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biuletyn korporacyjny



od redakcji
Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce wakacyjne wydanie na-
szego korporacyjnego biuletynu Ogniwo. Myślą przewodnią tego nu-
meru jest hasło: „Grupa PBG na wakacjach nabiera sił do kolejnych 
wyzwań”. Minął rok od ogłoszenia decyzji o upadłości układowej 
w PBG SA. Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy i udało się 
nam osiągnąć naprawdę wiele. Przed nami jednak wciąż ogrom pracy 
i zobowiązań, z których zamierzamy się wywiązać. Dziękujemy pra-
cownikom RAFAKO za to, że trzymają za nas kciuki i dopingują do 
wytężonej pracy. Prosimy o jeszcze.

Lato to idealny czas na zasłużony relaks i wytchnienie, dlatego też 
w tym wydaniu, pisząc o naszych realizacjach i ważnych dla Grupy 
wydarzeniach, odkrywamy ich letnie, wakacyjne oblicze. Zapraszamy 
Państwa do Raciborza, nad Bałtyk, do Warszawy, Poznania i Wiednia. 
Być może, któraś z naszych wakacyjnych propozycji będzie dla Państwa 
atrakcyjna. 

W tym numerze nie zabraknie zagadnień edukacyjnych. Dowiecie się m.in. 
jak zbudowana jest spalarnia śmieci oraz jak powstaje prąd w elektrowni. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi pa-
sjami. „Firmowych fotografów” z radością informujemy o rozstrzygnięciu 
konkursu „Zima w obiektywie”! Niech nagrodzone zdjęcia dodadzą nam 
ochłody w upalne, letnie dni! Zapraszamy jednocześnie do udziału 
w wakacyjnych konkursach fotograficznych pt. „Rodzina”, „Makiety 
stadionów” i „Lato w obiektywie”. Jeśli będziecie we Władysławowie 
koniecznie zobaczcie najwyżej postawione stadiony w Polsce - czyli 
nasze makiety! W stałych rubrykach nie zabraknie propozycji kinowych, 
przepisów na letnie przysmaki i krzyżówki z nagrodami.

Życzymy udanych urlopów na łonie natury przy pięknej pogodzie. 
Niech to będzie czas beztroski i błogiego lenistwa! Życzymy ode-
rwania się od codzienności oraz zapraszamy w miejsca związane 
z Naszą Grupą!
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 
18001, Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Certyfi-
katy PEFC i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem 
podczas produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2013

ogniwo
Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG
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18 marca 2013

Rada Nadzorcza Spółki PBG, w dniu 
18 marca, powołała na stanowisko 
Członka Zarządu Panią Bożenę 
Małgorzatę Ciosk.

19 marca 2013

Rada Nadzorcza Spółki RAFAKO, 
w dniu 19 marca, powołała na sta-
nowisko Członków Zarządu Panów 
Edwarda Kasprzaka i Macieja Mo-
drowskiego.

22 marca 2013

W dniu 22 marca zakończony zo-
stał, z wynikiem pozytywnym, Od-
biór Końcowy Inwestycji pod nazwą 

„PROJEKT LMG”. Formalnie zakoń-
czono zatem realizację zadania, 
w ramach którego konsorcjum PBG 
wybudowało dla PGNiG kopalnię 
ropy naftowej. Kontrakt na budowę 
kopalni LMG, konsorcjum w składzie 

PBG (lider), Technip KTI (Włochy) 
i Thermo Design Engineering (Ka-
nada) podpisało z PGNiG 11 sierp-
nia 2008 r. Wartość umowy opiewała 
na prawie 1,4 mld zł netto. Zgodnie 
z umową, termin realizacji zadania 
mija 10 kwietnia 2013 r. Budowa 
została ukończona przed czasem.

25 marca 2013

Pod koniec marca oferta złożona 
przez RAFAKO została wybrana, 
jako najkorzystniejsza w przetar-
gu na modernizację instalacji od-
siarczania spalin bloku nr 5 oraz 
6 w Elektrowni Bełchatów. Wartość 
umowy wynosi 142,62 mln zł brutto 
wobec budżetu zamawiającego w wy-
sokości 123 mln zł brutto. Termin re-
alizacji prac wynosi 20 miesięcy.

