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Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. 
Tego samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość 
kopiowania 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.
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Szanowni Państwo

Trzymacie Państwo w rękach specjalny nu-
mer biuletynu korporacyjnego Grupy PBG na 
Euro 2016. Cztery lata od mistrzostw w Polsce 
i na Ukrainie minęły błyskawicznie. Może jest 
wśród Państwa ktoś, kto dołożył do ich orga-
nizacji swoją cegiełkę? Czy było warto? Oczy-
wiście, że było!

Największe zalety to przede wszystkim bu-
dowa nowych dróg i autostrad, piękne obiekty 
sportowe na światowym poziomie, reklama 
Polski w mediach zagranicznych i zysk gospo-
darczy wynikający z przyjazdu turystów.

Dzięki Euro mamy stadiony, które mogą 
śmiało konkurować z najlepszymi obiektami 
na świecie. Trzy z nich wybudowali znakomici 
fachowcy z Grupy PBG. Warto się tym chwalić 
i o tym przypominać. Gorąco polecam lekturę 
wydania specjalnego.

Pozdrawiam, życząc wspaniałych sporto-
wych emocji podczas Euro 2016 

Karolina Kubica Kamińska
Redaktor wydania

Redakcja „Ogniwa” serdecznie dziękuje wszyst-
kim osobom, dzięki którym możliwe było wyda-
nie specjalnego numeru na Euro 2016.

Podziękowania kierujemy do Zarządów 
spółek Grupy PBG, które z otwartością przyjęły 
pomysł wydania numeru specjalnego oraz do 
autorów artykułów i zdjęć, dzięki którym mo-
żemy odbyć podróż od Euro 2012 do Euro 2016. 
Dziękujemy tłumaczom wydania – Grzegorzo-
wi Piecykowi, Dominikowi Chmielewskiemu, 
Lidii Prętkiej, Annie Kubicy-Etienne, Karolinie 
Szumińskiej, Wiktorii Wiśniewskiej, Michałowi 
Maćkowiakowi i Joannie Januszewskiej – któ-
rzy w natłoku codziennych obowiązków zna-
leźli czas na dodatkową pracę. 

Specjalne podziękowania należą się gra-
fikom: Piotrowi Mierzwie i  Bartłomiejowi 
Bączkowskiemu – to dzięki ich pracy „Ogniwo” 
nabrało pięknego kształtu. 

Dziękujemy również firmom, które uczy-
niły nam zaszczyt, reklamując się na łamach 
naszego pisma. 
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Dear Sirs

You have in your hands the special edition of 
PBG Group Corporate Newsletter. The four 
years since the Championship in Poland and 
Ukraine have passed quickly. There might be 
some amongst the readers who have contrib-
uted to Euro 2012. Was it worth it? Of course 
it was!

The greatest advantages, apart from the 
new roads and motorways are sport facilities 
of the world class quality, the promotion of 
Poland as a country as well as economic profit 
resulting from the arrival of tourists. 

Thanks to Euro we have stadiums which 
can easily compete with the best sport facili-
ties in the world. Three of them have been built 
by excellent experts from PBG Group. It is the 
thing to remember and be proud of. I highly 
recommend the lecture of the special edition.

Wish you great sport excitements during 
Euro 2016.

Karolina Kubica Kamińska
Lead editor

Editorial board gives heartfelt thanks to all 
those thanks to whom the special edition of 
Euro 2016 Ogniwo was possible.

Special thanks go to the Boards of PBG 
Group companies who welcomed with open-
ness the idea of this special edition. To the 
authors of articles and photos thanks to 
whom we can make a  journey form Euro 
2012 to Euro 2016. We give our thanks to the 
translators of this edition – Grzegorz Piecyk, 
Dominik Chmielewski, Lidia Prętka, Anna Ku-
bica-Etienne, Karolina Szumińska, Wiktoria 
Wiśniewska, Michał Maćkowiak and Joanna 
Januszewska – who made time for additional 
work apart of daily duties. 

Special thanks go to graphic designers: 
Piotr Mierzwa and Bartłomiej Bączkowski. 
Thanks to their commitment Ogniwo is so 
beautiful.

We would like to thank as well to the com-
panies who have made an honour to promote 
themselves in our magazine. 
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Mesdames et Messieurs

Vous tenez entre vos mains le numéro spé-
cial du bulletin du groupe PBG. Les quatre 
ans après le championnat en Pologne et en 
Ukraine sont passés très vite. Peut-être il y 
a parmi vous quelqu’un qui a contribué à l’Eu-
ro 2012 ? Cela valait la peine? Bien sûr que oui.

Les plus grands avantages sont principa-
lement la construction de nouvelles routes et 
autoroutes, de belles enceintes sportives de 
niveau mondial, la publicité de la Pologne 
dans les médias étrangers et les profits écono-
miques de l’organisateur résultant de l’arrivée 
des touristes.

Grâce à l’Euro, nous avons des stades qui 
peuvent rivaliser avec les meilleures enceintes 
au monde. Trois d’entre eux ont été construits 
par des experts remarquables du Groupe 
PBG. Il y a de quoi se vanter et ça mérite d’être 
rappelé. Nous vous recommandons fortement 
ce numéro spécial.

Je vous souhaite cordialement de grandes 
émotions sportives pendant l’Euro 2016. 

Karolina Kubica Kamińska
Rédacteur de l’édition

La rédaction de l’Ogniwo aimerait remercier 
toutes les personnes grâce auxquelles il a été 
possible de publier ce numéro spécial sur 
l’Euro 2016.

Merci aux directions des sociétés du groupe 
PBG qui ont accueilli avec enthousiasme l’idée 
d’éditer ce numéro spécial et aux auteurs des 
articles et des photos grâce à qui nous pouvons 
faire le voyage de l’Euro 2012 vers l’ Euro 2016. 
Nous remercions les traducteurs de cette édi-
tion – Grzegorz Piecyk, Dominik Chmielewski, 
Lidia Prętka, Anna Kubica-Etienne, Karolina 
Szumińska, Wiktoria Wiśniewska, Michał 
Maćkowiak et Joanna Januszewska – qui mal-
gré leurs nombreuse tâches quotidiennes ont 
trouvé du temps pour ce travail supplémentaire.

Des remerciements particuliers aux 
graphistes: Piotr Mierzwa et Bartłomiej 
Bączkowski, c’est grâce à leur travail que 
l’Ogniwo a pris une belle forme.

Merci également aux entreprises qui nous 
ont fait l’honneur de publier leur publicité sur 
les pages de notre magazine. 
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Dla Grupy PBG, którą kieruję, Mi-
strzostwa Piłki Nożnej organizowane 
przez Polskę wspólnie z Ukrainą, były 
zwieńczeniem wieloletnich przygoto-
wań. Braliśmy w nich udział budując 
trzy z czterech stadionów w Polsce, 
na których rozgrywały się Mistrzo-
stwa w 2012 roku. Wybudowaliśmy 
Stadion w Poznaniu – szczególnie bli-
ski kibicom Lecha Poznań ale i PBG, 
ponieważ spółka właśnie tutaj ma 
swoją siedzibę. Wznieśliśmy Stadion 
w Gdańsku, będący jednym z najpięk-
niejszych tego typu obiektów w Euro-
pie Środkowo–Wschodniej i wreszcie 
największy z  polskich stadionów  – 
Stadion Narodowy w  Warszawie. 
Każdy z nich jest dla mnie wyjątko-
wy – znam kulisy ich powstawania 
i trudności z tym związane. 

Budowa stadionów była niezwy-
kłym wyzwaniem ale i wielkim przy-
wilejem dla Grupy PBG, działającej 
historycznie na rynku specjalistycz-

nych usług budowlanych dla gazu 
ziemnego, ropy naftowej i  energe-
tyki. Jestem dumny obserwując jak 
wybudowane przez nas areny służą 
tysiącom widzów podczas imprez 
masowych, gwarantując uczestni-
kom nie tylko niezapomniane emocje 
ale i bezpieczeństwo zgodnie z naj-
wyższymi normami dla tego typu 
obiektów.

Mistrzostwa 2012 miały dla Grupy 
PBG również inne znaczenie. Zapo-
czątkowały, dziś już jestem pewien 
że przejściowy, trudny okres w  hi-
storii PBG, podczas którego pomyśl-
nie przeprowadziliśmy największe 
w  Polsce postępowanie układowe. 
Za ten sukces chcę podziękować 
szczególnie mocno wszystkim moim 
Współpracownikom.

Trudności, które Grupa PBG po-
konała, utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że potrafimy sprostać nawet 
najbardziej wymagającym wyzwa-

OD EURO 2012  
DO EURO 2016

From Euro 2012 to Euro 2016
De l’Euro 2012 à l’Euro 2016
Drodzy Czytelnicy, Euro 2016 jest okazją, by powrócić do wydarzeń 

sprzed czterech lat.  / Dear Readers, Euro 2016 is an opportunity to return 
to the events from four years ago. / Chers Lecteurs, l’Euro 2016 est une 

bonne occasion pour remonter aux événements d’il y a quatre ans. 

Tekst: Jerzy Wiśniewski, Prezes Grupy PBG 
Tłumaczenie: ang. Michał Maćkowiak, franc. Anna Kubica-Etienne
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PR ZEŻ Y JM Y TO R A Z J ESZCZE

Pour le Groupe PBG que je préside, le Championnat du Football organisé par la Pologne et 
l’Ukraine était un aboutissement d’un long travail. Nous nous y sommes inscrits en construisant 
trois des quatre stades polonais accueillant ce grand événement sportif de 2012. Nous avons 
élevé le Stade de Posnanie, si cher aux supporteurs du Lech Poznan mais aussi au Groupe PBG car 
c’est dans cette ville que nous siégeons. Nous sommes auteurs du Stade de Dantzick, un de plus 
beaux lieux de rencontres sportives de l’Europe médiane. Enfin, nous avons bâti le plus grand des 
stades polonais – le Stade National de Varsovie. Chacun compte beaucoup pour moi – je connais 
les coulisses de leur construction et toutes les difficultés que celle-ci a rencontrées.

For the PBG Group 
managed by me, European 
Football Championship 
organized by Poland 
jointly with Ukraine, was 
the culmination of many 
years of preparations. 
We took part in them by 
building three out of the 
four stadiums in Poland, 
where Championship in 
2012 were played. We 
built stadium in Poznan – 
particularly close to the 
fans of Lech Poznan but 
also to PBG, because 
PBG has its headquarters 
just right here in the 
neighbourhood. We build 
stadium in Gdansk, which 
is one of the most beautiful 
of its kind in Central and 
Eastern Europe and finally 
the largest of the Polish 
stadiums – the National 
Stadium in Warsaw. 
Each of them is special to 
me – I know the scenes of 
their execution and the 
difficulties associated 
with it.
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niom. Dzisiaj, zatrudniają-
ca ponad 2,5  tysiąca osób 
Grupa PBG buduje kolejne 
inwestycje istotne dla bez-
pieczeństwa energetycznego 
Polski – wśród nich Terminal 
Skroplonego Gazu Ziemnego 
w  Świnoujściu  – pierwszy 
tego typu obiekt w  Euro-
pie Środkowo-Wschodniej 
i  realizuje dla Elektrowni 
Jaworzno III budowę bloku 
na nadkrytyczne parametry 
pary o mocy 910 MW w inno-
wacyjnej technologii węglo-
wej, zapewniającej wzrost 
ekonomiczności produkcji 
oraz zdecydowane obniżenie 
emisji zanieczyszczeń. 

Doświadczenie nauczyło 
mnie, że aby osiągnąć sukces, 
trzeba marzyć, a żeby marzyć 
o  rzeczach wielkich, trzeba 
mieć odwagę. Takiej odwagi 
życzę naszej drużynie naro-
dowej i organizatorom tego-
rocznych Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej. Jak wszyscy 
kibice w Polsce marzę o suk-
cesie Polskiej Reprezentacji, 
która jest najsilniejsza od 
lat. Mam nadzieję, że kolejne 
mistrzostwa będą dla Polski 
powodem do dumy. Do zoba-
czenia podczas EURO 2016! 

Pozdrawiam
Jerzy Wiśniewski

Bâtir ces quatre stades relevait d’un défi mais aussi d’un gros privilège pour 
le Groupe PBG, acteur historique du marché de construction pour le gaz 
naturel, le pétrole et l‘énergie. Je suis fier de voir ces quatre stades au service 
de milliers de spectateurs. Je suis fier qu’au delà de grandes émotions ils leur 
garantissent la sécurité répondant aux plus hautes normes.

The construction 
of stadiums was 
an extraordinary 
challenge but also 
a great privilege 
for the PBG Group, 
operating historically 
in the market of 
specialist construction 
services for the 
natural gas, crude 
oil and energy. I am 
proud watching as 
arenas built by us 
serve thousands of 
viewers during mass 
events, guaranteeing 
the participants not 
only unforgettable 
emotions but also 
safety to the highest 
standards set for this 
type of objects.
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Mais le championnat de 2012 signifie 
pour PBG une chose encore. Il marque 
le début d’un temps difficile – et 
passager, j’en suis absolument 
convaincu – pour notre Groupe. Le 
temps de la plus grande procédure 
de sauvegarde menée en Pologne 
avec du succès. Et pour ce succès je 
voudrais fortement remercier tous mes 
Collaborateurs. Toutes les difficultés 
que PBG a vaincu m’ont rassurées 
de notre force face aux plus grands 
défis. Aujourd’hui, notre Groupe 
avec ses 2500 employées continue à 
construire sur le marché de la sécurité 
énergétique de la Pologne. Je pense 
ici entre autres au Terminal du GNL 
à Swinoujscie – le tout premier en 
Europe médiane, ainsi qu’à la Centrale 
Electrique Jaworzno III qui intègre la 
technologie innovatrice du carbone 
liant la baisse du coût de la production 
à la réduction significative des 
émissions de CO2.

Championship in 2012 had for 
the PBG Group also different 
meaning. It has initiated, now 
I am sure that temporary, 
difficult period in the history 
of PBG, during which we have 
successfully conducted the 
largest in Poland insolvency 
proceedings. For this success 
I want to thank particularly all 
my Associates. The difficulties 
that the Group PBG defeated 
convinced me that we could 
meet even the most demanding 
challenges. Today, employing 
more than 2.5 thousand people, 
the PBG Group builds another 
investments important for 
the energy safety of Poland – 
among them the Liquefied 
Natural Gas Terminal in 
Swinoujscie – the first of its 
kind in Central and Eastern 
Europe and executes for 
Jaworzno III power station 
construction of 910 MW power 
unit for supercritical steam 
parameters in the innovative 
coal technology, ensuring 
the increase of economy of 
production and significant 
reduction of pollutant 
emissions.
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Mon expérience 
m’a appris que pour 
avoir du succès il 
faut rêver, et pour 
rêver à de grandes 
choses il faut du 
courage. C’est du 
courage que je 
souhaite à notre 
Equipe Nationale 
ainsi qu’aux 
organisateurs 
de l’Euro 2016. 
Comme tous 
les supporteurs 
polonais, je rêve 
au succès de notre 
Représentation qui 
est aujourd’hui plus 
forte que jamais. 
J’espère que ce 
championnat ainsi 
que les prochains 
nous rendront fier 
d`être Polonais. 
A bientôt durant 
l’Euro 2016 !

Experience has taught me that in order to succeed, you need to dream, and 
to dream of great things, you have to have courage. Such courage I wish our 
national team and hosts of this year’s UEFA European Football Championship. 
As all the fans in Poland, I dream about the success of the Polish National Team, 
which is the strongest in years. I hope that the next championship will be for 
Poland a reason for pride. See you during EURO 2016!
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Mam żywo w pamięci czas EURO 2012, jakże 
doskonale zorganizowanych razem przez 
Polskę i Ukrainę. Miały miejsce wkrótce po 
tym, jak objąłem placówkę w Warszawie. 
Teraz do Francji należy podjęcie podobnego 
wyzwania.

Reprezentacje dwudziestu czterech 
krajów zmierzą się na dziesięciu francu-
skich stadionach, zmodernizowanych na 
potrzeby EURO 2016. Francja ma długolet-
nie doświadczenie w organizacji wielkich 
turniejów piłkarskich. Po raz trzeci będzie 
organizatorem Mistrzostw Europy, dwu-
krotnie gościła Mistrzostwa Świata, raz 
Puchar Konfederacji. To Francja organi-
zowała pierwsze europejskie mistrzostwa 
w 1960 roku. Mistrzem naszego kontynentu 
była w 1984 i 2000 roku. Jeśli wierzyć, że 
puchar imienia Henri Delaunay wraca re-
gularnie do Francji co szesnaście lat, w 2016 
także przypadnie Niebieskim „Les Bleus”.

Pozwolą Państwo jednak, że wyjdę poza 
temat samej piłki nożnej. Mis trzostwa będą 
także świętem przyjaźni, a w naszym przy-
padku przede wszystkim wielowiekowej 
przyjaźni polsko-francuskiej. Dla wielu pol-

skich przyjaciół będzie to również czas pozna-
wania czy ponownego odkrywania Francji. 
Mecze EURO 2016 rozgrywane będą bowiem 
w bogatych w historyczne dziedzictwo mia-
stach z sześciu różnych regionów, tak na 
północy, jak na południu i w centrum kraju.

Drodzy polscy Przyjaciele, zachęcam 
Was, korzystajcie z przerw między rozgryw-
kami, by zwiedzać liczne miejsca we Francji, 
rozkoszować się francuską gastronomią, 
dyskutować z moimi rodakami. Od kilku lat 
mój kraj niezmiennie pozostaje liderem tu-
rystycznych rankingów. W 2015 roku odwie-
dziło go prawie 84 miliony turystów z całe-
go świata. Francja jest rozległa i piękna, nie 
ogranicza się do samego Paryża, który jest 
oczywiście perłą w koronie; warto jednak 
odkrywać cały kraj, a nie tylko jego stolicę!

Wszystkim życzę udanych mistrzostw 
EURO 2016, a w szczególności jak najlep-
szych wyników Francji jak i Polski.

A o tym, czy ze zwycięstwa cieszyć się 
będzie nasz „coq français”, czy orzeł bielik, 
maskotka polskiej drużyny, niech zdecydu-
je piłka. Remisu w dniu finału niestety być 
nie może.

Francji przypadł honor bycia gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2016. To niezwykłe 
wydarzenie dla wszystkich miłośników futbolu gwarantuje wyjątkowo intensywne przeżycia. / 
France has a honour to host Football European Championships EURO 2016. This event, unusual 
for all football fans, guarantees exceptionally intensive experiences. / C’est un honneur pour la 

France que l’organisation du Championnat d’Europe de Football, l’EURO 2016, lui ait été attribuée. 
Cet évènement garantira sans doute à tous les amoureux du ballon rond de fortes émotions. 

Tekst: Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce 
French Ambassador in Poland / Ambassadeur de France en Pologne 

Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Pierre Buhler

REMISU W DNIU FINAŁU 
BYĆ NIE MOŻE

There cannot be a draw on a Final day
Un match nul le jour de la finale 

est impossible
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Undoubtedly, between June 10 and July 
10 a sound competition and joint sup-
port shall become more important than 
the scores of games themselves. Natio-
nal teams from twenty four countries 
will compete against one another at ten 
French stadiums, modernized for EURO 
2016 purposes.

EURO 2016 games will be played in 
the cities of six different regions with 
rich historical legacy, in the north and 
in the south as well as in the center of 
a country.

Dear Polish friends, please seize an 
opportunity to visit numerous places 
in France during the intervals between 
games, and enjoy French gastronomy 
and have a discussion with my fellow 
countryman. My country has invaria-
bly been a leader of the tourist rankings 
form many years. In 2015 it was visited 
by eighty four millions of tourists form 
over the world. France is a  vast and 
beautiful country and is not limited to 
Paris itself which is of course a pearl in 
a crown; yet, it is well worth discover-
ing the whole country and not only its 
capital!

I wish You all successful EURO 2016 
championships and particularly I wish 
Poland and France achieve best possible 
results.

And let football decide whether our 
„coq français”, or a white-tailed eagle, 
a mascot of the Polish national team will 
be pleased with winning. There cannot 
be a draw on a Final day, unfortunately.

Piłka nożna pozostaje we Francji, podobnie jak w Polsce, jednym 
z najbardziej popularnych sportów. Amatorsko w futbol gra 
ponad dwa miliony Francuzów zrzeszonych w sumie w 18 000 
klubach na terenie całego kraju. Niewątpliwie między 10 czerwca 
a 10 lipca zdrowa sportowa rywalizacja i wspólne kibicowanie 
staną się ważniejsze nawet od samych wyników meczów.
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J’ai encore le souvenir de 
l’organisation par la Pologne 
et l’Ukraine de l’EURO 2012, peu 
de temps après mon arrivée en 
Pologne, et de sa parfaite orga-
nisation : à la France de relever 
ce défi désormais.

Vingt-quatre équipes natio-
nales se disputeront le tro-
phée, en France, dans dix stades 
modernisés spécialement pour 
l’EURO 2016. La France peut 
se vanter d’une expérience de 
longue date dans l’organisation 
de grands tournois de football. 
C’est en effet la troisième fois 
qu’elle organisera le Champion-
nat d’Europe, à deux reprises elle 
était pays hôte du Championnat 
du monde et une fois de la Coupe 

Le football est en effet 
l’un des sports les plus 
populaires, tant en 
Pologne qu’en France 
où plus de deux millions 
de mes compatriotes le 
pratiquent, affiliés à l’un 
des 18 000 clubs amateurs 
et professionnels répertoriés 
dans l’Hexagone. Je n’ai 
pas de doutes qu’entre le 
10 juin et le 10 juillet une 
saine compétition sportive 
et la convivialité entre les 
supporters seront encore 
plus importantes que les 
résultats des matchs.

des confédérations. Le premier 
championnat d’Europe en 1960 
a également eu lieu en France. 
Elle a  remporté elle-même le 
titre de champion du continent 
en 1984 et en 2000. A en croire 
cette logique voulant que la 
coupe Henri-Delaunay revienne 
tous les seize ans à la France, les 
Bleus devraient donc être, en 
2016, de nouveaux vainqueurs.

Mais permettez-moi dans 
mon propos de dépasser le seul 
sujet du football. Le champion-
nat c’est aussi la fête de l’amitié, 
en premier lieu de notre amitié 
franco-polonaise séculaire. Mais 
ce sera aussi l’occasion pour 
beaucoup de nos amis polonais 
de découvrir ou re-découvrir 
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la France, qui accueillera l’EURO 2016 
dans de grandes villes riches d’histoire 
implantées en six régions différentes, au 
nord, au sud ou au centre du pays.

Chers amis polonais, profitez-
en, entre deux matchs, pour parcourir 
nos régions, déguster notre gastrono-
mie, discuter avec nos compatriotes. 
La France est  depuis de nombreuses 
années, immuablement, en tête d’à peu 
près tous les classements touristiques. 
En 2015, ils ont été  84 millions de tou-
ristes à choisir de s’y rendre. La France 
est grande et belle,  elle ne se limite pas 
à Paris même si sa capitale est un joyau, 
partez à sa découverte !

A  toutes et à tous,   je souhaite un 
bon Euro 2016, les meilleurs résultats 
possibles pour la France et la Pologne.

La victoire reviendra-t-elle au coq 
des Français ou à l’aigle blanc, l’em-
blème des Polonais ? Que ce soit le bal-
lon rond qui décide. Faire match nul le 
jour de la finale ne sera, de toute façon, 
pas possible.

Undoubtedly, between June 10 and July 10 a sound 
competition and joint support shall become more important 
than the scores of games themselves. National teams from 
twenty four countries will compete against one another at 
ten French stadiums, modernized for EURO 2016 purposes. 
EURO 2016 games will be played in the cities of six different 
regions with rich historical legacy, in the north and in the 
south as well as in the center of a country.

Étretat, Normandia, 
fot. Thierry Etienne
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PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE 
JESZCZE RAZ

Let’s share this moment together one more time
Revivons cela ensemble à nouveau

Grupa PBG wybudowała trzy stadiony na Euro 
2012 w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, które łącznie 
mieszczą 120 tysięcy kibiców. Podczas budowy 
wykorzystaliśmy unikatowe rozwiązania. W Europie 
jeszcze czegoś takiego nie robiono. My zrobiliśmy to 
pierwsi i jesteśmy z tego dumni!

PBG Group built three 
stadiums for the Euro 
2012 in Warsaw, 
Gdansk and Poznan, 
which together can 
accommodate 120 000 
spectators. During 
construction, we 
used very unique and 
innovative solutions 
that have never been 
done in Europe before. 
We did it first and we 
are proud of it!

Le Groupe PBG a construit trois stades pour l’Euro 
2012. Ceux de Varsovie, de Danitzck et de Poznan. 
La capacité cumulée des trois stades s’élève à 
120 000 spectateurs. Dans leur réalisation nous 
avons employé des solutions haute gamme comme 
personne avant nous en Europe. Nous étions les 
premiers et nous en sommes fiers!
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SĄ POWODY DO DUMY!
There are reasons to be proud 

Il y a des raisons d’être fier !
Stadion – symbol. Symbol udanych Mistrzostw Europy. Ale też symbol 

determinacji. Żeby zdążyć na czas. Żeby Polska nie musiała się wstydzić. Żeby 
Mistrzostwa zaczęły się tak, jak planowano. Nie mogło się nie udać.

