraju a widzę, że to nas jeszcze bardziej 
scementowało. Ta „Moja” firma przez lata i w dalszym 
ciągu zapewnia tysiącom ludzi spokojne i dostatnie życie. 
Byliśmy i będziemy jedną wielką rodziną. Zawsze po bu-
rzy wychodzi słońce i jest pięknie.
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Symbolem 
20 lat działalności firmy 

są gody porcelanowe, mimo swej kruchości 
porcelana jest wytrzymała, piękna i zawsze dla nas 

będzie symbolem trwałości i przetrwania, bo w to wierzymy 
a wiarą i pracą można przenosić góry.

Ryszard Lewicki
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Nasz kraj może być 
dumny także z wie-
lu Polaków, którzy 
dokonali rzeczy 
wielkich dla dobra 

na świecie jak np. Maksymilian Ma-
ria Kolbe czy Jan Paweł II.

Osobowość, wielki człowiek, roz-
poznawalny na całym świecie. Mam 
wrażenie, że może nawet nie do 
końca zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak wielkie było oddziaływanie Jana 
Pawła II na świat, na pokój na świe-
cie, na ludzkość, na dzieło jednania 
chrześcijan. Był Głową Kościoła 
i dlatego sprawy wiary, religii były 

dla Niego najważniejsze przez całe 27 
lat Pontyfikatu, aż do końca. Dziś jest 
już Świętym Janem Pawłem II i nie 
będzie nic nadzwyczajnego w tym, 
kiedy mówić będziemy o Nim, że jest 
nadal z nami. Wielokrotnie słysze-
liśmy–wielki autorytet naszych 
czasów i nie można temu w żaden 
sposób zaprzeczyć. Dostał od Boga 
wyjątkowy dar obok wielu, wielu 
innych talentów, którymi obdarzyła 
go natura. To dar troski o ludzkość, 
o istotę ludzką. Dlatego tak ważne 
były dla niego pokój na świecie i ro-
dzina. Ogarniał tą opieką cały świat 
nie tylko poprzez niezwykłą gorli-

wość w modlitwie, ale także po-
przez pielgrzymki do kilkudziesięciu 
krajów w różnych zakątkach świata, 
których wybór nie był przypadkowy, 
a wskazywał na potrzebę niesienia 
Słowa Bożego tam gdzie było ono 
szczególnie potrzebne. W młodości 
i jej duchu dostrzegał największą 
siłę, dlatego tak bardzo ukochał mło-
dzież na całym świecie, zapoczątko-
wując zwyczaj organizowania co dwa, 
trzy lata w innym kraju Światowych 
Dni Młodzieży.

Tradycją naszej Spółki i Grupy 
była od zawsze wspólna modlitwa 
sprawowana w konkretnej intencji. 

tekst:
LIDIA PRĘTKA redaktor, manager galerII, fundacja pbg

Polska miała wielu wybitnych i uzdolnionych 
Polaków, którzy dali początek rzeczom wielkim 
i niezniszczalnym, którzy byli i pozostaną 
odkrywcami zjawisk niepodważalnych dotąd dla 
całej ludzkości, jak np. Mikołaj Kopernik czy Maria 
Curie- Skłodowska.

N

OD ZAWSZE 
WIERNI OPATRZNOŚCI

Bożej
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Pierwsza msza święta w intencji 
Pracowników i Ich Rodzin odprawio-
na została w Piątą Rocznicę działal-
ności Spółki w kościele O. O.  Jezu-
itów w Poznaniu.

W 2000 roku w 80 rocznicę uro-
dzin Jana Pawła II zostaliśmy part-
nerami wyjątkowego wydarzenia,   
jakie miało miejsce w Auli UAM 
w Poznaniu. Uroczysty koncert Ora-

torium „Mesjasz” G.F, Haendel’a pod 
dyrekcją Stefana Stuligrosza z udzia-
łem Chóru Poznańskie Słowiki oraz 
Orkiestry Filharmonii Poznańskiej 
poprzedzony był „Koncertem Słowa”, 
a tego dnia przed południem odpra-
wiona została koncelebrowana msza 
św. w Poznańskiej Farze. Wkrótce 
potem wizerunek Karola Woj-
tyły z własnoręcznie napisanym 
życiorysem zawisł we wszystkich 
budynkach biurowych w naszej 
firmie.

Szczególną więź z Papieżem 
Janem Pawłem II zapoczątkował 
wyjazd Państwa Małgorzaty i Je-

Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy podczas audiencji u Papieża Karola Wojtyły / fot. arch. rodzinne państwa Wiśniewskich

Tradycją naszej Spółki i Grupy była od zawsze 
wspólna modlitwa sprawowana w konkretnej 
intencji. Pierwsza msza święta w intencji 
Pracowników i ich Rodzin odprawiona została 
w Piątą Rocznicę działalności Spółki w kościele 
O. O. Jezuitów w Poznaniu.
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rzego Wiśniewskich na audiencję 
do Papieża z przyjacielem naszej 
Spółki i budowniczym kościoła p.w. 
Świętego Jana Apostoła i Ewangeli-
sty w Poznaniu – jego wieloletnim 
proboszczem, księdzem Markiem 
Balcerem. Celem ich wspólnej piel-
grzymki do Rzymu, która miała 
miejsce w tym właśnie 2000 jubi-
leuszowym roku, było poświęcenie 

kamienia węgielnego pod budowę 
kościoła.

Wkrótce potem PBG nawiąza-
ło współpracę z Towarzystwem 
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, 
z siedzibą w Warszawie. Wspólnie 
z Towarzystwem, PBG i jej pracow-
nicy mieli możliwość uczestnictwa 
w szeregu różnorodnych działań, 
nie tylko aktywnie wspierając, ale 

i w znaczący sposób przyczyniając 
się do ich skutecznej realizacji. Po-
cząwszy od 2001 roku wiele było 
takich przedsięwzięć. Były to dzieła 
o charakterze kulturalnym, religij-
nym, naukowym, charytatywnym, 
na rzecz Fundacji Jana Pawła II i za-
wsze w hołdzie Papieżowi. W XXV 
rocznicę Pontyfikatu zostaliśmy za-
proszeni na Nadzwyczajny Koncert 

Wizerunek Papieża autorstwa pani Iwony Bis wystawiony w budynku A naszej firmy / fot. Piotr Mierzwa
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Oratoryjny w Warszawie. W pro-
gramie koncertu czytano fragmen-
ty Tryptyku Rzymskiego Papieża, 
a Mszę Koronacyjną W. A. Mozarta 
wykonywała Orkiestra Symfoniczna 
i Chór Filharmonii Narodowej.

Wyjątkowe pielgrzymki do 
Watykanu, a było ich kilka lub 
nawet kilkanaście, połączone 
z audiencją u Papieża w grupie 
pracowników i ich rodzin tworzą 
dziś z pewnością piękną i często 
wspominaną historię. Jedna z pierw-
szych odbyła się w 2001 roku – gru-
pa osób z naszej firmy wzięła udział 
w uroczystej mszy św. w podzie-
miach Kaplicy Sykstyńskiej, potem 
w audiencji u Papieża oraz w kon-
cercie ofiarowanym Ojcu Świętemu 
w ramach obchodów 100-lecia Fil-
harmonii Narodowej. Głównym or-
ganizatorem było Towarzystwo Przy-
jaciół Fundacji Jana Pawła II. Koncert 
odbywał się w Auli Pawła VI w Wa-
tykanie. Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy być jednym z fundatorów tego 
wyjątkowego wydarzenia, podczas 
którego Chór i Orkiestra Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją Kazimierza 
Korda wykonały najnowsze dzieło 
Wojciecha Kilara ”Missa pro Pace”.

W roku 2001 ofiarowaliśmy Ojcu 
Świętemu prestiżową nagrodę fir-
mową Medal Zasłużony dla Firmy 
Technologie Gazowe Piecobiogaz 
oraz Odznakę wraz z Legitymacją 
z numerem 11. Może to liczba nie-
przypadkowa – po prostu Pierwszy 
wśród Pierwszych. Był to dla nas 
wyjątkowy zaszczyt, że mogliśmy 
w ten sposób uhonorować Osobę 
Ojca Świętego za jego udział w na-
szym firmowym życiu poprzez pa-
mięć o nas i modlitwę.

Jan Paweł II, Benedykt XVI, 
Franciszek

Mieliśmy zawsze wielkie oparcie 
w Stolicy Apostolskiej i cieszyliśmy 

się, że nasze życzenia wysyłane 
z okazji Nowego Roku, Świąt Boże-
go Narodzenia i Wielkiej Nocy czy 
też rocznicy urodzin, lub rocznicy 
pontyfikatu docierają do Papie-
ży i nie pozostają bez odpowiedzi. 
Obok życzeń czy gratulacji dociera-
ły też do nich nasze gazetki, drobne 
upominki jak np. zegar z naszym 
logo. Podziękowania i nadsyłane 
z Watykanu życzenia dodawały nam 
otuchy, poczucia bezpieczeństwa 
a świadomość, że nasze skromne 
prośby o pamięć w modlitwie po-
lecają Bogu najwięksi hierarchowie 
Kościoła upewniała nas w naszych 
ważnych decyzjach.

Za pontyfikatu Jana Pawła II od-
powiedzi z Sekretariatu Stanu Waty-
kanu uzupełnione były zawsze pięk-
nym obrazkiem ze Świętą Rodziną 
i własnoręcznie napisanymi życze-
niami. Podobny zwyczaj kontynu-
owali Benedykt XVI i od niedawna 
Papież Franciszek.

Wizerunek Jana Pawła II w naszej 
firmie towarzyszy nam niemalże od 
początku istnienia firmy. Namalo-
wany w 1998 roku przez Iwonę Bis, 
piękny portret Karola Wojtyły do 
dziś pozostaje w firmie, szczególnie 
eksponowany podczas naszych spo-
tkań firmowych związanych z Janem 
Pawłem II. W roku Jubileuszu 10-le-
cia spółki PBG zorganizowaliśmy 
wystawę upamiętniająca nasze żywe 
relacje z Papieżem. Spotkaniem 
o nieco innym charakterze była zor-
ganizowana, już po śmierci papieża 

w 2005 roku promocja książki wy-
danej w hołdzie Papieżowi „Wielkie 
Pastwisko” z poezjami Tomasza Glu-
zińskiego, poety związanego z pol-
skimi, ukochanymi przez Karola 
Wojtyłę Tatrami. Były także kolejne 
wystawy z okazji Beatyfikacji Papie-
ża ze wspomnieniami i pamiątkami 
pracowników i z okazji Dni Papie-
skich z najpiękniejszymi, wybrany-
mi przez panią Prezes, fotografiami 
Jana Pawła II. W tym roku w związ-
ku z uroczystością kanonizacji zor-
ganizowaliśmy wernisaż wystawy 
obrazów przedstawiających Papie-
ża zatytułowanej „JP II –Modlitwa 
z paletą”. Pani Iwona Bis w maju 
tego roku namalowała kolejny wi-
zerunek Jana Pawła II. Portret zo-
stał powielony na małych obrazkach 
a na odwrocie umieściliśmy Litanię 
do Jana Pawła II. Zostały one po-
święcone i tym samym możemy się 
nimi dzielić z naszymi rodzinami, 
gośćmi czy klientami.

 W sposób wyjątkowy przeżywa-
liśmy odejście Jana Pawła II. W holu 
naszej Galerii na nowo przypomnie-
liśmy nasze relacje z Papieżem Pola-
kiem na okolicznościowej wystawie, 
modliliśmy się wspólnie, a w przy-
gotowanej na tę okazję Księdze 
Kondolencyjnej mogliśmy wpisywać 
nasze odczucia po stracie Wielkiego 
Papieża i oddać mu hołd.

Pozostajemy w przekonaniu, 
że jest nadal z nami Wielki Święty, 
Jan Paweł II, Papież Polak i możemy 
się do niego codziennie modlić.

Wyjątkowe pielgrzymki do Watykanu, a było ich 
kilka lub nawet kilkanaście, połączone z audien-
cją u Papieża w grupie pracowników i ich rodzin 
tworzą dziś z pewnością piękną i często wspo-
minaną historię. Jedna z pierwszych odbyła się 
w 2001 roku.
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Postanowiłam po-
wspominać z panią 
Renatą te 20 lat. 
Moja rozmówczyni 
podzieliła się ze mną 

oraz z czytelnikami Ogniwa najbar-
dziej żywymi wspomnieniami, które 
szczególnie zapisały się w jej pamięci 
oraz historii spółki.

Początki

„Miejsce, w którym zaczęłam pra-
cę było wyjątkowe. Siedziba firmy 
mieściła się wówczas przy ulicy 
Truskawieckiej w Poznaniu. Można 
powiedzieć, że był to mały domek, 
a mój pokój do pracy mieścił się na 

niewielkim stryszku, na który trzeba 
było się wspiąć po schodkach. W po-
równaniu z obecną siedzibą firmy to 
dość duży kontrast.”

Pierwsze faktury pani Renata 
wystawiała w programie Lotus Ami-
Pro, a nawet w pewnym momencie 
na specjalnej maszynie do pisania 
z użyciem kalki do kopiowania. Pa-
miętacie te czasy?

Imieniny

Potem była „Kolejowa” i niezwykle 
miły zwyczaj, jakim było urządza-
nie wspólnych imienin. „Po pra-
cy robiliśmy imprezkę, na którą 
zapraszani byli wszyscy pracow-

nicy a było nas wówczas około 
10 –  15  osób”. Ten miły imienino-
wy akcent ma miejsce także dziś. 
Każdego dnia w bvortalu ukazuje 
się informacja o solenizantach. 
Najbliżsi współpracownicy spieszą 
wówczas z życzeniami. „Oczywiście 
nie mogłoby się obyć bez wspólne-
go świętowania imienin pani Prezes 
Małgosi oraz Prezesa Jerzego. Ten 
zwyczaj praktykujemy do dziś dnia. 
Jest tak samo serdecznie jak kiedyś, 
oczywiście jest nas więcej i dzięki 

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń pbg s.a.,   
koorydnator projektów statutowych fundacji pbg 

P

Dnia 22. stycznia 1994 roku Spółka Cywilna 
Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy wystawiła pierwszą 
fakturę. Dla Pani Renaty Jarząbek było to drugie 
miejsce pracy i zupełnie nie przewidywała, 
że rozpocznie tu współpracę na najbliższych 20 lat! 
1 lipca 2014 roku obchodziła 20-lecie pracy i tym 
samym otworzyła grono pracowników o najdłuższym 
stażu pracy w PBG.

20 lat 
Z PBG  
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temu solenizanci otrzymują jeszcze 
więcej życzeń”.

Integracja

Pani Renata szczególnie wspomina 
integracyjne wyjazdy firmowe. Jed-
nym z pierwszych zagranicznych 
była firmowa wycieczka do Egiptu, 
na którą pracownicy mogli zabrać 
także najbliższych.

„Bardzo miło wspominam ten wy-
jazd z mężem do dziś. Pani Małgosia 
była wówczas takim naszym „prze-

„Miejsce, w którym zaczęłam pracę było wyjątko-
we. Siedziba firmy mieściła się wówczas przy ulicy 
Truskawieckiej w Poznaniu. Można powiedzieć, że był 
to mały domek, a mój pokój do pracy mieścił się na 
niewielkim stryszku, na który trzeba było się wspiąć 
po schodkach”  .

wodnikiem duchowym”. Było bardzo 
wesoło. W basenie urządzaliśmy 
różne konkursy, głównie z udziałem 

naszych kolegów z działu nurków 
(pracują do dziś i odpowiadają za 
kontrole gazociągów w ciekach wod-

Pani Renata Jarząbek, siedziba Piecobiogaz, ul. Kolejowa 1997 rok / fot. archiwum PBG 
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nych i rzekach). Mieli wówczas pole 
do popisu. Ponadto dzięki ich obec-
ności i zaangażowaniu mogliśmy 
we własnym zakresie organizować 
wspólne wypady w morze, by podzi-
wiać piękną rafę koralową, nurkować 
bądź snurkować”.

Wazelina

Zwyczaj, którego tradycja sięga jesz-
cze wydarzeń na „Kolejowej” doty-
czył wyboru wazeliniarza roku. „Wy-
wodzi się stąd, że dwóch (nawiasem 
mówiąc bardzo miłych i kultural-
nych) panów, każdego dnia prawiło 
pani Prezes komplementy. Dbali oni 
o to, by ponieść pani Prezes teczkę, 
przynieść dobrą kawę a przy tej 
okazji oczywiście obsypać jeszcze 
miłymi słowami. Pani Prezes posta-
nowiła obrócić całą sytuację w żart 
i tak powstało powiedzenie „dzień 
bez wazeliny dzień stracony”. Każdy, 
kto znał kontekst tego powiedzenia 
wiedział, że poza dobrym słowem li-
czy się jeszcze dobrze wykonana ro-
bota. I tak pewnego dnia przy okazji 
firmowych spotkań rozpoczęły się 
wybory wśród pracowników na wa-
zeliniarza roku wśród pracowników”. 
Ten zasłużony tytuł przypisywano 
skutecznym pracownikom, którzy 
potrafili swoje codzienne obowiązki 
wykonywać z uśmiechem na ustach, 

wykazując się przy tym kulturą oso-
bistą i miłym słowem.

Spotkania Noworoczne

Jedną z tradycji firmowych spotkań 
były Spotkania Noworoczne. Co 
ciekawe, były one organizowane 
w marcu lub nawet w maju. Ich in-
tencją było, poza wspólnym spotka-
niem i integracją, przekazanie z ust 
prezesa planów na kolejny wspólny 
rok pracy oraz podziękowanie sobie 
za miniony. Ich tradycję pani Re-
nata także bardzo miło wspomina. 
Do dziś podtrzymujemy tak ważny 
aspekt spotkań, jakim było i jest 
komunikowanie pracownikom stra-

tegii na najbliższe miesiące a nawet 
lata.

Zasłużony dla PBG

Największym wyróżnieniem dla pra-
cowników jest w PBG tytuł „Zasłużo-
ny dla PBG”. Tym tytułem może się 
pochwalic w sumie 25 osób. Wśród 
nich jest także moja rozmówczyni – 
w piątym roku pracy otrzymała legi-
tymację zasłużonego. Jest niezwykle 
dumna z tego odznaczenia. Po raz 
pierwszy tytuł był wręczany pod-
czas drugiej Barbórki organizowa-
nej w klubie „Angello”, w którym to 
bawiliśmy się także ostatnim razem.

Praktyki

Rokrocznie w PBG były i są organizo-
wane praktyki dla młodzieży szkolnej 
i studentów. Z tej możliwości korzy-
stały także córki Pani Renaty. Letnie 
praktyki były dla nich doskonałą 
okazją, by nabyć pierwsze zawodowe 
doświadczenia, nauczyć się nowych 
rzeczy oraz współpracy w zespole, 
a po drugie zarobić pierwsze pieniądze.

Rodzinnie

Gdy Pani Renata zaczynała pracę 
w PBG, jej córki miały po kilka lat. 
Teraz obie skończyły już studia i pra-

Zwyczaj, którego tradycja sięga jeszcze wydarzeń na 
„Kolejowej” dotyczył wyboru wazeliniarza roku. „Wywo-
dzi się stąd, że dwóch (nawiasem mówiąc bardzo miłych 
i kulturalnych) panów, każdego dnia prawiło pani Pre-
zes komplementy. Dbali oni o to, by ponieść pani Prezes 
teczkę, przynieść dobrą kawę a przy tej okazji oczywiście 
obsypać jeszcze miłymi słowami. Pani Prezes postanowi-
ła obrócić całą sytuację w żart i tak powstało powiedze-
nie „dzień bez wazeliny dzień stracony”.

Pobyt w Szczawnicy, wrzesień 2013 r. / archiwum rodzinne 
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cują w wymarzonych zawodach. Ro-
dzinny charakter PBG stwarzał wiele 
okazji do wspólnych spotkań i zaba-
wy w gronie najbliższych. „Bardzo 
mile wspominamy z rodziną Pikniki 

„Babie Lato” organizowane jesienią 
oraz kręgle w maju inicjowane przez 
śp. pana Henryk Jopka. Te spotkania 
był jedyne w swoim rodzaju.”