29 kwietnia 2013

29 kwietnia Rada Nadzorcza Spółki 
Energomontaż Południe podję-
ła uchwałę o odwołaniu z Zarządu 
Spółki Wiceprezesa Zarządu Pana 
Radosława Kamińskiego. Rezygna-
cję z pełnienia obowiązków Prezesa 
Zarządu złożył Pan Krzysztof Jan 
Diduch. Rada Nadzorcza Spółki pod-
jęła uchwałę o powołaniu na Pre-
zesa Zarządu Spółki Pana Piotra 
Szymczyka.

16 maja 2013

Konsorcjum RAFAKO, Polimeks-
-Mostostal i Mostostal Warszawa 
podpisało w dniu 16 maja z PGE 
GiEK aneks dotyczący kontraktu 
na budowę nowych bloków w Elek-
trowni Opole, który przewiduje 
możliwość powrotu do realizacji in-
westycji. We wspólnych komunikatach 
spółki podały, że ustaliły z PGE GiEK 
zasady, na jakich zostanie dokonane 
rozliczenie kosztów poniesionych 
przez konsorcjum w związku z pra-
cami przygotowawczymi związanymi 
z wykonaniem umowy, a następnie 
dokonany zostanie zwrot takich kosz-
tów przez zamawiającego. W aneksie 
ustalono także zasady postępowa-
nia w przypadku braku zwrotu przez 
konsorcjum zaliczki otrzymanej od 
zamawiającego w sytuacjach, w któ-
rych konsorcjum zobowiązane będzie 
do zwrotu takiej zaliczki lub jej części 
pozostałej po rozliczeniu kosztów.

17 maja 2013

17 maja oferta PBG oil & gas zosta-
ła wybrana, jako najkorzystniejsza 
w postępowaniu przetargowym pn. 

„Zabudowa dodatkowej sprężarki 
dla PMG Husów w ramach Projek-
tu pn. Rozbudowa PMG Husów”. 
Wartość oferty wynosi 20,15 mln zł 
brutto, a kryterium wyboru wyko-
nawcy była najniższa cena. Termin 
realizacji prac mija 11 lipca 2014 r.

22 maja 2013

W dniu 22 maja roku Spółka RAFA-
KO podpisała z firmą PGE Górnictwo 
i  Energetyka Konwencjonalna SA 
z  siedzibą w  Bełchatowie umowę, 
której przedmiotem jest Moder-
nizacja instalacji odsiarczania 
spalin na blokach nr 5 i 6 w PGE 
GiEK SA Oddział Elektrownia 
Bełchatów. Wartość umowy wynosi 
116.000.000 zł. netto (142.680.000 zł. 
brutto). Termin realizacji przedmio-
tu umowy upływa 30.09.2014 roku.

27 maja 2013

Na budowie Podziemnego Maga-
zynu Gazu Wierzchowice, dnia 
27 maja, uruchomiono turbinę ga-
zową w trybie produkcji energii oraz 
dokonano pierwszej synchronizacji 
generatora turbiny gazowej z siecią 
energetyki zawodowej Tauron SA. 
Do wykonania pozostało jedynie 
mapowanie turbiny gazowej, zopty-
malizowanie jej pracy w trybie au-
tomatycznym oraz przeprowadzenie 
72-godzinnego testu bezawaryjnej 
pracy turbiny gazowej, którego zakoń-
czenie planuje się na dzień 10 czerwca.

27 maja 2013

27 maja RAFAKO podpisało z chiń-
ską firmą NCPE Umowę Konsor-
cjum Wewnętrznego (ICA – Inter-
nal Consortium Agreement) oraz 
Umowę o Współpracy (ECA – Exe-
cutive Collaboration Agreement) 
dla realizacji inwestycji Jaworzno 
III. Umowa zakłada wspólną reali-
zację zakresu robót przypadających 
w tej inwestycji RAFAKO. Umowa 
to efekt negocjacji prowadzonych 
przez Zarząd RAFAKO z partnerami, 
z których NCPE przedstawiło polskiej 
Spółce najbardziej korzystną ofertę. 
Umowa konsorcjum wewnętrzne-
go definiuje powstanie konsorcjum 
w formule zintegrowanej i zadanie 
dla jakiego zostało ono powołane. 
Szczegółowe zakresy współpracy, 
obowiązki i prawa obu stron określi 
umowa o współpracy.