Tekst: Jacek Balcer, PBG S.A. 
Tłumaczenie: ang. Karolina Szumińska, franc. Grzegorz Piecyk
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Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, założyciele Grupy PBG, tuż przed meczem otwierający Euro 2012,  

Stadion Narodowy w Warszawie, 08.06.2012 r.
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Turniej „Z  podwórka na sta-
dion”, 40 urodziny Kinder Nie-
spodzianki, lodowisko, finał 
maratonu, impreza integracyj-
na kolejarzy, Red Bull X racing, 
Sylwester, wielka wystawa klo-
cków LEGO, makieta kolejowa, 
tor kartingowy… A  wszystko 
w jednym miejscu…

Jeśli jeszcze się Czytelnik nie 
domyśla, to może z  innej becz-
ki… Finał Ligi Europy, wcześniej, 
pierwsze w historii zwycięstwo 
polskiej jedenastki w  meczu 
z  Niemcami, a  jeszcze wcześ-
niej – mecz otwarcia Euro 2012... 
Teraz już wiadomo – Narodowy… 

Stadion  – symbol. Symbol 
udanych Mistrzostw Europy. 
Ale też symbol determinacji. 
Żeby zdążyć na czas. Żeby Polska 
nie musiała się wstydzić. Żeby 
Mistrzostwa zaczęły się tak, jak 
planowano. Nie mogło się nie 
udać. Mimo przeciwności. Mimo 
tysięcy zmian wprowadzanych 
w  trakcie budowy. Kłopotów 
z finansowaniem. Był pot i  łzy, 
ale stanął na czas. Podobnie 
jak dwa inne stadiony, budo-
wane przez PBG SA – w Gdańsku 
i w Poznaniu.

– Budowa stadionów była 
ogromnym wyzwaniem ale 
zarazem powodem do dumy, 
że to nam powierzono te 
odpowiedzialne projekty  – 
wspomina Jerzy Wiśniewski, 
Prezes, Główny Akcjonariusz – 
a przed dwudziestu laty – Za-
łożyciel PBG. Sprostaliśmy 
zadaniu, a  stadiony są dziś 
najlepszym dowodem na to, że 
polska firma potrafi budować 
najbardziej skomplikowane 
technologicznie obiekty – i  to 
budować je pod presją czasu. 
Polska i  polscy kibice zyskali 

Building of stadiums meant great challenge and, 
concurrently, great reason to be proud of the fact that we 
were chosen for execution of objects of such significance – 
said Jerzy Wiśniewski, President, Main Shareholder and – 
twenty years before – the founder of PBG remembers. We 
met the task and now stadiums are the best proof Polish 
company is able to construct objects of highly complicated 
technology. And it can do it under time pressure. Poland and 
Polish football fans won the objects that they do not need 
to be ashamed of during international meetings and – as 
Mr Wiśniewski adds – we gained extensive experience to be 
used today in other markets.

Budowa stadionów 
była ogromnym 
wyzwaniem ale zarazem 
powodem do dumy, 
że to nam powierzono 
te odpowiedzialne 
projekty – wspomina 
Jerzy Wiśniewski, Prezes, 
Główny Akcjonariusz – 
a przed dwudziestu 
laty – Założyciel PBG. 
Sprostaliśmy zadaniu, 
a stadiony są dziś 
najlepszym dowodem na 
to, że polska firma potrafi 
budować najbardziej 
skomplikowane 
technologicznie obiekty – 
i to budować je pod presją 
czasu. Polska i polscy 
kibice zyskali obiekty, 
których nie muszą 
się wstydzić podczas 
międzynarodowych 
spotkań, a my zdobyliśmy 
ogromne doświadczenie, 
wykorzystywane dziś na 
innych rynkach – dodaje.

Fot. Łukasz Grochala | Cyfrasport Photo Agency
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obiekty, których nie muszą się 
wstydzić podczas międzynaro-
dowych spotkań, a  my zdoby-
liśmy ogromne doświadczenie, 
wykorzystywane dziś na innych 
rynkach – dodaje. 

Stadiony, wbrew malkonten-
tom nie są dziś ani puste, ani nie 
trzeba ich rozbierać, jak stało 
się to w jednym z europejskich 
krajów po mistrzostwach, bo nie 
zarabiały na siebie... 

Zabrakłoby kartek Ogniwa, 
żeby opisać co się na tych obiek-
tach już odbywało. Od koncertu 
Stinga, który zainaugurował 
działalność Stadionu w Pozna-
niu, po mszę świętą z udziałem 
kilkudziesięciu tysięcy wiernych 
z  okazji 1050  rocznicy chrztu 

La construction des 
stades a été un énorme 
défi, mais aussi une 
source de fierté car c’est 
à nous qu’ont été confiés 
ces projets de grande 
responsabilité – nous 
dit Jerzy Wiśniewski, 
Président, Actionnaire 
Principal – et il y a vingt 
ans – Fondateur de 
PBG. Nous avons fait 
face à cette tâche, et ces 
stades sont aujourd’hui la 
meilleure preuve qu’une 
société polonaise peut 
bâtir les constructions les 
plus compliquées en terme 
de technologie – et de le 
faire sous la pression du 
temps. La Pologne et les 
supporters polonais ont 
bénéficié de stades dont 
ils ne doivent pas avoir 
honte lors de rencontres 
internationales, et nous, 
nous avons acquis une 
énorme expérience dont 
nous faisons usage 
aujourd’hui sur d’autres 
marchés – a-t-il ajouté.

Mali kibice Lenka Grabiniok i Wojtuś Baran podczas Euro 2012
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Polski. Wśród nich wielu Pra-
cowników Grupy PBG, wielu 
z tych, którzy budowali stadion. 
Z  pewnością wspominali, jak 
skomplikowana była operacja 
podniesienia dźwigarów, na 
których opiera się konstrukcja 
dachu…

O ile tej najtrudniejszej ope-
racji w  Poznaniu towarzyszył 
jesienny deszcz, to Ci, którzy 
budowali stadion w  Gdańsku 
z  pewnością wspominają… 
20  stopniowy mróz (czasem 
było nawet zimniej), przy któ-
rym przyszło im kontynuować 
budowę, by zdążyć na czas. 
Bursztynowa kopuła tej pięknie 
wkomponowanej w miasto are-
ny, stawała zaś w silnym, nad-
morskim wietrze.

– Niektórzy mówią, że gdański 
Stadion jest ze wszystkich naj-
piękniejszy – mówi Małgorzata 
Wiśniewska, Prezes Fundacji 
PBG, która zajmuje się między 

innymi projektami związanymi 
ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. – Ale dla mnie piękno 
każdego z  tych stadionów wy-
raża się w wysiłku ludzi, którzy 
je budowali. Patrząc na nie, wi-
dzę ludzi, którzy w pocie czoła 
układają w  mozaikę krzesełka 
na Stadionie w Gdańsku, widzę 
spawaczy, którzy w  deszczu 
łączą elementy konstrukcji da-
chu w  Poznaniu i  tych, którzy 
w 30 stopniowym upale monto-
wali elementy Stadionu Narodo-
wego. Ale widzę też tych, którzy 
dbali o logistykę, bo stadiony to 
nie magazyny, wszystko musia-
ło przyjeżdżać w odpowiednim 
czasie. I projektantów, których 
perfekcjonizm pozwalał budo-
wać szybko i bez błędów. 

Mróz był nieodłącznym towa-
rzyszem każdej z tych inwesty-
cji. W Gdańsku bywało, że pracy 
trwały przy minus 30 stopniach. 
W Warszawie, kiedy podnoszo-

Beauty of each stadium 
reflects the effort of its 
builders. Looking at them 
I can see people sweating 
to blood arranging the 
mosaic of chairs in the 
Stadium in Gdansk, I can 
see welders in heavy rain 
connecting the elements of 
roof construction in Poznań. 
I can also see assemblers in 
30 degrees heat installing 
the elements of National 
Stadium. But I can also see 
the ones who took care 
about logistics, because the 
stadiums are not the stores, 
everything had to come 
right in time, and designers, 
whose professionalism made 
constructing quick and 
perfect. 
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La beauté de chacun de ces stades s’exprime par l’effort des personnes 
qui les ont construites. En les regardant, je vois des gens qui, sueur au 
front, mettent en place les sièges en mosaïque au stade de Gdansk. 
Je vois les soudeurs qui, sous la pluie, assemblent les éléments de la 
construction du toit à Poznan et ceux qui, sous une chaleur de 30 degrés, 
installaient les éléments du Stade National. Mais je vois aussi ceux 
qui ont pris en charge la logistique car les stades se ne sont pas des 
entrepôts – tout devait arriver à un temps précis – et les designers, dont 
le perfectionnisme permettait de construire rapidement et sans erreurs.

no iglicę, było minus 15. Cóż, 
zimą się wszystko zaczę-
ło  – 27  stycznia 2009  roku 
uprawomocniło się pozwo-
lenie na budowę Stadionu 
w  Poznaniu  – i  zimą skoń-
czyło – 29 stycznia 2012 roku 
nastąpiło otwarcie ostatnie-
go ze Stadionów  – Narodo-
wego. Dziś Stadiony służą 
wszystkim doskonale przez 
cały rok. I  to nie tylko jako 
areny piłkarskich spotkań. 
Służą potrzebom wszyst-
kich mieszkańców  – jako 
miejsca wielkich imprez  – 
sportowych, rodzinnych, 
koncertów, zamieniają się 
zimą w  lodowiska, latem 
w  ogromne piaskownice. 
Zapewniają niezwykłe prze-
życia amatorom ekstremal-
nych sportów motorowych, 
ale dają też możliwość spró-
bowania swych sił na torach 
kartingowych. Są miejscem 
spotkań firmowych, bizneso-
wych – ale i urodziny można 
na nich dziecku lub sobie za-
planować. 

Jednym słowem – dobrze 
że są. A są – między innymi – 
dzięki Grupie PBG, która 
wybudowała trzy z czterech 
stadionów na Euro 2012! 
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INEA STADION 
W POZNANIU
INEA Stadium in Poznan

Stade INEA à Poznan

Tekst: materiały prasowe PBG S.A. 
Tłumaczenie: franc. Grzegorz Piecyk
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GŁÓWNE DANE:
Pojemność stadionu: ok. 44 000 miejsc
Powierzchnia membrany: 40 000 m2  
Waga konstrukcji dachu: 7 611 ton
Najwyższa wysokość, na której
pracowali alpiniści: 52 m
Środek boiska: 157 m n.p.m.
Wymiary boiska: 105 m × 68 m
2 telebimy po 115 m2 każdy
Do budowy trybun zużyto: 30 000 m3 
betonu konstrukcyjnego i 7 000 ton stali 
zbrojeniowej wysokogatunkowej

Najbardziej spektakularną 
częścią budowy było 
podnoszenie elementów 
konstrukcji dachu, 
ogromnych dźwigarów 
północnego: 1 400 ton 
i 175 m dł. i południowego: 
1 300 ton i 160 m dł. 
na wysokość 30 m. 
Do podnoszenia 
użyto 8 siłowników 
hydraulicznych i stalowych 
lin, a tempo wznoszenia 
wynosiło ok. 4 m/h. Na nich 
zamontowano 2 mniejsze, 
poprzeczne dźwigary 
o wadze 440 ton i 135 m 
dł. Trzy dźwigi przeniosły 
kratownice wschodnią 
i zachodnią nad trybunami 
o wysokości ok. 32 m. 
W Europie jeszcze czegoś 
takiego nie robiono. My 
zrobiliśmy to pierwsi 
i jesteśmy z tego dumni!
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The most spectacular part 
of the construction was 
lifting of roof elements. The 
north beam: 1 400 tones 
and 175 m long and the 
south beam: 1 300 tons and 
160 meters long were lifted 
to the height of 30 m. Two 
smaller transverse girders, 
weighing 440 tons and 
135 m long were mounted by 
hydraulic cylinders and steel 
ropes at the climb rate of 
4 m/h. Three cranes moved 
the east and west trusses 
over the stands at the height 
of 32 meters. Nothing like 
that has ever been done in 
Europe. We did it first and 
we are proud of it!

KEY DATA:
Stadium Capacity: over 45 000 seats
Membrane surface: 40 000 m2
Weight of roof construction: 7611 tons 
The center of the pitch: 157 m above sea-level
Dimensions of the pitch: 105 × 68 m
2 LED screens: 115 m2 each
Stands: 30 000 m3 of concrete reinforced with 
7 000 tons of high quality construction steel
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La partie la plus spectaculaire 
de la construction était le 
levage des éléments de la 
structure du toit, des poutres 
massives, celle du Nord: 
1 400 tonnes et 175 m de 
long et celle du sud: 1 300 
tonnes et 160 m de long, à 
une hauteur de 30 m. Afin de 
lever ces éléments, 8 vérins 
hydrauliques et des câbles 
en acier ont été utilisés et 
la vitesse de montée était 
d’environ 4 m/h. Sur ces 
poutres, deux plus petites 
poutres transversales pesant 
440 tonnes et d’une longueur 
de 135 m ont été installées. 
Trois grues ont déplacé les 
constructions de calandres 
Est et Ouest au-dessus des 
tribunes à une hauteur 
d’environ 32 m. En Europe, 
jamais une telle opération ne 
s’est faite. Nous l’avons fait les 
premiers, et nous en sommes 
fiers!

INFORMATIONS CLÉS:
capacité du Stade : env. 44 000 places ; La surface de la membrane: 40 000 m2
Le poids de la structure du toit : 7 611 tonnes
La plus haute altitude à laquelle ont travaillés les alpinistes : 52 m
Le centre du terrain : 157 m d’altitude ; Les dimensions du terrain : 105 m x 68 m
2 écrans LED de 115 m2 chacun
Pour la construction des stands ont été utilisés : 30 000 m3 de béton structurel 
et 7 000 tonnes d’acier de renforcement de haute qualité
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NAFTO Sp. z o.o. 

ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków 

tel.: +48 12 64 62 420 

e-mail: office@nafto.pl

www.nafto.pl

NAFTO Sp. z o.o. prowadzi działalność w przemyśle 
energetycznym oraz we wszystkich segmentach przemysłu 
chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rafinerii, 
zakładów petrochemicznych i gazowni.

Oferujemy następujący zakres usług:
• Prefabrykacja kompletnych rurociągów ciśnieniowych 

i bezciśnieniowych
• Prefabrykacja konstrukcji stalowych dowolnego 

typu i stopnia  skomplikowania ze szczególnym 
uwzględnieniem pieców przemysłowych oraz jednostek 
instalacji odzysku energii cieplnej ze spalin

• Prefabrykacja wężownic pieców przemysłowych
• Modularyzacja konwekcji pieców przemysłowych, 

skidów i urządzeń
• Badania nieniszczące złącz spawanych
• Budowa i rozbudowa kompletnych instalacji 

przemysłowych w skład których wchodzą, między 
innymi: montaż konstrukcji podporowych, rurociągów, 
aparatów oraz pieców przemysłowych

• Poziomowanie, osiowanie maszyn i urządzeń 
wirujących

• Budowa kompletnych baz paliw i zbiorników 
magazynowych przeznaczonych do składowania cieczy i 
gazów

• Remonty okresowe i kapitalne oraz modernizacje 
czynnych instalacji przemysłowych

NAFTO Sp. z o.o. operates in the Energy Sector as well as 
in all segments of the Chemical Industry with a particular 
emphasis on Refineries, Petrochemical and Gas Plants.

We offer the following scope of services:
• Prefabrication of complete pressure and non-pressure 

piping
• Prefabrication of steelwork of any type and 

complexity degree, focusing  on Direct Fired Heaters and 
Waste Heat Recovery Units (WHRU’s)

• Prefabrication of coils for Direct Fired Heaters
• Modularization of convection modules for Direct Fired 

Heaters, skids and equipment
• Non Destructive Testing (NDT) of welded joints,
• Construction of complete greenfield or brownfield 

industrial installations  comprising, among others, 
erection of support structures, piping, equipment and 
direct fired heaters

• Levelling and aligning of machines and rotary 
equipment

• Construction of complete tank farms and storage 
tanks, which are used for storing liquids and gases

• Revamp and renewal of industrial plants during TAR’s
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Główna konstrukcja stalowa 
to 82 elementy, tzw. wręgi, każ-
dy z nich waży ok. 66 ton i ma 
długość ponad 80  metrów. 
Proces uwalniania konstruk-
cji trwał blisko 6 dni, najpierw 
uwolniono dolny rząd śrub 
ringu zewnętrznego, następnie 
usunięto rząd górny, a później 
połączenia. Po opuszczeniu si-
łowników w  wieżach podporo-
wych ring wewnętrzny obniżył 
się o  30  centymetrów, tym sa-
mym konstrukcja stalowa za-
częła pracować samodzielnie, 
stając się jedną z ciekawszych 
konstrukcji typu samonośnego 
w Polsce. Jej poszycie stanowią 
płyty poliwęglanowe w kolorze 
bursztynu.

GŁÓWNE DANE: 
Pojemność stadionu: 44 000 miejsc
Kubatura obiektu: 950 000 m3 
Powierzchnia poliwęglanu: 48 600 m2 
Powierzchnia trybun: 22 700 m2 
Ilość dźwigarów konstrukcji dachu: 82 
Stal konstrukcji zadaszenia: 7 140 ton
Ilość betonu zużytego do budowy: 50 000 m3 
Tor wrotkarski: 1715 m długości

Tekst: materiały prasowe PBG S.A. 
Tłumaczenie: franc. Grzegorz Piecyk

STADION PIŁKARSKI  
PGE ARENA W GDAŃSKU

The PGE Arena football stadium in Gdansk
Stade PGE Arena à Dantzick
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KEY DATA: 
Stadium Capacity: 44 000 seats
Cubic capacity of the stadium: 950 000 m3
Polycarbonate surface: 48 600 m2 
Grandstand area: 22 700 m2 
Number of roof beams: 82 
Steel roof construction: 7 140 tons
The amount of concrete: 50 000 m3 
The skating track: 1715 m long

The main steel structure consists 
of 82 elements, each over 
80 meters long and weighing 
about 66 tons. The final step 
in completion of the steel 
construction took almost 6 days. 
First stage was to release the 
bottom row of the outer ring 
bolts, then the top row, and the 
last stage was to disconnect the 
links holding them together. After 
lowering the cylinder towers 
supporting the inner ring, the 
roof dropped by 30 centimeters 
and the structure began to work 
on its own, becoming one of the 
most interesting types of self-
supporting structures in Poland. 
The hull of the arena is made 
of polycarbonate panels in the 
color of amber.
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La principale construction 
métallique est composé 
de 82 éléments, pesant 
chacun environ 66 tonnes 
sur une longueur supérieure 
à 80 mètres. Le processus 
de la mise en place de la 
construction a duré près de 
six jours, dans un premier 
temps les vis inférieures de 
l’anneau extérieure ont été 
relâchées, ensuite la rangée 
supérieure et enfin toute les 
autres connexions. Après 
avoir descendu les vérins des 
tours de supports, l’anneau 
interne s’est abaissé de 
30 centimètres, de ce fait 
la construction métallique 
a commencé à travailler de 
façon autonome, devenant 
l’une des plus intéressantes 
constructions de types 
autoporteuses en Pologne. 
Son revêtement est constitué 
de plaques en polycarbonate 
de couleur d’ambre.

INFORMATIONS CLÉS :
La capacité du stade : 44 000 places
Le volume de l’enceinte : 950 000 m3
La surface des plaques en polycarbonate : 48 600 m2
La surface des tribunes : 22 700 m2
Le nombre de poutres de la construction du toit : 82
La construction métallique du toit : 7 140 tonnes
La quantité de béton utilisée lors de la construction de : 50 000 m3
Piste de patinage : 1,715 m de longueur
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STADION NARODOWY 
W WARSZAWIE 
National stadium in Warsaw 
Stade National de Varsovie 

Tekst: materiały prasowe PBG S.A. 
Tłumaczenie: franc. Grzegorz Piecyk

Iglica, stanowiąca kluczowy ele-
ment konstrukcji dachu, o wy-
sokości 70  m i  wadze ponad 
100 ton, została wyprodukowa-
na w  poznańskich Zakładach 
H. Cegielskiego. Transportowa-
na była z Poznania do Warsza-
wy w 3 elementach. Największy 
z nich ważył 43 tony i miał 33 m 
długości. Operacja „BIG LIFT”, 
czyli podniesienie łącznie po-
nad 70 km stalowych lin o śred-
nicy 150 mm wraz z 70-metrową 
iglicą, przy użyciu 72 siłowników 
hydraulicznych, to pierwsze 
takie przedsięwzięcie na skalę 
europejską.
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GŁÓWNE DANE:
Największa arena w Polsce
Liczba krzesełek w barwach biało-czerwonych: ponad 58 000
Ciężar konstrukcji stalowej: 14 500 ton
Długość lin tworzących konstrukcję dachu: 70 km
Waga iglicy: ponad 100 ton (kluczowy element konstrukcji dachu)
Wysokość iglicy: 70 m
Wierzchołek iglicy: 112 m n.p. Wisły
4 ekrany LED o łącznej pow. 200 m2
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The central spire is a key 
element of the roof 
structure, with a height of 
70 meters and weighing over 
100 tons. It was transported 
from Poznan to Warsaw in 
three parts. The largest one 
weighed 43 tons and was 
33 meters long. 72 hydraulic 
cylinders were used to lift 
the spire to the height of 
112 meters above the level of 
Vistula river. It hangs over 
the stadium supported by 
over 70 km of steel ropes 
with a diameter of 150 mm. 
Operation “Big Lift” was 
the first such project in 
Europe. Warsaw National 
Stadium has a retractable 
roof covering the area of the 
football field allowing games 
to be played in different 
weather conditions.

KEY DATA:
The largest arena in Poland Stadium capacity: over 58 000 seals
Weight of steel structure: 14 tons
The length of steel ropes: 70 km
Weight of the spire: more than 100 tons  (key element of the roof structure)
Spire height: 70 m
Spire elevation: 32 m over the football field 
4 LED screens: total area. 200 m2
Two-level underground parking for 1800 cars
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L’aiguille centrale étant 
un élément clé de la 
construction du toit, avec 
une hauteur de 70 mètres 
et un poids de plus de 
100 tonnes, a été fabriquée 
à Poznań dans les usines 
H. Cegielski. Elle a été 
transportée de Poznań 
à Varsovie en 3 éléments. Le 
plus grand d’entre eux pesait 
43 tonnes et avait 33 mètres 
de long. L’opération « BIG 
LIFT », qui consistait à lever 
de plus de 70 km de câbles 
en acier d’un diamètre 
de 150 mm avec l’aiguille 
de 70 mètres, en utilisant 
72 vérins hydrauliques, est 
la première réalisation de ce 
type à l’échelle européenne.

INFORMATIONS CLÉS :
La plus grande arène en Pologne
Le nombre de sièges blanc et rouge : plus de 58 000
Poids des construction métalliques : 14 500 tonnes
La longueur des câbles formant construction du toit : 70 km
Poids de l’aiguille : plus de 100 tonnes (élément clé de la structure du toit)
La hauteur de l’aiguille : 70 m
Altitude du sommet de l’aiguille : 112 m (en référence à la Vistule)
4 écrans LED avec une superficie totale LED 200 m2
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Joanna Januszewska: Od czterech lat 
architekturę polskich miast zdobią 3 wy-
budowane przez Grupę PBG stadiony na 
Euro 2012. Pan był osobiście odpowie-
dzialny za powodzenie ich realizacji. Jak 
ocenia Pan powstałe obiekty, czy któryś 
jest Panu wyjątkowo bliski? 

Jerzy Ciechanowski: Najbardziej podo-
ba mi się stadion PGE Arena w Gdańsku. 
Wjeżdżając do miasta robi wrażenie do-
stojnego. Jest piękny, bursztynowy! 

Najtrudniejszy to Stadion Narodowy 
w Warszawie z uwagi na jego wielkość 
i zastosowane rozwiązania. Jednocześ-
nie jest najważniejszy, w kolorze barw 
narodowych, wzbudza szacunek.

Poznański stadion jest inny, powie-
działbym rodzinny. Ma w sobie szczegól-
ną atmosferę i urok. Pamięta dawne roz-
grywki. Ten stadion modernizowaliśmy 
i wcale nie było to łatwe zadanie. Naj-
ważniejsze elementy stalowe konstrukcji 

dachu były najcięższe gabarytowo i wagowo, 
większe niż na Stadionie Narodowym. Jest mi 
bliski tak jak moje rodzinne miasto Poznań. 

JJ: Jak z  perspektywy czasu ocenia Pan 
efekty prac?

JC: Przede wszystkim cieszę się, że mogłem 
uczestniczyć w tym historycznym wydarze-
niu i przyczynić się do powstania stadionów, 
które spełniają wysokie standardy europej-
skie. Ogromną przyjemnością była dla mnie 
budowa stadionów i ich przygotowanie do 
mistrzostw.