Zamiast podsumowania – zmiany, 
zmiany, zmiany

„Kto się nie rozwija, ten stoi w miej-
scu” często cytuje jeden z naszych 
prezesów. I rzeczywiście ma rację. 
Gdyby nie dążenie do sukcesu, się-
ganie po najwyższe wyróżnienia, 

skomplikowane technologie oraz 
inwestycje istotne dla Polski, nie 
świętowalibyśmy dzisiaj okrągłych 
urodzin. Wartości naszej organiza-
cji: jakość, skuteczność, nowocze-
sność nie straciły na aktualności 
przez 20 lat. Pomimo trudnej obec-
nie sytaucji spółki jesteśmy i dzia-
łamy. Zachowliśmy miejsca pracy, 
odnaleźliśmy się w trudnej rynkowo 
sytucji, poradziliśmy z ciężarem od-
powiedzialności, nowymi zadania-
mi, z jakimi przyszło nam się zmie-
rzyć. Bez wspólnie wypracowanego 
przez lata porozumienia, życzliwo-
ści, lojalności, także wobec naszych 
wartości, nie byłoby to możliwe.

Moja rozmówczyni, najstarsza 
stażem w PBG, podpisuje się pod 
tymi słowami. Możemy z uśmie-
chem na ustach wspomniać progra-
my księgowe, które 15 lat temu były 
powodem do dumy – Boss, Compro, 
Cab czy Interlan. Wraz z rozwojem 
firmy rozwijaliśmy swoją wiedzę 
i kompetencje – My pracownicy. 
Dostosowanie do „wyprzedzających 
nas” nie raz zmian wymagało po-
kory i samozaparcia, ale było warto. 
Myślę, że każdy, kto dołożył swoją 
cegiełkę do tego, byśmy mogli dzi-
siaj wspólnie świętować nie zaprze-
czy, że się opłacało.
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Nasze jubileusze: 
5, 10, 15 i 18 lecia 
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Jest przyznawany co 
pięć lat przy okazji 
firmowych jubileuszy. 
15 lat temu, podczas 
Jubileuszu 5-lecia PBG, 

obchodzonego w nowoczesnej jak na 
tamte czasy hali technologicznej, wy-
różniono pierwszych Zasłużonych dla 
Piecobiogazu, później Technologie 
Gazowe Piecobiogaz, dziś PBG S. A.

Osoby, którym przyznano ten 
zaszczytny tytuł otrzymały medal 
o wadze 56 gram, wykonany ze sre-
bra próby 925, wielkości 60x48mm, 
autorstwa plastyka Marka Wilczyń-
skiego, legitymację i wyróżniający 
się wśród wszystkich pins.

Zaprojektowany 15 lat temu 
medal przedstawia wizerunek 
przenikających się mediów w ga-
zociągach, rurociągach i światło-
wodach oplatających kulę ziemską.

Jego symbolika wyprzedziła 
nasze ówczesne możliwości, a dziś 
jest dla nas aktualna.

Podczas kolejnych jubileuszy  10 
i 15-lecia wśród pracowników wy-
brani zostali godni tytułu „Zasłu-
żony dla PBG” i to oni podczas uro-
czystej gali odebrali przyznane im 

tekst:
REDAKCJA

„Zasłużony dla PBG” jest wyjątkowym odznaczeniem, które przypada 
w udziale tylko nielicznym. Wyróżnia ono grono osób, które 
w strategicznych momentach dla firmy, dla realizacji kontraktów czy 
dla wsparcia dokonały czegoś szczególnie spektakularnego, wykazały 
się odwagą i rozwagą, talentem, czymś, co spowodowało, że udało się 
przeskoczyć o krok, dwa a nawet zrobić krok milowy w historii naszej spółki.

GODNI 
KRUSZCU 

J atrybuty a przede wszystkim grom-
kie brawa w dowód uznania w oczach 
wszystkich współpracowników.

Gratulujemy wszystkim odzna-
czonym oraz każdemu z osobna 
zasług dla firmy i życzymy dalszych 
sukcesów każdego dnia pracy i w ży-
ciu osobistym.
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Od lewej: Jerzy Wiśniewski (jako wręczający), Tomasz Przebieracz, Marek Dzieciuchowicz, Elżbieta Tomaszyk, Rafał Wilczyński,  
Mariusz Łożyński, Małgorzata Wiśniewska (jako wręczająca).

Rząd górny, od lewej:  Krzysztof Grunt, Renata Jarząbek,  Barbara Kończak (odbierająca medal dla śp. Zbigniewa Kończaka), 
Rafał Majtczak (obecnie przejął firmę PUO Sp. z o. o. po zmarłym ojcu), Stefan Nowak, Ryszard Perz, Katarzyna Szostak, 
Tadeusz Swacha (na emeryturze), Roman Szostak i nieobecny na zdjęciu Przemysław Szkudlarczyk. 
Rząd dolny, od lewej: Eugenia Bachorz, Wojciech Byczkowski, śp. Robert Gorynia, Włodzimierz Kocik (obecnie prezes za-
rządu TESGAS S.A.), Jacek Koszuta (obecnie pracownik w PSG w Poznaniu), Włodzimierz Lonc, Cezary Pokrzywniak (obecnie 
prowadzi własną firmę – Dimark Oil&Gas Sp. z o. o.), Tomasz Tomczak (obecnie wiceprezes zarządu RAFAKO S. A.), Andrzej 
Wilczyński (kancelaria prawna od 1995 roku).

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla PBG” podczas gali 10-lecia / fot. Piotr Mierzwa

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla PBG” podczas gali 15-lecia / fot. Piotr Mierzwa
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Pan Łukasz Krzy-
żaniak, brygadzista 
działu Laboratorium 
Badań Nieniszczą-
cych, wypowiada się 

o Nim w następujący sposób; „Jest 
osobą niezwykle przyjaźnie nasta-
wioną do innych kolegów z pracy, 
bardzo życzliwą. Podczas delegacji 
zawsze mogę na niego liczyć. Posia-
da także niezwykły talent kulinarny. 
Może Państwo tego nie wiecie, ale 
wyobraźcie sobie, że przynosi do 
pracy i raczy nas własnoręcznie przy-
rządzonymi potrawami. Od bigosu 
poczynając, przez sałatki i przeróż-
ne zupy a na pysznych wypiekach 

kończąc! Dzieli się nie tylko wiedzą 
i doświadczeniem, ale niezwykłym 
talentem i pasją kulinarną! Wspólne 
posiłki i luźne rozmowy w „pysznych” 
okolicznościach na pewno integrują. 
Śmiało mogę powiedzieć, że to jest 
najlepszy kierownik, jakiego miałem”.

Może ktoś już domyśla się o kim 
jest mowa?

Emilia Ciepłuch: Panie Włodku, od 
kiedy jest pan z PBG?

Włodziemierz Tujdowski: Pracu-
ję w PBG od 1 stycznia1998 roku. 
Wcześniej współpracowałem z tą 
firmą będąc pracownikiem Gazowni.

E.C.: Pełni  Pan  funkcję  kierownika 
Laboratorium Badań Nieniszczących 
w  spółce  PBG Oil  and  Gas,  proszę 
przybliżyć  laikom  takim  jak  ja,  na 
czym polega Pana praca?

W.T.: Przez cały czas pracuję w PBG 
na stanowisku kierownika Laborato-
rium Badań Nieniszczących. W tere-
nie podczas realizacji robót pracuję 
tak jak inni pracownicy, czyli wy-
konuję badania: wizualne, penetra-
cyjne i radiologiczne. Mają one na 
celu wykrycie wad w złączach spa-
wanych takich jak: pęcherze, żużle, 
pęknięcia, braki przetopów i wiele 
innych dyskwalifikujących spoinę. 

tekst:
EMILIA CIEPŁUCH redaktor, pracownik sekcji recepcyjnej, pbg s.a.

Nie było łatwo znaleźć i wybrać tego jednego jedynego pracownika, 
z którym krótką rozmowę zamieścilibyśmy w naszym Jubileuszowym 
Ogniwie, choćby dlatego, że jest mnóstwo tych, którzy przyczyniają się 
swoim zaangażowaniem, wysiłkiem, uporem i sumiennością do sukcesów 
firmy. Spośród wielu znalazł się jednak ten szczególny, któremu nie tylko 
przez wzgląd na to jak wykonuje swoją pracę należy się chwila uwagi 
w opinii jego najbliższych współpracowników.

P

Najlepszy 
kierownik,
jakiego miałem

Emilia Ciepłuch
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W przypadku wykrycia wad niedo-
puszczalnych w złączach spawanych, 
spoina lub jej część zostaje wycięta 
i na nowo pospawana. Badanie prze-
prowadzane jest ponownie i wtedy 
następuje wypisanie protokołu po-
zytywnego, bez niego nie jest bo-
wiem możliwe dokonanie odbioru 
i rozruchu instalacji. Protokół zosta-
je podpisany przez osobę posiadają-
cą uprawnienia a ja jako kierownik 
akceptuję go. Posiadam świadectwo 
uznania w metodach UDT-CLDT (nr 
rejestru LB-013/19) do akceptacji 
badań w zakresie VT, PT, MT, RT, UT. 
W warunkach narażonych na pro-
mieniowanie pracuję ponad 40 lat.

E.C.: Co z Pana perspektywy na prze-
strzeni tylu lat miało największe zna-
czenie dla spółki?

W.T.: W mojej opinii były to najwięk-
sze kontrakty, w których braliśmy rów-
nież udział i jesteśmy z tego dumni.

E.C.: Firma PBG to także spółka na-
zywana  rodzinną.  Jakie  szczególne 

wydarzenia z tym powiązane najmilej 
Pan wspomina?

W.T.: Najmilej wspominam organi-
zowane przez firmę imprezy inte-
gracyjne PiecoBioKulanie, Pikniki 
i inne imprezy rodzinne.

E.C.: Był Pan nominowany przez swoich 
kolegów z pracy do Oscara PBG. Czym 
dla Pana była ta nominacja?

W.T.: Do Oskara* byłem nomino-
wany pięciokrotnie, do tej nagrody 
byłem zgłaszany przez swoich pra-
cowników. Jest to niezwykle miłe. 
Nominacje są wyrazem uznania dla 
mnie i moich współpracowników za 
dobrze wykonaną pracę.

E.C.: Statuetki Oskara nie udało się 
otrzymać, domyślam się, że była  jak 
zwykle duża konkurencja. Ja gratuluję 
Panu  natomiast  najwyższego wyróż-
nienia, uznania wśród współpracow-
ników.

W.T.: Dziękuję bardzo.

E.C.: Z okazji  okrągłego  Jubileuszu 
czego chciałby Pan życzyć pracowni-
kom i szefostwu na kolejne lata?

W.T.: Pracownikom firmy życzę do-
brej współpracy z szefostwem i współ-
pracownikami, braku niepowodzeń 
a samych sukcesów i rozkwitu naszej 
firmy. Szefostwu natomiast życzę 
podpisania samych dużych kontrak-
tów jak i dużo zdrowia na lata kolejne.

Po rozmowie z Panem Włodkiem 
Tujdowskim odniosłam wrażenie, 
że rzeczywiście jest to człowiek skrom-
ny, serdeczny a zarazem rzeczowy 
i solidny. Nasza rozmowa zakończyła 
się moim gorącym życzeniem dalszej 
satysfakcji z pracy i tego, by wkładał 
On w nią tyle serca, ile dotychczas, no 
i również tego, aby 6 nominacja oka-
zała się trafiona!

* dawna nazwa na obecnie przyznawa-
ną statuetkę As PBG.  As PBG to pro-
fesjonalista, skuteczny w działaniu, 
kreatywny, kompetentny i zaangażo-
wany oraz życzliwy innym pracownik.

Włodzimierz Tujdowski / fot. Piotr Mierzwa
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Andrzej Bilewicz 
twierdzi, ze różnica 
pokoleń w firmie 
znajduje swój ob-
raz miedzy innymi 

w sposobie wypowiadania nazwy 
spółki. Starsi mówią „Pebege”, 
młodsi – „Pebegie” i w gruncie rze-
czy z metryką ma to niewiele wspól-
nego.

W dniu Naszego Jubileuszu po-
stanowiliśmy profesjonalnie zmie-
rzyć się z postawionym powyżej 
pytaniem.

Oto kilka słów wyjaśnienia: W ję-
zyku polskim mamy dwa typy głosek 
tylnojęzykowych: twarde i miękkie 
(głoski tylnojęzykowe to takie, któ-
rych artykulacja polega na zbliżeniu 
tylnej części języka do podniebienia 
miękkiego). Istnieją zatem twarde 
i miękkie „k”, „g” i „ch”. Twarde 
głoski tylnojęzykowe funkcjonują 
w języku jeszcze od czasów praindo-
europejskich*, miękkie – pojawiły 
się w polszczyźnie w związku z tzw. 
IV polską palatalizacją**, która miała 
miejsce na przełomie XV i XVI wieku. 

W związku z tym w języku ogólno-
polskim głoski miękkie wymawiamy 
w wyrazach rodzimych lub dawno 
zapożyczonych (np. kiedy, cukier, 
drugi, giętki) a głoski twarde – w wy-
razach pochodzenia obcego, głów-
nie w nowszych zapożyczeniach (np. 
generał, kelner, geograf). Tzw. twarde 

„ge” w języku polskim długo utrzymy-
wało się niejako na zasadzie wyjąt-
ku, gdyż jest generalnie obce polsz-
czyźnie. Polacy byli jednak do tego 
stopnia przyzwyczajeni do zmięk-
czania głosek, że nawet w wyrazach 

Kiedy nasza spółka zbroiła się do zdobycia war-
szawskiej Giełdy Papierów Wartościowych właści-
ciele zdecydowali o konieczności zmiany nazwy 
z Technologie Gazowe Piecobiogaz na krótszą, no-
wocześniejszą i łatwiej zapamiętywalną. Nikt wte-
dy się nie spodziewał, że prosta nazwa PBG stanie 
się źródłem delikatnego niuansu językowego….

tekst:
KAROLINA SZUMIŃSKA koordynator ds. planowania i kontroli, pbg s.a.

A

PBGe
PBGie

To jak to w końcy jest?

czy

Karolina Szumińska
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zapożyczonych słychać było „giene-
rał” zamiast „generał”, „gieometrja”, 

”inteligiencja”, „ewangielja” itd. a ję-
zykoznawcy do dziś nie traktują tego 
jako fonetyczne uchybienie.

Występująca w języku polskim 
miękka głoska „gie” również w lite-
rowaniu wymawiana jest miękko. 
Współczesny język wykazuje tenden-
cję do zanikania miękkości głosek, 
co jest niewątpliwie wynikiem globa-
lizacji językowej, zapożyczeń obcych, 
uwspólnianej dla języków nomen-
klatury biznesowej, ekonomicznej, 

itp. W rezultacie przy wymawianiu 
skrótów w języku polskim stosuje się 
zarówno miękkie g („gie”), np. SGPiS 
(esgiepis), USG (uesgie), EKG (ekagie), 
jak i twarde („ge”), np. PGNIG (pege-
enige), PEGEER (pegeer).

Reasumując należy przyjąć, że za-
równo „gie”, jak i „ge”, są formami 
poprawnymi, zatem każde z firmo-
wych pokoleń nazwę naszej Jubilatki 
wymawia poprawnie, a różnice języ-
kowe i tak w rezultacie nas łączą, bo 
w końcu, czy Pebegie, czy Pebege, 
to i tak jedno PBG…

Projekt znaku graficznego spółki PBG S.A. / fot. Piotr Mierzwa

 *czasy praindoeuropejskie – okres pa-
nowania prawdopodobnego wspólne-
go przodka języków indoeuropejskich 
(w tym słowiańskich), inaczej prajęzyka, 
niezaświadczonego bezpośrednio, ale 
częściowo zrekonstruowanego za pomo-
cą lingwistycznych metod porównaw-
czych. Trudne i wciąż badane są ramy 
tego czasu, ostatnie teorie wskazują na 
IV a nawet V tysiąclecia p.n.e.

**IV polska palatalizacja – proces zmięk-
czania polskich głosek tylnojęzykowych, 
miał miejsce w XV w.n.e.



52 RODZINNIE

IX  2014     biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

czyli niedaleko pada 
jabłko od jabłoni

FIRMA
RODZINNA,

Jaka jest definicja firmy rodzinnej? Czy jest możliwe stworzenie jednej 
i uniwersalnej, która oddawałaby to, co tak naprawdę każdy z nas ująłby w swój 
własny subiektywny sposób?

Joanna Januszewska
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Na łamach tego 
specjalnego wyda-
nia podejmujemy 
ten temat i próbę 
ustalenia definicji 

tego, czym jest firma rodzinna.
Poprosiliśmy naszych pracow-

ników, którzy rzeczywiście mogą 
powiedzieć, że spółka PBG to także 
ich rodzina, z którą tworzą relacje 
zawodowe i na co dzień spotykają 
się w innym niż domowe otoczenie, 
o parę słów komentarza.

Firma to miejsce, w którym spę-
dzamy blisko 70% każdego dnia. Nie 
licząc wakacji to właśnie tu realizu-
jemy swoje życiowe plany i aspiracje. 
Wynagrodzenie za pracę jest mate-
rialnym aspektem, dzięki któremu 
wdrażamy nasze plany w życie. Wia-
domym jest jednak, że nie samym 
chlebem żyje człowiek i często poza 

środkami finansowymi do realizacji 
marzeń potrzebne są także odpo-
wiednie okoliczności, zachęta i mo-
tywacja. Możliwość rozwoju, nauki, 
dzielenia się wiedzą, zajmowanie 
ambitnymi i ciekawymi zadaniami 
to wszystko sprawia, że podejmuje-
my codzienne wyzwania.

Firma rodzinna, jaką 20 lat temu 
założyli właściciele Jerzy i Małgorza-
ta kultywuje kilka ważnych aspektów, 
które moim zdaniem składają się na 
całość tego wszystkiego, co sprawia, 
że możemy nazywać ją „firmą rodzin-
ną”. To wspólna praca w życzliwych 
okolicznościach z ludźmi zawsze 
chętnymi do współpracy i pomocy.

Firma rodzinna to atmosfera 
życzliwa i przyjazna. To nieformalne 
kontakty, które przez lata tworzą się 
między nami pracownikami. To umie-
jętność pracy z ludźmi, z którymi 

jesteśmy powiązani nie tylko zawo-
dowo. Polecając do pracy lub na prak-
tykę w firmie znajomego lub kogoś 
z rodziny sami dajemy świadectwo 
tej osobie. Jest to niewątpliwie duża 
odpowiedzialność. Nie ręczylibyśmy 
z pewnością za osobę, co do której nie 
mielibyśmy pewności, że się wykaże 
i odnajdzie w środowisku pracy.

Firma rodzinna to wspólne pikni-
ki, wspólne wyjazdy, wspólna zaba-
wa, wspólne zaangażowanie.

To także wspólna odpowiedzial-
ność za to, co każdego dnia tworzy-
my. To więcej niż korporacja, z jasno 
ustalonymi zasadami i regułami. To 
chęć pokonywania trudności na 
rzecz wspólnego dobra i satysfakcji. 
To inicjatywa, oddanie i umiejęt-
ność dziękowania sobie nawzajem 
za trud, zaangażowanie i uśmiech 
każdego dnia.

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń pbg s.a., koorydnator projektów statutowych funadcji pbg

N
„Kulanie”, 2008 rok / fot. Piotr Mierzwa
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Praca z Synem w jed-
nym zespole wbrew po-
zorom to trudne zadanie, 
a jeszcze trudniejsze do 
opisania. Z jednej strony 

każdy będący w podobnej sytuacji stoi 
na rozdrożu pomiędzy dwoma skrzyżo-
waniami, na jednym jako ojciec, na dru-
gim jako przełożony bądź starszy, bar-
dziej lub mniej doświadczony, kolega 
współpracownik.

Rozdzielenie spraw prywatnych od 
służbowych wydaje się być z pozoru 
bardzo proste, jest natomiast zupełnie 
inaczej – zawsze pozostanie element 
więzi rodzinnej bądź kwestia zależno-
ści służbowej.

Od rodziny człowiek wymaga więcej 
starając się zatrzeć możliwość pojawie-

nia się opinii pozostałych współpra-
cowników w temacie tzw. forowania. 
Nic bardziej mylnego.

Jednak są również i zalety ścisłej 
współpracy zawodowej z członkiem 
rodziny. Zaufanie do osoby bliskiej, 
pełne zrozumienie i wykonywanie 
powierzonych obowiązków bez ko-
nieczności dodatkowych wyjaśnień, 
sprawdzeń czy wręcz „grymaszeń” jest 
sprawą bezcenną.

Druga strona dostrzega i docenia 
specyfikę prac, ogrom zaangażo-
wania, jakie wkłada człowiek w co-
dzienny, niezauważalny dla innych 
trud podczas dnia pracy. Z pozoru 
proste zadania okazują się trudne, 
wymagające większego poświęcenia 
niż pierwotne założenia a oceniają-

cy staje się ocenianym. Słowa „ale 
masz fajną pracę i co ty tam robisz” 
stają się nieaktualne i zmieniają się 
w wypowiedź „wolałbym czasami 
pracę o mniejszej odpowiedzialno-
ści, bez stresu jaki wywołuje błędnie 
podjęta decyzja czy nieprawidłowe 
zestawienie”.