Prezes Paweł Mortas powiedział, 
że: umowa zapewni RAFAKO nowe 
możliwości rozwoju w ramach posiada-
nych kompetencji, know-how oraz wie-
loletniego doświadczenia w kraju i na 
świecie oraz umożliwi dostęp do no-
wych źródeł finansowania w realizowa-
nych i planowanych projektach. Przy-
znaje on także, że to początek długiej 
serii takich umów. Entuzjastycznie 
na umowę zareagowała giełda. 
Kursy PBG i RAFAKO poszybowały 
w górę o blisko 20%.

do końca lipca 2013

Konsorcjum RAFAKO i Mostostal 
Warszawa przedłużyło do 31 lip-
ca termin związania ofertą na 
budowę nowego bloku w Elek-
trowni Jaworzno III. Konsorcjum 
przedłożyło także Tauronowi aneks 
do gwarancji bankowej wadialnej 
przedłużający okres ważności wa-
dium do 31 lipca 2013 r. włącznie. 

– Przedłużenie terminu związania 
ofertą wynika z konieczności przy-
gotowania i uzgodnienia z zama-

Wiadomości
GRUPA PBG

wiającym jednolitego tekstu umowy 
oraz opracowania i uzgodnienia za-
łączników o charakterze technicznym 
i handlowym – podało w komunika-
cie RAFAKO.

21 czerwca 2013

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
PBG z dniem 21 czerwca 2013 roku 
powołało w skład Rady Nadzorczej 
VII kadencji spółki PBG SA w upa-
dłości układowej:

1) Pana Macieja Bednarkiewicza, 
2) Pana Stefana Gradowskiego,
3) Pana Dariusza Sarnowskiego, 
4) Pana Norberta Słowika,
5) Pana Przemysława Szkudlarczyka, 
6) Panią Małgorzatę Wiśniewską, 
7) Pana Jerzego Wiśniewskiego. 

Tego samego dnia Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy RAFAKO SA 
podjęło następujące Uchwały:
• w sprawie ustalenia liczby człon-

ków Rady Nadzorczej RAFAKO SA 
na 7 osób,

• w sprawie powołania Rady Nad-
zorczej VII kadencji w składzie:
1) Pan Agenor Gawrzyał,
2) Pani Edyta Senger-Kałat,
3) Pan Dariusz Sarnowski,
4) Pan Przemysław Schmidt,
5) Pan Piotr Wawrzynowicz,
6) Pani Małgorzata Wiśniewska,
7) Pan Jerzy Wiśniewski.

opracowała:
Karolina Kubica-KamińsKa pbg sa, starszy specjalIsta ds. regulacjI korporacyjnych
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13 czerwca minął rok od momentu, gdy Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił 
upadłość układową Spółki PBG. Wbrew wieszczącym nasz koniec informa-
cjom medialnym funkcjonujemy nadal.

tekst:
Karolina Kubica-KamińsKa pbg sa, starszy specjalIsta ds. regulacjI korporacyjnych

PBG w połowie drogi do zawarcia układu

Minął

Przed terminem oddaliśmy budowę kopalni ropy naftowej 
i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. Kontynu-
ujemy rozpoczęte wcześniej realizacje: podziemny magazyn 
gazy Wierzchowice, terminal LNG w Świnoujściu. Spółki z Gru-
py Kapitałowej pozyskują nowe kontrakty: RAFAKO – blok dla 

elektrowni Jaworzno III, PBG oil and gas – Zabudowa dodatkowej sprężarki 
dla PMG Husów w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husów.

Podpisana 27 maja Umowa Konsorcjum Wewnętrznego z chińską firmą 
North China Power Engineering (NCPE), umożliwia Grupie PBG dostęp do 
nowych źródeł finansowania w realizowanych i planowanych projektach. Gieł-
da pozytywnie ocenia nasze działania — dowodzą tego blisko 20% wzrosty 
na akcjach spółek RAFAKO i PBG zanotowane na przełomie maja i czerwca.