JJ: Przed nami Euro 2016, zmierza Pan oglą-
dać rozgrywki?

JC: Na Euro 2016 sercem będę z Reprezen-
tacją Polski, której życzę pięknej sportowej 
rywalizacji!

JJ: Dziękuję za rozmowę.

NAJPIĘKNIEJSZY JEST…
The most beautiful is…

Le plus beau est…
Rozmowa ze złotym medalistą Akademii Polskiego Sukcesu, Jerzym Ciechanowskim – 

odpowiedzialnym za nadzór budowy 3 stadionów na Euro 2012 wybudowanych przez Grupę PBG.

Tekst: Joanna Januszewska, Fundacja PBG 
Tłum: ang. Dominik Chmielewski, franc. Lidia Prętka

JERZY CIECHANOWSKI, lauréat de la médaille d’or de l’Académie de Succès Polonais , 
résponsable de la construction de trois stades construits par le Groupe PBG pour Euro 2012 : 
Mon stade préféré est celui de PGE Aréna à Gdansk. Quand on entre dans la ville il nous 
envoûte avec son côté distingué. Il est magnifique tout ambré ! Je trouve que c’est la 
construction du Stade National à Varsovie qui a été la plus compliquée compte tenue de ses 
dimensions et des solutions technologiques appliquées. En même temps, on le considère comme 
le plus important, en couleurs nationales. Il évoque le respect. Le stade de Poznan est différent, 
on dirait familial. II possède une ambiance particulière, un charme spécifique. Ce stade 
rappelle tous les événements sportifs du passé. Il m’est très familier tout comme Poznan – 
ma ville natale. Ce stade a été modernisé et cela n’a pas été une tâche facile. Les éléments 
métalliques de la construction du toit étaient le plus exigeants à cause de leur poids et leurs 
dimensions. Ils étaient plus lourds que ceux du stade à Varsovie.
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JERZY CIECHANOWSKI: I like 
PGE Arena stadium in Gdansk 
the most. It’s stately, beautiful, 
amber! The most complicated 
one is the Narodowy Stadium 
in Warsaw due to its size and 
solutions applied. Meanwhile, 
it is the most important, 
crayoned in Polish national 
team colors, and it inspires 
respect. Stadium in Poznan 
is different, of domestic type, 
I would say. There is a special 
atmosphere and charm up 
there. It remebers old events. 
This stadium was modernized 
and it wasn’t an easy task. The 
most important steel elements 
of the roof construction were 
the heaviest in size and weight, 
heavier than those installed 
on Narodowy Stadium. It is as 
close to my heart as my home 
town Poznań.
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Ideą projektu jest pokazanie jak największej liczbie osób 
stadionów wybudowanych przez Grupę PBG na Euro 2012: 

w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu – szczególnie tym, którzy być 
może nigdy nie będą mieli szansy zobaczyć ich z bliska.

Tekst: Lidia Prętka, Fundacja PBG 
Tłum: ang. Dominik Chmielewski, franc. Lidia Prętka

WĘDRUJĄCE 
MAKIETY STADIONÓW

Portable mock-ups of stadiums
Les maquettes portables des stades

Jest takie miejsce na mapie wiel-
kiego Poznania, niewielka miej-
scowość – Wysogotowo, gdzie ma 
swoją siedzibę Grupa PBG, jedna 
z najbardziej znaczących w Polsce, 
realizująca inwestycje istotne dla 
kraju. To właśnie tutaj w Wysogo-
towie, w 2010 roku, powstała kor-
poracyjna fundacja Grupy PBG. In-
spirowanie, kreowanie i wspieranie 
projektów, które wnoszą do codzien-
nego życia wartości ponadczasowe, 
uczą poznawać i szanować wspólne 
dobro, to najważniejsze wyzwania, 
zapisane w Statucie Fundacji i przez 
nią realizowane, dzięki wsparciu 
Fundatora i Darczyńców.

Jednym z założeń statutowych 
Fundacji jest inicjowanie działań 
na rzecz społeczności lokalnej. 
W  roku 2012  narodził się pomysł 
stworzenia projektu promującego 
stadiony wybudowane przez Gru-
pę PBG na Euro 2012: w Warszawie, 
Gdańsku i Poznaniu. Ideą projektu 
jest pokazanie jak największej licz-
bie osób tych nowoczesnych obiek-
tów sportowych. Szczególnie tym, 
którzy być może nigdy, nie będą 
mieli szansy zobaczyć ich z bliska. 

Twórcą rzeźb jest znany po-
znański artysta rzeźbiarz, Roman 
Kosmala. Każda z makiet, odlana 

w brązie, ze starannością odwzoro-
wuje oryginał i jest ciekawym spoj-
rzeniem artysty na tego typu obiekt. 
Miniatury stadionów umożliwiają 
nie tylko poznanie architektonicz-
nych szczegółów, ale zaopatrzone są 
w opis, który podaje widzowi najważ-
niejsze informacje dotyczące wielko-
ści, liczby miejsc i innych istotnych 
parametrów tych obiektów.

Co ważne – makiety mogą rów-
nież „oglądać poprzez dotyk” osoby 
niewidome, a specjalnie z  myślą 
o nich opis wykonany został także 

There is a place on a map of great Poznan, a small 
town – Wysogotowo where PBG Group is seated, one of 
the most important companies in Poland, carrying out 
investments essential for a state. Here, in Wysogotowo, 
in 2010 a corporate foundation of PBG Group was settled. 
One of the Foundation’s statute assumptions is to initiate 
activities in favor of a local community and to equal 
opportunities. An idea to create the projects promoting 
stadiums built by PBG Group for EURO 2012 in Warsaw, 
Gdansk and Poznan was born in 2012. The aim of the 
project was to show these modern sport facilities to as 
many people as possible. Particularly to those who may 
never had a chance to see them closely.

w wersji brajlowskiej. Cieszymy się, 
że nasz pomysł trafia do osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową, a my 
jako Fundacja włączamy się aktyw-
nie w działania o zasięgu ogólnopol-
skim na rzecz pomocy, wspierania 
i wyrównywania szans osobom nie-
pełnosprawnym. 

Od przeszło czterech lat Funda-
cja PBG realizuje projekt prezentacji 
makiet stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG pokazując je w ca-
łej Polsce. Zapraszamy na wędrówkę 
śladami makiet.
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Sur la carte de la Grande Pologne se trouve un petit village – Wysogotowo –
où siège le Groupe PBG, l’un des plus importants en Pologne car réalisant 
les investissements cruciaux pour notre pays. C’est ici, à Wysogotowo, qu’a 
été établie la fondation corporative du Groupe. L’un des principes exprimé 
dans le Statut de la Fondation est d’initier les activités pour  la société 
locale et d’égaliser les chances. En 2012 est née l’idée de fonder le projet 
pour promouvoir de trois stades construits par le Groupe PBG pour EURO 
2012. Le but principal est de pouvoir montrer les stades – ces modernes 
constructions sportives – au plus grand public, particulièrement celui qui 
n’aura probablement jamais la possibilité de voir le stade de Varsovie, de 
Dantzick et de Poznan de leurs propres yeux.
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2012
Jeszcze przed rozpoczęciem Euro 
w Polsce i na Ukrainie, w kwietniu 
2012 roku Fundacja miała okazję 
zaprezentować makiety po raz 
pierwszy pracownikom Grupy 
PBG. Kilka miesięcy później makie-
ty gościły na Rodzinnym Pikniku 
w  Poznańskim Zakładzie Gazow-
niczym.

2013
Na przełomie stycznia i  lutego 
makiety roku zaprezentowane zo-
stały na Poznańskich Międzynaro-
dowych Targach Budma – Centra 
Budownictwa Sportowego, gdzie 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Od kwietnia do czerwca 
można je było oglądać w Centrum 
Wykładowym Politechniki Po-
znańskiej. Podczas kwietniowego 
Polifestiwalu – XVI Festiwalu Nauki 
i Sztuki na Politechnice prezento-
wane były uczestniczącej w  tym 
wydarzeniu młodzieży. Obecność 
makiet w Centrum Wykładowym 
tej uczelni, przyciągnęła pozna-
niaków, zainteresowanych piłką 
nożną, wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach oraz członków Wielkopolskie-

go Klubu Turystycznego Niewido-
mych i Słabowidzących „Razem na 
szlaku”. 

W  połowie roku makiety po-
wędrowały na południe Polski, do 
Raciborza. Zaprezentowane na Za-
mku Piastowskim były wyjątkową 
atrakcją nie tylko dla turystów ale 
i mieszkańców miasta. Na szlaku 
wędrówki stadionów znalazła 
się także miejscowość Laski pod 
Warszawą, gdzie gościnnie pre-
zentowaliśmy makiety stadionów 
w  Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w  Laskach prowadzonym 
przez Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi.

Wreszcie makiety stadionów 
dotarły do samej stolicy, gdzie 
były ponownie dostępne dla grona 
wielu osób niewidomych i niedowi-
dzących podczas organizowanych 
w  Pałacu Kultury i  Nauki  – mię-
dzynarodowych targów „Reha for 
the Blind” oraz konferencji „Świat 
dotyku”. Blisko 2600 uczestników 
wydarzenia z  Polski i  zagranicy, 
osoby słabowidzące i  niewidome 
jak również widzące miały tę wyjąt-
kową szansę. W Warszawie, makie-
ty odwiedziły także Centrum przy 
Polskim Komitecie Olimpijskim, by 
następnie przenieść się bardziej na 
północny zachód, a konkretnie, na 
Kaszuby, do często odwiedzanego 
przez turystów Parku Miniatur 
w Stryszej Budzie. 

2014
Rok 2014 zaprowadził bohaterów 
naszego projektu na stadion we 
Wrocławiu, gdzie na otwarcie 
prezentacji makiet do przeszklo-
nej rotundy, zaproszeni zostali 
podopieczni Dolnośląskiego Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 13 dla Niewidomych 

The creator of sculptures 
is a well-known Poznan 
sculptor-artist, Roman 
Kosmala. Each mock-up 
casted in bronze maps 
the original with care. 
Miniatures of stadiums are 
equipped with a description 
providing to the viewer 
the most important 
information about size, 
number of seats and other 
essential parameters of 
these facilities. What’s more 
important – the miniatures 
can be “seen through 
touch” by blind persons 
and the description was 
made especially for them 
in Braille format. We are 
pleased that our concept 
can be addressed to people 
with a visual disability and 
our Foundation participates 
in a Polish nation-wide 
activities to help, support 
and equal opportunities to 
disabled persons. 
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i  Słabowidzących. Projekt spotkał 
się wtedy ze szczególnym uznaniem 
obecnego na prezentacji rzecznika 
Wrocławia ds. osób niepełnospraw-
nych. 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Grupy 
PBG, we wrześniu 2014 roku, makiety 
prezentowane były w budynku Auli 
Uniwersyteckiej, budynku Collegium 
Maius UAM, gdzie odbywała się ofi-
cjalna jubileuszowa uroczystość.

2015
W roku 2015 makiety ponownie wró-
ciły do Wrocławia a  potem znowu 
do Poznania. W holu Urzędu Woje-
wódzkiego miały szanse zaistnieć 
dla grona mieszkańców Wielkopolski, 
odwiedzających Urząd w rozmaitych 
sprawach. 

2016
Aktualnie makiety prezentowane 
są w Centrum Biznesowym Skalar 
w Poznaniu. Tutaj dotarła do nich 
kolejna grupa osób niewidomych 

Roman Kosmala, l’artiste – sculpteur de 
Poznan est l’auteur des sculpltures-maquettes 
représentant les trois arènes en question. 
Chacune d’elles, fondue en bronze, est un 
modèle quasi fidèle à l’original. Les miniatures 
des stades sont munies des descriptions qui 
donnent aux spectateurs les informations les 
plus importantes concernant par exemple les 
dimensions ou la quantité de sièges. Ce qui est 
bien important c’est que les maquettes peuvent 
être également « regardées par le toucher » 
grâce aux descriptions en alphabet de Braille car 
nous n’avons pas oublié les personnes aveugles. 
Nous sommes très contents que notre projet 
soit accessible aux personnes visuellement 
handicapées ce qui inscrit notre Fondation à des  
actions nationales d’aide et d’égalisation des 
chances des personnes handicapées.

i  słabowidzących ze środowiska 
wielkopolskiego. Tym, razem byli to 
członkowie Klubu Młodych, Okręgu 
Poznańskiego, Polskiego Związku 
Niewidomych. W biurowcu przy uli-
cy Góreckiej pracuje blisko 800 osób. 
Codziennie odwiedzają go klienci, 
goście, osoby biorące udział w szko-
leniach. 

Zainteresowanie makietami na 
szlaku ich wędrówek jest zawsze 
bardzo duże. Możemy być dumni, 
że przez krótki okres czterech lat, 
zamysł naszego projektu udało się 
zrealizować w  satysfakcjonujący 
sposób. Będziemy go kontynuować 
i  promować wybudowane przez 
Grupę PBG stadiony w  wielu miej-
scach publicznych współuczestni-
cząc w wydarzeniach edukacyjnych, 
o charakterze sportowym, regional-
nym czy firmowym. 

Pozdrawiają realizatorzy projektu



54 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



55Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

PR ZEŻ Y JM Y TO R A Z J ESZCZE



56 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

SPORTOWCY 
 KTÓRZY MIERZĄ WYSOKO

Sportsmen reaching for the stars
Les sportifs du Groupe PBG qui visent haut

W Grupie PBG nie brakuje ludzi z pasją. Są wśród nich sportowcy, którzy mierzą wysoko. Są 
wzorem ambicji, wytrwałości i zapału. Swoją postawą i ciężką pracą pokazują jak zwyciężać. 
Biegają, uprawiają triathlon, kolarstwo, jeżdżą na nartach, grają w piłkę nożną i siatkówkę.

There are people in PBG Group with passion and high aspirations, there are sportsmen reaching 
for the stars here. They are symbols of ambition, perseverance and enthusiasm. They show us 

how to win. They do: running, triathlon, biking, skiing. They play football and volleyball.
Comme vous le savez, les employés du Groupe PBG ne manquent pas de passion et 
d’ambition. Parmi eux nous comptons des sportifs qui visent haut et qui, par leur 

persévérance et détermination, nous montrent comment réussir. Ils sont footballeurs, 
skieurs, cyclistes, coureurs à pieds. Ils jouent au volley-ball et pratiquent le triathlon.

Opracowanie: Joanna Januszewska, Fundacja PBG; Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Justyna Korzeniak, Bikelife, Agencja Gazeta, archiwum sportowców 

Tłumaczenie: ang. Karolina Szumińska, franc. Lidia Prętka
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Michał Zboralski
Dyrektor ds. ekonomicznych, director on economics, 
directeur économique chez PBG oil and gas

Moje życie ze sportem związane było od 
zawsze, choć głównie w  wydaniu ama-
torskim. W wieku dziecięcym i młodzieżo-
wym dominowała piłka nożna ale równo-
legle starałem się doskonalić sprawność 
umysłu trenując szachy, w których udało 
mi się osiągnąć poziom pierwszej kate-
gorii (ranking 2000) przyznawanej przez 
Polski Związek Szachowy. Obecnie moje 
sportowe wysiłki koncentrują się wokół 
występów w drużynie futbolowej Złotych 
Złotkowo grającej na najniższych szczeb-

In the youth, football was 
his passion but at the same 
time he found the way to 
improve mental skills playing 
chess, getting first category 
level (ranking 2000) from the 
Polish Chess Association. He 
took part in ten triathlons of 
¼ ironman. This year he is 
going to try double distance – 
½ ironman.

Passionné de football depuis son enfance, il est également bien 
doué en échecs. En Classement 2000 il a atteint le niveau de la 
première catégorie assignée par la Société Polonaise des Échecs. 
En tant que triathloniste, il a sur son compte 10 distances de 
1/4 Ironman. Cette année il compte s’essayer, à 5 reprises, à la 
distance deux fois plus longue, celle de 1/2 Ironman.

lach lig okręgowych w  Polsce. Jednak 
z uwagi na wiek i nieuchronnie zbliżający 
się koniec kariery piłkarskiej kolejne lata 
planuję związać z amatorskimi zawodami 
triathlonowymi. Mam już za sobą dziesięć 
startów w  triathlonach na dystansie ¼ 
ironman a w bieżącym roku będę pięcio-
krotnie próbować swych sił na dwukrotnie 
dłuższym dystansie ½ ironman. Prawdzi-
wym wyzwaniem i celem na lata kolejne 
pozostanie ukończenie pełnego dystansu 
ironman (pływanie 3,8 km, rower 180 km, 
bieg 42 km), co w moim przypadku wiązać 
się będzie z około 12-godzinnym, ciężkim 
wysiłkiem sportowym.
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Jerzy Polok
Technolog, technologist, technologue chez RAFAKO S.A.

Od kilku lat regularnie gra w  darta 
(red. rzutki) i odnosi sukcesy w tej dyscy-
plinie. Jest m.in. Mistrzem Polski w derbach 
oraz  podwójnym brązowym medalistą 
Mistrzostw Europy. Na swoim koncie ma 
również: brązowy medal, który wywalczył 
w indywidualnych zmaganiach o Puchar 
Polski. Jest  zdobywcą 4. miejsca na  Mi-
strzostwach Śląska w Tarnowskich Górach 
oraz 7. lokaty na prestiżowych, międzyna-
rodowym turnieju w czeskim Brnie, oraz 
czwartego miejsca w VI Polish Dart Cup 
odbywającym się w  Kędzierzynie Koźlu. 
W  ubiegłym roku wywalczył 2 brązowe 
medale na Mistrzostwach Europy, w kate-
gorii Open 301 M. O. To nie koniec sukcesów 
raciborzanina. Do niedawna jego marze-
niem był start w  Mistrzostwach Świata. 
Marzenie w końcu się spełniło. Pan Jerzy 
w tym roku rywalizował z ponad 400 za-
wodnikami, stanowiącymi elitę Darta 
na świecie. Wypadł wspaniale, zajmując 
13.  miejsce w  debla z  Krzysztofem Kciu-
kiem w kat. 501 & Cricket. W tym roku zajął 
3. miejsce w Pucharze Polski. W kadrze Pol-
ski weźmie udział w Mistrzostwach Europy 
w Chorwacji.

He succeeded in Dart. He is the Polish 
Champion in derby and double brown 
medallist of the European Championship. 
This year he was 13th in the World 
Championship.

Titré en discipline de 
fléchettes, il est, entre 
autres, le Champion 
de Pologne en derby et 
un double médaillé de 
bronze du Championnat 
de l’Europe. Il a terminé 
13ème au Championnat 
du Monde de 2016.
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Jarosław Matusiak
Starszy specjalista ds. automatyki i pomiarów, senior specialist on CMIA, expert en automati-
sation et mesure intelligentes chez PBG oil and gas

Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się pod koniec 2009 roku. Ce-
lem było podniesienie kondycji i ogólnej formy fizycznej, a przy okazji 
zgubienie zbędnych kilogramów. W tym czasie udało mi się ukończyć 
13 maratonów, blisko 40 półmaratonów i wiele innych biegów na róż-
nych dystansach oraz zdobyć Koronę Maratonów Polskich i Koronę 
Półmaratonów Polskich (dwukrotnie). Największym osiągnięciem 
jak do tej pory jest ukończenie maratonu w Pradze w czasie poniżej 
3h30” w 2014 roku oraz udział w jednym z największych i najbardziej 
prestiżowych maratonów świata w Berlinie w 2015 roku.

Bieganie pozwala mi utrzymać dobrą formę i samopoczucie oraz 
jest odskocznią od problemów życia codziennego, a jednocześnie 
umożliwia poznawanie świata i  ludzi poprzez udział w biegach, 
w wielu zakątkach Europy, a być może kiedyś również całego świata.

He won „The Crown of 
Polish Marathons” and 
„The Crown of Polish 
Half Marathon” (twice). 
The greatest feat was 
completing the marathon 
in Prague under 3h30” in 
2014 and part in one of the 
biggest and most prestige 
world marathon in Berlin 
in 2015.

Il détient la 
« Couronne 
des Marathons 
Polonais » et une 
double « Couronne 
des Semi-Marathons 
Polonais ». Son 
plus grand succès 
est d’avoir terminé 
le marathon à 
Prague (2014) en-
dessous de 3h30’. 
Il a notamment 
participé à l’un des 
plus prestigieux 
marathons du 
monde entier, celui 
de Berlin (2015).
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Przemysław Sikora
Koordynator ds. AKPiA i teletechniki, coordinator of CMIA and 
telecom engineering, coordinateur en AKPiA et en télé-technique 
chez PBG oil and gas

Sport był od zawsze w moim życiu ważnym ele-
mentem, kiedyś piłka nożna – dziś jest to bieganie. 
Bieganie, które stało się dla mnie ważnym punk-
tem dnia codziennego. Sport, po pierwsze pozwala 
na rozładowanie stresu, dzięki niemu większość 
problemów nagle przestaje być problemem, za-
uważasz, że możesz je pokonać. Po drugie, sport 
doskonale uczy gospodarowania czasem, nawet 
w najbardziej zabiegany dzień potrafisz znaleźć 
wolną godzinę, aby wyjść na trening, bez którego 
nie było by sukcesów podczas startów w zawodach. 
Po trzecie, dzięki regularnej aktywności dbasz 
o swoje zdrowie i formę fizyczną. Po czwarte, dzięki 
bieganiu poznałem wiele osób równie pozytywnie 
zakręconych sportem jak ja  – bo on naprawdę 
wciąga i uzależnia. Po piąte, dzięki regularności 
i samozaparciu można stać się wzorem do naśla-
dowania również dla swoich dzieci, które zarażają 
się sportem i z zapałem go chłoną uczestnicząc 
ze mną we wspólnych treningach oraz zawodach. 
Dzięki temu możemy  spędzać ze sobą więcej czasu.

Bieganie to również, zawody pod które podpo-
rządkowuję swoje treningi i dokonuje regularnego 
testu swoich możliwości. Do tej pory przebiegłem 
5 maratonów (z rekordem życiowym 3h:27m:01s)  – 
w tym roku planuję zdobyć Koronę Maratonów Pol-
ski. W 2015 roku zdobyłem Koronę Półmaratonów 
Polski z rekordem życiowym 1h:32m:42s. Przebie-
głem niezliczoną już dla mnie ilość biegów na 10 
i 5km. Biegajmy, dbajmy o swoją formę, a będzie 
nam w życiu zawsze świeciło słońce!

Il a participé jusqu’à présent aux 
5 marathons. En 2015 il a gagné la 
« Couronne des Semi-Marathons 
Polonais » avec son record de 
vie : 1h32’42”. II a sur son compte 
de nombreux courses de 10 et 
de 5 km.

Since now he has run 
5 marathons. In 2015 he won 
„The Crown of Polish Half 
Marathons” with personal record 
of 1h:32m:42s. He run endless 
amount of courses for 10 and 
5 km.
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Gabriela Sobczyk
Ekonomistka w dziale wsparcia projektów, economist in 
projects support dept, économiste en département des projets 
chez RAFAKO S.A.

Od 11 lat startuje w maratonach oraz biegach 
krótko i  długodystansowych. Przebiegając 
w październiku 2011 roku Poznański Maraton 
dołączyła do grona osób, które zdobyły „Koro-
nę Maratonów Polskich”. Jest pierwszą raci-
borzanką z takim tytułem. Za to osiągnięcie 
otrzymała „Raciborskiego Championa” na Gali 
Sportu. Nie spoczęła na laurach, biega dalej, 
rocznie pokonując blisko 1300km. Ma za sobą 
30 maratonów i niezliczoną ilość półmarato-
nów oraz biegów krótkodystansowych. W tym 
roku planuje zdobyć kolejną koronę, tym ra-
zem – Półmaratonów Polskich.

For 11 years she 
has been playing 
in marathons, 
short and long 
distance runs. As 
the first woman 
from Raciborz 
she won the 
title of „The 
Crown of Polish 
Marathons”. 
She took part in 
30 marathons and 
endless number 
of half marathons 
and short distance 
courses.

Depuis 11 ans elle participe aux 
marathons et aux courses de fond et de 
sprint. La première des habitantes de 
Racibórz, à avoir gagné la « Couronne 
des Marathons Polonais ». Elle a sur 
son compte la participation aux 
30 marathons, à de nombreux semi-
marathons et sprints.
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He is fascinated by 
football. Vocationally he 
plays in Polonia Poznań. As 
PBG Group representative 
he took part in the match 
played in PGE Arena in 
Gdansk. „Playing on the 
stadium green I had in my 
mind my colleagues and 
their effort to complete 
this project. Each of them – 
a driver, accountant, 
engineer and a welder – 
left a piece of the heart in 
the stadiums of Gdansk, 
Warsaw and Poznan”.

Damian Rożewski
Asystent zarządu – kierowca, management assistan-
ce – driver, assistant de direction et chauffeur chez 
PBG S.A.

Od najmłodszych lat moją pasją jest pił-
ka nożna. Odkąd tylko pamiętam biega-
łem za futbolówką i oglądałem mecze 
piłkarskie z  tatą, dziadkiem i  wujem 
(kibicami Lecha Poznań i  Barcelony). 
Z biegiem lat moja pasja zaowocowała 
treningami w lidze okręgowej, w klubie 
Polonia Poznań, gdzie amatorsko trenu-
ję do dnia dzisiejszego.