Satysfakcja z pracy razem czy 
w gronie zespołu jest tym większa, 
im w miarę czasu rośnie wzajemne 
zrozumienie i docenienie trudu obu 
stron, zaangażowania w codzienne 
zadania wbrew zasadzie „punkt wi-
dzenia zależy od punktu siedzenia”. 
Jednym słowem w ramach podsumo-
wania, jest to ciekawe doświadcze-
nie dla każdej ze stron.

O plusach i minusach wspólnej pracy z synem, który odbywa obecnie praktyki 
w PBG S. A. na praktykach opowiada Andrzej Kwaśniewski. Pan Andrzej nie tylko 
dogląda teraz efektów pracy swego potomka, ale sam również miał wielokrotną 
przyjemność współpracować ze swoim teściem Panem Ryszardem Lewickim.

tekst:
ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI dyrektor ds. serwisu, pbg s.a. 

P

Filip i Andrzej Kwaśniewscy / fot. archiwum rodzinne
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Dawno, dawno temu… za górami, za lasami…

To chyba nie ta baj-
ka. A tak naprawdę 
w roku 1997 na ulicy 
Kolejowej, w firmie 
Piecobiogaz, jako ro-

dzinny prekursor tego tematu, pracę 
rozpoczęła Wiesia. Zapuszczając ko-
rzenie w firmie, tworząc i wrastając 
w jej tradycje, podążając za hasłem 

„firma rodzinna”, w chwilach szeroko 
rozumianego rozrostu firmy, z peł-
nym przekonaniem poleciła przeło-
żonym swego męża. I tak w firmie 
swe zatrudnienie znalazł Zdzisiu.

Wieloletnia małżeńska współpra-
ca z płaszczyzny prywatnej rozkrze-
wiła się na sferę zawodową. Z kolei 
zawiązane w firmie wspólne przy-
jaźnie, ze sfery zawodowej przenio-
sły się i utrwaliły w sferze prywatnej. 
I tak, zacieranie się granic pomiędzy 
tymi płaszczyznami sprawiło, że pra-
ca stała się drugim domem. Dom 
z kolei, będący miejscem spotkań 
z przyjaciółmi, za sprawą wielogo-
dzinnych rozmów, również o tematy-
ce zawodowej, stawał się drugą firmą.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni 
i los dzieci Wiesi i Zdzisia Chwił-
kowskich był niejako przesądzony. 
Wspólne pikniki, kręgle, wyjazdy 
integracyjne, spotkania w gronie 
pracowników PBG, ich rodzin i przy-
jaciół, nie pozwalał myśleć w sposób 
inny niż ten, że wszyscy jesteśmy 
jedną wielką rodziną. Przekonanie 
o wyjątkowości i codziennej obec-
ności PBG w naszym życiu utwier-
dzały firmowe gadżety. Poranna 
toaleta w towarzystwie ręcznika 
z logo PBG, śniadanie na talerzu 
z logo PBG, popite herbatą w kubku 
z logo PBG. Śniadanie wystawione 
na obrusie z logo PBG. Wymarsz 

do szkoły z plecakiem oznaczonym 
PBG, pierwsze zapisane w szkole 
literki długopisem z logo PBG. Kolę-
dy przy choince, na której nie mogło 
zabraknąć bombki z logo PBG. A na 
jesienną pluchę, zawsze gotowy pa-
rasol z logo PBG.

Wzrastając w klimacie, gdzie PBG 
jest miejscem pracy rodziców, spo-
tkań z przyjaciółmi, organizatorem 
rozrywek, firmą pozwalającą zdobyć 
pierwsze praktyki zawodowe, natu-
ralną koleją rzeczy jest narastające 
pragnienie dołączenia do zespołu 
pełnoprawnych zatrudnionych. I tak 
się stało.

Zatrudnienie w firmie znaleźli To-
mek, a chwilę później Marta. Mimo 
nowych sytuacji, miejsce do którego 

trafili nie było obce. Szybko okazało 
się nadzwyczaj przyjazne, a tradycje 
i zwyczaje w firmie nadzwyczaj zna-
jome i naturalne. Wsparcie, jakim 
były znajome twarze, szczególnie 
rodziców i rodzeństwa stały się nie-
ocenionym wiatrem w plecy, który 
pozwolił rozwinąć skrzydła.

Praca z rodziną w jednej firmie 
to poczucie wspólnej odpowie-
dzialności za nią, wzajemne po-
czucie odpowiedzialności za siebie 
i wzajemne wsparcie. To ułatwienie 
i umilenie sytuacji prozaicznych, jak 
codzienny dojazd do pracy i wspólne 
obiady w firmowych restauracjach. 
Wspólna praca to także większe po-
czucie obowiązku i motywacja, aby 
nie zawieść siebie, firmy i rodziny.

tekst:
MARTA CHWIŁKOWSKA specjalista ds. administracyjnych, pbg s.a.

T
Katarzyna Szostak i Wiesława Chwiłkowska – siedziba Piecobiogaz – podczas pracy – 1998 r.

Sieraków, kręgielnia, 1998 rok –Tomasz, Marta i Wiesława Chwiłkowscy / fot.  Zdzisław Chwiłkowski

Marta Chwiałkowska
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Pewnego dnia pojawiła 
się w firmie informacja 
że, jest potrzebna oso-
ba do Biura Zarządu. 
Nie miałam wątpliwo-

ści kogo wytypować z rodziny. Moja 
siostra jest osobą, której wszędzie 
pełno, wchodzi przez okna i wszyst-
ko załatwi. Przysłowiowa ”baba”. Już 
kilka lat pracuje w tym dziale a więc 
moje wewnętrzne przeczucie było 
trafione.

Przyjmowanie osoby poleconej 
przez rodzinę wpisuje się w szerszy, 
rozpowszechniony na świecie trend. 
Dodatkowa korzyść wynika z tego, 
że członkowie rodziny potrafią lepiej 
niż osoby obce określić osobowość 
i umiejętności polecanego kandyda-
ta – lepiej i dłużej go znają. Zatrud-
nianie osób z polecenia, również 

członków rodzin, można spotkać od 
dawna w wielu korporacjach. W USA 
nikogo to już nie dziwi. Tego typu 
polityka obniża znacznie rotację 
pracowników w firmie. Szybkie odej-
ście z pracy lub niewłaściwe do niej 
podejście negatywnie rzutują i na 
poleconego i polecającego. Wbrew 
pozorom ludzie na ogół kilka razy 
się zastanowią, zanim polecą kogoś 
z rodziny do pracy.

Praca w firmie rodzinnej stanowi 
dla nas korzystny układ ze względu 
na zaufanie, jakim się obdarzamy. 
Uważam, że lojalność wobec rodzi-
ny jest silnym mechanizmem zabez-
pieczającym integrację w firmie.

Są też minusy.
Pułapką pracy w rodzinnej firmie 

jest zaburzenie sfery praca-dom, 
gdzie istnieje pokusa, by podczas 

spotkań rodzinnych omawiać spra-
wy służbowe. U nas jest to już nor-
malnością, że podczas weekendo-
wego obiadku u mamy omawiamy 
procesy, schemat organizacyjny 
bądź opis faktury. Nasza mama zna 
już z rozmów pół załogi PBG.

Ryzykiem jest też problem z prze-
kazywaniem informacji zwrotnych. 
W relacjach rodzinnych potrze-
bujemy akceptacji, zrozumienia 
i wsparcia a ja mojej siostrze ser-
wuję szczerą krytykę i ocenę. Mam 
wrażenie, że jestem dla niej surow-
sza i ostrzejsza niż wobec innych 
współpracowników.

Mimo wad zawsze warto praco-
wać rodzinnie. Na koniec można 
sobie zadać retoryczne pytanie: Kto 
Ciebie odwiezie do domu w razie 
bólu głowy? (dowolne wpisać).

Jeśli Kasia to 13,5 lat pracy a Hania to 6,5 wystarczy podstawić do prostego 
układu równań 13,5 + 6,5 i mamy 20 lat minęło!

tekst:
KATARZYNA GAJEWSKA zastępca dyrektora ds. controlingu i analiz, pbg s.a. 

P

Siostry podczas absolutirium Kasi / fot. archiwum prywatne
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Początki mojej pra-
cy w spółce PBG S.A. 
(wtedy Technologie 
Gazowe Piecobiogaz 
Sp. z o.o.) sięgają 

jeszcze czasów gimnazjum, kiedy to 
14 lat temu ojciec, ówczesny dyrek-
tor ds. przygotowania kontraktów, 
uczestnicząc w sobotnich naradach, 
zabierał mnie i mojego brata do 
firmy, aby poprzez pracę kształto-
wać nasz charakter. Podczas, gdy 
on zmagał się z problemami w sali 
konferencyjnej, my mieliśmy pew-
ne zadania do wykonania na terenie 
zakładu, z których rozliczał nas sam 
pan prezes Jerzy Wiśniewski. Sprzą-
tanie hali czy porządkowanie placu 
nie było może wielkim wyzwaniem, 
ale już wtedy mając 13 – 14 lat na-
uczyłem się właściwego podejścia do 
powierzanych zadań i zrozumiałem, 
że każda, nawet najprostsza praca 
fizyczna, wymaga sporego zaanga-
żowania, gdyż nieważne jest, co ro-
bimy, ale czy robimy to dobrze.

Po ukończeniu studiów na wy-
dziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska na Politechnice Poznań-
skiej rozpocząłem swoją „właściwą” 
przygodę w PBG S.A. W pierw-
szej kolejności trafiłem do działu 
przygotowania kontraktów (DPK) 
nadzorowanego przez mojego ojca, 
Mariusza Łożyńskiego, wiceprezesa 
spółki. Bezpośrednio podlegałem 
jednak kierownikowi i dyrektorowi 
działu, zatem nasz kontakt rodzin-
ny w pracy był raczej sporadyczny 
i ograniczony do drobnych czynno-
ści służbowych. Po niespełna dwóch 
miesiącach przeniesiono mnie do 
pracy przy realizacji kontraktu LMG, 
celem odbycia praktyki na budowie. 

Nie trwało to jednak długo, gdyż 
po kolejnych dwóch miesiącach 
rozpoczynała się budowa Terminalu 
Skroplonego Gazu Ziemnego w Świ-
noujściu, gdzie zostałem oddelego-
wany i pracuję już 42 miesiące. Ten 
wyjątkowy i strategiczny dla grupy 
kapitałowej projekt, zresztą jak całe 
wykonawstwo, podlegał do niedaw-
na panu wiceprezesowi Tomaszowi 
Tomczakowi, w związku z czym, mój 
kontakt z ojcem na tle zawodowym 
został zminimalizowany praktycz-
nie do zera. Chociaż nie miałbym 
nic przeciwko bliskiej współpracy 
z ojcem, to bez wątpienia takie roz-
wiązanie jest chyba jednym z najlep-
szych możliwych. Można pracować 
w jednej firmie na różnych, nie-
zależnych od siebie stanowiskach 
i działać w innych obszarach, za-
chowując przy tym zdrowe relacje 
na linii ojciec-syn, a jednocześnie 
nie wzbudzać specjalnie zaintereso-
wania współpracowników rozwojem 
własnej kariery.

Naturalnie piastowanie różnego 
rodzaju stanowisk przez członków 
danej rodziny w jednej firmie zawsze 
może być negatywnie lub pozytyw-
nie postrzegane i na pewno łączy się 
z tym duża odpowiedzialność. Wielu 

powie, że stanowi to swego rodzaju 
wadę, gdyż ludzie będą podwójnie 
analizowali każde działanie, zwłasz-
cza młodego człowieka, i przysło-
wiowo patrzyli na ręce. Osobiście 
jednak nie odczuwam żadnego 
napięcia, bo to rzetelność i przygo-
towanie merytoryczne kreują wize-
runek pracownika niezależnie od 
tego, skąd przyszedł lub przez kogo 
został polecony. Oczywiście warto 
pamiętać, że zachowanie młodszego 
pokolenia zawsze będzie postrzega-
ne przez pryzmat właściwego bądź 
niewłaściwego wychowania, dlate-
go w społeczności, jaką tworzy fir-
ma, trzeba podwójnie ważyć słowa 
i czyny, by ewentualna krytyka nie 
spadała na rodziców. Moim zdaniem, 
trzeba mieć na uwadze jednak i to, 
iż wszyscy mamy słabości i każdy 
musi uczyć się na własnych błędach.

W mojej ocenie, rodzinny cha-
rakter firmy to jak najbardziej po-
zytywne zjawisko, trzeba jednakże 
umieć oddzielić sprawy prywatne 
od służbowych, brać na siebie od-
powiedzialność za własną pracę 
a dobro i sukces przedsiębiorstwa 
stawiać jako główny cel. Jednocze-
śnie korzystanie z doświadczeń na-
szych rodziców i mentorów wydaje 
się być wartością nieprzecenioną. 
Mam wrażenie, że taka właśnie idea 
powinna przyświecać nam młodym, 
rozpoczynającym swoje kariery za-
wodowe w spółce PBG S.A.

Gdy się idzie jedną drogą...

tekst:
TOMASZ ŁOŻYŃSKI specjalista ds. kontroli jakości – inżynier budowy, pbg s.a.

P

Tomasz Łożyński, Terminal LNG, / fot. archiwum autora
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Dzięki zdobywa-
nemu przez 27 lat 
d o ś w i a d c z e n i u 
w PGNiG niejedno-
krotnie przekwali-

fikowywał się, zajmując stanowiska 
od elektromontera pojazdów samo-
chodowych, przez mechanika AKP, 
po montera gazociągów-spawacza, 
zgrzewacza.

Z roku na rok poszerzał swoją wie-
dzę i zdobywał kolejne uprawnienia.

W styczniu 1998 roku Tata stanął 
przed trudnym wyborem między 
firmą, w której przepracował 27 lat, 
a ryzykiem przejścia w nieznane, do 
małej, garażowej spółki: Technolo-
gie Gazowe Piecobiogaz. Stawiając 
na dalszy rozwój, doskonalenie 
swoich umiejętności, przede wszyst-
kim chcąc zapewnić byt rodzinie 

oraz obdarzając zaufaniem Preze-
sa Zarządu Jerzego Wiśniewskiego 
wybrał drugą opcję. Od tego dnia 
życie naszej rodziny uległo diame-
tralnej zmianie. Tata nie wracał do 
domu codziennie o godz. 15:00 jak 
to wcześniej było w zwyczaju, i nie 
mógł zabrać mnie i brata podczas 
wakacji nad jezioro, gdyż całymi 
tygodniami był w delegacji, widy-
waliśmy Go tylko weekendami. Na 
szczęście potrafił zawsze nadrobić 
stracony czas spędzając go z nami 
na rodzinnych spacerach, wyciecz-
kach, grach i zabawach. Doskonale 
pamiętam firmowe pikniki rodzinne 
w kameralnym gronie, wyjazdy do 
Sierakowa czy Wielunia.

Z pomocą Taty swoje pierwsze 
praktyki zawodowe mogłam od-
być w spółce Technologie Gazowe 

Piecobiogaz, dzięki którym jestem 
związana z firmą do dziś.

Tata współpracując m.in. z śp. 
Zbigniewem Kończakiem oraz śp. 
Robertem Gorynią, miał okazje 
realizować takie przedsięwzięcia 
PBG S.A. jak: Modernizacja Węzła 
Przesyłu Gazu w Krobii, Odazotow-
nia Gazu – Odolanów, Odazotow-
nia Gazu – Grodzisk Wielkopolski, 
Tłocznia Gazu – Goleniów, Pod-

tekst:
JOANNA GOŚCIŃSKA specjalista ds. kadr, pbg s.a.

D

Wieloletni pracownik Grupy PBG, Julian 
Grześkowiak swoją karierę zawodową rozpoczął 
jako uczeń w Wielkopolskich Zakładach 
Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu. Absolwent 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którą ukończył 
w 1973 roku w zawodzie: elektromechanik 
pojazdów samochodowych.

oczami córki
„Zasłużony”
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ziemny Magazyn Gazu – Wierzcho-
wice.

Tata zawsze jest dla mnie ogrom-
nym wsparciem. Nie ma w życiu 
sytuacji, w której nie mogłabym 
zwrócić się do Niego o pomoc i do-
brą radę. Jako nastolatka wiele Jego 
decyzji nie akceptowałam, przy-
kładowo pomocy w wyborze szkoły 
ponadpodstawowej czy notorycz-
nego powtarzania: „dziecko pamię-

taj, ucz się języka obcego”. Wszystko 
to traktowałam jako ingerowanie 
w moje życie. Dziś już wiem, że Tata 
miał rację i dziękuję Mu za każdą 
pomoc. Dzięki Niemu nauczyłam 

się wytrwałości w dążeniu do celu, 
a Jego słynne twierdzenie „pamiętaj, 
nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia” 
traktuję jako życiowe motto, które 
nie raz pomogło mi w życiu.

Dzięki Niemu nauczyłam się wytrwałości w dążeniu do 
celu, a Jego słynne twierdzenie „pamiętaj, nie ma w ży-
ciu sytuacji bez wyjścia” traktuję jako życiowe motto

Joanna Gościńska z Ojcem podczas tego najważniejszego dnia w życiu / fot. archiwum rodzinne

Joanna Gościńska



Dorota Kirchner, specjalista ds. ad-
ministracyjnej obsługi biura, PBG S.A. 
oraz Łukasz Surmacewicz, kierownik 
robót konstrukcyjno-budowlanych, 
PBG S. A.

Historia tego związku rozpoczęła 
się w murach firmy PBG S.A. w paź-
dzierniku 2010 r.

Niczego nieświadomy Łukasz po-
znał Dorotę podczas pierwszego dnia 
jej pracy i jedną z jego pierwszych 
myśli było: „ale gaduła”. Dzielili je-
den pokój, co było doskonałą okazją 
do lepszego poznania się.

Niestety obowiązki służbowe 
spowodowały, że Dorota po kilku 
tygodniach znajomości wyjechała 
w delegację służbową do San Dona-
to Milanese. Los sprawił, iż po paru 

miesiącach w taką samą podróż wy-
ruszył Łukasz.

Początkowo byli parą dobrych 
znajomych z pracy lubiącą spędzać 
wspólnie wieczory oraz planować 
weekendowe wycieczki po okolicach 
Mediolanu. Jednym z naszych najlep-
szych wspomnień z tego okresu jest 
wspólna podroż do niezwykle urokli-
wej oraz romantycznej Wenecji.

Wiosną 2011 roku nadeszła pora 
mobilizacji pracowników na kontr-
akcie w Świnoujściu. Łukasz opuścił 
Mediolan w marcu natomiast Dorota 
dołączyła do niego pod koniec maja 
i tu zaczęła się tak naprawdę histo-
ria naszego wspólnego życia. Pomi-
mo ciężkiej pracy znaleźliśmy czas 
na wspólne spacery oraz wycieczki 

rowerowe w okolicach Świnoujścia. 
Okazało się, że nie tylko czas relak-
su, podróży oraz przyjemnych chwil 
liczy się w życiu, dla Nas wspólne 
zadania i wszystko, co z tym związa-
ne udowodniły, iż potrafimy wspól-
nie przezwyciężyć nawet najgorsze 
chwile oraz stresy związane z pracą 
w delegacji w obcym miejscu. Wspie-
raliśmy się nawzajem i staraliśmy 
czerpać z tego to, co najlepsze.

Wszystkie te cudowne chwile oraz 
wspomnienia pozwoliły nam na pod-
jęcie decyzji o wspólnym życiu i tak 
oto 26.07.2014 powiedzieliśmy sobie 
TAK.

Pozdrawiamy serdecznie
Dorota i Łukasz Surmacewicz

Dorota i Łukasz
SURMACEWICZ

Czyli o tym, że nasza firma to również miejsce, 
gdzie można znaleźć miłość i to na całe życie.
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Justyna Kulczycka, specjalista ds. 
planowania i kontroli, PBG S.A. oraz 
Krzysztof Jacek, pracownik w dziale 
komunikacji korporacyjnej, PBG S. A.