Jako reprezentant Grupy PBG wzią-
łem udział w zgrupowaniu selekcyjnym 
Reprezentacji Polski Firm Budowla-

Amoureux inconditionnel 
du football, il entraîne le 
Club Polonia à Poznan. 
En tant que représentant 
du Groupe PBG, il 
a participé à un match 
au stade PGE Arena 
à Gdańsk. « En jouant, 
j’avait dans la tête tout 
ce travail énorme que 
mes collègues ont mis 
dans la construction du 
stade. Chacun d’eux – le 
chauffeur, le comptable, 
l’ingénieur et le soudeur – 
y ont laissé une partie de 
leurs coeurs ».

nych, gdzie udało mi się dostać do ka-
dry na mecz z Ukrainą rozegrany na 
wybudowanym przez naszą firmie PGE 
Arena w Gdańsku. Mecz został rozegra-
ny 16 października 2011 roku i  choć 
od tego momentu minęło już niemal 
5 lat, do dnia dzisiejszego z wielkimi 
emocjami wspominam to wydarzenie. 
Grając na murawie stadionu miałem 
w  pamięci wysiłek, jaki włożyli w  tą 
budowę moi koledzy z  pracy. Każdy 
z nich – kierowca, księgowy, inżynier 
i  spawacz  – zostawił na stadionach 
w Gdański, Warszawie i Poznaniu ka-
wałek swojego serca. Miałem szczęście 
pracować z tymi ludźmi.
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Il a participé à des multiples 
triathlons. Son aventure sportive 
a commencé il y a 4 ans et il 
a déjà derrière lui 4 marathons, 
1 supermarathon et 30 courses 
à pieds citadines.

Siatkarze RAFAKO S.A.
 Volleyball of RAFAKO SA, Volleyballeurs de RAFAKO S.A.

W 2015 roku drużyna siatkarzy RAFAKO S.A. zdoby-
ła tytuł Mistrza Polski Energetyków w Piłce Siatko-
wej na XXXVIII Mistrzostwach Polski Energetyków 
w Piłce Siatkowej w Szczyrku. Pracownicy racibor-
skiej spółki bronili tytułu wywalczony przed rokiem. 
Najwszechstronniejszym zawodnikiem mistrzostw 
został Paweł Król z RAFAKO S.A. Ponadto w skład 
drużyny wchodzą: Andrzej Szafirski (kpt), Paulina 
Mołas, Dariusz Besz, Piotr Krowicki, Przemysław 
Kosztyła, Zbigniew Matelski, Piotr Deeg, Damian 
Niedzballa. W  marcu zeszłego roku siatkarze 
RAFAKO S.A. po raz trzeci zwyciężyli w Turnieju 
Zakładów Pracy i Służb Mundurowych Miasta Ra-
cibórz o Puchar Prezydenta Miasta.  

Les représentants de l’équipe 
de RAFAKO SA: Andrzej 
Szafirski (capitain), Paulina 
Mołas, Dariusz Besz, Piotr 
Krowicki, Przemysław 
Kosztyła, Zbigniew 
Matelski, Piotr Deeg, 
Damian Niedzballa. En 2015 
l’équipe de RAFAKO SA 
a gagné le titre de Champion 
de Pologne de l’ Énergétique 
en Volley-ball.
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Paweł Klinik
Technolog, technologist, technologue chez RAFAKO S.A.

Uczestnik zawodów triatlonowych Przebiegł 4 Maratony, 1 Supermaraton 
oraz pokonał 30 biegów ulicznych, a swoją przygodę ze sportem rozpoczął 
zaledwie 4 lata temu. W 2015 roku debiutował w triatlonie na dystansie 
średnim, tzw. 1/2 Iron Man, na jednych z największych zawodów triatlono-
wych w środkowej Europie Enea Challenge Poznań. W ramach przygotowań 
do tych zawodów ukończył kilka zawodów na krótszych dystansach, m. 
in. 1/8 Iron Man w Pszczynie i dystans sprinterski w Opavie. Razem z innymi 
pracownikami RAFAKO startował w sztafetach triatlonowych w Opavie 
(pływanie) i charytatywnej Triathlonowej Sztafecie Firmowej w Mietkowie 
koło Wrocławia (kolarstwo).

Participant of triathlons, run 
4 marathons, 1 supermarathon 
and outgun 30 street courses. And 
he started his sport adventure 
only 4 years ago.

La double vice-championne de 
Bikini Fitness Polonais, elle détient 
également la Coupe de Pologne. 
En représentant la Pologne au 
Championnat du Monde à Budapest, 
elle a terminé en 7ème position.

Vice champion of the country in 
Body Fitness, winner of the Polish 
Cup. As a Polish representative 
in The World Championship in 
Budapest she won 7th place.

Katarzyna Skrzypiec
kierownik projektu, project manager, project manager chez RAFAKO S.A.

Wicemistrzyni kraju w  Fitness Sylwetkowym, zdobywczyni 
Pucharu Polski. W ubiegłym roku zdobyła podwójne wicemi-
strzostwo kraju w Fitness Sylwetkowym oraz 5 miejsce podczas 
Grand Prix PEPA Opava. W listopadzie reprezentowała Polskę 
na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie zajęła 7. miejsce 
w kat. + 168 cm.
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Excellent skieur, vainqueur de la médaille 
d’or en biathlon à Duszniki Zdroj (en ski 
de fond et en slalom géant). Amateur du 
vélo de montagne, du cyclisme sur route, 
de la course à pieds et du triathlon.

Łukasz Kocurek
Starszy projektant, senior designer, spécialiste de projet chez RAFAKO S.A.

Pracownik oddziału RAFAKO w Pszczynie. Narciarz 
z zamiłowania. Wielokrotnie uczestnik Mistrzostw Pol-
ski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, zawsze 
w pierwszej dziesiątce. Kilkakrotnie stał na podium 
Pucharu Prezesa RAFAKO S. A. W zeszłym sezonie zdo-
był złoto w narciarskim dwuboju w Dusznikach Zdroju 
pokonując wszystkich rywali w obu konkurencjach: 
narciarstwie biegowym i slalomie gigancie. Amator-
sko uprawia także kolarstwo górskie i szosowe, biega, 
a od zeszłego sezonu pochłania go również triathlon – 
przygotowuje się do dystansu długiego.

Skier, he won 
the gold in ski 
biathlon in 
Duszniki Zdrój – 
in cross-country 
skiing and 
giant slalom. 
Vocationally he 
does mountain 
biking and cycling 
track, jogging and 
triathlon.
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Łukasz Woźniakowski
Starszy projektant, senior designer, senior designer 
chez RAFAKO S.A.

Kolarz klubu KKS RAFAKO MTB Team 
specjalizujący się w  średnich dystan-
sach. Jest jednym z kilku najbardziej 
utytułowanych kolarzy górskich teamu. 
W trakcie swojej kariery w klubie RA-
FAKO czterokrotnie zdobywał Mistrzo-
stwo Polski Energetyków na wszystkich 
dystansach. W 2015 r. zwyciężył indy-
widualnie i drużynowo na trasie presti-
żowego wyścigu Beskidy MTB Trophy 
zaliczanego do najtrudniejszych imprez 
tego typu w centralnej części Europy. 
W 2015 roku zdobył pierwsze miejsce na 
trasie „królewskiego” dystansu Grand 
Fondo i wraz z drużyną RAFAKO MTB 
Team zajął pierwsze miejsce. Drużynę 
tworzą miłośnicy kolarstwa i pracowni-
cy RAFAKO, są to: Mirosław Bołdys, Algis 
Brusokas, Grzegorz Ginalski, Piotr Ka-
raś, Piotr Kędzior z synem Tymoteuszem, 
Łukasz Kocurek, Marek i Mirela Łapin 
z synem Mateuszem wspomniany Łu-
kasz Woźniakowski oraz zaprzyjaźnie-
ni z RAFAKO Paweł Pięta i Aleksander 
Przygoda.

One of the most titled mountain 
cyclist of MTB team – the team 
consisting of RAFAKO workers. In 
2015 he won 1st prize in the course 
of „king” distance Grand Fondo and 
took 1st place together with RAFAKO 
MTB Team. The team is formed by: 
Mirosław Bołdys, Algis Brusokas, 
Grzegorz Ginalski, Piotr Karaś, Piotr 
Kędzior with Tymoteusz – the son, 
Łukasz Kocurek, Marek and Mirela 
Łapin with the son Mateusz, Łukasz 
Woźniakowski mentioned above and 
friends of RAFAKO – Paweł Pięta and 
Aleksander Przygoda.

L’un des cyclistes de montagne les plus doués dans la 
catégorie de MTB team, il fait partie de l’équipe de 
Rafako. En 2015 il a terminé 1er sur la piste « Royale » 
de Grand Fondo avec son Rafako MTB Team qui compte: 
Mirosław Bonys, Algis Brusokas, Grzegorz Ginalski, 
Piotr Karaś, Piotr Kędzior et son fils Tymoteusz, Łukasz 
Kocurek, Marek et Mirela Łapin et leur fils Mateusz, 
Łukasz Woznaikowski et les amis de Rafako: Paweł Pięta 
et Aleksander Przygoda.
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GRUPA PBG  
WYBRANE REALIZACJE
PBG Group – selected realizations

www.pbg-sa.pl
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Terminal LNG, 
Świnoujście, Polska

LNG Terminal, Poland
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Kopalnia ropy LMG, Międzychód, Polska

LMG Crude Oil Plant, Poland

Kopalnia ropy naftowej, 
Dzieduszyce

Dzieduszyce Crude Oil 
Plant, Poland

Blok kogeneracyjny 
dla zakładów ZAK SA 
w Kędzierzynie-Koźlu

Chemical manufacture 
ZAK S. A. Kędzierzyn- 
Koźle Poland. CHP Plant

Modernizacja i rozbudowa składu MPS 
Cybowo, Polska

Cybowo Fuel and Lubricant Storage Tanks 
Farm Development, Poland
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Stacja separacji 
i magazynowania LPG 
i C5+, Władysławowo, 
Polska 

LPG and Condensate 
Extraction Plant, 
Wladyslawowo, Poland

Blok na nadkrytyczne 
parametry pary o mocy 
910 MW dla Elektrowni 
Jaworzno, Polska

Jaworzno Power Plant. 
PC boiler 910 MW with 
supercritical steam 
parameters – Poland
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Odazotownia gazu, 
Grodzisk Wlkp., Polska

Nitrogen Rejection Plant, 
Grodzisk, Poland

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice, 
Polska

Underground Gas Storage, Wierzchowice, 
Poland
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To nie krasnoludki 
wybudowały stadiony

It is not the fairies but 
experiencet professionals 
who have built the 
EURO 2012 

Budujemy inwestycje 
istotne dla Polski 
i jesteśmy z tego dumni

PBG Group executes 
investments crucial 
form Poland
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Najcenniejszym kapitałem 
Grupy PBG są ludzie

Our employees are the most 
important part of our Group





ABB helps its customers save time and costs by integrating complete gas compression packages,
delivered by fully integrated units, skid mounted and equipped with all the necessary auxiliary 
systems, devices and piping.
Depending on proven solutions with high quality ABB products: electric engines, VFDs,
transformers, switchgears, control and safety equipment etc. ensures the full integrity at
a reasonable price. www.new.abb.com/oil-and-gas/products/compressor-packaging

ABB for oil, gas and chemical industry
Reciprocating gas compressor units

ABB Contact Center
phone: 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

ABB Sp. z o.o.
Branch in Elbląg
e-mail: pl-paog@abb.com
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EURO 2016

Od 10 czerwca do 10 lipca, na 10 stadionach 
w 9 francuskich miastach rozgrywane będą piłkarskie 
mistrzostwa Europy. Przeczytaj o tym, kiedy i gdzie będzie 
grała Reprezentacja Polski, jak Francja przygotowywała 
się do EURO i kogo typujemy na mistrza.

From June 10th 
to July 10th, 
in 9 French 
cities there will 
take place the 
football European 
Championship. 
Read about when 
and where Polish 
national team will 
play, how France 
was preparing for 
EURO and who do 
we predict to be a 
champion.

Du 10 juin au 10 juillet, dans 10 stades de 9 villes 
françaises aura lieu le Championnat d’Europe 
des nations. C’est ici que tu peux lire quand et où 
jouera la Représentation de la Pologne, comment 
la France se prépare à l’Euro et qui pourrait rafler 
le titre.
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EU RO 2016



80 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

EURO 2016 okiem gospodarza
Euro 2016 by the host

EURO 2016 vu par le pays hôte
O tym, jak Francuzi kochają futbol i kto jest czarnym koniem mistrzostw rozmawiam 

z paryżaninem, Thierrym Etienne, moim osobistym szwagrem a przy okazji zapalonym 
kibicem piłki nożnej i wiernym fanem drużyny narodowej trójkolorowych. / 

I am talking to the Parisian, Thierry Etienne, my personal brother-in-law and – at the 
same time – football enthusiast and loyal fan of tricolour national team about how 

the French love football and who is the dark horse of the Championship. /
Voulez-vous savoir à quel point les Français aiment le foot et qui est-ce qu’ils 

voient comme grand gagnant?  J’en discute avec Thierry Etienne – un parisien, 
amateur éclairé de foot, grand fidèle des tricolores et… mon beau-frère.

Tekst i zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 
Tłumaczenie: ang. Karolina Szumińska, franc. Anna Kubica-Etienne

Na zdjęciu Anna i Thierry Etienne
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Karolina Kubica-Kamińska: Francu-
zi pracują do późnego popołudnia z 
dwugodzinną przerwą na obiad mię-
dzy dwunastą a czternastą (wtedy 
cała Francja je). Zapytam wprost: 
planujesz miesięczny urlop żeby śle-
dzić Euro, czy będziesz urywać się 
z pracy wcześniej?
Thierry Etienne: Nie muszę wy-
chodzić z pracy wczesniej. Wszyst-
kie nasze mecze... Wszystkie mecze 
w naszej puli zaczynają się o 21:00. 
Spokojnie wrócę do domu, zjem kola-
cję, otworzę małe ‘Leffe blonde’ albo 
dobre Saint Emilion i usiądę przed 
telewizorem. Jest jeszcze opcja ki-
bicowania przed wielkim ekranem, 
w pubie. Moja żona (a Twoja siostra) 
uwielbia ten klimat i jest szansa, ze 
skończymy z  wymalowanymi twa-
rzami w brasserie. Miałem chrapkę 
na mecz otwarcia (Stade de France 
w Saint Denis, 5 km na północ od Pa-
ryża) – dwa inne mecze w puli gramy 
daleko (Nicea i Lille) – ale wstęp jest 
relatywnie drogi (300 EUR od osoby). 
Za bilety dla całej nasze rodziny za-
płacilibyśmy 1200 EUR. Chyba wolę 
za tę cenę pojechać z rodziną na ty-
dzień na Lazurowe Wybrzeże!

Karolina: Piłka nożna to sport na-
rodowy Polaków. U nas chłopcy od 
najmłodszych lat grają „w gałę” na 
podwórku. Żadna inna dyscyplina 
nie jest tak popularna. We Francji 
jest podobnie?
Thierry: Piłka nożna jest zdecydowa-
nie najpopularniejszym sportem we 

Francji. Lubimy tez rugby, tenisa 
ziemnego, piłkę ręczną i  koszy-
kówkę. Faktycznie, dzieciaki grają 
w gałę od najmłodszych lat. Osobi-
ście zacząłem grać w piłkę w pierw-
szej klasie podstawówki. Sam wy-
produkowałem moją pierwszą 
piłkę przy pomocy gazety i taśmy 
klejącej… Graliśmy z kumplami na 
każdej przerwie i po szkole, przed 
gouter (podwieczorek, serwowany 
w okolicach 16-tej). Moje najfajniej-
sze wspomnienia wiążą się właśnie 
z grą w piłkę na ulicach 10-tej dziel-
nicy Paryża.

Karolina: W 1998 roku wasza dru-
żyna zdobyła tytuł piłkarskich mi-
strzów świata. Tym razem do boju 
poprowadzi was Didier Deschamps. 
Jak oceniasz szanse Francuzów 
podczas Euro 2016?
Thierry: Didier Deschamps jest 
wręcz uwielbiany przez Fran-
cuzów. Głównie za decyzje zwią-
zane ze strategią i  umiejętność 
integrowania ekipy. W 1998 roku 
Deschamps był kapitanem zwycię-
skiej drużyny, takim nieoficjalnym 
trenerem. Didier nie posiada ge-
niuszu Zidane’a ale to właśnie on 
podejmował strategiczne decyzje 
w szatni, przed wyjściem na boisko. 
Jestem 100% pewien, ze to właści-
wy człowiek na właściwym miej-
scu. W 1984 roku byliśmy gospoda-
rzami Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej. Zdobyliśmy puchar dzięki 
wyjątkowej grze Michela Platinie-

go. W  1998  roku organizowaliśmy 
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 
i  znowu wygraliśmy, tym razem 
dzięki Zinedine Zidanowi. W tym roku 
kolejny raz jesteśmy gospodarzami 
Mistrzostw Europy. Mamy światowej 
klasy trenera, kilku dobrych graczy 
ale brakuje nam wybitnego talentu, 
lidera. Mimo wszystko wierzę, że wy-
gramy. We Francji mówimy jamais 
deux sans trois (tłum. co było dwa 
razy przydarzy się i trzeci raz). 

Karolina: Czyli jest duża szansa na 
to, że nasze drużyny spotkają się 
w późniejszej fazie rozgrywek?
Thierry: Francja i Polska mogą się 
spotkać najwcześniej w  1/8  finału. 
Oznaczałoby to, że Polska wyjdzie 
z  grupy na 3  miejscu. Mam prze-
czucie, patrząc na waszą grupę, ze 
wejdziecie z 2-go miejsca. Wówczas 
spotkalibyśmy się później niż w 1/8… 
Myślę, ze Polska ma duże szanse na 
grę co najmniej w ćwierćfinale. Po-
kuszę się o mały zakład, obstawiam 
Francja – Polska 2:1. Dla nas strzelą 
Pogba i  Griezmann, dla Polski Le-
wandowski. 

THIERRY: Football is definitely the most popular sport 
in France. We also like rugby, tennis, handball and 
basketball. Indeed, kids play ball from their earliest. 
I personally started to play in the 1st class of primary 
school. I myself made my first ball from the newspaper 
and adhesive tape… We played with fellows during 
each school break and after school, before gouter (tea 
time served around 4pm). My best memories are about 
football on the streets of 10th district of Paris.

THIERRY: Le football 
est sans doute le sport 
le plus populaire en 
France. Après il y 
a le rugby, le tennis, 
le hand et le basket. 
C’est vrai que l’on 
commence tout jeune. 
J’ai des souvenirs que 
j’ai commencé à taper 
au ballon à l’école 
primaire. J’ai même 
fabriqué mon premier 
ballon avec un journal 
et du ruban adhésif… 
pour jouer avec mes 
potes à la récréation ou 
après l’école, avant le 
goûter.
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Karolina: Kto Twoim zdaniem ma naj-
większe szanse żeby zgarnąć puchar?
Thierry: Francja może wygrać te mi-
strzostwa. Gramy u siebie. Musimy tyl-
ko poprawić parę błędów i popracować 
nad koncentracją drużyny na boisku. 
Przydałoby się pomyśleć nad skutecz-
niejszą obroną. Jeśli nie my, wygrają 
Niemcy, obstawiałbym też kolejno An-
glię, Hiszpanię, Belgię lub… Polskę.

Karolina: Jakie praktyczne rady masz 
dla kibiców, którzy przyjadą na Euro do 
stolicy Francji? 
Thierry: Kibicom, przebywającym we 
Francji polecam przed meczem czerwo-
ne wino, koniecznie w dobrej temperatu-
rze. Po kilku lampkach, bez tremy będą 
wykrzykiwać vive la France… nawet 
jeśli to nie Francja będzie grała; )

Poważnie mówiąc, polecam spacer 
po bulwarach Sekwany, w parkach Lu-
wru i okolicach Notre Dame. Nocą Paryż 
jest najpiękniejszy!

Karolina: Nie mogę nie zapytać o kwe-
stie bezpieczeństwa. Czy po zamachach 
terrorystycznych, które miały miejsce 

we Francji w ostatnich miesiącach, po-
szedłbyś na stadion bez obaw?
Thierry: Może to dziwne, ale kompletnie 
nie mam z tym problemu. Nie bójmy się 
pójścia na stadion! Będzie bardzo bez-
piecznie. Po atakach ochrona została 
wzmocniona. Kibicowanie ekipie na-
rodowej jest aktem patriotyzmu i zde-
cydowanie ma sens. Sport ma zrzeszać, 
bawić i uczyć fair play. Pamiętajmy, że 
nie kibicujemy tylko graczom, ale tez 
swoim korzeniom, o których tak często 
zapominamy. Kibicując naszej drużynie 
(piłkarskiej lub rugby, który jest moim 
sportem nr 2) czuję się Francuzem 
z krwi i kości. 

Karolina: Dziękuję za rozmowę.
Thierry: Vive la France Pologne!

THIERRY: Je vois la France 
gagner chez elle. Surtout si l’on 
corrige nos petits défauts de 
concentration en défense. Après, 
je dirai l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Espagne, la Belgique et la… 
Pologne.

THIERRY: France is able to win the 
Championship. We play at home. The only 
thing we have to do is to correct some 
mistakes and work on the singleness of the 
team. It would be also useful to think on the 
defense to be more effective. If we do not win, 
Germans will do… I would also stand up on 
England, Spain, Belgium or… Poland. 
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THIERRY: Je conseillerais aux 
supporters polonais de boire un 
peu de vin rouge à température, 
avant et après le match. Ils 
auront peut être un autre 
regard sur le match et ils diront 
surement « vive la France » 
même si la France ne joue pas… 
Mais revenons au sérieux, si 
vous allez à Paris, rendez-vous 
au centre sur les quais de la 
Seine, ou promenez-vous entre 
le Louvre et notre Dame. La nuit, 
c’est encore plus beau! 

THIERRY: For fans in France 
I would recommend red wine in 
appropriate temperature just 
before match. After a couple of 
glasses they will be shouting vive 
la France without any fright… 
even if the team on the playing 
field… is not really French…
Seriously, I recommend walking 
down the boulevards of Seine, in 
Louvre parks and Notre Dame 
area. Paris is the most beautiful 
by night! 
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Stade Vélodrome w Marsylii
Tutaj 21 czerwca 2016 r. o godz. 18.00, rozegrany 
zostanie mecz Grupy C: Polska – Ukraina.
Pojemność: 67 000 widzów
Drugi – po Stade de France – największy tego typu 
obiekt we Francji. Nazwa obiektu pochodzi od jego 
układu piłkarsko-kolarskiego z czasów otwarcia 
w 1937 roku. Przebudowany za 268 mln euro sta-
dion ma największy pod względem powierzchni 
dach w Marsylii. Jest skonstruowany z ważącej 
7,5  tys. ton sieci stalowych belek, która dotyka 
ziemi tylko w czterech miejscach. W narożnikach 
dachu umieszczono zbiorniki zdolne przyjąć 17 tys. 
m3 wody. Ta będzie następnie wykorzystywana 
do nawadniania boiska oraz zaopatrywania we-
wnętrznej sieci sanitarnej stadionu. 

STADIONY, NA KTÓRYCH ZAGRAJĄ 
POLACY NA EURO 2016

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas; Piotr Mierzwa, Fundacja PBG 
Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk

STADE VÉLODROME IN MARSEILLES
Capacity: 67 000 viewers
This stadium is France’s second largest of this kind – 
after Stade de France. Name of the object comes 
from its football-cycling type dated in 1937 when 
it was opened. Stadium which was re-built for EUR 
268 million has the largest roof area in Marseilles.

STADE VÉLODROME, 
MARSEILLE
Capacité: 67 000 spectateurs
Deuxième plus grande enceinte 
sportive de ce type après le 
stade de France. Son nom est 
du à ses fonctions sportives, 
football et cyclisme, des 
temps de ses débuts en 1937. 
Reconstruit pour la somme de 
268 million d’euros, le stade 
possède le plus grand toit en 
terme de superficie à Marseille.

Fot. Luc Boegly / architizer.com

Stadiums that Polish footballers will play
Les stades où joueront les Polonais
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Allianz Riviera w Nicei
Na tym stadionie 12 czerwca o godz. 
18.00  reprezentacja Polski zagra 
z Irlandią Północną pierwszy mecz 
grupy C.
Pojemność: 36 178 widzów
Budowa nowego stadionu w Nicei 
trwała niemal równo dwa lata. To 
najbardziej ekologiczny i najwięk-
szy obiekt piłkarski Lazurowego 
Wybrzeża. W fazie projektu nazy-
wano go Nice Eco Stadium. To je-
dyny znany przypadek, w którym 
stadion tej wielkości ma dach o kon-
strukcji opar tej na drewnie. Drew-
niane belki stanowią szkielet ukryty 
pod półprzezroczystymi fasadami. 
Projektanci chwalą się, że prawie 
wszystkie wykorzystane przy budo-
wie stadionu materiały budowlane 
mogą być poddane recyklingowi.

Stadion zapewnia optymalną 
wentylację bez konieczności ko-
rzystania z  kosztownych i  ener-
gochłonnych systemów. Na dachu 
zamontowano baterie słoneczne 
o  powierzchni ok. 7  tys. m2  oraz 
cztery zbiorniki magazynujące 
deszczówkę do ponownego użytku. 
Biało-czerwone krzesełka na sta-
dionie są wyprodukowane przez 
polskiego producenta.

ALLIANZ RIVIERA IN NICE
Capacity: 36 178 viewers
It’s the most ecological and 
biggest football stadium of 
Côte d’Azur. It was named 
Nice Eco Stadium at 
a design phase. Designers 
boast about the fact that 
almost all materials used 
for construction of the 
stadium can be recycled. 
White-red chairs installed 
at the Stadium were made 
by Polish manufacturer.

ALLIANZ RIVIERA, NICE
Capacité: 36 178 spectateurs
C’est la plus écologique et la plus grande enceinte 
de football sur la Côtes d’Azur. A l’étape de 
la conception on l’appelait Nice Eco Stadium. 
Les designers se louent, que presque tous les 
matériaux utilisés lors de la construction du stade 
peuvent être recyclés. Les sièges blanc et rouge du 
stade ont été produits par un fabricant polonais.

Fot. Wilmotte & Associés / 
www.wilmotte.com

Fot. Jacques Froissant, 
flickr, CC NC ND



88 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Stade de France w Saint-Denis
Na tym stadionie 16  czerwca 2016  r. 
o  godz. 18.00  Polska zmierzy się z  re-
prezentacją Niemiec.
Pojemność: 81 338 widzów
Obiekt jest największym stadionem 
Francji i  rekordzistą w  wielu katego-
riach. To jedyny na świecie stadion, który 
gościł finały Mundialu i w futbolu (1998), 
i w rugby (1999). Stadion odznacza się 
przede wszystkim oryginalnym dachem, 
który ma symbolizować uniwersalność 
sportu. Jego konstrukcja waży aż 13 tys. 
ton, czyli tyle co półtora Wieży Eiffla. 
Zadaszenie jest płaskie i  dzięki zale-
dwie 46 smukłym podporom zdaje się 
lewitować, zawieszone 46 metrów nad 
boiskiem.

STADE DE FRANCE IN SAINT-DENIS
Capacity: 81 338 viewers
This construction is a largest stadium in France. 
Its construction weighs 13.000 tons so the same as 
one and half of the Eiffel Tower weight. 
The stadium is owned by Ministry of Sport which 
donates it every year to compensate for a lack of 
a club-host. Rest of a budget is collected thanks to 
plenty of events that take place there – football 
and rugby games, athletics games and concerts.

Pod dachem znalazły się trybu-
ny o  zmiennej pojemności. Najniższy 
z trzech pierścieni jest ruchomy i umoż-
liwia zmianę konfiguracji na piłkarską 
lub lekkoatletyczną. Cały proces rekon-
figuracji trwa ok. 80 godzin. W pierw-
szej pojemność przekracza 81 tys. miejsc, 
a w drugiej 75 tys. Rekord wszystkich im-
prez na Stade de France należy jednak 
do koncertów, podczas których liczba 
widzów zbliża się nawet do 100 tys. osób.

Stadion jest własnością francuskie-
go ministerstwa sportu, które co roku 
dotuje go, by wynagrodzić brak klubu-

-gospodarza. Resztę budżetu obiekt 
gromadzi dzięki licznym imprezom  – 
meczom futbolu i rugby, zawodom lek-
koatletycznym i koncertom.
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STADE DE FRANCE, SAINT-DENIS
Capacité: 81 338 spectateurs
C’est le plus grand stade en France. Sa 
construction pèse 13 000 tonnes, c’est-à-dire une 
fois et demie le poids de la tour Eiffel.
Le stade est la propriété du Ministère des Sports, 
qui chaque année le subventionne pour compenser 
le manque de club résident. Le reste du budget 
est recueillis par l’enceinte grâce aux nombreux 
évènements – matchs de football et de rugby, 
compétitions d’athlétisme et concerts.

Fot. Yannick Vandenabeele, flickr, CC
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La phase finale de l’UEFA EURO 2016TM se déroulera du vendredi 10 juin au dimanche 10 juillet 2016*. 
Les heures de coup d’envoi sont indiquées en HEC*. 
*Sous réserve de modifications par l’UEFA.

CALENDRIER DES MATCHS

2ème JOURNÉE DE MATCHS 3ème JOURNÉE DE MATCHS1ère JOURNÉE DE MATCHS

Match 
d’ouverture

Matchs de groupe Matchs de groupe Matchs de groupe Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

W = Vainqueur, R = Deuxième, 3 = Troisième: Groupes
A B C D E F

: Numéro des matchs-1-Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”
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BEAU JEU
Specjalnie z okazji Mistrzostw Europy 2016 we Francji została 

zaprojektowana i wykonana oficjalna piłka meczowa Adidas Beau Jeu.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska, PBG S.A. 
Tłumaczenie: ang. Wiktoria Wiśniewska, franc. Grzegorz Piecyk

Jako pierwszy zaprezentował ją 
światu jeden z najlepszych piłka-
rzy w historii futbolu – Zinedine 
Zidane. Niebiesko-czerwono-

-biała kolorystyka utrzymana 
jest w narodowych barwach 
Francji. Uzupełniają je srebr-
ne detale symbolizujące kolor 
trofeum dla mistrzów Europy – 

Puchar Henriego Delaunaya. 
Jak wszystkie piłki przygotowy-
wane na największe piłkarskie 
imprezy również Beau Jeu zosta-
ła poddana wielomiesięcznym 
testom. Opinie o piłce wielkich 
gwiazd europejskiego futbolu ta-
kich jak Zinedine Zidane, Gareth 
Bale czy Iker Casillas są więcej 

niż pozytywne. Piłka Euro 2016 
wzorowana na cenionej Brazuce 
z 2014 roku ma sprawdzoną kon-
strukcję panelową, jest klejona, 
co pozwoliło na wyeliminowanie 
szwów oraz uszczelniło powłokę 
zewnętrzną, co sprawia, że Beau 
Jeu zachowuje swoje parametry 
w każdych warunkach.
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« Beau Jeu » c’est ainsi que 
s’appelle le ballon officiel de la 
phase des groupes de l’Euro 2016. 
Le premier au monde à l’avoir 
présenté était l’un des meilleurs 
joueurs de l’histoire du football – 
Zinedine Zidane. Ses couleurs 
rappellent les couleurs nationales 
de la France – bleu, blanc, rouge. 
Elles sont complétés par les détails 
argentés symbolisant la couleur du 
trophée des champions d’Europe – 
la Coupe Henri Delaunay. Comme 
tous les ballons conçus pour 
les plus grands événements de 
football, le Beau Jeu a subit lui 
aussi plusieurs mois de tests. Les 
avis des grandes stars du football 
européen tels que Zinedine Zidane, 
Gareth Bale ou Iker Casillas, 
sont plus que positifs. Le ballon 
de l’Euro 2016 a été inspirée par 
le modèle reconnu du Brazuca 
de 2014 avec sa composition de 
panneaux collés, qui a permis 
d’éliminer les coutures et de sceller 
la couche extérieure, permettant 
ainsi au Beau Jeu de conserver 
ses performances dans toutes les 
conditions.

“Beau Jeu” is in the literal translation “the beautiful game”. Ball was first presented to the world 
by one of the best players in the history of football – Zinedine Zidane. The colors is maintained 
in the French national colors – blue, red and white. They are complemented by silver details 
symbolizing the color of the European Championships trophy – the Henri Delaunay Cup. As all 
the balls prepared for the biggest football events also Beau Jeu has undergone several months of 
testing. Opinions about the ball given by superstars of European football such as Zinedine Zidane, 
Gareth Bale and Iker Casillas are more than positive. The football for Euro 2016 modeled on the 
valued Brazuca of 2014 has checked panel design, it is glued, which allowed to eliminate seams and 
insulated outer shell, which makes Beau Jeu keep its parameters in every conditions.
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„Telstar” – Mistrzostwa Europy w Belgii (1972) oraz w Jugosławii (1976)
W Mistrzostwach Europy 1972 rozgrywanych w Belgii, a także 1976 
w Jugosławi oficjalną piłką był Telstar, słynna „biedronka”, która 
na wiele lat zdefiniowała stereotypowy wygląd futbolowej piłki, 
dotychczas jednolitej. Nowoczesny wygląd Telstara zainspirowany 
był pierwszym satelitą telekomunikacyjnym (Mistrzostwa Świata 
w Meksyku, na które opracowano piłkę, były pierwszymi transmito-
wanymi w telewizji), od którego piłka zaczerpnęła także swoją nazwę.

„Tango” – Mistrzostwa Europy we Włoszech (1980)
Następcą Telstara na piłkarskich arenach był model Tango, stworzony – jak 
sugeruje nazwa –  na Mistrzostwa Świata w Argentynie. Z okazji włoskiego 
Euro 1980 do nazwy dołączono człon Italia. Podobnie, jak poprzedniczka, 
piłka zrobiona była z materiału Durlast – skóry, pociągniętej laminatem, dla 
zredukowania higroskopijności. Tango było na tyle udanym modelem, że 
produkowano go aż 10 lat, a sam wzór malowania piłki (charakterystyczne 
trójkąty, tworzące okręgi) Adidas stosował aż do 2000 roku. Tango. Warto 
zapamiętać tę nazwę, bo 34 lata po debiucie, niczym bumerang, powróci…

„Tango Mundial” – Mistrzostwa Europy we Francji (1984)
Przygotowana specjalnie na Mistrzostwa Europy we 
Francji Tango Mundial to pierwsza piłka opracowana 
specjalnie na Euro. To także pierwsza futbolówka 
nieskórzana, w pełni syntetyczna. Stworzono ją z trzech 
głębszych uzupełniających się warstw powłoki poliu-
retanowej. Rezygnacja ze skóry miała z jednej strony 
zwiększyć wytrzymałość piłki, z drugiej – zmniejszyć jej 
podatność na odkształcanie i poprawić parametry lotu.

„Aidas Tango Europa” – Mistrzostwa 
Europy w Niemczech (1988)
Jeśli coś jest dobre, to po co to zmieniać? Z tego 
założenia wyszli Niemcy, projektując piłkę na 
Euro rozgrywane w swoim kraju, zmieniając tylko 
klory napisów. Poprawiono jeszcze wodood-
porność piłki (gumowe uszczelnienie szwów).

„Etrusco Unico” – Mistrzostwa 
Europy w Szwecji (1992)
Etrusco Unico została przygotowana na Mistrzostwa 
Świata we Włoszech w 1990 roku i wykorzystana na 
szwedzkim Euro 2 lata później. Etrusco, jak zapewniał 
producent, była pierwszą w pełni wodoodporną piłką.

„Questra Europa” – Mistrzostwa Europy w Anglii (1996)
Model Questra również współdzielony był przez dwie wielkie imprezy – 
amerykańskie Mistrzostwa Świata i angielskie Euro. Piłka posiadała aż 
5 warstw z tworzyw sztucznych. Taka konstrukcja miała z jednej strony 
zapewnić jej lekkość, a co za tym idzie – zwiększyć przyspieszenie, 
a z drugiej – poprawić jej miękkość, tak by była łatwiejsza do przyjęcia.
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„Terrestra” – Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii (2000)
Terrestra Silverstream to piłka ze znakomitego turnieju w Belgii i Holandii. Ostat-
nia z piłek malowana na wzór zapoczątkowany przez Tango. Nie do końca regu-
larne malowanie przedstawiać miało tym razem rzeki i morskie brzegi Bel-
gii i Holandii. Terrestra była piłką wyjątkowo przyjazną dla piłkarzy.

„Roteiro” – Mistrzostwa Europy w Portugalii (2004)
Roteiro jest pierwszą piłką wyprodukowaną bez użycia szwów – 
łączenie łat to wynik zgrzewania ich w wysokich temperaturach, 
co pozwoliło zmniejszyć masę, zwiększyć wytrzymałość i odpor-
ność na odkształcenia, a co za tym idzie – przyspieszenie gry 
i zwiększenie jej efektowności. Roteiro swoją nazwę zawdzięcza 
dookołoziemskiej podróży Portugalczyka Vasco da Gamy. Jej 
wygląd odzwierciedla ziemski glob z siatką kartograficzną.

„Europass” – Mistrzostwa Europy 
w Szwajcarii i Austrii (2008)
Piłka Europass (od „pass” – podanie) 
pokryta jest powłoką PSC zwaną „Gęsią 
skórką”, która ma za zadanie poprawiać 
kontakt z butem zawodnika w każdych 
warunkach pogodowych, oraz ma 
ułatwić jej wyłapanie bramkarzom.

„Tango 12” – Mistrzostwa Europy w Polsce i Ukrainie (2012)
Powrót po 32 latach. Nowe Tango zrobione jest z 32 paneli łączo-
nych termicznie, nowością jest inna perforacja powłoki – faktura 
jest wypukła, nie wklęsła. W osiem czarnych paneli wpisane 
są trzy specjalne grafiki nawiązujące do kultury ludowej Polski 
i Ukrainy (jak twierdzi producent), nazwane: jedność, rywalizacja, 
pasja. Wewnętrzna warstwa piłki wyściełana jest tkaną powłoką, 
oprócz tego jednak zastosowano nowy typ pęcherza pozwalający 
na zwiększenie retencji powietrza i redukcję absorpcji wody.

Początkowo podczas Euro wykorzystywane były te 
same piłki, którymi grano na Mundialu poprzedzającym 
europejski turniej. W 1972 roku wszystko się zmieniło. To 
wówczas zadebiutowała słynna „biedronka”. Zobaczmy jak 
ewoluowały oficjalne meczowe piłki mistrzostw Europy.
Źródło: http://gadzetomania.pl/5603,oficjalne-pilki-pilkarskich-mistrzostw-europy
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TYPUJEMY MISTRZA
Champion will be…

Nos favoris!

Polacy w meczu o 3. miejsce Mistrzostw Świata, fot. Bundesarchiv Bild 183-N0706-0039, Fußball-WM (CC BY-SA 3.0 de)

Opracowanie: Hanna Gajewska, PBG oil and gas 
Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk
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Piotr Mowlik
bramkarz Reprezentacji Polski, srebrny 
medalista olimpijski z Montrealu (1976) 
i zdobywca III miejsca na Mistrzostwach 
Świata w Hiszpanii w 1982 roku

Duże szanse na mistrzostwo ma 
gospodarz mistrzostw (Francja) 
oraz Niemcy, Belgia czy Hiszpa-
nia. Jeżeli chodzi o nas, to mamy 

„fajny” zespół i stać Polaków na 
dotarcie do półfinału Mistrzostw 
Europy, a może finał. Chciałbym 
aby podczas Euro zabłysnął któ-
ryś z  polskich bramkarzy, ale 
myślę, że będą to „mistrzostwa” 
Belga Courtoisa, Hiszpana Davi-
da De Gea, Niemca Neuera czy 
Petera Cecha.

Great chances for winning 
the championship has the 
host of the championship 
(France) and also 
Germany, Belgium or 
Spain. As for us, we have 
a “cool” team and Polish 
men are able to progress 
to semi-finals of Europe 
Championship and maybe 
to the final. I would like 
some of Polish goalkeepers 
to strut their stuff at EURO 
but I think during this 
“championship” Belgian 
Courtois, Spanish David 
de Gea, German Neuer 
or Czech Peter Cech shall 
stand out.

Le pays organisateur (la France), l’Allemagne 
ainsi que la Belgique et l’Espagne font partie 
des favoris de ce championnat. Quant à la 
Pologne, nous avons une « chouette » équipe 
tout à fait capable d’atteindre les demi-finales 
du Championnat d’Europe, peut-être même la 
finale. Je voudrais que l’un des gardiens polonais 
brille durant cet Euro mais je pense que ce sera 
« le championnat » du Belge Courtois, de l’Espagnol 
De Gea, de l’Allemand Neuer ou de Peter Czech.

Piotr Mowlik, a goalkeeper of Polish national Team, a silver Olympic medalist from Montreal (1976) 
and a third place winner at World Championships  in Spain in 1982.
Piotr Mowlik gardien de but de l'équipe polonaise, médaillé d'argent aux jeux olympiques de 
Montréal (1976) et vainqueur de la troisième place à la Coupe du Monde en Espagne en 1982.



104 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Paweł Krzywda
Kierownik Projektu PBG oil and gas / PBG oil and gas Project 
Manager / Project manager, PBG

Mistrzem POLSKA! Uzasadnienie: „BO JA 
TAK CHCĘ!”

POLAND will be a champion! 
Reason: “CAUSE I WANT IT TO BE”

Radosław Szymiczek
Sekcja Elementów Ciśnieniowych / Pressure Elements Section / Section des 
éléments sous pression / RAFAKO 

Na Euro 2016 po raz pierwszy wezmą udział aż 24 reprezen-
tacje więc jest więcej kandydatów do tytułu. Myślę że będą się 
liczyć takie drużyny jak: Hiszpania, obrońca tytułu; Francja, 
gospodarz rozgrywek; Niemcy, którzy zawsze daleko docho-
dzą w dużych imprezach piłkarskich. Po cichu także liczę że 
Polskiej reprezentacji uda się wyjść z grupy.

24 national teams will compete 
in EURO 2016 for the first time so 
there are more challengers.
I think teams that will count 
in are: Spain, a defending 
champion; France, a host of 
the tournament;  Germany, 
which always wins a lot in big 
tournaments. In private, I hope 
that a Polish national team will 
manage to progress out of the 
group stage.

C’est la première fois que 24 équipes seront en 
compétition dans un championnat. Il y a donc plus de 
candidats au titre. Je pense que durant l’Euro 2016 nous 
pourrons compter sur: L’Espagne, le champion en titre; 
La France, l’Hôte du tournoi;  L’Allemagne, qui arrive 
toujours très loin pendant les grands événements de 
football. Au fond de moi j’espère également que l’équipe 
de Pologne sortira du groupe.
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Surprises happened 
at EURO in the past. 
In 1992, Denmark 
won a tournament to 
which it was promoted 
after Yugoslavia was 
disqualified as a result 
of the breakup and 
warfare in the country. 
In 2004, Greek national 
team playing ugly 
but effective football 
won the title. Let us be 
surprised also this time. 
Sweden is my favorite. 
Impossible? Everything 
is possible. Swedish will 
play collectively using 
their physical strength 
and height. And of course 
Zlatan shall lead them 
to victory. I am not 
fond of him cause of his 
bumptiousness but he 
scores phenomenal goals. 

Michał Zboralski
dyrektor ds. ekonomicznych / Economical Director / 
Directeur économique / PBG

Na Euro zdarzały się niespodzianki. 
W 1992 roku wygrała Dania, która do 
turnieju awansowała kuchennymi 
drzwiami po dyskwalifikacji Jugosławii 
uwikłanej w wojnę. W 2004 roku trium-
fowali Grecy grający jakże niemiły dla 
oka ale jednak skuteczny futbol. Niech 
i tym razem turniej zakończy się niespo-
dziewanie. Mój typ to Szwecja. Niemoż-
liwe? Wszystko jest możliwe. Szwedzi 
zagrają kolektywnie wykorzystując swą 
siłę fizyczną i wzrost. Do zwycięstwa 
poprowadzi ich oczywiście Zlatan. Nie 
lubię go za pyszałkowatość, ale bramki 
strzela fenomenalne.

Pendant l’Euro nous avons déjà vu quelques surprises. En 1992, c’est le Danemark qui 
a gagné grâce à la disqualification de la Yougoslavie impliqué dans la guerre. En 2004, 
les Grecs ont triomphé en jouant un football peu agréable pour l’œil mais efficace. Que 
cette fois-ci le tournoi se termine aussi d’une façon inattendue! Je mise sur la Suède. 
Impossible? Tout est possible. Les Suédois jouent collectivement en utilisant leur force 
physique et leur taille. Et ils seront menés à la victoire, bien sûr, par Zlatan. Je ne l’aime 
pas pour son comportement prétentieux mais il marque des buts phénoménaux.

La Pologne Champion! 
L’explication: «parce 
que je le veux!»
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Mariusz Łożyński
Wiceprezes Zarządu PBG / V-ce President of PBG Board / Vice-président 
de la direction, PBG

Moim typem na Mistrza EURO 2016 jest POLSKA. Te-
raz mamy bardzo dobrych zawodników z Robertem 
Lewandowskim na czele oraz trenera Adama Na-
wałkę i musimy to wykorzystać. Pamiętam Mundial 
1974 w Niemczech, gdzie bardzo niewiele brakowało 
do zdobycia tytułu Mistrza Świata.

My type for EURO 
2016 champion 
is Poland. We 
have a very good 
players with Robert 
Lewandowski at the 
helm and a coach 
Adama Nawałka 
and we must take 
advantage of it. 
I remember World 
Championship 
1974 that took 
place in Germany 
where we might 
have won a World 
Championship title.

Mon favori pour l’EURO 2016 c’est la POLOGNE. Nous avons en ce moment de 
très bons joueurs avec Robert Lewandowski à la tête mais aussi l’entraineur Adam 
Nawałka et nous devons en profiter. Je me souviens de la Coupe du Monde du 1974 en 
Allemagne où il manquait très peu pour remporter le titre de Champion du Monde.

Poland will be a champion of course? 
Why? Because Lech is not participating 
this tournament.

Wojciech Byczkowski
Dyrektor ds. Zakupów / Procurement Director / 
Directeur des achats, RAFAKO

Mistrzem będzie oczywiście Polska! 
A dlaczego? Ano dlatego, że Lech 
nie bierze udziału w tych rozgryw-
kach :) Bien sûr que 

c’est la Pologne 
qui remportera 
le titre! Et 
pourquoi? Et 
parce que Lech 
ne participe 
pas à la 
compétition :)
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Przemysław Nowak
kierownik działu bhp i p.poż i ochrony 
środowiska RAFAKO Engineering / 
RAFAKO Engineering HSE and Environ-
ment Manager / Manager section HSE 
et prévention feu, RAFAKO Engineering

Jak historia pokazuję często 
główni faworyci do zdobycia 
Mistrzostwa zawodzą. W Eu-
ropie jednak już od 2008 oraz 
2012  roku na Euro rządzi 
Hiszpania i  to ona moim 
zdaniem ponownie zdobę-
dzie koronę. Wicemistrzem 
zostaną tym razem Anglicy, 
którzy zawsze mają pecha 
na masowych imprezach, 
kiedyś musi się to jednak 
zmienić. Całym sercem będę 
również za naszymi, myślę że 
jest szansa na 1/8 finału.

As history shows, the main challengers of a championship 
title often fail. Still, Spain dominates in Europe from 
Euro 2008 and 2012 so shall win the title again, in my 
opinion. Second place shall be taken by Englishman who 
always have bad luck on big events; yet it has to change 
someday. I will support our national team with all my 
heart and I think that there is a chance to go through to 
a Round of 16 stage.

Comme l’histoire le 
montre, souvent ce 
sont les principaux 
favoris qui échouent. 
Mais en Europe depuis 
2008 et 2012 c’est 
l’Espagne qui 
commande à l’Euro 
et à mon avis c’est 
elle qui à nouveau va 
remporter la couronne. 
Le vice-champion 
sera cette fois 
l’Angleterre – le pays 
souvent malchanceux 
pendant les grands 
événements – ça doit 
changer un jour. Je 
suis également de tout 
cœur avec les nôtres, 
je pense qu’il y a une 
chance pour les 1/8 de 
finale.
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Mikołaj Kurek
lat 9 / 9 years old / 9 ans

Najbardziej przeze mnie 
ulubioną reprezentacją 
piłkarską jest reprezenta-
cja Polski. Sądzę, że nasza 
drużyna ma szansę na wy-
graną w Euro 2016. Inną re-
prezentacją, którą typuję do 
finału jest drużyna Niemiec 
oraz Francji. Francja – jako 
gospodarz mistrzostw  – 
ma również spore szanse 
na wygraną. Podobnie jak 
2  lata temu podczas Mi-
strzostw Świata, chcę wraz 
z rodzicami typować wyniki 
meczów. Osoba, która zdo-
będzie najwięcej trafnych 
wyników będzie mogła wy-
brać sobie prezent-niespo-
dziankę.

Polish football team will win Euro 
2016 because we have Lewandowski 
and very strong line-up. Besides, I’ll 
cheer them firmly. I think that the 
chances for championship have also 
Germany and Spain.

Je pense que 
c’est la Pologne 
qui remportera 
le titre. Sinon, 
l’Allemagne 
ou l’Espagne. 
Pourquoi la 
Pologne? 
Parce que l’on 
a Lewandowski 
et une très bonne 
équipe. Je les 
supporterai!

My favorite football team is the Polish one. I suppose out team is likely to win 
Euro 2016. Other team I would tip to final is either German or French. France 
as the host of the championship has also quite a chance to win. Similarly to the 
World Championship 2 years ago this time I would like to tip the matches results 
together with my parents. The one who tips the most fitting results will be allowed 
to choose the surprise. I cannot wait to Euro!