Jej drugi rok pracy w kadrach, 
a Jego początki w dziale graficznym. 
Praca w dziale rekrutacji okazała się 
strzałem w dziesiątkę. To właśnie 
tam spotkali się po raz pierwszy. Co 
tu dużo pisać… Ona od razu wszystkie 
najważniejsze informacje miała poda-
ne jak na tacy, w końcu bez CV i listu 
motywacyjnego w rekrutacji nie da 
się niczego załatwić. I tak zaczęła się 
ich wspólna przygoda. Na początku 
dość służbowo „pani Justyno”, „panie 
Krzysztofie”. Widywali się wyłącznie 

na korytarzu w pracy lub w kadrach. 
Kto by pomyślał, że między nimi za-
iskrzy i to tak na zawsze. Potem jeden, 
drugi wyjazd integracyjny, to na nar-
ty czy na żagle. Wszystko to sprawiło, 
że z każdym dniem byli coraz bardziej 
dla siebie zauważalni i ciekawi siebie 
nawzajem. Pierwsza randka, wyjście 
do kina, poznanie z rodzicami i wspól-
ne wakacje. Szybko stali się dla siebie 
ważni, a później już najważniejsi, aż 
do grobowej deski, jak ślubowali so-
bie słowami przysięgi małżeńskiej. Już 
nie Pan i Pani tylko po prostu „Jacki”, 
jak mówią o nich przyjaciele.

Justyna i Krzysztof Jacek

Justyna i Krzysztof
JACEK
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tekst:
MACIEJ NASKRĘT koordynator projektu ds. formalnych;  
inżynier budowy, pbg s.a.

20 lecie firmy to także 20 lat ciągłego 
rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, 
uczestnictwa w przeróżnych kursach, 
szkoleniach czy studiach podyplomo-
wych.

UCZYĆ SIĘ!

Kształtujemy 
siebie i myślimy 
o przyszłości

T Takie możliwości PBG SA stwarzała od 
początku działalności swoim pracowni-
kom i jestem niemal pewien, że nie ma 
osoby w firmie, która by z takiej okazji nie 
skorzystała.

Osobiście, w ciągu niemal 10  lat pracy w firmie, 
uczestniczyłem między innymi w studiach podyplo-
mowych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, 
na dwóch kierunkach: Wiertnictwo otworowe złóż wę-
glowodorów oraz Energetyka Jądrowa, a także miałem 
możliwość uczestnictwa w warsztatach zagranicznych 
w Rzymie, w ramach programu szkoleniowego APS 
Engineering Company Roma S.p.A. pt. „Workshop on 
Oil&Gas Projects Management”.Prezes firmy APS, Pan Antonio Quadrato oraz Maciej Naskręt 



65NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     IX  2014

Dzięki naszej spółce uczestniczyłem 
m. in. w kursach:
• badań niszczących metodą pene-

tracyjną,
• organizacji i kontroli robót spa-

walniczych,
• obsługi programu AutoCAD
• MS Project – tworzenie harmono-

gramów projektów,
• zintegrowane tworzenie doku-

mentacji odbiorowej na maszy-
nach Xerox,
Wziąłem również udział w szko-

leniu z obsługi instalacji dla stacji 
redukcyjnych w firmie IGA w jej sie-
dzibie pod Londynem.

W czerwcu 2004 r. zdałem egza-
min na uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno- bu-
dowlanej.

W roku 2006 ukończyłem studia 
podyplomowe na Akademii Górni-
czo-Hutniczej w zakresie: Górnictwo 
Otworowe Złóż Węglowodorów.

W latach 2002 – 2007 zdobywa-
łem kwalifikacje zatrudnienia na 
stanowisku osoby niskiego, średnie-
go i wyższego dozoru ruchu o spe-
cjalności technicznej budowlanej 
w zakładach górniczych wydobywa-
jących metodami wiertniczymi ropę 
naftową i gaz ziemny.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom 
mogłem uczestniczyć w budowie 
lub rozbudowie:
• ponad 30 stacji redukcyjno-po-

miarowych IO i IIO,
• pięciu kopalni gazu i ropy nafto-

wej,
• wielu instalacji na gazociągach 

montowanych przy zastosowaniu 

metod hermetycznych oraz pro-
wadzić projekty pełniąc funkcję 
kierownika budowy:

• stacji paliw w Śremie na terenie 
jednostki wojskowej,

• magazynu hydrazyny na terenie 
Lotniska Poznań – Krzesiny,

• rozbudowy Mieszalni gazu w Gro-
dzisku Wlkp. Etap II – IV, a obec-
nie przy realizacji zadania pn. 

„Zabudowa dodatkowej sprężarki 
gazu dla PMGZ Husów w ramach 
przedsięwzięcia Rozbudowa PMG 
Husów”.
Każde z zadań uczy czegoś nowe-

go, doskonali umiejętności i wzbo-
gaca mnie o nowe doświadczenia.

PS. Przez lata szlifowałem też swoje 
umiejętności gry na gitarze i wokalu 
w PBG Band.

tekst:
JACEK NOWICKI kierownik budowy i robót, pbg s.a.

DOŚWIADCZENIE
ZDOBYTE

Gdy trafiłem do Piecobiogazu, a było to dawno temu, 
jako młody inżynier byłem bardzo zaskoczony młodym 
wiekiem zatrudnionej kadry oraz ilością szkoleń, na które 
firma kierowała pracowników.
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Pracę w PBG SA na stanowisku specjalisty 
ds. kadr rozpoczęłam mając 13-letnie 
doświadczenie w tym obszarze w dużym 
przedsiębiorstwie państwowym.

Ukończone dzięki 
spółce Studium Za-
rządzania Zasobami 
Ludzkimi oraz uzy-
skanie Certyfikatu 

Menedżera po rocznym studium me-
nedżerskim było jednym z czynników, 
jakie pozwoliły mi awansować na sta-
nowisko kierownicze. Jednak firma 
szła dalej – zachęcała pracowników 
do kontynuowania nauki i zdoby-
wania wykształcenia wyższego. I tak 
dzięki jej wsparciu finansowemu 
i organizacyjnemu a także ogrom-
nej motywacji Zarządu stałam się 
w roku 2008 absolwentką wyższych 
studiów zawodowych na kierunku 
Zarządzanie i Marketing. I mimo 
opinii, że w Polsce trwa od lat wyścig 
w kolekcjonowaniu dyplomów, to 
dla mnie to nie tylko dowód obrony 
pracy końcowej, lecz ogromna sa-

tysfakcja i wzrost poczucia poziomu 
własnej wartości. Co za tym idzie, 
możliwość przekazania wiedzy swo-
jemu zespołowi a także doskonalenie 
wypełniania funkcji zarządzania po-
wierzonym mi działem. Przyniosło 
mi to także awans na odpowiedzial-
ne stanowisko dyrektorskie. Wracając 
do tematu moich najbliższych współ-
pracowników – ogromnie dumna je-
stem z osób, które pracowały w moim 
zespole a teraz spełniają się na in-
nych płaszczyznach zawodowych 
spółki, grupy lub poza nią. Cieszę 
się, że za moim przykładem uzupeł-
niały wiedzę, kończyły studia wyższe 
oraz rozwijały kompetencje języko-
we. Z drugiej strony przez te 19 lat 
w PBG miałam okazję obserwowa-
nia progresu pracowników, których 
przyjmowałam do pracy a potem po-
dziwiałam jak z roku na rok ze stoł-

ka praktykanta, poprzez stanowisko 
specjalisty czy koordynatora, wyra-
stali na wyjątkowo zdolnych mene-
dżerów czy nawet członków zarządu. 
Jestem przekonana, że bez pełnego 
zaufania im przez pracodawcę, ale 
i także w drugą stronę- bez zawierze-
nia siebie pracodawcy, pełnego zaan-
gażowania i lojalności, ich dynamicz-
ny rozwój zawodowy i osobisty nie 
miałby prawa bytu. I takie właśnie 
sprzężenie zwrotne ma miejsce także 
w moim przypadku – spółka umożli-
wiła i umożliwia mi zdobywania do-

WZOREM
BYĆ 

tekst:
ELŻBIETA TOMASZYK zastępca dyrektora ds. kadr, pbg s.a. 

U

do naśladowania
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świadczenia w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi, ja z mojej strony 
staram się spełniać rolę kadrowej ze 
szczerym oddaniem i zaangażowa-
niem na różnych płaszczyznach – być 
partnerem dla Zarządu, ale i wspar-
ciem dla wszystkich pracowników, 
patrząc zawsze przez pryzmat relacji 
międzyludzkich.

Zatrudnienie w spółce to jed-
nak nie tylko nauka i zdobywanie 
doświadczenia ściśle związanych 
z zakresem wykonywanych obo-
wiązków. Wspomnieć należy cho-

ciażby uczestnictwo w zajęciach 
nauki języków obcych. Nie dość, 
że to podnoszenie swoich kwalifi-
kacji na gruncie zawodowym, czego 
wymaga od nas rynek i ciągły roz-
wój branży, to przy okazji mamy 
możliwość wykorzystania naszych 

umiejętności podczas wakacyjnych 
wyjazdów. A z kolei nauka, to nie 
tylko rozwój intelektualny – dzięki 
doświadczonym kolegom i koleżan-
kom z PBG nauczyłam się jazdy na 
nartach podczas wspólnych integra-
cyjnych wyjazdów!

Elżbieta Tomaszyk / fot. archiwum prywatne

Zatrudnienie w spółce to jednak nie tylko nauka i zdo-
bywanie doświadczenia ściśle związanych z zakresem 
wykonywanych obowiązków. Wspomnieć należy cho-
ciażby uczestnictwo w zajęciach nauki języków obcych.
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Chcę w kilku słowach tego listu opisać 
to, co dostałam od życia z chwilą, kiedy 
w 2008 roku, po różnych przejściach i długich 
staraniach, zostałam pracownikiem PBG S.A., 
jako absolwentka Ochrony Środowiska 
Przyrodniczego Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Ludzie listy piszą, tyl-
ko trochę żal, że już 
nie takie jak w znanej 
piosence Skaldów – 

„zwykłe i polecone”, 
lecz zgodnie z duchem czasu raczej 
listy elektroniczne. Kiedy jaskółki, 
które na szczęście jeszcze nie od-
leciały, doniosły mi, że moja firma 
będzie w sposób szczególny obcho-
dzić swoje urodziny, postanowiłam 
do Zacnej Jubilatki napisać. Chcę 
w kilku słowach tego listu opisać 
to, co dostałam od życia z chwi-
lą, kiedy w 2008 roku, po różnych 
przejściach i długich staraniach, 
zostałam pracownikiem PBG S.A., 
jako absolwentka Ochrony Środo-
wiska Przyrodniczego Uniwersyte-
tu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy. Zatrudniona jako 
specjalistka ds. ochrony środowi-

ska w pionie formalno-prawnym, 
zdobywałam pierwsze zawodowe 
doświadczenia, nabywałam umie-
jętności pracy w zespole, mierzyłam 
się z kolejnymi wezwaniami, jakie 
stawiała przede mną firma. Mimo 
wysokich wymagań i europejskich 
a nawet światowych standardów, 
starałam się sprostać kolejnym za-
daniom. Byłoby to trudne, a w nie-
których sytuacjach nawet niereal-
ne, gdybym w trakcie zatrudnienia 
nie była wstanie poszerzać swoich 
kwalifikacji zawodowych oraz in-
terdyscyplinarnych kompetencji jak 
i umiejętności interpersonalnych. 
Na nic zdała by się moja otwartość, 
świadomość swojego potencjału, 
kreatywność czy też chęci do nauki 
i uczenia się, gdyby nie prowadzona 
przez firmę polityka i strategia do-
skonalenia jej kadr. Jestem wdzięcz-

na nie tylko za wysoko zawieszane 
poprzeczki, za stosowane formy 
inspiracji skłaniających do inwesto-
wania w samego siebie, ale przede 
wszystkim za ponoszone przez firmę 
koszty związane z inwestowaniem 
w pracownika. 

Dzięki przyjaznym klimatom 
oraz finansowemu wsparciu PBG, 
mogłam ukończyć w 2011 roku 
na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie Wydział Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, studia podyplomowe 

„Górnictwo otworowe złóż węglo-
wodorów”, a rok później na tej sa-

JUBILATKO
SZANOWNA

tekst:
MARTA MARCZAK specjalista ds. ochrony środowiska, pbg s.a. 

L
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mej uczelni na Wydziale Energetyki 
i Paliw, studia podyplomowe „Pod-
stawy energetyki jądrowej”. Po tej 
edukacyjnej stronie mogę jeszcze 
dopisać trzy świadectwa kwalifika-
cyjne, uprawnienie dozoru ruchu 
oraz certyfikat ukończenia szkolenia 
z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (CSR) – wydany przez 
Grayling Poland.

Mam nadzieję, że nie naruszę 
obowiązujących standardów czy też 
kanonów – w końcu to list pisany 
z okazji 20 urodzin PBG jak i 65 lat 
firmy Rafako, jeśli w tym miejscu 

wyrażę swoją wdzięczność oraz 
złożę podziękowania i szacunek 
Właścicielom firmy za to, że w pra-
cy mogłam wzrastać i się rozwijać 
jak i nie tracić wiary w drugiego 
człowieka. Osobne podziękowania 
należą się również za to, że stwo-
rzyli klimat przyjazny rodzinie jak 
i demografii, za sprawą którego 
przebywam w tej chwili na urlopie 
macierzyńskim i niestety drugi rok 
poza żywym udziałem w dolach 
i niedolach PBG.

Na koniec mojego listu pra-
gnę z okazji tej szczególnej chwi-

li, wszystkim osobom związanym 
z PBG złożyć serdeczne życzenia. 
Życzę przede wszystkim zdrowia 
i pomyślności – zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym oraz 
niech Dary Losu obfitują w liczne 
powody do małych szczęść i radości. 
Firmie natomiast życzę, by Boska 
Opatrzność skuteczniej czuwała 
nad świadomością i kompetencjami 
polityków i rządzących, ponieważ 
jestem przekonana, że to wystarczy 
by wspólnym wysiłkiem i zaanga-
żowaniem, firma poradziła sobie 
z wszelkimi przeciwnościami.

Marta Marczak na budowie LMG / fot. Jarosław Polus
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Jestem przedstawicie-
lem tego szczęśliwego 
pokolenia, które mo-
gło, po raz pierwszy od 
bardzo dawna uczyć się 

zachodniego języka obcego w szkole. 
W moim przypadku był to język Sha-
kespeare’a – angielski. Po zdobyciu 
podstaw i ugruntowaniu znajomości 
podstaw językowych w liceum i na 
studiach, przyszedł czas na egzami-
ny praktyczny, czyli stosowanie an-
gielskiego w pracy. Jakie było moje 

rozczarowanie, kiedy okazało się, 
że mam problem ze zrozumieniem 
biznesowych tekstów.

Musiałem poznać business En-
glish i tu z pomocą przyszła mi 
Akademia Języków Obcych Grupy 
PBG. Przez 3 lat nauki miałem okazję 
obserwować jak zmieniała się szkoła 
i wraz z nią moje umiejętności. Po-
czątkowo były to zajęcia prowadzone 
przez zatrudnionych w PBG lektorów 
i pracowników. Moim pierwszym na-
uczycielem był sympatyczny native 

speaker, znany wszystkim jako Mike. 
W późniejszym okresie, wraz z roz-
wojem działalności PBG i potrzebą 
szerokiej współpracy międzynaro-
dowej przy realizacji wielkich przed-
sięwzięć, firma powierzyła edukację 
językową pracowników profesjonal-
nym szkołom językowym. Na mojej 
drodze spotkałem kolejnych fanta-
stycznych lektorów. Dwa razy w ty-
godniu, w godzinach pracy, miałem 
możliwość podnoszenia swoich 
kwalifikacji językowych. Dwa razy 

tekst:
MIKOŁAJ KAMIŃSKI referent ds. ubezpieczeń, pbg s.a. 

J

Co mi dały te 3 lata 
edukacji w Akademii 
Języków Obcych Grupy 
PBG? Oswoiłem się 
z językiem biznesowym 
i podniosłem znajomość mojego 
angielskiego do poziomu C1, co z czasem 
zaowocowało nowymi obowiązkami. Teraz 
pozostaje mi tylko przystąpić do egzaminu 
Business English Certificate.

Znajomość języków 
obcych to klucz do 
współczesnego 
świata 

Mikołaj Kamiński
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do roku sprawdzano moje postępy 
podczas testów.

Co mi dały te 3 lata edukacji 
w Akademii Języków Obcych Grupy 
PBG? Oswoiłem się z językiem biz-
nesowym i podniosłem znajomość 
mojego angielskiego do poziomu C1, 
co z czasem zaowocowało nowymi 
obowiązkami. Teraz pozostaje mi 
tylko przystąpić do egzaminu Busi-
ness English Certificate.

Jest jeszcze jeden aspekt nauki ję-
zyków obcych w PBG, o którym warto 

napisać. Nauka w grupach pozwala 
bliżej poznać wiele koleżanek i kole-
gów, z różnych działów, co integruje 
i ułatwia późniejszą współpracę.

Dziękuję za te wspaniałe 3 lata 
nauki i pozdrawiam wszystkie kole-
żanki i kolegów, z którymi miałem 
okazję podnosić kwalifikacje.

Jest jeszcze jeden aspekt nauki języków obcych w PBG, 
o którym warto napisać. Nauka w grupach pozwala 
bliżej poznać wiele koleżanek i kolegów, z różnych 
działów, co integruje i ułatwia późniejszą współpracę.

Język angielski w murach PBG S.A.  / fot. Piotr Mierzwa
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Wiele osób pa-
mięta pierwsze 
dostępne na ryn-
ku modele, które 
wzbudzały nie-

małą sensację. Właściciele cegłowa-
tych radiotelefonów analogowej sieci 
Centertel, która równo 20 lat temu 
rozpoczęła erę telefonii komórko-
wej w  Polsce, swoje aparaty nosili 
wszędzie – mimo swych gabarytów. 
Następnie Sony Ericsson a później 
Nokia szturmem nas zdobyła. Przez 
długi czas modele telefonów miały 
antenkę (czasami dodatkowo wycią-
ganą, pozwalającą na lepszą łączność).

W 1999 roku udało się podpisać 
pierwszą korporacyjną umowę, któ-
ra to pozwoliła nie tylko PBG, ale 
i innym spółkom powiązanym sko-
rzystać z upustów i innych wynego-
cjowanych warunków.

Telefon służący jedynie do wy-
konywania połączeń głosowych? To 

już zdecydowanie zamierzchłe cza-
sy, które zaczęły się zmieniać wraz 
z pojawieniem się pierwszych tele-
fonów komórkowych z wbudowaną 
funkcją przesyłania wiadomości tek-
stowych. Pomijając kwestię wizual-
ną, telefony komórkowe przeszły 
mocne przeobrażenie w zakresie 
działania, na przestrzeni zaledwie 
kilku ostatnich lat.

Dla wielu ulubionym modelem 
z niezwykle wydajną baterią była 
Nokia 6210, którą wyciągałam już 
spod ziemi, mimo  że od dawna nie 
była już w sprzedaży.

Patrząc na nią dziś wygląda ona 
dość prehistorycznie i archaicznie.

Wszyscy w  mniejszym lub więk-
szym stopniu zdajemy sobie sprawę, 
że żyjemy w niesamowitych czasach. 
Technologia rozwija się błyskawicz-
nie, zmieniając nasze życia nie z po-
kolenia na pokolenie, ale z dekady 
na dekadę. A nawet jeszcze szybciej – 

wystarczą 2 – 3 lata, aby powstała 
nowa kategoria urządzeń i zdobyła 
rynek. Mimo wszystko błyskawicz-
nie oswajamy się z nową technologią 
i przyjmujemy ją jako coś zupełnie 
oczywistego. Z tego względu warto 
czasem zatrzymać się, spojrzeć z dy-
stansu parę lat wstecz i uzmysłowić 
sobie, jak wiele się zmieniło.

Dzięki tej technologii doszło do 
dużego usprawnienia ale i oszczęd-
ności – inżynier, brygadzista, dyrek-
tor czy prezes mogli z dowolnego 
miejsca połączyć się i uzgodnić nie-
zbędne sprawy – nie są już „przy-
wiązani” do telefonu stacjonarnego 
i biurka.

Ta niezwykła rywalizacja w zakre-
sie pozyskiwania nowych rozwiązań 
w branży komunikacji spowodowa-
ła, że dzisiejsze aparaty telefonów 
komórkowych to swoistego rodzaju 
małe komputery z dodatkowo wbu-
dowaną funkcją aparatu, kamery czy 

GARAŻ 
i CEGŁA
Temat telefonii komórkowej to zakres, którym między innymi zajmuję 
się obecnie, ale i na początku funkcjonowania firmy PBG (wcześniej 
Piecobiogaz, Technologie Gazowe Piecobiogaz). Porównałam go w tytule do 
naszej firmy, gdyż tak samo przechodził znaczne metamorfozy i przekształcenia 
od początku istnienia, czyli od garażu, a telefon od przysłowiowej cegły.

tekst:
IDA REMBALSKA-GRYSZKO prokurent-dyrektor ds. administracji, lonar sp. z o.o.