Mon équipe préféré c’est 
la Pologne. A mon avis 
notre représentation 
a de grandes chances 
de gagner cet Euro 
2016. Mes autres types 
sont l’Allemagne et le 
pays hôte, c’est à dire 
la France. Comme il y 
a 2 ans, à l’occasion du 
Championnat du Monde, 
cette année je ferai les 
paris avec mes parents. 
Celui dont les pronostics 
seront les plus proches 
de la réalité gagnera 
un cadeau surprise. J’ai 
hâte !

Maja Boruta
lat 10 / 10 years old / 10 ans

Euro 2016 wygra polska drużyna piłki nożnej, po-
nieważ mamy Lewandowskiego i bardzo silny skład. 
Poza tym będę im mocno kibicować. Myślę, że szanse 
na wygraną mają także Niemcy i Hiszpania. 
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TO JEGO SŁUCHAJĄ NAJLEPSI 
PIŁKARZE ŚWIATA

He is the one who best football players of the world listen to
C’est lui que les meilleurs footballeurs du monde écoutent

Przebić się przez tłum dziennikarzy, którzy chcieli porozmawiać z najwyżej ocenianym 
polskim arbitrem piłkarskim w gorącym okresie przed EURO 2016 nie było łatwo. Ale udało 

się. Specjalnie dla Czytelników Ogniwa wywiadu udzielił sędzia z grupy UEFA Elite – Szymon 
Marciniak. / Our EURO 2016 team is not only a football national team. Except the White-

Red there is also a referee Szymon Marciniak who will be present in France.  / Notre équipe 
à l’EURO 2016 ce n’est pas seulement l’équipe nationale. En plus des Blancs et Rouges, la 
Pologne marquera également sa présence en France grâce à l’arbitre Szymon Marciniak.

Rozmawiała: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Łukasz Grochala | Cyfrasport Photo Agency 

Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk

Karolina Kubica-Kamińska: Ostatnim 
razem polskiego sędziego na wielkiej 
imprezie piłkarskiej mogliśmy oglądać 
18 lat temu. Żaden polski arbiter nie pro-
wadził jeszcze meczu mistrzostw Europy. 
Jak dowiedział się Pan o tym, że będzie 
sędziować podczas Euro 2016? 
Szymon Marciniak: Od „szefa”. Zadzwo-
nił do mnie Pierluigi Collina. Byłem aku-
rat w drodze do Spały, gdzie jechaliśmy 
z moim asystentem na warsztaty dla 

sędziów zawodowych. Kiedy zobaczy-
łem, kto się wyświetla na telefonie już 
wiedziałem o co chodzi.

Sędzia Marciniak wystąpi w meczu 
fazy grupowej i od tego meczu zależy, 
czy zostanie dolosowany do spotkań 
fazy pucharowej na mistrzostwach. 
Decydująca będzie  – jak mówi  – do-
bra forma. Jeżeli w  pierwszym me-
czu zdarzy się jakiś błąd, dalej już nie 
wystąpię. Wierzę jednak, że ten błąd 
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się nie przydarzy. Oczywiście 
stąpam mocno po ziemi, zdaję 
sobie sprawę z tego, że sędzia 
jest tak dobry jak ostatni mecz 
a jedna decyzja w doliczonym 
czasie gry może popsuć wszyst-
ko to, co się wydarzyło przez 
90 minut. Jadę jednak dobrze 
nastawiony, z wiarą w siły moje 
i moich asystentów [red. skład 
zespołu sędziowskiego Szymona 
Marciniaka: asystent nr 1 Paweł 
Sokolnicki, asystent nr 2 Tomasz 
Listkiewicz, sędzia bramkowy 
nr 1 Paweł Raczkowski, sędzia 
bramkowy nr 2 Tomasz Musiał].

Mimo ogromnej stawki nie 
ma tremy przed występem na 
EURO 2016. – Na to czekałem, po 
to trenowałem codziennie i cięż-
ko pracowałem – mówi. Kiedy 
prowadziłem mecze w  lidze 
okręgowej, mówiłem z  wiarą 
kolegom, że kiedyś będę sędzio-
wał w Lidze Mistrzów. I że na 
pewno pojadę na mistrzostwa 
świata czy Europy. Większość 
przyjmowała to wtedy jak ma-
rzenia, które nigdy się nie speł-
nią. Pukali się w czoło, że niby 
bujam w obłokach. A ja? Ciężko 
pracowałem i wierzyłem w sie-
bie. No i udowodniłem, że w ten 
sposób można wiele osiągnąć. 

Wszyscy, którzy znają oso-
biście Szymona Marciniaka 
twierdzą, że nie lubi dawać 
kartek i wyciąganie kartoników 
traktuje jako zło konieczne.  – 
Kontakt z  zawodnikami jest 
moją mocna stroną  – mówi  – 
potrafię się z nimi dogadywać 

Szymon Marciniak is the only Polish referee to be present during Euro. He will officiate one 
of the group stage games and on his performance during this play depend his chances to 
referee the play-off games at championships. “Good shape will be crucial”, he says. “If 
I make a mistake in a first game, I won’t perform later on. Yet, I believe I shall not make 
any. Of course, I am down-to-earth and I am aware that a referee is as good as his last 
game and one wrong decision made during extra time can spoil everything that happened 
during past 90 minutes. Still, I am optimistic about going there, smiling and full of faith in 
me and my assistants”.
It has been a “boss” who informed him that he shall be a referee during Euro 2016. 
“Pieruigi Collina called me. I was on my way to Spała where I was going together with my 
assistant for a professional referee trainings that take place each two weeks. When I saw 
him ringing, I already knew what it was all about.

i zanim sięgnę po kartkę staram 
się rozmawiać z zawodnikami 
podczas meczu, upominam ich 
i  dyscyplinuję. Kartki to osta-
teczność. Komentatorzy telewi-
zyjni nazwali go Polish Howard 
Webb. – W Europie do Howarda 
przylgnęła łatka, że to taki typ 
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Szymon Marciniak sera le seul 
arbitre polonais à l’Euro. Il arbitrera 
un match de la phase des groupes – 
le match duquel dépendra sa 
présence lors de la phase éliminatoire 
du championnat. Comme il le dit, 
la bonne forme durant ce premier 
match sera décisive. S’il commet une 
erreur, il n’y arbitrera plus. Mais il 
est confiant qu’une telle erreur ne se 
produira pas. Bien sûr j’ai les pieds 
sur terre et je suis conscient que 
l’arbitre est aussi bon que son dernier 
match. Je sais qu’une décision dans 
le temps additionnel peut gâcher 
tout ce qui s’est passé pendant 
90 minutes avant. Cependant j’y vais 
avec optimisme, le sourire au visage 
et je crois en ma force et en celle de 
mes assistants.
C’est son « chef » – Pierluigi Collina – 
qui lui a appris sa participation à 
l’Euro 2016. Il m’a appelé quand 
j’étais sur la route pour Spala où je 
devais participer avec mon assistant 
à une formation pour les arbitres 
professionnels. Lorsque j’ai vu 
mon nom s’afficher sur l’écran du 
téléphone, je savais déjà ce qui se 
passait.

Komentatorzy telewizyjni nazwali go 
Polish Howard Webb. – W Europie do 
Howarda przylgnęła łatka, że to typ 
człowieka, który nie da sobie w kaszę 
dmuchać. A mnie jest miło, że jestem do 
niego porównywany. Fajnie jest znać 
takich „trudnych” sędziów i czerpać 
od nich wiedzę. Prywatnie jest bardzo 
sympatycznym człowiekiem. I moim 
dobrym kolegą – mówi Szymon 
Marciniak.
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człowieka, który nie da sobie 
w kaszę dmuchać. A mnie jest 
miło, że jestem do niego porów-
nywany. Fajnie jest znać takich 

„trudnych” sędziów i  czerpać 
od nich wiedzę. Prywatnie jest 
bardzo sympatycznym człowie-
kiem. I moim dobrym kolegą.

Szymon Marciniak pod 
względem motoryki jest jednym 
z  najlepszych sędziów piłkar-
skich w Europie. Starannie dba 
o formę, ciężko trenuje. – Muszę 
dbać o kondycję, bo nie mam ta-
kiego luksusu jak piłkarze, któ-
rzy już po 65. minutach gry, gdy 
tylko poczują zmęczenie, mogą 
zejść z  boiska  – tłumaczy. Do 
zdrowia przykłada największą 
wagę. – To chyba jedyna rzecz, 

na którą nie ma się wpływu – 
mówi. Zapytany o  plany na 
przyszłość, odpowiada: – Liczę, 
że dzięki ciężkiej pracy i dobrym 
występom pojadę na mistrzo-
stwa świata w Rosji i na kolej-
ne wielkie imprezy piłkarskie. 
Mam odpowiedni wiek, jestem 
w  doskonałej formie, więc op-
tymizmu mi nie brakuje. Mam 
świadomość, że to co robię jest 
trampoliną dla innych marzą-

cych o  karierze sędziowskiej. 
Ale czuję też oddech konkuren-
cji na plecach, dlatego nie mogę 
spoczywać na laurach. 

Szlifując formę Szymon Mar-
ciniak spędza poza domem po-
nad 130 dni w roku. Dzięki temu, 
że żona zajmuje się domem 
i dziećmi, ja mogę skupić się na 
tym, by odpowiednio się przygo-
tować do swojej pracy. Bez tego 
nie udałoby mi się nic osiągnąć. 

Everyone who know him claims that 
he is not eager to card players and he 
reckons it as a necessary evil. – My 
contact with players is my strength – 
admits proudly – I can get along with 
them and during a game I try to talk to 
them, reprimand and discipline them 
before carding. Cards are a last resort. 
TV commentators called me a Polish 
Howard Webb – says Marciniak. I am 
aware that this referee has got a bad 
reputation in our country because of 
one unfortunate decision made during 
a soccer game Poland – Austria at Euro 
2008 in Austria and Switzerland [he 
awarded Austria a penalty kick which 
was claimed by some as a controversial 
one]. In Europe, Howard is known as 
a bounder who doesn’t let others push 
him around. And it’s nice I am being 
compared to him. It’s good to know 
such “difficult” referees and learn 
some lessons from them. Privately he 
is a very friendly man. He is a good 
colleague of mine.
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Podkreśla, że każdy wolny czas po-
święca rodzinie. – Bez tego człowiek 
mógłby zwariować. Jeśli sędzia 
ma problemy prywatne, to nie jest 
w  stanie dobrze skoncentrować 
się na pracy i częściej popełnia ła-
twe błędy. Lubię wyłączyć telefon, 
zabrać dzieciaki na rowery czy 
na basen. Jestem też kinomanem. 
Przed meczem każdy sędzia ma 
jakiś rytuał. Niektórzy potrzebują 
na przykład się zdrzemnąć, ale ja, 
niestety, nie potrafię spać w dzień. 
Zamiast tego lubię wybrać się do 
kina lub włączyć film na DVD i na 
dwie godziny dobrze się zrelakso-
wać  – opowiada.

Zapytany o najpiękniejszy pol-
ski stadion, na którym miał oka-
zję sędziować, Szymon Marciniak 
odpowiada – Ciężko wskazać naj-
piękniejszy stadion w Polsce, ten 
jeden jedyny... Często podróżuję po 
Europie i sędziowałem już w wielu 
pięknych miejscach i mogę z czy-
stym sumieniem powiedzieć, że 
Polska to absolutny top jeśli chodzi 
o stadiony.

Tous ceux qui le connaissent personnellement disent qu’il n’aime 
pas les cartons. Sortir un carton est une solution ultime. Le contact 
avec les joueurs est mon point fort, dit-il ouvertement et avec fierté. 
J’arrive à m’entendre avec les joueurs et avant de sortir un carton 
j’essaye de discuter avec eux pendant le match. Je les avertis et je 
les discipline. Les commentateurs sportifs m’ont surnommé « Polish 
Howard Webb » – nous révèle Marciniak. Je sais que dans notre pays 
cet arbitre n’a pas une très bonne opinion à cause de sa décision lors 
du match fatal Pologne – Autriche aux Championnats d’Europe en 
Autriche et en Suisse en 2008, où à la 93ème minute, il a accordé 
un pénalty pour les Autrichiens, par nombreux considéré comme 
discutable. En Europe également, on a collé à Howard l’étiquette 
d’un salaud qui ne se laisse pas faire. Et moi je suis content qu’on me 
compare à lui. C’est bien de tomber sur ce genre d’arbitres « difficiles » 
et d’en tirer des leçons. En privé c’est un homme très gentil. Et un bon 
ami à moi.

Podkreśla, że każdy wolny czas poświęca 
rodzinie. – Bez tego człowiek mógłby 
zwariować. Jeśli sędzia ma problemy 
prywatne, to nie jest w stanie dobrze 
skoncentrować się na pracy i częściej 
popełnia łatwe błędy. Lubię wyłączyć 
telefon, zabrać dzieciaki na rowery czy na 
basen. Jestem też kinomanem. Przed meczem 
każdy sędzia ma jakiś rytuał. Niektórzy 
potrzebują na przykład się zdrzemnąć, ale ja, 
niestety, nie potrafię spać w dzień. Zamiast 
tego lubię wybrać się do kina lub włączyć 
film na DVD i na dwie godziny dobrze się 
zrelaksować – opowiada.
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Szymon Marciniak ma 35 lat. Razem 
z żoną i dwójką dzieci mieszka w Słupnie. 
Prywatnie ujmuje otwartością i życzliwością. 
Karierę sędziego piłkarskiego zaczynał od 
najniższych szczebli polskich rozgrywek. 
Na boiskach ekstraklasy zadebiutował 7 lat 
temu. Obecnie jest najbardziej cenionym 
polskim arbitrem piłkarskim. Poprowadzi – 
jako sędzia główny – mecze podczas 
tegorocznych mistrzostw Europy we Francji. 
Jest pierwszym Polakiem od 1998 r., który 
będzie sędziował spotkanie na wielkiej 
piłkarskiej imprezie. 

Szymon Marciniak is 35 years old. He lives in Słupno, near 
Płock, together with his wife Magdalena and two children. 
Privately he is a calm and friendly man. At work he is firm. He 
is a type of a leader who demands a lot from both himself and 
others. He started his career as a referee in the lowest Polish 
Football Division. He made his debut at Polish First Division 
7 years ago. Currently, he is the most valuable Polish soccer 
referee. He shall – as a head referee – officiate games during 
this year Euro championships in France. He is first Pole who 
will referee a game at a big soccer event since 1998. Szymon 
Marciniak’s referee team includes: 1-st assistant Paweł 
Sokolnicki, 2-nd assistant Tomaz Listkiewicz, goal referee no. 
1 Paweł Raczkowski, goal referee no. 2 Tomasz Musiał.



117Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

EU RO 2016

Szymon a 35 ans. Avec 
son épouse Magdalena 
et ses deux enfants ils 
vivent à Słupno près 
de Płock. En privé c’est 
un homme calme et 
convivial. Au travail il 
est décidé. C’est un type 
de leader exigeant avec 
soi-même mais aussi avec 
les autres. Il a commencé 
sa carrière d’arbitre de 
football aux plus bas 
niveaux de la structure du 
championnat polonais. 
Sur le terrain de la I ligue 
polonaise il a débuté il y 
a sept ans. Aujourd’hui 
il est en Pologne l’arbitre 
de football le plus 
respecté. Il arbitrera 
cette année, en position 
centrale, les matches du 
Championnats d’Europe 
en France. Il est le premier 
Polonais depuis 1998 à 
arbitrer un match lors 
d’un grand événement de 
football. En France il sera 
accompagné de: assistant 
n° 1 Pawel Sokolnicki, 
assistant n°2 Tomasz 
Listkiewicz, arbitre 
additionnel n° 1 Paul 
Raczkowski, arbitre 
additionnel n° 2 Tomasz 
Musiał.
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PRZEPIS NA ZWYCIĘSTWO 
według Kazimierza Górskiego

Recipe for a Victory by Kazimierz Górski
La recette de la victoire selon 

Kazimierz Górski

KAZIMIERZ GÓRSKI – a legendary coach of 
Polish National Team whose the biggest successes 
were winning Olympic Games in 1972, getting 
to the Olympic games final in 1976 and winning 
a silver medal (3-rd position) on World Football 
Championships in 1974.

KAZIMIERZ 
GÓRSKI – legen-
darny selekcjo-
ner reprezentacji 
Polski, którą 
doprowadził do 
zwycięstwa 
w Igrzyskach 
Olimpijskich 
1972 oraz finału 
Igrzysk Olim-
pijskich 1976, 
a także srebrnego 
medalu (III miej-
sce) na Mistrzo-
stwach Świata 
w Piłce Nożnej 
w 1974.

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 
Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk
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1. Le football est un jeu 
simple. Il n’a pas besoin de 
philosophie.

2. Il s’agit de marquer un but 
de plus que l’adversaire.

3. Tant que le ballon est en jeu, 
tout est possible.

4. Plus nous sommes en pos-
session du ballon, moins ils 
le sont.

5. Le ballon est rond et les 
buts sont deux, soit c’est 
nous qui gagnons, soit c’est 
eux.

6. On joue comme l’adversaire 
nous le permet.

7. D’après mes calculs, si 
après la mi-temps ils ne 
marquent pas un deuxième 
but, il sera très difficile 
pour eux d’en marquer un 
troisième.

1. Piłka to gra prosta. Nie 
potrzeba do niej filozofii.

2. Chodzi o to, żeby strzelić 
jedną bramkę więcej od 
przeciwnika.

3. Dopóki piłka w grze, wszyst-
ko jest możliwe.

4. Im dłużej my przy piłce, tym 
krócej oni.

5. Piłka jest okrągła, a bramki 
są dwie, albo my wygramy, 
albo oni.

6. Tak się gra, jak przeciwnik 
pozwala.

7. Według moich obliczeń 
jeżeli oni po przerwie nie 
strzelą drugiej bramki, to 
bardzo trudno im będzie 
strzelić trzecią.

1. Football is a simple game. 
Philosophy is not required 
here.

2. It is all about scoring a goal 
more than Your opponent.

3. As long as the game lasts, 
everything is possible.

4. The longer we have the ball, 
the less time they have.

5. A ball is round and there 
are two goals, either we win 
or them.

6. You play as well as Your 
opponent allows You to.

7. As per my calculations, if 
they don’t score a second 
goal after halftime, it will 
be very difficult for them to 
score a third one.

KAZIMIERZ GÓRSKI – le légendaire entraîneur 
de l’équipe nationale polonaise, qui a conduit à la 
victoire aux Jeux Olympiques en 1972 et jusqu’à la 
finale des Jeux Olympiques en 1976, mais aussi à la 
médaille d’argent (troisième place) pendant la Coupe 
du monde de football de 1974.
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KONKURS
Quiz / Le concours

Wśród Czytelników, którzy do 30 czerwca 2016r. prześlą do nas zdjęcie ze 
specjalnym numerem Ogniwa na Euro 2016 rozlosujemy 2 niezbędniki kibica:

ZESTAW NR 1 zawiera oficjalną piłkę mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2016 Beau Jeu oraz czapeczkę z orzełkiem w barwach narodowych Polski

ZESTAW NR 2 zawiera czapeczkę z orzełkiem oraz szalik w barwach 
narodowych Polski

Sponsorem nagród jest Fundacja PBG. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: 
redakcja@fundacjapbg.pl



125Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

REGULAMIN:  
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia własnego autorstwa ze specjalnym 
wydaniem Ogniwa na Euro 2016 w rozdzielczości minimum 1500x1500 pikseli, bez kompresji lub 
obróbki graficznej z dopiskiem: wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia w materiałach marke-
tingowych Grupy Kapitałowej PBG. Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania w dniu 4 lipca 
2016 r. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie Fundacji PBG: http://fundacjapbg.pl/

RULES OF PROCEDURE:  
To take part in a quiz You shall send a photo taken by You with a EURO 2016 special edition of 

“Ogniwo” on it at the capacity of 1500 x 1500 pixels, non-compressed or graphically processed 
with a note: I agree to use a photo by PBG Capital Group in marketing materials. The winner will 
be selected through random draw that will take place on July 4, 2016. Results of the quiz will be 
written on PBG Foundation website: http://fundacjapbg.pl/

LE RÈGLEMENT DU CONCOURS: 
La condition de la participation au concours est d’envoyer votre photographie avec  l’édition Ogniwo Euro 2016, faite par vous-mêmes, avec la résolution 1500 x 1500 pixels, sans 
compression et sans traitement graphique avec l’annotation : « J’accepte l’utlisation de la photographie  dans les supports de marketing du Groupe PBG ».
Les vainqueurs seront choisis par tirage au sort, lequel aura lieu le 4 juillet 2016.  Les résultats du concours  seront présentés  par la Fondation PBG ; l’adresse : http://fundacjapbg.pl/

We will draw two fan kits 
among readers who will send 
to us a photo with a EURO 
2016 special edition of 
“Ogniwo”:

KIT NO 1 includes an official 
European Championship 
EURO 2016 football Beau Jeu 
and a cap crayoned in Polish 
national team colors with an 
eagle on it. 

KIT NO 2 includes a cap with an 
eagle on it and a scarf crayoned 
in Polish national team colors.

PBG Foundation is a sponsor 
of the prizes. Please send Your 
photos to the following address: 
redakcja@fundacjapbg.pl

De tous les Lecteurs 
qui nous enverront leur 
photographies avec notre 
bulletin Ogniwo Euro 
2016 avant la date limite 
du 30 juin 2016, nous 
tirerons au sort 2 gagnants 
d’indispensables de fan:

Indispensable nr 1 comprend 
la balle officielle du 
Championnat d’Europe de 
football EURO 2016 Beau Jeu 
et la casquette avec un petit 
aigle en couleurs nationales 
de Pologne

Indispensable nr 2 comprend 
la casquette avec un petit 
aigle et l’écharpe en couleurs 
nationales de Pologne

Les prix sont sponsorisés 
par la Fondation PBG. Nous 
vous prions d’envoyer vos 
photographies à l’adresse 
suivante: redakcja@
fundacjapbg.pl
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N IE SA M Y M SPORT EM K IBIC Ż Y J E

NIE SAMYM SPORTEM KIBIC ŻYJE
Sport is not everything for a fan

Il n’y a pas que le sport

Wielki klasyk Niemcy-Polska na 
Stade de France, a do tego wyprawy 
na cudowne południe, do Nicei i 
Marsylii. Tak ułożyło się dla Polski 
losowanie fazy grupowej. Oto, co 
poza stadionami warto zobaczyć 
w miejscach, gdzie mecze będzie 
rozgrywać nasza reprezentacja 
narodowa.

Great classic 
Germany-Poland 
at the Stade 
de France, and 
additionally trip 
to the wonderful 
south to Nice and 
Marseille. In such 
way a draw of the 
group phase for 
Poland worked 
out. Here’s what 
it’s worth to see 
outside stadiums 
in places where 
matches will be 
played by our 
national team.

Allemagne - Pologne, un grand classique au Stade de 
France, suivi d’escapades à Marseille et à Nice, dans 
le Midi ensoleillé. Voilà le programme de notre Equipe 
Nationale pour les matches de poule. Sur les pas de nos 
joueurs, nous avons déniché quelques lieux qui valent un 
petit détour.
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Pierwsze kroki kibic przyjeżdżający na Euro 
2016 skieruje do XX dzielnicy Paryża. To nie-
opodal znajduje się narodowy stadion Stade 
de France, na którym 10 czerwca zostanie ro-
zegrany mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw 
Europy i na którym polska reprezentacja na-
rodowa spotka się z Niemcami. 

Drugim monumentalnym obiektem miesz-
czącym się na przedmieściach Paryża jest 
wybudowana w 1136 r. bazylika pod wezwa-
niem św. Dionizego. To oficjalna nekropolia 
władców Francji. W  zdobionych rzeźbami 
sarkofagach, pochowani zostali wszyscy mo-
narchowie francuscy rządzący od X wieku do 
1789 r. Wnętrze bazyliki robi naprawdę ogrom-
ne wrażenie. Tam po prostu trzeba się wybrać!

PARYŻ I PRZEDMIEŚCIA
Paris and its suburbs
Paris et ses banlieues

Tekst i zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 
Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk

A football fan coming to Euro 2016 will 
direct his first steps to the XX-th district 
of Paris. This is a place where the Stade 
de France stadium is located, where on 
June 10 the opening game of Europe 
championships will take place and where 
Polish National Team will play against 
Germany. Another monumental building 
situated in the suburbs of Paris is the 
Basilica of Saint-Denis built in 1136. It is 
an official necropolis of French rulers. In 
cadaver tombs adorned with sculptures, 
all French monarchs in power from the 
X-th century till 1789 were buried. Great 
impression makes the interior of abbey 
church. You simply have to go there!
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Les premiers pas des supporters venant à l’Euro 2016 
vie dirigent vers le XXème arrondissement de Paris. 
C’est proche d’ici que se trouve le Stade de France 
sur lequel le 10 juin se jouera le match d’ouverture du 
Championnat d’Europe de football et sur lequel l’équipe 
nationale polonaise rencontrera L’Allemagne. Le 
deuxième monument qui se trouve sur les périphéries de 
Paris est la basilique de Saint-Denis construite en 1136. 
C’est la nécropole officielle des rois de France. Dans les 
sarcophages ornés de sculptures ont été enterrés tous 
les monarques français qui ont régnés depuis le Xème 
siècle jusqu’à 1789. L’intérieur de la basilique fait une 
énorme impression. Il faut vraiment y aller!