W
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możliwości korzystania z internetu. 
Dzięki jednemu prostemu urządze-
niu można nie tylko wykonywać 
połączenia telefoniczne i wysyłać 
wiadomości tekstowe i graficzne, 
lecz także obsługiwać pakiety mul-
timedialne, nagrywać filmy czy fo-
tografować w dowolnie wybranym 
przez siebie momencie.

Obecnie urządzenia multimedial-
ne stały się bezpośrednim przedłu-
żeniem naszej ręki i są bardzo po-
mocne w codziennej pracy.

Od kilku lat można zauważyć 
stały wzrost popularności wyposa-
żonych w ekrany dotykowe smartfo-
nów, które stają się do siebie coraz 
bardziej podobne. Obsługują wiele 
nowych funkcji m.in. płatności za 
pomocą telefonów na masową skalę 
czy usługi geolokalizacyjne.

Olbrzymia konkurencja producen-
tów systemów operacyjnych spowo-
dowała niezwykle szybki rozwój 

technologii i spadek cen, dzięki cze-
mu urządzenia takie jak iPad, iPhone 
są dostępne praktycznie dla każdego.

Historie opisanych telefonów 
i nośników komunikacyjnych po-
kazują, że wnikliwa obserwacja 
trendów przyczynia się do sukcesu 
produktów i usług na rynku. Bez 
znajomości najnowszych tendencji 
trudno jest współcześnie osiągać 

systematyczny wzrost zysków i war-
tości marki, dlatego każdy produ-
cent czy usługodawca powinien 
bacznie się im przyglądać.

PBG wpisuje się w ten trend 
zmieniając i przeobrażając się we-
wnętrznie, niemniej jednak wciąż 
utrzymując wpisane na początku 
zasady jakości, skuteczności i no-
woczesności.

 Bez znajomości najnowszych tendencji trudno jest 
współcześnie osiągać systematyczny wzrost zysków 
i wartości marki, dlatego każdy producent czy 
usługodawca powinien bacznie się im przyglądać.
PBG wpisuje się w ten trend zmieniając i prze-
obrażając się wewnętrznie, niemniej jednak wciąż 
utrzymując wpisane na początku zasady jakości, 
skuteczności i nowoczesności.

Tablet i smartfon – synonimy dzisiejszej komunikacji / fot. Ida Rembalska-Gryszko 

Ida Rembalska-Gryszko
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Istniejące na rynku 
od wielu lat rozwią-
zania wideokonfe-
rencyjne również 
ewoluują lecz baza 

pozostaje niezmienna: Internet, 
wizja i fonia. Cel jest jeden: pełna 
komunikacja bez konieczności prze-
mieszczania się do miejsc spotkań. 
Wdrożony w naszych spółkach przed 
7 laty system wideokonferencyj-
ny oparty na jednym z najlepszych 
rozwiązań amerykańskiej firmy Po-
lycom choć nie należy już do naj-
nowocześniejszych nadal, sprawdza 
się znakomicie. Wszyscy znamy go 
choćby ze spotkań informacyjno-

-szkoleniowych odbywających się 
cyklicznie pod nazwą SIS-y. Najważ-
niejszą jednak funkcją systemu jest 
szybka bezpośrednia komunikacja 

pomiędzy siedzibami spółek PBG, 
Rafako oraz centralnym biurem 
w Warszawie. Szybkość podejmo-
wania kluczowych decyzji podczas 
tych spotkań jest nieoceniona. Son-
daż przeprowadzony w październiku 
2013 roku przez Polycom i Redshift 
Research wśród 1200 osób podejmu-
jących decyzje biznesowe z 12 krajów 
wskazuje, że wideokonferencje stają 
się standardem komunikacji bizne-
sowej – 76% respondentów twierdzi, 
że używa w pracy rozwiązań wideo, 
a 56% użytkowników wideokonferen-
cji uczestniczy przynajmniej w jed-
nym połączeniu wideo na tydzień, 
96% menedżerów i liderów bizneso-
wych twierdzi, że wideokonferencje 
pomagają firmom skracać odległości 
i przełamywać bariery kulturowe 
w celu zwiększenia produktywności.

Zastanówmy się na przykładzie 
lokalizacji siedzib naszych spółek 
jak wykorzystanie wideokonfe-
rencji przekłada się na tytułowy 
czas, ekonomię i ekologię. Za-
łóżmy, że spotkanie ma odbyć się 
w Warszawie Uczestnicy potrzebują 
więc na pokonanie z Wysogotowa 
do Warszawy 330 km i 2h 50min 
a z Raciborza 367km aż 4h 30min. 
Licząc również drogę powrotną 
łącznie uczestnicy muszą przebyć 
prawie 1400 km tracąc na to blisko 
15 godzin. Mamy więc zmarnowa-
ny w podróży czas i w efekcie zmę-
czenie, poniesione koszty paliwa, 
delegacji oraz niemały wpływ na 
ekologię poprzez zużycie około 
100 litrów paliwa. W tym wypad-
ku nowoczesna technologia działa 
z korzyścią nie tylko dla naszych 

tekst:
JACEK PERCZYŃSKI  prezes zarządu, lonar sp. z o.o.

Nowoczesna technologia telekomunikacyjna 
ewoluuje tak szybko, że często nie zdążymy 
wdrożyć nowoczesnego, urządzenia, systemu 
a już na rynku pojawiają się nowsze i jeszcze 
sprawniejsze rozwiązania. Nie bójmy się jednak 
nowoczesności, nawet najmniejszy krok do przodu 
powoduje, że się nie cofamy. 

SYSTEM
WIDEOKONFERENCJI
czas, ekonomia, ekologia, 
nowoczesność

A
Jacek Perczyński
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finansów, zdrowia, ale i ochrony 
środowiska. W samym tylko pierw-
szym półroczu 2014 roku zareje-
strowaliśmy 69 połączeń o łącznym 
czasie trwania 52 godzin w tym 6 
połączeń z kontrahentami zagra-
nicznymi z Włoch czy Hiszpanii. 
Jak same liczby wskazują, warto 
było wdrożyć system wideokonfe-
rencji i należy dążyć do jego popu-
laryzacji oraz rozbudowy.

Następnym więc krokiem 
w kierunku rozwoju nowoczesnej 
komunikacji wydaje się koniecz-
ność zwiększenia ilości lokalizacji 
terminali wideokonferencyjnych 
o miejsca realizacji naszych stra-
tegicznych kontraktów Jaworzno, 
Świnoujście, Husów, Opole to ko-
lejne kilometry, czas, koszty, które 
możemy ograniczyć.

Wideokonferencja podczas SIS, 11.04.2014 rok / fot. Piotr Mierzwa

Sala wideokonferencyjna gotowa do kolejnego spotkania / fot. archiwum PBG

Wideokonferencja z Rafako w ramach Spotkań Informacyjno Szkoleniowych / fot. Piotr Mierzwa
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Just like in the other song of 
Smoke City – “Underwater love” 
we can humble as well that: “af-
ter the rain comes sun and after 
the sun comes rain again…”

But this one will be given in 
the next edition. You can hear 
the songs on www.youtube.com

Podobnie jak w piosence „Pod-
wodna miłość” zespołu Smoke 
City możemy także zanucić:  

„po deszczu przychodzi słońce, 
po słońcu ponownie deszcz…”

Ale tą przedstawimy w kolej-
nym numerze. Piosenki możecie 
przesłuchać na www.youtube.com

„Stuck in a moment” 

I’m not afraid 

Of anything in this world 

There’s nothing you can throw 

at me 

That I haven’t already heard

I’m just trying to find 

A decent melody 

A song that I can sing 

In my own company 

I never thought you were a fool 

But darling look at you

You gone stand up straight

Carry your own weight

These tears are going nowhere 

baby

You’ve got to get yourself together

You’ve got stuck in a moment 

And now you can’t get out of it

Stuck in

Have you ever felt like you were stuck in a moment with no way of getting out of it? 
The U2 song in poetry words provides us with a solution what to do and what not to do 
in such circumstances. What they are certain about is that: “this moment will pass”.

the MOMENT

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna; kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa; koordynator projektów statutowych, fundacja pbg

Czy kiedykolwiek czuliście się jakbyście utknęli w miejscu bez możliwości wyjścia? 
Piosenka U2 w poetycki sposób ukazuje nam rozwiązania co w danej sytuacji 

zrobic a czego nie. To czego U2 jest pewne w tej sytuacji to, że „ta chwila minie”.

„Utknęłaś w chwili”

Nie boję się

Niczego na tym świecie

Nie ma niczego czym byś mnie 

zaskoczył

 Czego jeszcze nie słyszałem

Chcę tylko znaleźć

Właściwą melodię

Piosenkę, którą będę śpiewać

W swoim towarzystwie

Nigdy nie pomyślałem, że jesteś 

głuptasem

Ale kochanie, spójrz na siebie

 Musisz stanąć prosto

Zachować swoją wartość

Te łzy prowadzą donikąd, mała

Musisz się pozbierać

Utknęłaś w chwili

I nie możesz z niej wyjść
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Don’t say that later will be better

Now you’re stuck in a moment 

And you can’t get out of it 

I will not forsake 

The colors that you bring

The nights you filled with fireworks

They left you with nothing

I am still enchanted

By the light you brought to me

I listen through your ears

And through your eyes I can see

And you are such a fool

To worry like you do

I know it’s tough

But you can never get enough 

Of what you don’t really need now

 My, oh my

You’ve got to get yourself together

You’ve got stuck in a moment 

And now you can’t get out of it 

Oh love, look at you now

You’ve got yourself stuck in a moment 

And you can’t get out of it

I was unconscious, half asleep

The water is warm ‚till you discover how deep

I wasn’t jumping, for me it was a fall

It’s a long way down to nothing at all

You’ve got to get yourself together

You’ve got stuck in a moment

And now you can’t get out of it

Don’t say that later will be better 

Now you’re stuck in a moment 

And you can’t get out of it

And if the night runs over 

And if the day won’t last 

And if our way should falter

Along the stony pass

2x

It’s just a moment

This time will pass

Nie mów, że później będzie lepiej

Teraz utknęłaś w chwili

I nie możesz się z niej wyjść

Nie zostawię

Kolorów, jakie z sobą przyniosłaś

Nocy, które wypełniłaś fajerwerkami

Zostawiły cię z niczym

Wciąż jestem oczarowany

Światłem, które mi dałaś

Słucham twoimi uszami

I patrzę twoimi oczami

Jesteś głuptasem

Że tak się martwisz

Wiem, jak ci ciężko

Ale nigdy nie będziesz miała dość

Tego, czego tak naprawdę nie potrzebujesz

moja, och moja

 Musisz się pozbierać

Utknęłaś w chwili

I nie możesz z niej wyjść

Kochanie spójrz na siebie

Utknęłaś w chwili

I nie możesz z niej wyjść

Byłem nieprzytomny, w półśnie

Woda wydaje się ciepła, aż nagle widzisz, jak jest głęboko

Nie skoczyłem, upadłem

Droga w dół jest długa i nie prowadzi do nikąd

Musisz się pozbierać

Utknęłaś w chwili

I nie możesz z niej wyjść

Nie mów, że później będzie lepiej

Teraz utknęłaś w chwili

I nie możesz z niej wyjść

A jeśli noc się kończy

I dnia nie wystarczy

A jeśli droga niepewna

Prowadzi przez przełęcz kamienną

2x

To tylko chwila

Ta chwila minieźr
ód
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POD ŻAGLAMI
Żeglarstwo już od wczesnych lat 
dzieciństwa było moim zaintereso-
waniem i hobby. Jako piątoklasista 
zapisałem się do AZS-u, by czynnie 
uczestniczyć w regatach na Jeziorze 
Kierskim. Rozpoczynałem od Opty-
mistów, potem Laser, Kadet, cza-
sem Omega i stary Orion. Nadeszły 
pierwsze sukcesy, pierwsze wywrotki, 
godziny szkolenia, jednak problem 
logistyczny (dwugodzinny dojazd 
autobusami z dwoma przesiadka-
mi) szybko ostudził pasję, jaka się 
wtedy rodziła. Zamiłowanie do żagli 
ucichło do 2004 r., kiedy to pracując 
niespełna 6 miesięcy w PBG otrzy-
maliśmy zaproszenie na Partnerskie 

Regaty X-Partner na Mazurach. Pani 
Prezes Małgorzata Wiśniewska wy-
typowała 2 załogi PBG – zarządo-
wą i pracowników działu IT, której 
miałem zaszczyt zostać sternikiem. 
Tym razem problemy logistyczne 
nie stanęły mi już na przeszkodzie. 
Z sukcesem ukończyliśmy zawody 
tuż za załogą zarządu PBG. Kolejne 
lata to następne regaty, wyjazdy 
i spotkania pod żaglami. Dzięki ini-
cjatywie Prezesa Jerzego Wiśniew-
skiego zakupiliśmy 2  jachty kabi-
nowe, które po wyremontowaniu 
służyły pracownikom PBG na Ma-
zurach. Stworzyliśmy PBG Sailing 
Club, zorganizowaliśmy kilkanaście 

imprez regatowych na Jeziorze Kier-
skim, Zalewie Włocławskim jak i na 
Mazurach. Uczestniczyliśmy w rega-
tach w Chorwacji, Grecji, wspólnie 
żeglowaliśmy na Majorce, Sardynii, 
Słowenii, Chorwacji, Grecji i wielu 
innych odległych zakątkach świata. 
Dzięki żeglarstwu poznałem wie-
lu fantastycznych ludzi – zarówno 
w Grupie PBG, jak i firmach współ-
pracujących. Dzisiaj swoją pasją sta-
ram się zarażać przyjaciół i kolegów 
z PBG. Przeżyliśmy razem nie jeden 
wspaniały wyjazd, a z pewnością 
jeszcze wiele przed nami. Zachęcam 
wszystkich do wspólnego żeglowa-
nia. Do zobaczenia na wodzie.

talenty i pasje 
To, że nie samą pracą żyje człowiek wie prawie każdy a nasi 
pracownicy są najlepszym tego przykładem. Dowodem jest szereg 
inicjatyw, imprez, kół zainteresowań, w których z chęcią i zapałem 
udzielamy się i dajemy wyraz temu, co drzemie głęboko w nas, 
a z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Na szczęście nasza 
firma stwarza takie możliwości i atmosferę, która zachęca i pozwala 
na to, aby w pełni wykorzystać to, co w nas tkwi – talent i pasje.

ODKRYTE

tekst:
KAROL PUK dyrektor ds. przygotowania kontraktów, pbg s.a.
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ŚWIAT MODY
Zainteresowanie modą odkryłam 
w wczesnych latach dzieciństwa. Do-
kładnie pamiętam, gdy mamie- kraw-
cowej (co niektórzy z firmy mogli 
skorzystać z jej usług) podkradałam 
strzępki materiałów, aby dla lalek 
Barbie uszyć co bardziej wymyślne 
ubranka, a nawet tworzyć całe kolek-
cje. Po dziś dzień udaje mi się zapro-
jektować ubrania dla samej siebie.

W 2011 roku miałam możliwość 
zorganizowania dwukrotnie tzw. 
runway (z j. ang. wybieg mody) z ko-
lekcją Liwii Marcinkowskiej, po raz 
pierwszy w Fabryce Współczesnych 
Smaków w Wysogotowie, a po raz 
drugi na terenie Politechniki Po-
znańskiej podczas Gali Noworocz-
nej Grupy PBG. Podczas tych wyda-
rzeń udało mi się sprawdzić w roli 
reżyserki mody, która ukrywa się 

za kulisami pokazu. Efekty jej pra-
cy można jednak zauważyć gołym 
okiem. Osoba ta odpowiada za do-
bór muzyki, za ruch sceniczny oraz 
wspólnie z projektantem dobiera 
ubrania, które ma zaprezentować 
modelka. Jednym słowem musi 
wszystko dopiąć na ostatni guzik. 
Pokaz mody, poprzedzony był sesją 
zdjęciową z udziałem wspaniałych 
modelek, czyli naszych koleżanek 
z Grupy PBG. Podczas robienia zdjęć 
towarzyszyło nam dużo śmiechu, co 
jest zauważalne na zdjęciach, które 
swojego czasu wisiały na ścianach 
budynku Z podczas wernisażu PBG 
Gallery.

Dla mnie osobiście organizacja 
wybiegu oraz sesji zdjęciowej była 
dużym wyzwaniem, ale także speł-
nieniem marzeń z dzieciństwa.

W 2011 roku miałam 
możliwość zorgani-
zowania dwukrotnie 
tzw. runway (z j. ang. 
wybieg mody) z ko-
lekcją Liwii Mar-
cinkowskiej, po raz 
pierwszy w Fabryce 
Współczesnych Sma-
ków w Wysogotowie, 
a po raz drugi na 
terenie Politechniki 
Poznańskiej podczas 
Gali Noworocznej 
Grupy PBG.

tekst:
HANNA GAJEWSKA pracownik z dziale biura zarządu, pbg s.a.

Wernisaż Liwii Marcinkowskiej 2011 r. / fot. Piotr Mierzwa
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Jest inżynierem z wy-
kształcenia, artystą z po-
wołania. Z powodzeniem 
łączy w sobie te dwie 
pasje – sztukę i nowo-

czesną technikę. Pani Iwona Bis za-
trudniona na stanowisku koordyna-
tora projektów Galerii  jest związana 
z Grupą PBG od wielu lat. Jej obrazy 
mogliśmy podziwiać na niejednej 
wystawie także w PBG Gallery. Jest 
inżynierem, który na budowie do-

glądał i nadzorował wiele budów 
prowadzonych przez Grupę. Pełni 
między innymi funkcję inspektora 
nadzoru budowlanego i specjalisty 
ds. technicznych, posiada przy tym 
szereg uprawnień.

Do wyjątkowych talentów Pani 
Iwony dorzucić można jeszcze 
szczęście do dużej rodziny i licznej 
gromadki wnuków, których w sumie 
ma aż 12!

Ten, kto widział jej obrazy powinien wiedzieć, że… 

Pani IWONKA

Na zdjęciu zamieszczamy pogod-
ne twarze siedmiorga z nich, dzieci 
jednej z jej trzech córek, które po-
zdrawiają nas znad morza!

Wnukom Pani Iwony życzymy 
zatem rozkwitu także wielu nowych, 
niecodziennych pasji i talentów.
Pozdrawiamy Redakcja

tekst:
REDAKCJA

J
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Emilia Ciepłuch: Kiedy powstał po-
mysł na wspólne granie i śpiewanie? 
Czy było to przy okazji jakiejś konkret-
nej uroczystości?

Bartosz Kuźmin: Trudno mi się 
wypowiadać na ten temat, bo ze-
spół jest starszy niż mój staż pracy 
w GK PBG. Legenda głosi, że powstał 
w celu zagrania supportu przed Per-
fectem na 10-leciu PBG.

E.C.: Skład zespołu zmieniał się przez 
te aż trudno uwierzyć kilkanaście lat. 
Czy możesz wymienić tych najbardziej 
wytrwałych?

B.K.: Rzeczywiście przez zespół prze-
winęła się masa ludzi. Większość od-
chodziła w sposób naturalny, tzn. na 
skutek zmiany miejsca zatrudnienia. 
Jeżeli miałbym wymieniać członków 
z najdłuższym stażem to na pewno 
Michał Czerwiński i Jacek Nowicki, 
nieskromnie musiałbym wymienić 
również siebie. Latka lecą też Mate-
uszowi Niedźwieckiemu.

E.C.: PBG Band ma też odnotowane 
na swoim koncie sukcesy. Jakie?

B.K.: Tu możemy wymienić dwa 
supporty przed Perfectem, występ 
w Genewie, gdzie wśród publiczno-
ści gościliśmy Ambasadora Polski 
w Szwajcarii. Trochę pracy studyjnej, 
zakończonej efektem finalnym w po-
staci nagranych płyt. Największy suk-
ces to jednak fakt, że pomimo nawału 
obowiązków nadal udaje się wygo-
spodarować czas na wspólne granie.

E.C.: Możecie wymienić Wasze oraz 
publiczności ulubione utwory?

B.K.: Każdy ma inny gust i każdy 
z członków stara się przemycić swo-
je ulubione piosenki do repertuaru 
zespołu. Mi osobiście bardzo dobrze 
grało się np. „Szał niebieskich ciał” 
Maanamu. To taki utwór w tempie 
walca, bardzo wolny i klimatyczny.

E.C.: Ile płyt wydaliście?

B.K.; O ile pamięć mnie nie myli to 
trzy. Dwie z kolędami i jedną z oka-
zji Dnia Matki.

E.C.; Czy bycie supportem dla Perfec-
tu to już dla Was „chleb powszedni”?

B.K.: Paradoksalnie mimo, że jeste-
śmy zespołem amatorskim, udało 
się już zagrać dwa takie koncerty 
i wszystko wskazuje na to, że będzie 
trzeci. Niewiele profesjonalnych ze-
społów może się pochwalić takim CV.

E.C.: Który z koncertów był najwięk-
szym Waszym wyzwaniem?

B.K.: Żadnego bym tu specjalnie nie 
wyróżniał. Do każdego należy się 
przygotować. Ranga imprezy ma zna-
czenie do momentu wyjścia na scenę.

E.C.: Obecnie w PBG Band mamy bra-
ki personalne. Czy to oznacza, że za-
wiesicie działalność czy może będzie 
„nowe rozdanie”?

B.K.: Póki co ograniczyliśmy logi-
stykę i zmieniliśmy formułę. Gitary 
elektryczne zamieniliśmy na aku-
styczne, do tych nie potrzeba wzmac-
niaczy, kolumn i kilometrów kabli. 
Taki występ „odchudzonego” zespołu 
odbył się na ostatniej barbórce. Do-
skwiera jednak brak perkusji.

Dziękujemy z wywiad, Redakcja

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działanie 
i pasję naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia…” – 
Herodot.

ŚPIEWAĆ CZY GRAĆ
KAŻDY MOŻE
Rozmowa z Bartoszem Kuźminem

tekst:
EMILIA CIEPŁUCH redaktor, pracownik sekcji recepcyjnej, pbg s.a.
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Śpiewać czy grać 
każdy może

...lepiej lub gorzej - najważniejsze, 

że z pasją. O takiej właśnie pasji 

możecie Państwo przeczytać w krótkim 

wywiadzie przeprowadzonym przez redak-

tor wydania z jednym z członków naszej 

wspólnej grupy muzycznej PBG BAND, 

Bartoszem Kuźminem. Swój krótki epizod 

miałam w nim również i ja. Pamiętam jak 

dziś dzień, gdy przyszedł Jacek Nowicki 

zaproponować mi współpracę w zespole. 

Dowiedział się od życzliwych, że lubię 

śpiewać i tak to ruszyło. Dla mnie też 

było to ciekawe wyzwanie gdyż nie mam 

żadnego muzycznego wykształcenia, ale 

faktycznie chętnie sobie podśpiewuję (jak 

pewnie większość z nas) a występy na 

scenie nie są dla mnie powodem termy. 

Cóż było zrobić - spróbowałam i nie żałuję. 

Przez te ponad 10 lat sporo się wydarzyło 

a przez zespół przetoczyło się bardzo 

wiele osób. Każdy, kto chciał, mógł i nadal 

może spróbować swoich sił w naszym 

firmowym zespole. Serdecznie zapraszam 

wszystkich lubiących wspólne muzykowa-

nie - odrzućcie wstyd czy tremę. Wspól-

na praca w zespole może nas samych 

o sobie wiele nauczyć a dodatkowo daje 

możliwość łączenia przyjemnego z poży-

tecznym.

Kasia Banach, kierownik ds. Kadr, PBG SA

Kasia Banach
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Każda podróż to 
pamiątka w posta-
ci niepozornego 
znaczka, który był 
dumnie noszony 

przez uczestników wycieczki, a po po-
wrocie zamieszkał w dedykowanej 
gablocie w budynku Z1. Te znaczki 
jeździły z nami do Azji i Afryki, do 
obu Ameryk, zwiedziły niemal każdy 
europejski kraj i całą Polskę, towarzy-
szyły nam podczas konferencji i sym-
pozjów naukowo-technicznych, ne-
gocjacji i spotkań biznesowych, były 
na targach, na wykładach, na szko-
leniach, na wyjazdach turystycznych 
i imprezach towarzyskich.

Jest ich w sumie 384, każdy wy-
konany ręcznie i każdy trochę jak 
album fotograficzny, bo przypo-
mina o fascynujących spotkaniach, 
ludziach i miejscach. To kawałek 
naszej historii.

tekst:
PIOTR MIERZWA  grafIk, fundacja pbg

K

KONTYNENTY
ZDOBYTE
20 lat działalności PBG to czas rozwoju i zdobywania 
nowych rynków. Rynków i kontynentów. Wyjeżdżaliśmy 
po wiedzę, po doświadczenie, po nowoczesne technologie, 
po kulturę, żeby odpocząć, żeby poznać, żeby pomóc, 
żeby się pobawić i zintegrować. 
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Możliwość oglą-
dania sztuki, 
podziwiania jej, 
smakowania, jest 
nam darowana. 

Gdzie? W miejscu pracy. Taki prezent 
otrzymujemy średnio raz w miesiącu. 
Czy trzeba być miłośnikiem sztuki, 
by przyjąć ten prezent z należnym 
uszanowaniem darującego? W pew-
nej mierze tak. Jednak, jak to w życiu 
bywa, trafiony prezent cieszy długo 
nasze oczy i duszę, a bywa, że gdy się 
nie spodoba, zapomniany leży gdzieś 
głęboko w szufladzie. Tak czy inaczej, 
zawsze staramy się odgadywać in-
tencje darczyńcy i z uwagą oglądać 
darowany przedmiot. Tak czy inaczej, 
prezent zawsze sprawia nam, przede 
wszystkim, radość.

PBG Gallery prezentuje sztukę, 
współczesną i dawną, promuje ar-

tystów, przybliża nam to, co kiedyś 
francuski filozof nazwał sztukami 
pięknymi. Dziś nie istnieje zamknię-
ta definicja określająca pojęcie sztuki. 
Czy powstałe dzieło zostanie uznane 
i zaliczone do współczesnego dorob-
ku sztuki zależy od wielu koncepcji, 
kontekstów, opiniotwórców, kryty-
ków, analityków sztuki itp.

Nasza Galeria ma swoją kolekcję. 
Jej twórcy to Małgorzata i Jerzy Wi-
śniewscy. PBG Gallery od kilkunastu 
już lat uczy nas wytrwale i z pasją 
poznawania świata sztuki i obcowa-
nia z nią każdego dnia. A czym jest 
sztuka jak nie częścią kultury, jej 
dorobku, wyrażaną poprzez, między 
innymi, dzieła artystyczne?

Zetknięcia, które sugeruje tytuł 
artykułu odnoszą się nie tylko do na-
szych codziennych spotkań ze sztuką. 
Obecność dzieł sztuki w murach na-

szej galerii, a konkretniej, w miejscu 
pracy, innymi słowy efekt naszych 
działań na styku sztuki i biznesu, 
wszystko to niesie pozytywny wy-
dźwięk w wielu wymiarach. Państwo 
Wiśniewscy to miłośnicy i mecenasi 
sztuki, animatorzy wszelkich pro-
jektów związanych ze sztuką orga-
nizowanych w naszej Spółce a tak-
że poza nią. Dzięki nim galeria jest 

„żywa”, ma znakomitą bazę. Galeria 
„żyje” także a może przede wszystkim, 
dzięki nam – czyli Odbiorcom.

Z pewnością każdemu z nas 
utkwił w pamięci jeden z wernisa-
ży podczas uroczystości imienin 
Prezesa Jerzego. Wszyscy pracow-
nicy, którzy przybyli do Galerii mieli 
niepowtarzalną okazję, by zobaczyć 
z bliska obraz wirtuoza realistycznej 
sztuki malarskiej końca XIX wieku, 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, zaty-

Znawcy i analitycy sztuki nazywają to wysoką kulturą. Mowa tu o tym, co 
jest nam tak bardzo bliskie od kilkunastu już lat – obcowaniu na co dzień ze 
sztuką i to sztuką przez duże „S”. Sformułowanie to, jakkolwiek banalnie by 
nie brzmiało, kryje w sobie niezwykle głębokie wartości. 

M
tekst:
LIDIA PRĘTKA redaktor, menager galerII, fundacja pbg

ZETKNIĘCIE
Nasze dziedzictwo kulturalne

PBGGallery
2014
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„Alfred Wierusz-Kowalski, wybitny malarz 

polski drugiej połowy XIX wieku” - wernisaż 

wystawy, PBG Gallery 2011
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tułowany „Wilki w nocy”. Był to rok 
2005, obraz został zakupiony i szczę-
śliwie dołączył do kolekcji PBG Gal-
lery, pozostając dzięki temu w Polsce. 
Wiemy przecież, że tak wiele dzieł 
z bogatego dorobku kulturowego 
naszego kraju zostało utraconych 
na zawsze. Tym cenniejsze są dla 
nas te, które zachowały się w kraju, 
są w rękach prywatnych właścicieli, 

„Chełmoński w innych barwach i odczuciach” – wernisaż wystawy  Czwórek Józefa Chełmońskiego, PBG Gallery 2010 / fot. Piotr Mierzwa 

kolekcjonerów lub też pod opieką 
muzeów, nad którymi pieczę spra-
wuje Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Polskie malarstwo realistyczne 
końca XIX i początku XX wieku sta-
nowi ogromny zbiór dzieł wybitnych 
malarzy polskich należących do 
grupy artystycznej zwanej „polską 
szkołą monachijską”. W bogatym 

Polskie malarstwo re-
alistyczne końca XIX 
i początku XX wieku 
stanowi ogromny zbiór 
dzieł wybitnych malarzy 
polskich należących do 
grupy artystycznej zwa-
nej „polską szkołą mo-
nachijską”. W bogatym 
i życzliwym dla polskich 
twórców, ówczesnym eu-
ropejskim centrum sztuki, 
jakim było w tym okresie 
Monachium, artyści sku-
piali się głównie wokół 
Józefa Brandta.Władysław Malecki, „Kawaleria powstańcza we mgle porannej”, 1877, ol. płótno, 67 x 126
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Maksymilian Gierymski – Muzeum Narodowe w Krakowie / fot. archiwum Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej 

i życzliwym dla polskich twórców, 
ówczesnym europejskim centrum 
sztuki, jakim było w tym okresie Mo-
nachium, artyści skupiali się głównie 
wokół Józefa Brandta. Miał własną 
pracownię, prowadził szkołę cieszącą 
się dużym uznaniem. Wystarczy do-
dać jeszcze tak wielkie nazwiska jak 
Józef Chełmoński, Alfred Wierusz-

-Kowalski, Piotr Michałowski, Mak-
symilian Gierymski czy przynamniej 
trzy pokolenia artystów z rodziny 
Kossaków, a mówić już możemy o na-
szej narodowej chlubie. Ich dzieła 
to perły sztuki malarskiej tego okre-
su. Tematycznie malarstwo to ukie-
runkowane było na sceny rodzajowe, 
pejzaże oraz malarstwo historyczne.

SZTUKA MUSI BYĆ  

POKAZYWANA

Wystawę zatytułowaną „Artyści – 
świadkowie powstania styczniowego 
1863 roku” trwającą od stycznia do 
maja 2013 roku obejrzały setki osób 
odwiedzających Muzeum Narodowe 
w Krakowie.

Z nieukrywaną satysfakcją nasza 
Galeria wypożyczyła w minionym 
roku dwa dzieła z własnej kolekcji 
nawiązujące tematycznie do krakow-
skiej wystawy zorganizowanej z oka-
zji 150 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Dzieła Władysława Ma-
leckiego pt. „Kawaleria powstańcza 
w mgle porannej” i Ryszarda Okniń-
skiego pt. „Na zesłanie” wspaniale 
zaprezentowano i zaaranżowano na 
wspomnianej wystawie, w Oddziale 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Galerii Sztuki Polskiej XIX Wieku, 
mieszczącej się w Sukiennicach.

Kolejnym wydarzeniem, wyjątko-
wym i godnym uznania w skali kraju 
i Europy jest zrealizowane w tym 
roku, wspólne dzieło Muzeum Na-
rodowego w Warszawie i Muzeum 
Narodowego w Krakowie, którego 
celem było pokazanie talentu ma-

larskiego braci Gierymskich, An-
drzeja i Maksymiliana. To polscy 
artyści europejskiego formatu, tak-
że zaliczani do grona „monachij-
czyków”, jedni z najważniejszych 
twórców XIX stulecia. PBG Gallery 
włączyła się w ten projekt i ponow-
nie, z radością i dumą udostępniła 

trzy dzieła z kolekcji PBG Gallery 
Muzeum Narodowemu w Krako-
wie. Wystawę, prezentującą bogaty 
dorobek artystyczny Maksymiliana 
Gierymskiego pt. „Maksymilian Gie-
rymski. Dzieła- Inspiracje- Recep-
cja” obejrzało setki a może tysiące 
zwiedzających, nie tylko z kraju, ale 

„Chełmoński w innych barwach i odczuciach” – wernisaż wystawy  Czwórek Józefa Chełmońskiego, PBG Gallery 2010 / fot. Piotr Mierzwa 
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i z zagranicy. Prezentowane na wy-
stawie dzieła sprowadzono z pol-
skich i zagranicznych kolekcji muze-
alnych i prywatnych. „Patrol polski 
w 1830 roku” Maksymiliana Gierym-
skiego, „Patrol powstańczy” Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego oraz dzieło 
Władysława Maleckiego, „Kawaleria 
powstańcza w mgle porannej” zawi-
sły tym razem w gmachu głównym 
Muzeum Narodowego w Krakowie 
obok 55  innych obrazów olejnych 
Maksymiliana Gierymskiego i 55 na-
malowanych na papierze a także 
dzieł innych twórców, kontynuato-
rów i naśladowców jego twórczości.

Organizatorzy obu wystaw zadba-
li o wydanie wspaniałych katalogów, 
które nie tylko są dokumentem upa-
miętniającym te projekty, ale i dowo-
dem na uznanie i podniesienie rangi 
i wartości wystawianych obrazów.

Pałacyk w Radziejowicach, z któ-
rym w pewnym sensie związany jest 
Józef Chełmoński, kiedy to pod ko-
niec swojego życia zamieszkał w po-
bliskiej Kuklówce, jest dziś miejscem, 
jedynym w Polsce, prezentującym 
dzieła tego wielkiego malarza. Kli-
mat Domu Pracy Twórczej Józefa 

Chełmońskiego zachowuje powagę 
i duchowość kulturową tamtych 
czasów. Obok prezentacji obrazów 
odbywają się tu koncerty, spotkania 
literackie, konferencje tematyczne, 
letnie festiwale. PBG Gallery, wy-
pożyczając muzeum dwa wspaniałe 
dzieła mistrza Józefa Chełmońskie-
go, „Czwórkę” z roku 1885 oraz „Pró-
bę Czwórki”, dzieło namalowane trzy 
lata później, wzbogaciła w ten spo-
sób największą stałą galerię Cheł-
mońskiego w Polsce. Oba obrazy 
pokazują kunszt talentu Chełmoń-
skiego jako malarza koni, a wyrażony 
przez artystę ruch, jest tak sugestyw-
ny, że widz odnosi wrażenie jakby 
konie chciały „przekroczyć” granice 
obrazu.

Wypada cieszyć się ogromnie 
z faktu, że wystawiane dzieła, znaj-
dując swoje miejsce w nowej aranża-
cji i scenerii, w ciekawym kontekście 

tematycznym na nowo zachwycają 
widzów, odbiorców, już nie współ-
czesnych malarzom, ale dzisiej-
szych miłośników sztuki XXI wieku. 
Odbiorcy na nowo odkrywają w nich 
siłę talentu i to, co w sztuce najważ-
niejsze – radość i piękno. Dlatego 
tak ważnym działaniem jest umie-
jętność pielęgnowania i doceniania 
dorobku kulturowego.

Opisane wydarzenia napawają 
dumą. Od 20 lat tworzymy wspólnie 
kulturę organizacyjną Spółki i Gru-
py PBG, od ponad 12 lat przenika 
ją sztuka i wysoka kultura. To my 
wszyscy mamy swój udział w takich 
przedsięwzięciach. To my, pracownicy 
grupy PBG możemy dzielić się z inny-
mi tak wspaniałymi wiadomościami.

Co niniejszym czyni autorka tek-
stu, donosząc jednocześnie, że ko-
lejne muzea w Polsce ubiegają się 
o obrazy z kolekcji PBG Gallery.

„Alfred Wierusz-Kowalski – wybitny malarz polski drugiej polowy XIX wieku” – wernisaż wystawy , PBG Gallery 2011 / fot. Piotr Mierzwa

Opisane wydarzenia napawają dumą. Od 20 lat tworzy-
my wspólnie kulturę organizacyjną Spółki i Grupy PBG, 
od ponad 12 lat przenika ją sztuka i wysoka kultura. To 
my wszyscy mamy swój udział w takich przedsięwzięciach. 
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Zdjęcia z wystawy - Maksymilian Gierymski - Muzeum 

Narodowe w Krakowie, 30 lipca 2014 roku / fot. prywatne 

archiwum Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej

Alfred Wierusz-Kowalski

Patrol powstańczy
Insurrectionary Patrol

[ok. 1880]

Galeria PBG
The PBG Gallery
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Współdziałając 
z Kuratorium 
Oświaty w Po-
znaniu za cel 
dz ia ła lnośc i 

statutowej stowarzyszenie postawi-
ło sobie, między innymi, organizację 
corocznych wyjazdów młodzieży do 
Katynia oraz wspólny Marsz Pamię-
ci z młodzieżą rosyjską dla oddania 
hołdu polskim i rosyjskim ofiarom 
komunistycznych zbrodni. W tym 
roku Marsz wyruszył do Katynia 
po raz dziewiąty. Młodzież polska 
zapala tam symboliczny znicz pod 
nazwiskiem jednego z Polaków. Od-
nalezienie nazwiska w zbiorowej 
mogile, wśród ponad czterech ty-
sięcy nazwisk starannie wypisanych 
na symbolicznych tablicach tego 
niezwykłego cmentarza, to cenna 
lekcja historii, to niecodzienne do-
świadczenie i przeżycie. Karteczki 
z nazwiskami upamiętnionych tym 

gestem ofiar wracają potem do ro-
dzin z podpisami uczniów. Z pobli-
skiego Gniezdowa, dokąd docierały 
transporty polskich oficerów, mło-
dzież maszeruje na Cmentarz Ka-
tyński niosąc nasze narodowe flagi. 
Do współdziałania w tej wspaniałej 
inicjatywie włączyło się już kilkana-
ście szkół z Poznania i Wielkopolski 
oraz kilka z Rosji.

Wincenty Dowojna, Sybirak, 
z którym Spółka PBG nawiązała 
kontakt w roku 2002 od wielu lat 
nie ustaje w działaniach na rzecz 
tych, którzy podzielili podobny 
jemu los.

Pomysł budowy pomnika zgło-
sił właśnie on – poznaniak, prezes 
ogólnopolskiego Klubu Pawłodar-
czyka, który sam – jako trzymie-
sięczne dziecko – był deportowany, 
a  podczas tułaczki w  Kazachsta-
nie stracił matkę, babkę  i  prabab-
kę. „Uznałem, że trzeba postawić 

pomnik oddający hołd wszystkim 
ofiarom deportacji” – tłumaczy. 
O  wsparcie finansowe zwrócił się 
do  prezesa Jerzego Wiśniewskie-
go. I w jednej chwili otrzymał wszel-
ką niezbędną pomoc.

Tysiące Polaków, ofiar stali-
nowskich deportacji, straciło życie 
w  Kazachstanie. Po  latach udało 
się zlokalizować mogiły tylko nie-
licznych rodaków. Inni nie mają 
tam nawet symbolicznych nagrob-
ków. Dla uczczenia pamięci o nich 
w kazachskim Pawłodarze został 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem 
Memoramus powstało w roku 2006 w wyniku 
bliskiej współpracy kilku poznańskich szkół 
z Rodziną Katyńską i Związkiem Sybiraków.

PAMIĘĆ O KATYNIU
SYBIRACY

tekst:
LIDIA PRĘTKA redaktor, manager galerII, fundacja pbg

W

„Warto dojrzewać do korzeni”, 
Jerzy Sthur
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odsłonięty pomnik. Nie powstałby 
jednak, gdyby nie moralne  i finan-
sowe zaangażowanie firmy PBG SA, 
a  zwłaszcza prezesa Jerzego Wi-
śniewskiego i jego żony Małgorzaty. 
Wymowne epitafium, upamiętniają-
ce miejsca smutnej historii wyryte 
na pomniku brzmi: „Pamięci Po-
laków pomordowanych i zmarłych 
w  latach  1936 –1956 spoczywają-
cych w pawłodarskich stepach”. Na 
płycie poziomej znalazło się też 
motto „Umarłym – wdzięczna pa-
mięć. Żywym – pojednanie...”.