Innym monumentalnym 
obiektem mieszczącym się na 
przedmieściach Paryża jest 
wybudowana w 1136 r. bazylika 
pod wezwaniem św. Dionizego. 
To oficjalna nekropolia władców 
Francji. W zdobionych rzeźbami 
sarkofagach, pochowani zostali 
wszyscy monarchowie francuscy 
rządzący od X wieku do 1789. 

Fot. Étienne Cazin, flickr, CC ND
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Co jeszcze warto zobaczyć w Paryżu? 
Sercem Miasta Świateł są wyspy: tętniąca 
życiem i pełna klejnotów architektury Ile 
de la Cite (tu znajduje się katedra Notre-

-Dame, Pałac Sprawiedliwości i wspania-
ła Kaplica Sainte-Chapelle) oraz spokoj-
niejsza wyspa św. Ludwika, gdzie wzdłuż 
zacienionego wybrzeża Sekwany stoją ele-
ganckie prywatne domy oraz Biblioteka 
Polska i Muzeum Mickiewicza. W stolicy 
Francji koniecznie trzeba zobaczyć po-
sąg Nike z Samotraki i piękną Mona Lisę 
w Luwrze oraz panoramę miasta ze słynnej 
wieży Eiffla. 

Jednym z najpiękniejszych zakątków 
Paryża jest Sacre Coeur, czyli rzymsko-
katolicka Bazylika Najświętszego Ser-
ca położona na najwyższym paryskim 
wzgórzu  – Montmartre. Świątynia 

QUE D’AUTRE PEUT-ON VOIR À PARIS? Le cœur de la Ville des 
Lumières sont les îles: pleine de vie et de bijoux d’architecture 
l’Île de la Cité (c’est là que se trouve la Cathédrale Notre-
Dame, le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle) et un peu plus 
calme l’Île Saint-Louis, où plus à l’ombre le long des côtes de 
la Seine se trouvent des élégantes résidences privées ainsi que 
la Bibliothèque polonaise et le musée de Mickiewicz. Dans la 
capitale de France il est impératif de voir la statut de Niké 
de Samothrace et la sublime Mona Lisa au musée du Louvre 
ainsi que le panorama de la ville depuis la célèbre tour Eiffel. 
Personne, qui pour la première fois vient à Paris, ne peut 
manquer les Champs-Elysées, le célèbre Arc de Triomphe ou 
le jardin des Tuileries où les enfants s’amusent avec de petits 
bateaux auprès des bassins et, où les traditionnels chaises en 
métal peintes en vert peuvent être déplacer d’un bout du parc 
à l’autre.

została wzniesiona w stylu romańsko-
-bizantyjskim z białego trawertynu.

Nikt, kto pierwszy raz przyjeżdża do 
Paryża, nie może pominąć Champs-Ely-
sees, sławnego Łuku Triumfalnego, czy 
Ogrodów Tuileries, gdzie dzieci bawią 
się łódkami na sadzawce a tradycyjne, 
pomalowane na zielono metalowe krze-
sła można przenosić z jednego końca 
parku na drugi. 

Każde z tych miejsc urzeka i dziś, pa-
trząc na nie z perspektywy czasu, ciężko 
byłoby mi powiedzieć, które zrobiło na 
mnie największe wrażenie. Opisanie tego 
wspaniałego miasta, nawet w drobnej 
części nie odda uroku, jaki w sobie kryje. 
Jeśli ktoś lubi wielkomiejski gwar, wa-
kacje w Paryżu będą spełnieniem jego 
marzeń.
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WHAT ELSE IS WORTH SEEING IN PARIS? 
Islands are the heart of City of Light: a vibrant 
with life and full of jewels of architecture – 
the Ile de la Cite (a place where Notre-Dame 
Cathedral, Palace of Justice and enormous 
Sainte Chapelle chapel are located) and more 
peaceful Island of Saint-Louis where along 
shaded riverside of the Seine River You can 
come across elegant private houses, Polish 
Library and Mickiewicz Museum. In the 
capital of France one must see the Nike of 
Samothrace Statue and a beautiful Mona Lisa 
painting in The Louvre as well as a view of the 
city from the famous Eiffel Tower. Nobody 
who visits Paris for the first time shouldn’t 
miss seeing Champs-Elysées, a famous 
Triumphal Arch or the Tuileries Gardens where 
children are playing with boats in a pond and 
where You can move traditional, painted in 
green, metal chairs from one side of the park 
to the other.

Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”
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MARSYLIA, 
ach jakie to piękne miejsce!

Marseilles, what a beautiful place it is! 
Marseille, ô qu’il est beau cet endroit !
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Marsylia przywitała nas słońcem spowitym poranną mgłą. Wiejący od Morza 
Śródziemnego lekki wiatr spowodował, że powietrze było rześkie a zabytki tego pięknego 

miasta nabrały wyjątkowego kształtu. / Marseilles welcomed us with sun covered with 
a morning mist. Breeze blowing from Mediterranean Sea made the air fresh and the 
monuments of this lovely city exceptionally shaped. / Marseille nous a accueilli avec 

un soleil voilé de brouillard matinal.  Le vent méditerranéen doux a rendu l’air bien 
frisquet et les monuments de cette belle ville ont gagné des formes exceptionnelles.  

Tekst: Małgorzata Wiśniewska, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Małgorzata Wiśniewska, Marcin Karwański 

Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Lidia Prętka
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Historia Marsylii zachwyca 
i  zdumiewa. Budowle pamię-
tające czasy walk o  wolność 
sprzyjają refleksji, jak wiele 
krwi trzeba przelać, jak wiele 
łez i tragedii musi się wydarzyć, 
by wywalczyć niepodległość. Ko-
lejne pokolenia powinny o tych 
wydarzeniach zawsze pamiętać. 

Dzisiaj mieszkańcy Marsy-
lii żyją spokojnie, są pogodni, 
radośni i  życzliwi. Znajomość 
języka francuskiego oczywiście 
pomaga w pierwszej relacji, tak 
wiec polecam – zwłaszcza tym 
którzy wybierają się na EURO 
2016 – nauczyć się paru grzecz-
nościowych zwrotów. Przede 
wszystkim warto wszędzie 
i przy każdej okazji po prostu 
powiedzieć bonjour i oczywiście 
kolejne magiczne słowo to merci 
(zawsze pomaga!).

Jesteśmy we Francji więc po 
wypiciu pysznej aromatycznej 
kawy, tuż przed wyruszeniem na 
zwiedzanie należy skosztować 

L’histoire de Marseille surprend et 
émerveille. Les bâtiments, se rappelant 
encore du temps de batailles pour 
la liberté, poussent à la réflexion. 
Combien de sang fallait-il, combien 
de larmes, combien de tragédies 
pour regagner l’indépendance ? Les 
nouvelles générations doivent cultiver 
la mémoire. Aujourd’hui les habitants 
de Marseille vivent dans la paix. Ils 
sont sereins, pleins de joie, gentils. 
C’est évident que la connaissance de 
la langue française aide beaucoup au 
premier contact, c’est pourquoi je vous 
recommande – en particulier à ceux 
qui ont l’intention d’aller en France 
pour Euro 2016 – d’apprendre quelques 
expressions utiles en français. N’oubliez 
pas que dire « bonjour » partout et à 
chaque occasion car c’est un geste bien 
amical. Evidemment il faut se rappeler 
aussi d’un autre mot magique, à savoir 
« merci ». Ça aide toujours !
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Nowadays, inhabitants 
of Marseilles live 
peacefully, are 
cheerful, happy and 
kind. Of course, French 
language skills help 
at first contact so 
I suggest learning some 
salutations – especially 
to these who are going 
to EURO 2016. Most of 
all, it is worth saying 
“bonjour” and another 
magic word “merci” 
anywhere and anytime 
(always helps!). 

Historia Marsylii zachwyca 
i zdumiewa. Budowle 
pamiętające czasy walk 
o wolność sprzyjają refleksji, 
jak wiele krwi trzeba przelać, 
jak wiele łez i tragedii musi 
się wydarzyć, by wywalczyć 
niepodległość. Kolejne pokolenia 
powinny o tych wydarzeniach 
zawsze pamiętać. 

Na zdjęciu autorka 
tekstu z wnukami
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niezwykłego trunku  – lampki 
champagne. Potem, po zakupie 
biletu oczywiście, należy skorzy-
stać z niecodziennej przejażdż-
ki pociągiem, wspinającym 
się wśród wąskich uliczek na 
szczyt miasta do Bazyliki Notre-

-Damme-de-la-Garde. Świątynię 
warto odwiedzić ze względu na 
taras, z  którego rozciąga się 
przepiękny widok na całe miasto, 
port i słynny Chateau d’If, gdzie 

Nous sommes alors en 
France après avoir bu un café 
délicieux, bien aromatique. 
Juste avant de visiter la 
ville, il est indispensable de 
goûter au champagne – un 
apéritif exceptionnel. Ensuite, 
évidemment après avoir acheté 
le billet, on peut profiter d’un 
voyage extraordinaire en train, 
en grimpant parmi les ruelles 
étroites de la ville jusqu’à 
son sommet pour s’arrêter 
en face de la cathédrale de 
Notre-Dame de la Garde. 
La basilique possède une 
grande terrasse avec une 
vue panoramique sur la ville 
mais également sur le port 
et le fameux Château d’If où 
a été emprisonné l’homme 
en masque de fer. La vue est 
impressionnante. En bas nous 
contemplons les couleurs 
magnifiques et l’horizon. En 
haut, au-dessus de nos têtes, 
domine la statue de la Mère 
de Dieu de 9 mètres d’altitude, 
toute brillante aux rayons 
du soleil doré. C’est elle qui 
veille ici, depuis toujours, à la 
sécurité des habitants et des 
touristes. C’est également elle 
qui reçoit les demandes et les 
remerciements des pécheurs 
partant en mer ainsi que ceux 
de leurs familles. więziony był człowiek w żelaznej 

masce. Z tarasu bazyliki rozcią-
ga się niezwykły widok. U stóp 
mamy przecudne kolory i hory-
zont gdzieś w oddali. Góruje nad 
nami, złocąca się w blasku pro-
mieni słonecznych 9-metrowa 
stutua Matki Boskiej. To ona od 
wieków czuwa nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców i turystów. 
To do niej prośby i podziękowa-
nia składają rybacy wychodzący 
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We are in France so after drinking delicious and aromatic coffee, right before setting 
out for sightseeing, You shall taste amazing drink – a lump of champagne. Later, when 
You buy a ticket of course, You should take an opportunity to go for a remarkable trip 
by train which climbs among narrow streets to the top of a city to the Notre-Damme-
de-la-Garde Basilica. You shall visit this sanctuary due to a patio with a beautiful 
view on the whole city, a port and a famous Chateau d’If where the man in the iron 
mask was held captive. A view from the basilica patio is amazing. At the foot of it 
there are wonderful colors and a horizon somewhere in distance. Above us, there is 
a nine meters-high Statue of Mother Christ shining in sunlight. She has been watching 
over the inhabitants and tourists for ages. She is being asked and paid tribute to by 
fishermen shipping out and by families waiting for their return. 

w morze i rodziny czekające na 
ich powrót. 

Kolej na wycieczkę do portu. 
To doskonała okazja, by spró-
bować przepysznych lokalnych 
dań. Szczególnie polecam bouil-
labaisse, zupę na którą według 

tradycji składa się co najmniej 
siedem gatunków morskich ryb. 
Potem schłodzone białe wino 
i znów podziwiamy niezwykłą 
atmosferę tego miejsca, które-
go obrazy pozostaną z nami na 
długo.

Maintenant il est temps 
de faire un tour au 
port où on peut goûter 
aux savoureux plats 
régionaux. Je vous 
recommande la soupe 
bouillabaisse préparée 
d’au moins sept espèces 
des poissons de mer. 
Après un verre de bon vin 
blanc frais, nous pourrons 
continuer à saisir 
l’ambiance unique de cet 
endroit dont les images 
nous accompagneront 
encore longtemps après.
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NICEA 
stolica Lazurowego Wybrzeża

Nice – a Capital of the Cote d’Azur
Nice – la capitale de la Côte d’Azur

Tekst: Tekst: Jacek Balcer, PBG S.A. 
 Zdjęcie: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 

Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk
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Znając odwieczne animozje francu-
sko angielskie, można zastanawiać 
się, dlaczego na pocztówkach z Nicei 
na ogół pojawia się… promenada An-
glików, która ciągnie się od Starego 
Miasta po cudowną Zatokę Aniołów. 
Jej nazwa wzięła się z angielskiej po-
gody, przed którą, szczególnie zimą, 
uciekali tu od początku dziewiętna-
stego stulecia bogaci Anglicy. To oni 
zaczęli budować w Nicei nadmorski 
kurort. W angielskiej wersji tej historii 
mówi się, że chcieli tylko ulżyć miesz-
kającym tu biedakom i żebrakom. 

Dziś w Nicei znów nie brakuje że-
braków, ale bardziej należy obawiać 
się kieszonkowców, tym bardziej, że 

policjanci nie grzeszą znajomością 
języka innego niż francuski. Szcze-
gólnie trzeba uważać na Cours 
Saleya, skwerze gdzie od wtorku 
do niedzieli trwa popularny targ 
kwiatowo- warzywny. Warto być 
tu wcześnie, bo już w południe mo-
żecie zastać tylko ekipy sprzątające. 

Wtedy pozostanie usiąść w jed-
nej z licznych nadmorskich kafejek, 
albo wejść lub wjechać windą na 
Wzgórze Zamkowe, gdzie kiedyś 
mieli swe miasto Grecy. Zamku tu 
nie znajdziecie, jest za to kawiaren-
ka z pięknym widokiem na okolicę. 

A jeśli Waszej drużynie potrzeb-
ny będzie cud, w  Nicei nie brak 
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If Your team needs a miracle, there are plenty 
of churches in Nice where You can try to do 
something about it. Basilica of Notre Dame 
from mid-nineteenth century is the most 
important of them all. It is also worth seeing 
a St. Nicolas Cathedral which was built in 
the 19-th century in the image of… St. Basil’s 
Cathedral in Moscow. If it had been decided 
that a home scenery should have pleased 
Russians coming to Nice in large numbers, then 
one could say that by listening to conversations 
in the most expensive shops and restaurants 
it was a well-considered investment. And 
speaking of restaurants, the cuisine of this 
region is a delicious mixture of what is the 
best in France and Italy. It is heaven for lovers 
of fish, seafood and fresh vegetables. It is 
also worth trying a pie made of chickpea, oil 
and salt, which is called socca. You can find it 
not only in restaurants; it is also sold on the 
streets. You eat it with your fingers and flavor 
it yourself. 

kościołów, gdzie można spróbować coś 
w tej sprawie załatwić. Najważniejszy 
to Bazylika Notre Dame z połowy XIX 
wieku. Ciekawa jest też katedra St. Ni-
colas, zbudowana w XIX wieku na wzór… 
moskiewskiej cerkwi Wasyla Błogosła-
wionego w  Moskwie. Jeśli już wtedy 
uznano, że licznie przybywających do 
Nicei Rosjan ucieszy znajomy widok, to 
wsłuchując się w rozmowy w najdroż-
szych sklepach i restauracjach, można 
powiedzieć, że była to przemyślana 
inwestycja. A  skoro jesteśmy przy re-
stauracjach, kuchnia tego regionu to 
smakowita mieszanka tego co najlep-
sze we Francji i Włoszech. Raj dla ama-
torów ryb, owoców morza i świeżych 
warzyw. Warto też spróbować placka 
z ciecierzycy, oliwy i soli, zwanego socca. 
Znajdziecie go nie tylko w restauracjach, 
sprzedaje się go też na ulicach. Je się to 
palcami i przyprawia na ogół samemu. 
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Et si votre équipe aura besoin d’un miracle, à Nice il ne manque pas 
d’églises où vous pourrez essayer de faire quelque chose à ce sujet. La 
plus importante est la basilique de Notre Dame du milieu du XIXème 
siècle. La cathédrale de St. Nicolas, aussi intéressante, a été construite 
au XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 
à Moscou. Si à l’époque on avait déjà pensé que le grand nombre de 
touristes Russes qui vient à Nice sera ravi par cette vue familière, on 
voit en écoutant les conversations dans les boutiques et les restaurants 
les plus chers, que ce fut un investissement bien réfléchi. Et puisqu’on 
parle de restaurants, la cuisine de la région est un savoureux mélange 
du meilleur de la France et de l’Italie. Un paradis pour les amateurs 
de poissons, fruits de mer et légumes frais. Vous pourrez également 
profiter de la galette à base de pois chiches, d’huile d’olive et de sel, 
appelé socca. Vous la trouverez non seulement dans les restaurants, 
mais vous pourrez aussi l’acheter dans la rue. Elle se mange avec les 
doigts et habituellement assaisonner par soi-même.

Nicea to nie tylko sklepy, restauracje 
i kościoły. To także liczne muzea, gdzie 
po niekorzystnym zakończeniu meczu 
znajdziecie ukojenie dla nerwów prze-
konując się, jak niewiele znaczy chwila 
w obliczu wieków. Jest pełne dzieł fran-
cuskich impresjonistów Muzeum Sztuk 
Pięknych, warto zobaczyć też najwięk-
szą kolekcję dzieł Chagalla w poświęco-
nym tylko temu artyście muzeum. 

Jeśli do meczu jeszcze czasu zostało, 
a wy czujecie się zmęczeni, schrońcie się 
w parku ciągnącym się od morza zwa-
nym Zielonym Korytarzem. 

I na koniec. Po starej Nicei najlepiej 
poruszać się pieszo. A  samochód zo-
stawić na jednym z wielu parkingów, 
uprzednio wyjąwszy z niego wszystko 
co cenne.

A jeśli Waszej 
drużynie 
potrzebny będzie 
cud, w Nicei nie 
brak kościołów, 
gdzie można 
spróbować coś 
w tej sprawie 
załatwić.
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TAM, GDZIE SŁOŃCE ŚWIECI 
PONAD 300 DNI W ROKU

Where the Sun shines over 300 days a year
Là où le soleil brille plus de 300 jours  

dans l’année

Zapraszamy na wycieczkę po pięknych miejscach Lazurowego 
Wybrzeża: Cassis, Port-Cros, Porquerolles, Monaco i Saint-Tropez. / 

Please join me for a tour of beautiful places of the Côte d’Azur: 
Cassis, Port-Cros, Porquerolles, Monaco and Saint-Tropez. / 

Je vous invite à découvrir les plus beaux endroits de la Côte d’Azur: 
Cassis, Port-Cros, Porquerolles, Monaco et Saint-Tropez.

Tekst i zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, PBG oil and gas 
Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk
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CASSIS. W  latach 50. poprzed-
niego stulecia nic nie wskazywa-
ło na to, że Cassis, mała osada ry-
backa, stanie się jedną z bardziej 
atrakcyjnych miejscowości tury-
stycznych w okolicach Marsylii. 
Nie tylko Francuzów, ale i wielu 
turystów z  zagranicy urzekł 
okoliczny pejzaż, dzięki czemu 
mieszkańcy Cassis nie muszą już 
trudnić się rybołówstwem ani 
pracować w kamieniołomach – 
dzisiaj żyją z turystyki. Obecnie 
Cassis jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych przez turystów, 
nadmorskim kurortem Francji. 
I nie bez powodu. Uroczy port 
otaczają kolorowe kamieniczki 
z  tarasami kawiarenek, gdzie 
rano w  spokoju można wypić 
kawę i popatrzeć, jak rybacy wy-
ciągają z sieci świeżo złowione 
ryby i ośmiornice, a w południe 
wysączyć kilka szklaneczek 
schłodzonego soku pomarań-
czowego.

My zobaczyliśmy Cassis mało 
zatłoczone. Z niewielką ilością 
turystów – mikroskopijną plażą 
wciśniętą pomiędzy skały i wodą 
której temperatura sięgała 
28 stopni. Uroku tej plaży prze-
cenić nie można, ale na począ-
tek... trzeba tam dotrzeć. Nie jest 
to wcale takie proste, zwłaszcza 
gdy na nogach ma się japonki. 
Na początek czekał nas uroczy 
spacer pośród kamieniołomów 
i  sosnowych drzewek, potem 
droga zaczęła piąć się ostro pod 
górę, by na koniec poprowadzić 
w dół na złamanie karku. 

PORT – CROS. Wyspa Port – Cros 
jest maleńka, ma 6 km długości 
3 km szerokości a  jej centrum 
składa się z: siedziby rezerwatu, 
kilku domów (które są strasznie 

CASSIS. Currently, Cassis is one of the 
most frequently visited by tourists French 
seaside resorts. And there is a reason for 
that. A lovely port is encircled by colorful 
tenement buildings with a café patio where in 
the morning you can drink a cup of coffee in 
a peaceful atmosphere and watch fishermen 
taking out from the net freshly caught fish 
and octopuses, and where You can slip few 
glasses of chilled orange juice at noon.
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drogimi pensjonatami), jed-
nego (naprawdę jednego) 
sklepu spożywczego, którego 
nazywa to po prostu SKLEP, 
trzech lub czterech barów, 
restauracji oraz szkoły nur-
kowania. Wyspa jest ścisłym 
rezerwatem przyrody i  nie 
wolno się po niej poruszać 
inaczej, jak tylko pieszo (na-
wet ruch rowerowy jest za-
broniony!). Obowiązuje na 
niej całkowity zakaz palenia. 
Pachnie rozgrzana słońcem 
ziemia, morze szumi, jest su-
per! Cykady grają jak szalone. 
To wymarzone miejsce na od-
cięcie się od cywilizacji. 

Nurkowanie na wyspie 
Port-Cros jest czymś niesa-
mowitym. To ścisły rezerwat, 
nawodny i podwodny, w któ-
rym obowiązuje całkowity za-
kaz polowania na ryby i ich 
łowienia. Efekt – tysiące ryb, 
które zaskoczone bezczelnoś-
cią człowieka, podpływały do 
nas, podskubując stopy, jakby 
zdziwione, że ktoś śmie pły-
nąć obok nich. Do tego ukwia-
ły, gąbki, ślimaki – słowem raj. 

CASSIS. Cassis est l’une des plus visitées par les touristes station balnéaire 
de France. Et ce n’est pas sans raisons. Le charmant port est entouré de 
vieilles maisons colorées aves des terrasses de cafés, où, dans la matinée 
vous pourrez boire en toute tranquillité une tasse de café en regardant 
les pêcheurs qui sortent de leurs filets les poisson et les poulpes tous juste 
pêchés, et à midi savourer quelques verres de jus d’orange frais.

PORT – CROS. Island of Port-Cros is tiny, 6 km long and 3 km wide 
and its centre consists of: a nature reserve headquarter, some 
buildings (which are really expensive lodgings), one (only one!) 
food store which is simply named FOOD STORE, three or four 
bars, a restaurant and a diving school. The island is a strict nature 
reserve and it is forbidden to move around it otherwise than on 
foot (even riding a bicycle is forbidden!). There is a ban on smoking 
on the island. One can smell a warm up soil, hear the sound of 
sea – it’s great! Cicadas are making noise like crazy. It is an ideal 
place to be to distance yourself from civilization. 
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WYSPA PORQUEROLLES. 
Wyspa Porquerolles znajdu-
je się bezpośrednio w pobliżu 
stałego lądu – od półwyspu 
dzieli ją podróż statkiem, któ-
ra trwa ok. 20 minut i kosztu-
je 18 euro. Wyspa leży mniej 
więcej na tej samej szerokości 
geograficznej co Korsyka, co 
decyduje o  jej ciepłym kli-
macie. Na pierwszy rzut oka 
przypomina Chorwację  – 
kolor wody, piniowe drzewa 
i  dachy w  kolorze ochry to 
charakterystyczny obrazek 
znad Adriatyku. 

Poza przepięknymi plaża-
mi na północnym wybrzeżu 
znajduje się także jedyna 
miejscowość na wyspie, któ-
rą zamieszkuje ok. 300 osób. 
To tu zlokalizowany jest 
niewielki port, a  także re-
stauracje i sklepy. W sezonie 
przybywają tu rzesze tury-
stów – ok. 30 przyjezdnych 
przypada na jednego miesz-
kańca wyspy. Mimo ciągłego 
najazdu odwiedzających 
wyspa zachowała niezwykły 

PORT – CROS. L’île de Port – Cros est 
une toute petite île, d’une longueur de 
6 km et large de 3 km dont le centre est 
composé du siège du parc nationale, de 
plusieurs maisons (qui sont des maison 
de location à des prix très élevés), 
d’un (et seulement d’ un) magasin, 
qui est appelé tous simplement « Le 
magasin », trois ou quatre bars, de 
restaurants et d’une école de plongée. 
L’île est une réserve naturelle stricte sur 
laquelle on peut se déplacer seulement 
à pied (même le vélo y est interdit!). Sur 
toute l’île, l’interdiction de fumer est 
imposé. Ça sent la terre réchauffée par 
le soleil, on entend le bruit mer, c’est 
superbe! Les cigales jouent comme des 
folles. C’est un endroit idéal pour se 
couper de la civilisation.