Marsz Pamięci do Katynia, 2011 r. / fot. Anna Łożyńska

Tysiące Polaków, ofiar stalinowskich deportacji, 
straciło życie w Kazachstanie. Po latach udało się 
zlokalizować mogiły tylko nielicznych rodaków. 
Inni nie mają tam nawet symbolicznych nagrob-
ków. Dla uczczenia pamięci o nich w kazachskim 
Pawłodarze został odsłonięty pomnik. Nie powstałby 
jednak, gdyby nie moralne i finansowe zaangażo-
wanie firmy PBG SA, a zwłaszcza prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego i jego żony Małgorzaty. 
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W Ośrodku Rekolekcyjnym w pod-
poznańskim Rościnnie, Wincenty 
Dowojna zorganizował kilka waka-
cyjnych pobytów wieloosobowej gru-
py młodzieży i dzieci – pochodzą-
cych z rodzin o polskich korzeniach, 
zamieszkałych w Kazachstanie. Po-
byt w Rościnnie a także zwiedzanie 
Polski, ojczyzny rodziców i dziadków, 
był możliwy dzięki ogromnej pomo-
cy finansowej i logistycznej PBG SA.

PBG wspierała też ogólnopol-
skie Zjazdy Sybiraków z Klubu 
Pawłodarczyka, organizowane 
od lat w przez Wincentego Dowoj-
nę w nadmorskim Rewalu. Dzisiaj 
to już po raz szesnasty zjeżdżają do 
Rewala Sybiracy, Pawłodarczycy, ci 
którzy przeżyli, którzy wrócili i dziś 
mogą nie tylko cieszyć się wspólnie 
i wspominać, ale i dzielić się z nami 
tą tak mało poznaną historią.

„Cieszę się, że dzięki także mojemu wsparciu poznańscy 
uczniowie mogą poznać i zrozumieć prawdziwą histo-
rię Polski i Polaków. Swoje zaangażowanie w to dzia-
łanie traktuję jako symboliczne spłacenie długu wobec 
oficerów, którzy umierali za Polskę. Czuję satysfakcję, 
że dzięki obecności poznańskiej młodzieży w Katyniu, 
pamięć o pomordowanych żyje i będzie przekazywana 
kolejnym rocznikom i pokoleniom. Podziwiam przy 
tym ludzi, którzy organizują Marsze Pamięci. Na takie 
cenne inicjatywy warto przeznaczać pieniądze”.

Jerzy Wiśniewski w wywiadzie 
dla Głosu Wielkopolskiego mówi: 

„Cieszę się, że dzięki także moje-
mu wsparciu poznańscy uczniowie 
mogą poznać i zrozumieć prawdzi-
wą historię Polski i Polaków. Swoje 
zaangażowanie w to działanie trak-
tuję jako symboliczne spłacenie dłu-
gu wobec oficerów, którzy umierali 
za Polskę. Czuję satysfakcję, że dzię-
ki obecności poznańskiej młodzieży 
w Katyniu, pamięć o pomordowa-
nych żyje i będzie przekazywana 
kolejnym rocznikom i pokoleniom. 
Podziwiam przy tym ludzi, którzy 
organizują Marsze Pamięci. Na takie 
cenne inicjatywy warto przeznaczać 
pieniądze”.

Z poważaniem
Lidia Prętka, uczestniczka 
pierwszego Marszu Pamięci do 
Katynia w roku 2006

W tekście zostały wykorzystane 
fragmenty artykułów Sławomira 
Kmiecika, redaktora Głosu 
Wielkopolskiego.

Msza św. z okazji 15 Zjazdu uczestników Klubu Pawłodarczyka w Rewalu, 2013 r. /fot. archiwum prywatne Lidia Prętka
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Potrzebował bar-
dzo dużej jej ilości. 
W porozumieniu 
z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Poznaniu po-
wstał pomysł założenia naszego fir-
mowego banku krwi. Od tej pory re-
gularnie organizowane są jej zbiórki. 
Jesteśmy przygotowani w każdej 
chwili na niesienie pomocy pracow-
nikom Grupy PBG oraz ich rodzinom. 
W zeszłym roku odbyła się już jede-
nasta zbiórka. Do tej pory udało się 
pomóc ośmiu osobom. Od 2011 roku 
zachęcamy także do zapisywania się 
na listę dawców szpiku kostnego.

Najczęściej do oddania krwi musi 
nas zmusić choroba kogoś bliskiego. 

Czasami jednak wynika to z chęci 
podzielenia się z kimś potrzebu-
jącym. Jakiś czas temu na łamach 
naszego pisma Maciej Naskręt za-
cytował swoje życiowe motto: „Nikt 
zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt 
nie umiera dla siebie” (Rz. 14,7). 
Można tylko brać z Niego przykład, 
gdyż sprawą chyba najważniej-
szą jest wielka osobista satysfak-
cja ze spełnienia dobrego uczynku 
i okazania pomocy potrzebującym. 
W końcu nie każdy ma okazję przy-
czyniać się na co dzień do ratowania 
ludzkiego życia!

Przy okazji oddawania krwi na 
rzecz innej osoby mamy możliwość 
zrobić także coś dla siebie, a miano-
wicie dowiedzieć się czegoś o stanie 

naszego zdrowia i tym samym w porę 
zareagować. Bardzo często braku-
je nam czasu na dokładne badania. 
Centrum krwiodawstwa poinfor-
muje nas, jeśli oddana krew wskaże, 
że w naszym organizmie dzieje się 
coś niedobrego.

Każdy z nas może znaleźć się 
w sytuacji, kiedy będzie potrzeb-
na krew dla niego lub bliskiej mu 
osoby.

Jesteśmy dumni z tego, że za każ-
dym razem ambulans do pobierania 
krwi, który odwiedza regularnie na-
szą firmę, ma po co do nas przyjeż-
dżać!

Mamy nadzieję, że dawcy chętnie 
wezmą udział w kolejnych akcjach. 
Czekamy na Was!

tekst:
JOANNA PERCZYŃSKA  fundacja pbg

„Pierwszy raz oddaliśmy krew w roku 2006, aby ratować 
życie kolegi Henryka Jopka”, wspomina Piotr Mierzwa, 
organizator Akcji „Krew” w Grupie PBG.

DZIELMY SIĘ KRWIĄ,
bo nie można jej wyprodukować

P

Zaadaptowana sala konferencyjna w bud. A  na akcję oddania krwi, 25.05.2010 / fot. Piotr Mierzwa

Joanna Perczyńska
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O tym, że pływanie 
kajakiem jest przy-
jemnym, ale nie 
łatwym rodzajem 
nie tylko sportu, ale 

i rekreacji, mogłam przekonać się 
sama już nie raz w trakcie waka-
cyjnych wojaży. Za każdym razem 
moje próby przepłynięcia kajakiem 
choćby niewielkiego odcinka jezio-
ra bądź rzeki kończyły się kilkakrot-
nym przywitaniem ze stałym lądem 
i gąszczem trzcin. Na szczęście na 
świecie, ba nawet całkiem blisko nas, 

są ludzie którzy są w tym o wiele 
lepsi, mało tego, są to osoby, które 
już zdążyły zapisać się na kartach 
historii tej fantastycznej dyscypliny 
sportowej i z których powinniśmy 
być podwójnie dumni, gdyż no-
szą oni na koszulkach logo naszej 
firmy. Mowa jest o naszej polskiej 
reprezentacji kajakarzy. Zacznijmy 
jednak od historii kajakarstwa nie-
zwykle ciekawej i pewnie, nie licząc 
pasjonatów, mało komu znanej.

Kajakarstwo współczesne trafiło 
do Europy na przełomie lat 50. i 60. 

XIX wieku. Zaczęto wtedy używać 
łodzi wzorowanych na kajakach 
eskimoskich. Pierwszy na świecie 
klub kajakarski założył szkocki 
prawnik John McGregory, który 
w 1865 roku zbudował Rob Roy’a – 
kajak drewniany z poszyciem klep-
kowym, przepływając nim nową 
techniką wiosłowania – twarzą do 
kierunku jazdy, rzeki Wielkiej Bry-
tanii i w Europie.

Mistrzostwa świata w kajakar-
stwie zostały rozegrane po raz pierw-
szy w Växholm w Szwecji w 1938 

Zgodnie ze strategią PBG pomagamy 
utalentowanym, młodym sportowcom. Jesteśmy 
dumni, że mogliśmy przyczynić się do sukcesu 
polskich kajakarzy, mieliśmy bowiem przyjemność 
sponsorować i wspierać kadrę kajakarzy. Cieszymy 
się z każdego sukcesu młodego człowieka, 
którego siłę ducha i wolę walki mogliśmy 
wesprzeć. Osiągnięcia sportowe i olbrzymia 
satysfakcja sportowca to dla nas zwrot z nawiązką 
zainwestowanych środków.

Razem 
wiosłujemy 
po zwycięstwo  

tekst:
EMILIA CIEPŁUCH redaktor, pracownik sekcji recepcyjnej, pbg s.a.

O
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roku. Następne mistrzostwa miały 
zostać rozegrane w Polsce na Jezio-
rze Augustowskim w 1942, jednak 
wybuch II wojny światowej uniemoż-
liwił ich zorganizowanie. Organiza-
cją mistrzostw zajmuje się powstała 
w 1946 roku Międzynarodowa Fede-
racja Kajakowa. Ostatnie mistrzo-
stwa w 2010 roku w Poznaniu roze-
grane zostały po raz 38. Mistrzostwa 
odbywały się w Polsce trzykrotnie 
(w 1990, 2001 oraz w 2010 roku) – za 
każdym razem na torze regatowym 
Malta w Poznaniu.

W skład programu igrzysk olim-
pijskich kajakarstwo zostało włączo-
ne w 1936 roku w Berlinie, jednak 
już wcześniej zagościło na arenach 
olimpijskich – w 1924 roku, jako 
dyscyplina pokazowa. Do udziału 
w zawodach zgłaszali się tylko męż-
czyźni, natomiast kobiety rozpoczę-
ły rywalizację od 1948 roku.

W  Polsce sport kajakowy zorga-
nizował się dopiero w  1928 roku, 
gdy  Polski Związek Narciarski po-
wołał do  życia Komisję Kajakową, 
przekształconą następnie na „Pol-

ski Związek Kajakowców“ na  wal-
nym zjeździe klubów kajakowych 2 
maja 1930 roku. Pierwszym klubem 
wyłącznie składakowym był klub 

„Hellas“ w Mysłowicach.
W dziejach kajakarstwa zapisało 

się również PBG S.A., miało bowiem 
przyjemność sponsorować i wspierać 
kadrę kajakarzy. Zgodnie ze strate-
gią PBG pomagamy utalentowanym, 
młodym sportowcom. Jesteśmy dum-
ni, że mogliśmy przyczynić się do 
sukcesu polskich kajakarzy. Co ważne, 
często sama ciężka praca sportowców 

Marta Walczykiewicz oraz Karolina Naja wraz z prezesem polskiego związku kajakowego panem Józefem Bejnarowiczem, Zawody Pucharu Świata, Poznań maj 2012 r. / fot. Polska Fundacja Kajakowa
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nie wystarczy. Potrzebne są środki 
na treningi, profesjonalny sprzęt 
i nauczycieli. Cieszymy się z każdego 
sukcesu młodego człowieka, którego 
siłę ducha i wolę walki mogliśmy wes-
przeć. Osiągnięcia sportowe i olbrzy-
mia satysfakcja sportowca to dla nas 
zwrot z nawiązką zainwestowanych 
środków. Młodzi duchem z niezwy-
kłą determinacją i poświęceniem 
pokazują nam jak osiągnąć to, co dla 
innych jest niemożliwe. Jako spółka, 
która przez 20 lat istnienia podejmo-
wała wiele niezwykłych i niesamowi-

tych wyzwań jesteśmy dumni z tego, 
że są w Polsce talenty, które wspiera-
my i które na naszych oczach realizu-
ją wielkie marzenia. Wśród nich jest 
Piotr Siemionowski kajakarz Zawiszy 
Bydgoszcz, który rozpoczął przygodę 
z kajakami w 2000 roku. Po około 5 
latach pojawiły się pierwsze sukcesy 
na arenie międzynarodowej. Od roku 
2005 Piotr zaczął traktować kajakar-
stwo nie tylko jako fajną zabawę, ale 
również jako świetny sposób na życie 
i samospełnienie się. Gdyby policzyć 
i dodać wszystkie jego przepłynięte 

kilometry udałoby się okrążyć Zie-
mię. A tony przerzucone na siłowni 
pozwoliłyby na zbudowanie małego 
statku. Sukcesów Piotra nie sposób 
zliczyć. Jest dwukrotnym mistrzem 
świata, olimpijczykiem z Londynu, 
złotym medalistą mistrzostw świata 
w konkurencji kajaków w 2011 roku 
w Szeged na dystansie 200 m. Rok 
wcześniej zdobył brązowy medal rów-
nież na dystansie 200 m.

Piotrowi w niczym nie ustępują 
osiągnięcia Marka Twardowskiego 
zawodnika Cresovii Białystok, trzy-
krotnego mistrza świata. W roku 
1999 wywalczył mistrzostwo na 500 
m. Reprezentował Polskę na Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w 2004 roku 
w Atenach. 20 sierpnia 2006 roku 
w Segedynie wywalczył mistrzostwo 
świata na 500 m. Dokładnie pięć lat 
później, również w Segedynie po-
wtórzył to osiągnięcie.

Nie mniejszym powodem do 
dumy są Polskie kajakarki a wśród 
nich Beata Mikołajczak srebrna 
medalistka olimpijska z Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, 
brązowa medalistka Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie, mistrzyni 
świata, mistrzyni Europy, młodzie-
żowa mistrzyni Europy, wicemi-
strzyni świata juniorek, brązowa 
medalistka mistrzostw Europy ju-
niorek i wielokrotna mistrzyni Pol-
ski. Jest zawodniczką UKS Kopernik 
Bydgoszcz.

Zdobyczy medalowych na tym 
polu sportowym nie sposób wyliczyć 
a kolejnym dowodem jest na to choć-
by Karolina Naja, brązowa medalistka 
mistrzostw świata w Poznaniu w 2010 
roku. Na igrzyskach olimpijskich 
w Londynie w 2012 roku zdobyła 
brązowy medal razem z Beatą Mi-
kołajczyk. Na mistrzostwach Europy 
w Montemor-o-Velho zdobyła trzy 
medale: złote na 500 i 1000 m z Beatą 
Mikołajczyk oraz srebrny na 200 m 

Piotr Siemionowski, Poznań 2011 / fot. Kronika Sportu Polskiego
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z Magdaleną Krukowską. Na mistrzo-
stwach świata w Duisburgu w 2013 
roku zdobyła trzy medale: srebrny, 
brązowy, a także srebrny w sztafecie.

Osiągnięć będących świadectwem 
niebywałego talentu i ciężkiej pra-
cy każdej z dziewcząt jest dopraw-
dy całe mnóstwo i ciężko w takim 
przypadku pogodzić się z myślą 
że kajakarstwo nie jest dyscypliną 
dorównującą budżetem piłce noż-
nej czy innym dyscyplinom, które 
są bardziej popularne albo po prostu 
bardziej dochodowe. Tym bardziej 
powinniśmy być dumni, że przy-
czyniliśmy się do tak wspaniałych 
sukcesów i tak wielu radości kibiców 
i naszych rodaków. Bo przecież każ-
dy hymn narodowy, który wybrzmie-
wa na światowych arenach, każdy 
medal jest powodem do wzruszeń, 
łez i wielkiego szczęścia, które zapi-
suje się w naszych sercach na długo. 
I mnie na wspomnienie i w oczeki-
waniu na dalsze sukcesy naszych ka-
jakarzy lżej będzie kolejny raz ode-
pchnąć się od brzegu i płynąć dalej. Marta Walczykiewicz, Puchar Świata w Poznaniu, maj 2012 r. / fot. archiwum PBG

Karolina Naja i Magdalena Krukowska – wicemistrzynie świata / fot. Janusz Milewski

Powinniśmy być dumni, 
że przyczyniliśmy się do 
tak wspaniałych sukcesów 
i tak wielu radości kibi-
ców i naszych rodaków. 
Bo przecież każdy hymn 
narodowy, który wy-
brzmiewa na światowych 
arenach, każdy medal jest 
powodem do wzruszeń, łez 
i wielkiego szczęścia, które 
zapisuje się w naszych 
sercach na długo.
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Już wtedy widać było 
ogromny potencjał 
drzemiący w tym za-
wodniku, poparty zna-
komitymi warunkami fi-

zycznymi i bardzo dobrym serwisem. 
Następnie przyszły kolejne sukcesy 
i co raz lepsze wyniki w turniejach 
wyższej rangi – Challenger, ATP Tour, 
czy w końcu w barwach narodowych, 
w rozgrywkach Pucharu Davisa.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że strategia GK PBG wspie-
rania młodych, sportowych talen-
tów przyczyniła się do rozwoju 

tenisowego talentu „Jerzyka”. Stało 
się to w bardzo trudnym momencie, 
kiedy to Polski Związek Tenisowy 
(PZT) stracił największego sponsora 
strategicznego. To wówczas spółka 
PBG została jednym z bardzo waż-
nych sponsorów Jerzego Janowicza. 
Dzięki wsparciu ze strony firmy PBG 
jego kariera sportowa mogła dalej 
rozwijać się we właściwym kierun-
ku. Niejako znakomitym zakończe-
niem tej owocnej współpracy, był 
finał turnieju ATP Tour (ranga 1000) 
w paryskiej hali Bercy, w 2012 r., kie-
dy to „JJ” dotarł aż do finału. Mimo, 

iż czasami zachowanie „JJ” bywa 
nieco kontrowersyjne, podczas cere-
monii wręczania nagród i pucharów, 
po przegranym finale z Hiszpanem 
Davidem Ferrerem, polski zawod-
nik podziękował swoim sponsorom, 
w których gronie znalazła się rów-
nież firma PBG.

Dziś mimo spadku w rankingu 
ATP WORLD TOUR (51 miejsce na 
dzień 28.07.2014), oraz nieco słab-
szej formy i gry życzmy wszyscy „Je-
rzykowi”, aby szybko wrócił w okolice 
20, czy może nawet 10 miejsca wśród 
najlepszych tenisistów na świecie.

Jerzy Janowicz to obecnie najlepszy polski zawodnik w męskim 
tenisie. Po raz pierwszy widziałem grę „Jerzyka” na żywo latem 
2008 r., podczas turnieju tenisowego we Wrocławiu. „JJ” odniósł 
wówczas zwycięstwo w turnieju rangi Futures 10.000 $. 

NASZ AS serwisowy

tekst:
ARKADIUSZ JANKOWIAK qhse project manager, pbg s.a.

J
Arkadiusz Jankowiak

fot. Piotr Mierzwa
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Urządzenie w trybie 
normalnej pracy jest 
zsynchronizowane 
z  systemem elek-
troenergetycznym, 
a  w  czasie awarii 

w sieci energetyki zawodowej urucha-
mia się w trybie pracy wyspowej. 

Podstawowym aspektem zakupu 
elektrociepłowni AMMANN był za-
chodzący w niej proces jednoczesnej 
produkcji, z medium jakim jest gaz, 
energii elektrycznej i cieplnej w tym 
samym procesie technologicznym 
zwanym kogeneracją.

Dzięki temu procesowi PBG S.A. 
wpisało się w coraz bardziej rygo-
rystyczną politykę energetyczną UE, 
w której w dniach 8 – 9 marca 2007 r. 
przyjęto Plan Działań integrujący 

politykę klimatyczną i energetycz-
ną krajów Wspólnoty Europejskiej.

W roku 2007 PBG S.A. wpisując 
się w powyżej wspomnianą politykę 
energetyczną, po uzyskaniu dota-
cji z UE na proekologiczny rozwój 
przedsiębiorstwa, zakupiło agregat 
absorpcyjny BROAD, w ten sposób 
rozbudowując system kogeneracji 
o możliwość wykorzystania ciepła 
uzyskiwanego w  procesie produk-
cji energii elektrycznej do produk-
cji wody lodowej, a co za tym idzie, 
wykorzystania go w  urządzeniach 
klimatyzacji.

Należy przypomnieć, że dla wy-
produkowania 1 MWh energii elek-
trycznej, elektrownia cieplna musi 
zużyć ok. 500 kg węgla, co powoduje 
wydzielenie się do atmosfery około:*

tekst:
KRZYSZTOF DORNA kierownik ds. administracji i dozoru technicznego, lonar sp. z o.o.

U

Dynamiczny i świadomy rozwój spółki PBG w latach 1994 – 2000 
spowodował wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Częste 
awarie spowodowane wyłączeniami prądu spowodowanymi 
przestarzałą infrastrukturą energetyczną w regionie, stały 
się przyczyną budowy zasilania rezerwowego i znalezienia 
alternatywnych źródeł zasilania w energię elektryczną, 
umożliwiających uniezależnienie się od dostawcy 
zewnętrznego.

Nowoczesność
ponad miarę

• 10 kg dwutlenku siarki (powodu-
jąc kwaśne deszcze),

• 4 kg tlenków azotu,
• 850 kg dwutlenku węgla (wywołu-

jąc efekt cieplarniany).
Dla porównania w procesie pro-

dukcji 1 MWh energii elektrycznej 
w kogeneracji zużywanych jest ok. 
290 m3 gazu, do atmosfery wydzie-
lanych jest około:**

• 0,3 kg dwutlenku siarki,
• 0,5 kg tlenków azotu,
• 640 kg dwutlenku węgla.

Rozwój odnawialnych źródeł ener-
gii oraz skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej wyni-
kające z zastosowania i eksploatacji 
kogeneracji i absorbera to dla PBG 
S.A. główne korzyści proekologiczne 
i ekonomiczne, takie jak:

Krzysztof Dorna
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• rezerwowe źródło energii elek-
trycznej zasilające dedykowane 
odbiory (serwerownie);

• wpływ na ochronę środowiska 
poprzez zmniejszenie emisji CO2, 
realizacja dyrektywy UE w zakre-
sie ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla CO2 z procesów spalania 
paliw;

• darmowe źródło ciepła wyko-
rzystujące ciepło odpadowe do 
celów użytkowych – zimą do 
ogrzewania, latem – schładzania 
pomieszczeń;

• redukcja kosztów wynikających 
z  obniżenia mocy zamówionej 
w umowie z dystrybutorem ener-
gii elektrycznej;

• uniezależnienie od dostawcy 
energii elektrycznej;

• źródło dodatkowych przychodów 
z  praw majątkowych ze świa-
dectw pochodzenia; czyli akcji 
energetycznych będących w  ob-
rocie giełdowym na tzw. „Towa-
rowej Giełdzie Energii (TGE)”. 
Akcje – Świadectwa pochodzenia 
nadal są przez nas wystawiane 
na podstawie ilości wyproduko-
wanej energii elektrycznej. Brak 
unijnej dyrektywy dotyczącej 
obrotu Świadectwami w  roku 
2013 wstrzymał ich faktyczny 
handel. Od marca 2014 roku 
uregulowano te kwestie i Giełda 
ruszyła ponownie. Pod koniec 
tego roku, jeśli cena osiągnie 
satysfakcjonujący nas poziom 
pomiędzy 110 a 140zł / MWh lub 
więcej, wystawimy je na sprzedaż 
oczekując przychodu w wysokości 
80 – 100 tyś. zł.

• podkreślenie działań realizowa-
nych w PBG S.A. w ramach stra-
tegii CSR w  myśl hasła: „Zrów-
noważony rozwój = oszczędzanie 
energii + korzystanie z odnawial-
nych (i/lub proekologicznych) 
źródeł energii”.

Podstawowe parametry urządzenia AMMANN

Podstawowe parametry urządzenia BROAD

Moc elektryczna - 110 kW, Moc cieplna - 185 kW
Paliwo - Gaz ziemny GZ-50

Moc chłodnicza - 110 kW, Rodzaj czynnika 
energetycznego - gorąca woda z instalacji kogeneracji

 *na podstawie http://www.cire.pl/publikacje/eps.pdf
 **na podstawie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

Nowoczesność
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Pamiętamy o ich co-
dziennej wytrwałej 
i ciężkiej pracy na róż-
nych odpowiedzial-
nych stanowiskach 

i nieocenionym wkładzie, który wło-
żyli w jakże intensywny rozwój naszej 
firmy. Byli wspaniałymi fachowcami, 
potrafili dzielić się wiedzą z innymi 
i stanowili wzór do naśladowania.

Wszyscy razem i każdy z osob-
na tworzyli nierozerwalny łańcuch, 
złożony z pojedynczych, ale jakże 
silnych i trwałych ogniw. Zawsze 
można było liczyć na ich sumienność, 
rzetelność, zaangażowanie, koleżeń-
skość i dobre słowo. Dziękujemy im 
bardzo za to, że byli z nami i „oddali 
serce” pracując w naszej firmie. Po-
zwólcie, że wymienię choćby niektó-
rych z tych, którzy na zawsze zostaną 
w naszej pamięci: Andrzej Nowak, 
Hieronim Sikora, Zbigniew Kończak, 
Andrzej Jeziński, Jerzy Grunt, Grze-
gorz Marciniak, Roman Szczepański, 
Olgierd Czosnkowski, Michał Kęsek, 
Jacek Gola, Andrzej Sidorowicz, Jerzy 
Szczotka, Robert Gorynia, Witold 

Glapiak i Edward Bielawski. A także: 
Przemysław Kocik, Henryk Jopek 
i Łukasz Nackowski.

O każdej z osób, które odeszły 
można by napisać wiele ciepłych 
słów, podkreślając ich dokonania 
w życiu prywatnym i zawodowym, 
które z pewnością są wielkie i niepo-
wtarzalne. Chciałbym jednak szcze-
gólnie wyróżnić postać pana Hen-
ryka Jopka, który był niesamowitym 
przyjacielem naszej firmy, począt-
kowo zaangażowanym sportowcem, 
a później niezwykle aktywnym dzia-
łaczem poznańskiej sekcji hokeja na 
trawie. Wszyscy pamiętamy, z jakim 
zaangażowaniem wspierał wszelkie 
działania sportowe pracowników PBG, 
a w szczególności był całym sercem 

oddany organizacji naszych rodzin-
nych spotkań sportowych w Kręgiel-
ni w Sierakowie. Został mianowany 
Komandorem Międzynarodowych 
Mistrzostw Pracowników i Przyja-
ciół PBG SA w kręglarstwie. Przez 
wiele ostatnich miesięcy swojego 
życia dzielnie zmagał się z nieule-
czalną chorobą. To właśnie dla niego 
poprzez strony internetowe i media 
zabiegaliśmy o bardzo rzadką grupę 
krwi. Kilka razy te akcje mu pomogły. 
Ostatnia już niestety nie. Pozostanie 
z nami w naszej dobrej pamięci!

Chciałbym również serdecz-
nie         pozdrowić rodziny zmarłych, 
współczując utraty bliskich im osób, 
jednocześnie zapewniając, że nasi 
przyjaciele „żyją” wciąż pośród nas.

tekst:
MARIUSZ ŁOŻYŃSKI wiceprezes zarządu pbg s.a.

Podczas obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia PBG 
nie możemy zapomnieć o kolegach i przyjaciołach 
naszej firmy, którzy niestety na zawsze od nas odeszli.

Pamiętamy o tych, 
którzy odeszli

P

Wszyscy razem i każdy z osobna tworzyli nierozerwal-
ny łańcuch, złożony z pojedynczych, ale jakże silnych 
i trwałych ogniw. Zawsze można było liczyć na ich 
sumienność, rzetelność, zaangażowanie, koleżeńskość 
i dobre słowo.

Mariusz Łożyński
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WSPOMNIENIE O MICHALE KĘSKU

Michała poznałem w 2006 roku, kiedy to jako „świeżo 
upieczony” absolwent Politechniki Poznańskiej odpo-
wiedział na nasze ogłoszenie o poszukiwaniu pracow-
ników do nowopowstającego pionu. Zgłosiło się wtedy 
sporo kandydatów, ale po krótkiej rozmowie z Micha-
łem wiedziałem, że to On, to osoba, której szukałem. 
Wkrótce też Michał został pierwszym pracownikiem 
w nowym pionie. Z przyjemnością i satysfakcją obser-
wowałem jak się rozwija, krzepnie, jak szybko zdobywa 
nowe umiejętności. A już po niespełna roku, to Michał 
jako w pełni dojrzały pracownik wprowadzał w tryb 
pracy w naszej firmie młodszych kolegów, przekazując 
im swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę. Za-
wsze uśmiechnięty i przyjacielsko nastawiony do in-
nych, pozostał w naszej pamięci jako dobry Pracownik 
i Kolega. Odszedł 7 grudnia 2008 roku.

Wspominał: Paweł Buczkowski, dyrektor ds. 
budownictwa hydrotechnicznego, PBG S.A.

WSPOMNIENIE ŁUKASZA NACKOWSKIEGO

Łukasza Nackowskiego poznałem bodajże w 2000 roku. 
Jedno wiem na pewno – pierwszy raz spotkaliśmy się 
na kortach tenisowych klubu wioślarskiego KW 04 
w Poznaniu. Wówczas to właśnie tam pracownicy fir-
my Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o. o. spędzali 
wolny czas z rakietą tenisową w ręku. Obaj w bardzo 
krótkim czasie doszliśmy do wniosku, że moja gra nie 
jest zła, ale warto byłoby jednak poprawić i udoskonalić 
pewne elementy. Potem były wspólne treningi, mecze, 
sparingi, a z moim tenisem było już tylko lepiej. Nieco 
później miałem niewątpliwą przyjemność po raz pierw-
szy zagrać w turnieju deblowym, w parze razem z Łuka-
szem. Było to w Centrum Tenisowym Sierosław. Zdjęcie 
z 2002 r., które znalazłem w swoim foto-archiwum po-
twierdza, że wygraliśmy te zawody. To był ostatni tur-
niej w którym razem zagraliśmy… Dziś trudno opisać 
mi, jak wiele zawdzięczam Łukaszowi. Bez wątpienia był 
i nadal jest moim tenisowym mentorem!

Wspominał: Arkadiusz Jankowiak, QHSE project 
manager, PBG S. A.

Michał Kęsek / fot. Piotr Mierzwa

Turniej deblowy w Sierosławiu, 2002 rok / fot. archiwum prywatne
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ROBERT GORYNIA - 
HISTORIA KOLEGI, 
PRZYJACIELA, KIEROWNIKA

Każdy z nas z łzą w oku wspomina 
faceta, który budował historię spółki 
od samego początku i współuczestni-
czył we wszystkich jej największych 
realizacjach. Będzie to krótkie wspo-
mnienie kolegi z brygady, osoby któ-
ra wypełniała uśmiechem każdą na-
potkaną twarz, mowa tu o Robercie 
Gorynia. Dlaczego by nie wspomnieć 
i nie napisać tutaj kilku słów o kimś, 
kogo nie ma już niestety wśród nas. 
Był takim kolegą, którego życzy-
my każdemu. Zawsze stanowczy 
ale przy tym wesoły i pomocny. Jak 
każdy prawdziwy przewodnik swojej 
brygady każdemu służył dobrą radą. 
Przykładał wagę do ładu i porządku. 
Był świetnym organizatorem wszel-
kich zleconych mu zadań. Nie bał się 
nigdy zakasać rękawów i ubrudzić 
po przysłowiowe łokcie. Każdy z nas 
mógłby wymienić setki, a nawet ty-
siące takich sytuacji. Nie straszne 
mu były nawet największe śniegi, 
mróz czy słoty, zawsze garnął się do 
ciężkiej gazowniczej fizycznej pracy. 
I choć był na stanowisku kierowni-
czym, każdy wspomina Roberta jako 
bratnią duszę, przyjaciela, a po pracy 
kompana w najróżniejszych rozryw-
kach i zabawach.

Nie ma już z nami człowieka, któ-
ry także pozostawił w każdym z nas 
swoje pasje. Zaraził nas wędkowa-
niem, a obowiązkowym wyposaże-
niem nawet służbowych pojazdów 
był sprzęt do tego służący. Wędka 
w ręce po pracy to był jego sposób 
na złagodzenie nerwów. Mając zale-
dwie 47 lat, będąc młodym człowie-
kiem, odszedł z naszego życia, lecz 
na zawsze pozostanie w pamięci 
i sercach!

Brygada GPT2 Robert Gorynia / fot. Piotr Mierzwa
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HENRYK JOPEK - 
PRZYJACIEL FIRMY, 
SPORTOWIEC, ODDANY 
POZNAŃSKIEJ SEKCJI 
HOKEJA NA TRAWIE

Od zawsze zaangażowany we 
wszelkie działania sportowe pra-
cowników PBG. Całym sercem od-
dany organizacji naszych spotkań 
sportowych w Kręgielni w Siera-
kowie.

Mianowany Komandorem Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Pra-
cowników i Przyjaciół PBG SA 
w Kręglarstwie. Kompetentny, 
rzeczowy, koleżeński. Przez wie-
le miesięcy dzielnie zmagał się 
z nieuleczalną chorobą. Urodzony 
5 stycznia 1934 roku w Zbąszy-
niu, od dzieciństwa był związany 
ze sportem w poznańskim Lechu. 
Początkowo jako piłkarz, który za-
liczył jedno spotkanie w pierwszym 
zespole, następnie jako działacz 
wspomnianego klubu.

W środowisku hokejowym znany 
bardzo dobrze. Przez ćwierć wieku, 
od 1981 roku był kierownikiem sek-
cji hokeja na trawie poznańskiego 
Lecha. A po likwidacji wielosekcyj-
nego KKS Lech 29 kwietnia 1996 
roku doprowadził do powstania 
Autonomicznej Sekcji Hokeja na 
Trawie Kolejowego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Błę-
kitny Express” Lech Poznań. Hen-
ryk Jopek został prezesem tejże 
sekcji i kierował nią do ostatnich 
swych dni. Nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że głównie dzięki niemu 
kontynuowano piękne hokejowe 
tradycje Lecha, który siedem razy 
(1977, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987 
i 1987) był Mistrzem Polski na 
otwartych boiskach i raz (1989) 
w hali.

Był również aktywny na arenie 
ogólnopolskiej. Przez kilkanaście 

Henryk Jopek / fot. Piotr Mierzwa

minionych lat był początkowo wice-
przewodniczącym, a ostatnio prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 
Zasłużony Działacz Kultury Fizycz-

nej. Także wyróżniony odznakami 
hokejowymi.

Wspominała: Lidia Prętka, redaktor, 
manager galerii, Fundacja PBG

Henryk Jopek i Małgorzata Wiśniewska / fot. Piotr Mierzwa
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Nie tylko przy  
biesiadnym stole 
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Sto lat
PRZYGOTOWANIE:

Biszkopt: Miksujemy jajka z cukrem, 
następnie stopniowo dodajemy 
wszystkie pozostałe składniki. Na 
końcu wlewamy wodę gazowaną i 
olej. Dokładnie wszystko miesza-
my. Ciasto wylewamy do tortownicy 
wysmarowanej masłem i bułką tartą 
lub wyłożoną papierem do pieczenia. 
Wkładamy do piekarnika rozgrzane-
go do temperatury 180 stopni na 45 
minut. Po upieczeniu czekamy do 
jego ostygnięcia. Najlepiej jest przy-
gotować biszkopt dzień wcześniej.

Masa biała. Jajka z cukrem ubić 
trzepaczką i dodać budyń. Mleko za-
gotować. Dodać do niego ubite jaj-
ka i budyń. Odstawić. Masło wyjęte 
wcześniej z lodówki ubić w miseczce. 

Słodkiego 

Następnie dodać je do zimnej masy 
budyniowej.

Masa czekoladowa. Czekoladę roz-
puścić, nie gotować. Połączyć z ma-
słem i mlekiem. Odstawić.

Śliwki suszone. Dzień wcześniej 
śliwki należy zalać rumem. Odce-
dzić na sitku, pokroić. Rum, w któ-
rym moczyły się śliwki, pozostawić 
do skropienia ciasta.

Przygotowanie tortu. Biszkopt prze-
kroić na dwie warstwy. Polać je ru-
mem. Na pierwszy placek ułożyć 
masę białą, śliwki i masę czekolado-
wą. Przykryć drugim plackiem i po-
wtórzyć w tej samej kolejności.

Tort czekoladowy 
ze śliwkami 

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna; kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa; koordynator projektów statutowych, fundacja pbg
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BISZKOPT:

• 5 jajek

• 1,5 szklanki cukru

• opakowanie cukru 

waniliowego

• 1 szklanka wody 

gazowanej

• 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia

• 2,5 szklanki mąki 

tortowej

• niepełna szklanka oliwy 

z pestek winogron

• 2 łyżki kakao

MASA  BIAŁA:

• 2 jajka

• 0,5 szklanki cukru

• 1 szklanka mleka

• opakowanie budyniu 

waniliowego lub 

śmietankowego

MASA  CZEKOLADOWA:

• 2 łyżki mleka

• kostka masła

• 2 tabliczki gorzkiej 

czekolady

ŚLIWKI SUSZONE:

• 40 dkg śliwek suszonych

• 0,5 szklanki rumu

Najsmaczniejszy 
i najpiękniejszy, bo 
domowy.
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Płótno, pochodzące 
z XIX wieku, podaro-
wał Spółce, przyjaciel 
naszej firmy, ksiądz 
kanonik Marek Balcer. 

Podobizna Świętej Barbary została 
poddana renowacji w pracowni arty-
sty Włodzimierza Mazanki. Od dnia 
23.04.2014 r., czyli dnia uroczyste-
go otwarcia i poświęcenia budynku 
zarządu w Wysogotowie, patronka 
Górników i Gazowników wita nas 
pracowników oraz naszych gości.

Krótka historia jej życia

Św. Barbara to jedna z najbardziej 
czczonych świętych chrześcijań-
skich. Jest patronką budowniczych, 
architektów i górników. Jej wize-
runki można spotkać w kościołach 

oraz w kopalniach. Najstarsza rzeź-
ba przedstawiająca postać świętej 
z 1689 r. znajduje się w kopalni soli 
w Wieliczce.

Św. Barbara urodziła się pod ko-
niec III w. w Nikomedii w dzisiej-
szej Turcji. Była córką poganina, 
bogatego i wpływowego człowieka, 
długo oczekiwaną przez rodziców 
jedynaczką. Ojciec Barbary Dioskur 
mając na celu ochronę córki przed 
niechcianymi konkurentami i chrze-
ścijaństwem, zamknął ją w specjal-
nie wybudowanej wieży. Zezwolił jej 
jednak na wizyty nauczycieli. Jak po-
daje legenda, wśród nich był chrze-
ścijański lekarz, który zapoznał 
dziewczynę ze swoją religią. Efek-
tem było nawrócenie Barbary. W ta-
jemnicy przed rodzicami przyjęła 

chrzest i postanowiła poświęcić się 
Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej czy-
stości. Dręczona przez ojca, uciekła 
do lasu i ukryła się w grocie. Wydana 
przez pasterza, została ujęta przez 
służbę ojca i przekazana władzom 
rzymskim. Ponieważ nie chciała 
wyrzec się swojej wiary spotkała ją 
prawdziwie męczeńska śmierć.

Święta Barbara towarzyszy wszyst-
kim naszym ważnym uroczystościom. 
Przede wszystkim 4 grudnia podczas 
święta naszego i naszej Patronki jest 
z nami w kościele jak i na naszej Bar-
bórkowej Gali. Nie może jej zabraknąć 
także podczas jubileuszy firmowych 
i mszy świętych poprzedzających 
wspomniane wydarzenia. Jest obecna 
także podczas wspólnie obchodzo-
nych Wigilii i Świąt Wielkanocnych.

ŚW. BARBARA
Nasza patronka 

Wizerunek św. Barbary towarzyszy 
nam od momentu pamiętnej 
mszy świętej Barbórkowej, która 
zgodnie z tradycją, odprawiana 
była w kościele p.w. Świętego Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. 
Był to rok 2004.

tekst:
LIDIA PRĘTKA manager galerII, fundacja pbg

P



Z okazji Jubileuszu 20-lecia Pracownicy – Zarządowi: 
Gratulujemy Wam Jubileuszu 20-lecia powstania PBG, 

wybudowania silnej grupy budowlanej, mającej w dorobku sukces 
giełdowy i inwestycyjny, wypracowania modelu przedsiębiorstwa, 
mającego szansę funkcjonowania w trudnych warunkach układu, 

tworzenia szansy dla dalszego istnienia firmy i nas, jej pracowników.

Dziękujemy Wam za 20 lat rozwoju, doświadczenia 
i satysfakcji, integracji i wspierania indywidualności, szansy 
wyzwań i zawodowego spełnienia, za Waszą wiarę i wysiłek 
w poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich, za 
nadzieję na pracę i sukces w przyszłości mimo trudnego „teraz”.

Życzymy Wam, aby układ się powiódł a firma odbudowała swoją 
pozycję, aby trudna walka, którą toczycie także w naszym imieniu, 
zakończyła się pomyślnie, aby logo PBG dumnie pojawiało się na 

placach budowy największych inwestycji branżowych w kraju i za granicą. 

W imieniu swoim i pracowników PBG Karolina Szumińska, 
koordynator ds. planowania i kontroli, PBG S.A. 

ŚW. BARBARA Jubileusz
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