PORQUEROLLES. The Island is located more or less at the same 
latitude as Corsica what generates its warm climate. At first 
sight it resembles Croatia – a colour of water, pine trees and 
ochre-coloured roofs forms a characteristic image like the one 
from above the Adriatic. In spite of constant descent of tourists, 
the island retained its amazing appeal thanks to Madame 
Pompidou who convinced her husband, then a president 
of France, to repurchase Porquerolles by the State. 
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urok, co zawdzięcza słynnej Ma-
dame Pompidou, która przeko-
nała swojego męża, ówczesnego 
prezydenta Francji, do odkupie-
nia Porquerolles przez państwo. 

SAINT-TROPEZ. Miasto Saint-
-Tropez znane jest Europejczy-
kom z  dwóch rzeczy: francu-
skiego żandarma w wykonaniu 
Louisa de Fine oraz z przepięk-
nych plaż i  portu, typowych 

dla Lazurowego Wybrzeża. 
Saint-Tropez to niewielka miej-
scowość letniskowa licząca 
niespełna 6000  stałych miesz-
kańców, która w sezonie staje się 
niemalże aglomeracją pękająca 
w szwach od turystów. Miasto 
znane jest głównie z  bogaczy, 
milionerów, artystów, wielkich 
filmowych gwiazd. Nawet jedna 
z miejscowych zatok nosi nazwę 
Zatoki Milionerów.

ÎLE DE PORQUEROLLES. L’île se trouve à peu près sur la même latitude que 
la Corse, ce qui détermine son climat chaud. À première vue elle rappelle la 
Croatie – la couleur de l’eau, les pins pignons et les toits en couleur d’ocre sont 
des images caractéristique pour les côtes de l’Adriatique. Malgré l’invasion 
constante des visiteurs, l’île a conservé son charme particulier, qui le doit à la 
célèbre madame Pompidou, qui a convaincu son mari, président de la France à 
l’époque, de racheter l’île de Porquerolles par l’Etat.

SAINT-TROPEZ. City of 
Saint-Tropez is known to 
European people for two 
things: Louis de Fine as 
a French gendarme and 
beautiful beaches and 
a port, typical for the 
Côte d’Azur. Saint-Tropez 
is not a large summer 
resort populated by 
6000 inhabitants, which 
is crowded with tourists 
during the season what 
makes it almost as big as 
an agglomeration. The city 
is popular because of rich 
men, millionaires, artists, 
great movie stars. Even 
one of the local bays is 
called a Millionaires’ Bay.

Gdyby nie koszmarne kor-
ki, Saint-Tropez byłoby ist-
nym rajem na ziemi. Urokliwe 
miasteczko tworzą stare ka-
mieniczki i  typowe dla okresu 
średniowiecza, piękne, wąskie 
uliczki. Uwagę przykuwa rów-
nież niewielki malowniczy port, 
który w okresie letnim zamienia 
się w duży port turystyczny do 
którego przypływają największe 
na Lazurowym Wybrzeżu jachty 
znanych i bogatych ludzi. 
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SAINT-TROPEZ. La ville de Saint-Tropez est connu par les européens pour deux 
choses: le gendarme français incarné par Louis de Funès et les belles plages avec le 
port, typiques pour la Côte d’Azur. Saint-Tropez est une petite commune estivale 
de moins de 6000 résidents permanents, qui pendant la saison devient presque une 
agglomération pleine à craquer de touristes. La ville est principalement connue par 
les riches, les millionnaires, les artistes et les grandes stars du cinéma. Même l’une 
des baies locales est appelé la baie des Milliardaires.
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MONACO. To najbardziej luksu-
sowe miejsce świata kojarzy się 
z przepychem, blichtrem, świet-
nymi samochodami, hazardem, 
kasynami i  wysokimi cenami. 
Warto tu jednak wpaść choćby 
na chwilę i zanurzyć się w niesa-
mowitą atmosferą tego pełnego 
przepychu miejsca. 

Księstwo można zwiedzić 
w  jeden dzień, ale będzie to 
jedynie rzut oka na najciekaw-
sze obiekty. Z pewnością warto 

MONACO. This most luxury place in the world connotes splendor, tinsel, great cars, 
gambling, casinos and high prices. It is worthy to drop in here even for a moment and 
immerse yourself in an incredible atmosphere of this place full of splendor.

MONACO. C’est l’endroit 
le plus luxueux du monde 
lié avec l’abondance, la 
splendeur, les voitures de 
luxe, les jeux de hasard, les 
casinos et les prix élevés. 
Il vaut quand même la 
peine de venir ici pour un 
moment afin de s’immerger 
dans l’atmosphère 
incroyable de ce lieu plein 
de richesse.

zobaczyć dzielnicę Monte Carlo 
i  kasyno, okolice portu z  naj-
droższymi jachtami świata oraz 
Wzgórze Pałacowe ze Starym 
Miastem i  pałacem książęcym. 
Do popularnych atrakcji Monako 
należy także oceanarium. W Mo-
naco prawie nie ma sygnalizacji 
świetlnej. Podobno dlatego, że 
wszyscy i  tak jeżdżą ostrożnie, 
by przypadkiem nie potrącić ja-
kiegoś milionera. 
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STEEL-BUILDING Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 20
61-037 Poznań, PL
tel. +48 61 882 62 00
fax +48 61 882 63 15
biuro@steel-building.com.pl

Wykorzystano zdjęcie z budowy LG Chem, Selgros, CDS, Dendro, 
PESA Bydgoszcz and Pfeifer & Langen.
The photographs shown above taken at the construction sites of: 
LG Chem, Selgros, CDS, Dendro, PESA Bydgoszcz and Pfeifer & Langen.

GENERALNE WYKONAWSTWO – BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
GENERAL CONTRACTING – WE BUILD FOR THE INDUSTRY

www.steel-building.com.pl

WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
STEEL STRUCTURE FACTORY
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TRZY PIĘKNE STADIONY,  
TRZY PIĘKNE MIASTA

Three beautiful stadiums, three beautiful cities
Les trois stades et trois belles villes

Trzy wybudowane przez Grupę PBG stadiony zdobią, wyjątkowe, historyczne, trzy piękne stolice: Polski, 
Wielkopolski i Bursztynu. Od 2012 roku na stałe wpisują się w ich architekturę. Warszawę, Poznań, Gdańsk bo o nich 
mowa warto odwiedzić nie tylko przy okazji sportowych emocji. W telegraficznym skrócie argumentujemy dlaczego. 

Tekst: Joanna Januszewska, Fundacja PBG 
Tłumaczenie: franc. Lidia Prętka, Fundacja PBG

Warszawa da się lubić
Wjeżdżających do stoicy Polski 
z dala witają wysokie wieżowce 
oraz niezmiennie od ponad pół 
wieku charakterystyczna wieża 
Pałacu Kultury i Nauki z tarczą 
największego zegara w Polsce 
o średnicy 6 metrów.

Trakt Królewski
Ciąg ulic od Starego Miasta 
w kierunku południowym. War-
to zrobić sobie nimi spacer, by 
zobaczyć historycznie ważne 
miejsca takie jak Pałac Prezy-
dencki, Belweder, dawny budy-
nek PZPR – aktualnie siedziba 
Giełdy Papierów Wartościowych, 
czy słynny dom bez kantów. 
Anegdota głosi, że marszałek 
Piłsudski zlecając budowę domu 
miał powiedzieć: „Tylko bez kan-
tów mi tu!”, nawiązując do ów-
czesnej sytuacji w budownictwie. 
Rozkaz marszałka został potrak-
towany dosłownie…

Najwęższy dom na świecie
„Wciśnięty” w szczelinę między 
przedwojenną kamienicę na uli-

cy Żelaznej i peerelowski blok na 
Chłodnej na Warszawskiej Woli. 
W czasie wojny znajdowała się 
tu kładka prowadząca od ma-
łego do dużego Getta. Obecnie 
dom jest otwarty dla artystów 
z  całego świata, którzy mogą 
nawet w nim pracować. W naj-
węższym miejscu Dom Kreta 
ma 72  cm szerokości a  w  naj-
szerszym 122. 

Poznań wart Poznania
Poznań jest historyczną stolicą 
Wielkopolski, regionu gdzie na-
rodziła się Polska. Uznaje się, że 
miasto pełniło funkcję główne-
go grodu na długo przed usta-
nowieniem Gniezna pierwszą 
stolicą Polski i formalną stolicą 
Piastów.

Stary Rynek
Serce miasta, przykuwa uwagę 
kolorowymi, pięknie odrestau-
rowanymi kamienicami. W cen-
trum mieści się ratusz, gdzie na 
wieży punktualnie o dwunastej 
każdego dnia trykają się po-
znańskie koziołki. Szczególnie 

The three, 
built by PBG 
Group, stadiums 
enrich the three 
outstanding, 
historic and 
beautiful 
capitals of: 
Poland, Greater 
Poland and 
Amber! Warsaw, 
Poznan and 
Gdansk are 
worth seeing 
not only on the 
sport occasions. 
Just in short we 
say why.
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Stadion PGE Arena w Gdańsku

Stadion Narodowy w Warszawie

INEA Stadion w Poznaniu

Les trois stades polonais élevés par le Groupe PBG ornent trois belles villes, 
pour ne pas dire « capitales », historiques de Pologne : la capitale de Pologne 
(Varsovie), celle de la Grande Pologne (à Poznan) et de l’Ambre (à Dantzick). 
Depuis 2012 les trois arènes font partie des éléments remarquables de 
l’architecture urbaine. Nous vous encourageons cordialement d’aller y jeter 
un coup d’oeil… et pas seulement à l’occasion des émotions sportives. Voici un 
petit avant – goût !

Stadion Narodowy widoczny z wielu miejsc Warszawy. Biało-czerwony „kosz” rozpościera się nad Wisłą. Nocą podświetlony wraz z mostami na rzece tworzy niesamowity 
widok.  PGE Arena – Stadion bursztynowy. Jego kolor mieni się w Słońcu jak znalezione na brzegu morza bursztyny.  INEA Stadion w Poznaniu – prawdziwa duma 
Poznaniaków i kibiców Lecha. Pamięta rozgrywki piłkarskie jeszcze z wczesnych lat 80.
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WHY NOT TO LIKE 
WARSAW
Since half a century 
the city visitors are 
welcomed by the 
characteristic tower of 
The Palace of Culture and 
Science with the biggest 
clock face in Poland, 
(diameter of 6 meters). 
Royal Route is worth to 
walk along in order to see 
all important places like 
the Presidential Palace, 
Belvedere, the former 
building of Communist 
Party (present WSE 
headquarters) or famous 
house without edges… 

COMMENT NE PAS AIMER VARSOVIE ?
Depuis plus de cinquante ans, tous les touristes sont accueillis par la tour 
caractéristique du Palais de la Culture et de Science où est installé l’horloge de 
6 mètres de diamètre ce qui fait d’elle la plus grande en Pologne.
La Route Royale – une promenade le long de ce sentier permet d’admirer les endroits 
importants comme Le Palais Présidentiel ou Belweder, autrefois le siège de la partie 
communiste de Pologne, actuellement la Bourse de Pologne.

latem Stary Rynek wypełnia się 
gośćmi odwiedzającymi ogród-
ki przy restauracjach, kawiar-
niach i klubach. 

Park im. Adama Mickiewicza
Miejsce pamiętające najnowszą 
historię Polski, co symbolizuje 
pomnik Ofiar Czerwca 1956 roku. 
W tym miejscu poza wiecami so-
lidarności odbywały się także 

msze święte w czasie ważnych 
wydarzeń dla kraju. W 1997 roku 
podczas pielgrzymki do ojczy-
zny Ojciec Święty Jan Paweł II 
spotkał się tu z młodzieżą. 

Morze, nasze morze – Gdańsk
Położony nad Bałtykiem u ujścia 
Motławy do Wisły. Turystów 
przyciąga ciekawą historią 
i niezwykłym klimatem. Latem 
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WORTH TO KNOW 
POZNAN 
Poznan the historic 
capital of Greater 
Poland, the region where 
Poland was born. Old 
Market – the heart 
of the city, and center 
of social life. At the 
tower of the city hall 
each day at twelve 
the artificial goats are 
butting horns… Adam 
Mickiewicz Park – 
a place where the 
newest history of Poland 
is being remembered 
and symbolized with 
the monument of June’s 
1956 Victims. POZNAŃ – LA VILLE QUI MÉRITE D’ÊTRE CONNUE

Poznań, la capitale historique de la Grande Pologne, est le berceau de 
la nation polonaise. Le Vieux Marché – le coeur de la ville, le centre de 
la vie sociable  réunit les habitants. Au milieu, à la tour de l’Hôtel de 
ville, chaque jour à midi les deux chevreuils poznaniens s’encornent. 
Dans le Parc d’Adam Mickiewicz, le plus grand poète polonais, 
domine la statue symbolique qui mémorise les Cadavres de 1956, 
un événement historique récent.
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SEE, OUR SEE – 
GDANSK
The world’s capital of 
Amber attracts with 
interesting history 
and amazing climate. 
Ships’ launching and 
St. Dominic Market are 
main attractions in the 
Summer. Motława – 
particularly beautiful 
is the walk along 
the river at the Long 
Riverside. If you would 
like to feel like a part 
of Jack Sparrow’s 
crew, just go for a river 
cruise with the historic 
Black Pearl direct to 
the Baltic Sea. 

na plaży przepiękne okazy tego 
surowca. 

Motława – szczególnie pięk-
ny jest spacer wzdłuż rzeki na 
Długim Pobrzeżu. Atrakcją tury-
styczną są nie tylko wyjątkowe 
kamienice i charakterystyczny 
Żuraw, jest to także miejsce spot-
kań i imprez rekreacyjno-spor-
towych. Chcąc poczuć się jak 
część załogi Jacka Sparrow’a, 
można wybrać się w  rejs po 
rzece aż do Bałtyku zabytkową 
Czarną Perłą.

GDAŃSK – LA MER, 
NOTRE MER
La capitale mondiale de 
l’ambre attire par son 
histoire intéressante et 
son climat exceptionnel. 
En été de nombreuses 
mises à l’eau des navires 
ainsi que Le Marché de 
St. Dominique sont les 
attractions aussi bien 
pour les habitants que 
pour les touristes.
Motława – la 
promenade le long 
de la rivière sur la 
Côte Longue est 
particulièrement belle. 
La traversée sur la rivière 
jusqu’au Baltique en 
bateau historique Perle 
Noire vous permettra 
sûrement de vous sentir 
comme à l’époque de 
Jack Sparrow.

atrakcją są liczne wodowania 
statków oraz sierpniowy targ 
świętego Dominika.

Bursztyny  – to właśnie tu 
w zabytkowych uliczkach moż-
na przyglądać się przepięknym 
wyrobom z  bursztynu. Szcze-
gólnie podczas pięknej pogody, 
która przychodzi zaraz po sztor-
mie, można samemu wyłowić 
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OD CZYTANIA SIĘ NIE TYJE
Reading doesn’t make You fat
La lecture ne fait pas grossir

Kuchnia francuska / French cuisine / La Cuisine française

Tekst: Hanna Gajewska, PBG oil and gas 
 Zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, PBG Oil and gas 

Tłumaczenie: ang. Dominik Chmielewski, franc. Grzegorz Piecyk 
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Même les laïcs de la cuisine sont 
en mesure de citer les spécialités 
française les plus populaires tels que 
le clafoutis, la soupe à l’oignon ou la 
fameuse baguette, la moutarde, la 
mayonnaise, les bouillons, les soufflés, 
les omelettes, la sauce béchamel et 
la vinaigrette. Ce sont des produits 
et des plats tellement populaires que 
l’on utilise au quotidien sans même 
savoir qu’ils proviennent de France. 
Avec quoi les Français vont-ils encore 
combler nos goûts? Je vous invite à un 
voyage culinaire à travers 9 régions 
de France.
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Nawet laicy kulinarni są w stanie wy-
mienić najbardziej popularne potrawy 
francuskie, takie jak tarta, zupa cebu-
lowa czy słynna bagietka, musztarda, 
majonez, buliony, suflety, omlety, sos 
beszamelowy i  sos vinaigrette. Są to 
produkty i dania tak popularne, że uży-
wając ich na co dzień nawet nie wiemy, 
że pochodzą z  Francji. Czym jeszcze 
Francuzi rozpieszczają nasze podniebie-
nia? Zapraszam na kulinarną podróż po 
13 regionach Francji.

Normandia, Bretania
Całe północno-zachodnie wybrzeże 
Francji ma dostęp do Oceanu Atlan-
tyckiego i  Morza Północnego, tak 
wiec kuchnia tych regionów szczyci 
się licznymi potrawami z  wykorzy-
staniem owoców morza. Normandia 
słynie z przegrzebków i muli oraz da-
nia o nazwie moules à la crème – czyli 
muli gotowanych w  sosie z  białego 
wina i  śmietany. Bretania natomiast 
szczyci się potrawami z homarów oraz 
świeżych ryb. Poza daniami morski-
mi w Bretanii królują także naleśniki: 
crêpes au froment z  rozmaitymi far-
szami zazwyczaj słodkimi. Francuskie 
słodkie naleśniki są delikatne i niemal 
przezroczyste. I ogromne, podane na 
wielkich talerzach.

Il de France, Region Centralny, 
Burgundia, Owernia
Il de France, to region wyjątkowy, gdyż 
to właśnie tutaj mieści się stolica Fran-
cji – Paryż. To miejsce najwspanialszych 
restauracji i centrum wszelkich nowi-
nek kulinarnych dotyczących zwłaszcza 
kuchni wysublimowanej oraz kuchni 
międzynarodowej. Francja to także kraj, 
w którym ogromne znaczenie w kuch-
ni odgrywa pieczywo zwłaszcza słynne 
bagietki maczane w  porannej kawie 
z  mlekiem lub serwowane jako prze-
kąska przed daniem głównym. W Paryżu 
króluje pain Poilâne – chleb z dodatkiem 

Even cuisine laymen can enumerate the most 
popular French specialité, such as a tart, an 
onion soup or a famous baguette, mustard, 
mayonnaise, bouillon, soufflé, omelette, 
béchamel sauce, and a vinaigrette sauce. 
These products and dishes are so popular that 
even while using them every day we don’t 
know that they come from France. How else 
Frenchmen can spoil our palates? Join me for 
a culinary journey through nine regions of 
France.
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soli morskiej. Burgundia 
natomiast, to królowa win. 
Najlepsze burgundzkie wina 
pochodzą z centralnej części 
regionu zwanej Côte-d‘Or – 
złote zbocze. Słynną i wielce 
cenioną potrawą jest woło-
wina po burgundzku – boeuf 
bourguignon, a także escar-
gots de bourgogne – ślimaki 
w sosie z czerwonego wina. 
Chlubą jest słynny coq au 
vin – kogut duszony w czer-
wonym winie. Jest to danie 
znane w  całej Francji, nie-
mniej jednak każdy z regio-
nów posiada własny przepis 
na jego przygotowanie.

Szampania, Alzacja, Lota-
ryngia, Rodan-Alpy
Szampania to region, który 
zasłynął z produkcji jednego 
z  najbardziej wytwornych 
trunków alkoholowych, 
a mianowicie z królewskiego 
szampana. Alzacja z kolei po-
zostaje pod dużym wpływem 
kuchni niemieckiej, bazującej 
na piwach i daniach treści-
wych np. baeckeoffe – gulasz 
przygotowywany z ziemnia-
ków, jagnięciny, wołowiny 
i  wieprzowiny marynowa-
nych w białym winie. Tutaj, 
podobnie jak w Polsce oraz 
w  Niemczech, popularna 
jest również kiszona kapu-
sta – choucroute garnie, sta-
nowiąca bazę wielu alzackich 
dań. Ten region słynie także 
z  tart  – ikony francuskiej 
kuchni. Popularna jest tarta 
cebulowa – tarte a l’oignon 
oraz tarta na bazie ciasta 
chlebowego z dodatkiem ce-
buli i boczku – tarte flambée. 
Za istną perełkę kulinarną 

NORMANDY, BRITTANY
Apart from the sea-food dishes, pancakes also dominate in 
Brittany: crêpes au froment with different stuffing, usually 
a sweet one. French sweet pancakes are soft and practically 
transparent. And they are enormous, served on big plates.

IL DE FRANCE, CENTRAL REGION, BURGUNDY, AUVERGNE
France is also a country where bakery products are of 
great importance in the cuisine, particularly famous 
baguettes moistened in a morning coffee with milk 
or served as a snack before the main dish.

PROVENCE, LANGUEDOC, AQUITAINE
Numerous dishes are admixed with olives which are also 
a basis of a wonderful paste for a Tapenade bread, which 
is also served with capers and canned anchovy.

wschodniej Francji uchodzi 
region Rodan-Alpy. Tereny te 
słyną z doskonałych kiełbas, 
a  także wspaniałych serów 
wytwarzanych w  Alpach 
jak np.: ser reblochon. Doli-
na Rodanu znana jest także 
z  dań z  drobiu oraz z  ryb 
wyławianych z  jezior Dom-
bes. Podobnie jak w Alpach 
szwajcarskich popularne są 
danie na bazie serów, takie 
jak: tartiflette, fondue, czy 
raclette.

Prowansja, Langwedocja, 
Akwitania
Południe Francji przepełnio-
ne jest słońcem, które sprzyja 
uprawie warzyw i  owoców 
lubiących klimat śródziem-
nomorski. Regionem chyba 
najlepiej odzwierciedlają-
cym charakterystykę połu-
dnia jest Prowansja. Znana 
jest mieszanka ziół o nazwie 
zioła prowansalskie, w której 
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LA NORMANDIE, LA BRETAGNE
À part les plats de la mer, en Bretagne il y 
a aussi les crêpes qui règnent: les crêpes de 
froment avec de différentes garnitures en 
général sucrées. Les crêpes françaises sucrées 
sont délicates et presque transparentes. Elle 
sont énormes, servies sur de grandes assiettes.

L’ÎLE DE FRANCE, LA RÉGION CENTRALE, 
LA BOURGOGNE, L’AUVERGNE
La France est aussi le pays où le pain joue un 
rôle important dans la cuisine, particulièrement 
la célèbre baguette trempée dans le café au lait 
matinal ou servie comme accompagnement du 
plat principal.

LA PROVENCE, LE LANGUEDOC, L’AQUITAINE
Dans beaucoup de plats on utilise les olives, 
qui servent aussi en tant que base pour la 
préparation de la délicieuse pâte à tartiner – 
la tapenade dans laquelle sont ajoutées des 
câpres et des filets d’anchois.

zawarte są niemalże wszystkie 
z uprawianych tutaj przypraw 
jak: tymianek, rozmaryn, bazy-
lia, majeranek, szałwia.

Przykładem dania z wykorzy-
staniem warzyw jest ratatouil-
le – przyrządzane z bakłażana, 
cukini, soczystych pomidorów, 
czosnku i cebuli. Do wielu dań 
stosuje się także oliwki, które 
służą również jako baza wspa-
niałej pasty do chleba tapenady, 
do której dodaje się także kapary 
oraz anchois.
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Tradycyjne 
francuskie śniadanie, 
le petit déjeuner, 
w skrócie le petit déj, 
w wersji tradycyjnej 
to tartinka, masło, 
konfitura i kawa. 

Dziękujemy 
piekarni Petit 
Paris za możliwość 
wykonania sesji.

Traditional French breakfast, le petit 
déjeuner (le petit déj in short) is generally 
composed of canapé, butter, jam and coffee. 
Thanks to Petit Paris bakery for helping 
with a session.

Le traditionnel petit déjeuner, dit 
familièrement le petit déj, dans sa 
version typique est composé d’une 
tartine de baguette, du beurre, 
de la confiture et du café. Nous 
remercions la boulangerie Petit 
Paris pour nous avoir permis de 
prendre quelque photos.

Tekst powstał w oparciu o źródło: http://www.kuchniaplus.pl/
kuchnioteka/artykuly/kuchnia-francuska_190.html
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Na zdjęciach autorka tekstu Hanna 
Gajewska, asystent zarządu w spółce 
PBG oil and gas. Gotowanie i jedzenie 
to jej pasja. Przez rok poznawała 
tajniki zdrowego żywienia w studium 
Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki 
Zdrowia we Wrocławiu.

Hanna Gajewska is an Assistant 
of a Management Board of PBG 
oil and gas company. Cooking and 
eating are her passions. She has been 
studying the arcana of health food 
at Ecological Education and Health 
Prevention School in Wroclaw.

Hanna Gajewska, assistante de 
Direction de la société PBG oil and 
gas. Cuisiner et manger c’est sa 
passion. Pendant un an, elle a appris 
les secrets de l‘alimentation saine à 
L’Ecole de l’Education de L’Ecologie 
et de la Prévention de la Santé à 
Wroclaw.
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