Zgodnie z planem opracowanym przez Zarząd z udziałem PwC podejmo-
wane są działania, które mają doprowadzić do restrukturyzacji PBG. Przede 

doświadczeniem zawodowym na 
rynkach finansowych Europy Za-
chodniej, Polski i całego regionu 
Europy Środkowowschodniej.

W połowie czerwca, Nadzorca 
Sądowy PBG, przekazał Sędziemu 
Komisarzowi listę wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym. 
Teraz przed nami kolejne etapy 
postępowania układowego:
1. Zatwierdzenie listy wierzytelno-

ści przez Sędziego Komisarza.
2. Zgromadzenie wierzycieli – w ter-

minie jednego miesiąca od dnia 
zatwierdzenia listy wierzytelności 
(wraz z zawiadomieniem o zgro-
madzeniu, wierzycielom doręcza 
się propozycje układowe oraz in-
formacje o podziale wierzycieli ze 
względu na kategorie ich intere-

rok
sów). Na zgromadzeniu wierzycie-
li nadzorca sądowy albo zarządca 
składa na wstępie sprawozdanie, 
w którym ocenia stan przedsię-
biorstwa oraz opiniuje możliwość 
wykonania propozycji układowych.

3. Głosowanie nad zaproponowa-
nym układem i jego przyjęcie 
stosownym postanowieniem.
Za nami okres ciężkiej pracy 

przybliżającej nas do zawarcia ukła-
du. Jesteśmy w połowie drogi. Jak 
podczas ostatniego spotkania Pra-
cowników z Zarządem, powiedziała 
Pani Prezes Kinga Banaszak-Fili-
piak, przed nami okres twardych 
negocjacji. Dziękując wszystkim 
Pracownikom za dotychczasowe 
zaangażowanie, prosimy o dalsze 
wsparcie. Razem damy radę!

wszystkim poprzez skupienie się na 
podstawowej działalności związanej 
z segmentem gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz optymalizację kosz-
tową.

Wsparcie trudnego, wyjątko-
wego jak na polską skalę, proce-
su układowego, zapewniają nam 
renomowane kancelarie prawne 
(m.in. Weil, Gotshal & Manges) oraz 
doradcy zewnętrzni. Jest wśród 
nich Fedele di Maggio, ekspert 
z zakresu bankowości i usług finan-
sowych z prawie dwudziestoletnim 

P

Za nami okres ciężkiej pracy 
przybliżającej nas do zawarcia układu. 
Jesteśmy w połowie drogi. Jak podczas 
ostatniego spotkania Pracowników 
z Zarządem, powiedziała Pani Prezes 
Kinga Banaszak-Filipiak, przed nami 
okres twardych negocjacji. Dziękując 
wszystkim Pracownikom za dotychczasowe 
zaangażowanie, prosimy o dalsze wsparcie. 
Razem damy radę!
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Wytwórnię RAFAKO tworzą 3 piony. 
Pion przygotowania produkcji, pro-
dukcji oraz logistyki. Łącznie w wy-
twórni jest zatrudnionych ponad 900 
osób, z czego ponad 630 pracowników 

w bezpośredniej produkcji. W bieżącym roku jej szere-
gi zasiliło 50-ciu absolwentów przyzakładowej szkoły. 
W pionie produkcji wytwarzane są elementy ciśnieniowe 
do budowy kotłów takie jak: komory, weżownie, walczaki, 
ściany gazoszczelinowe. Praca na produkcji jest bar-
dzo trudna, odpowiedzialna i wymagająca wysokich 
kwalifikacji. Zaangażowani są w nią spawacze, ślu-
sarze i montażyści. Do wytwarzania elementów ciśnie-
niowych wykorzystuje się różne gatunki stali. Stanowi 
to dużą trudność w opanowaniu technologii, szczególnie 
technologii spawania. Pracę robotnikom stara się uła-
twić za pomocą automatyzacji procesów spawalniczych 
np. linii do spawania ekranów gazoszczelnych, auto-
matów do spawania króćców na walczakach, komorach, 
obrabiarek CNC, automatów do spawania orbitalnego.

Dzień pracy rozpoczyna się o godzinie 6-tej rano. 
Po porannej odprawie robotnicy udają się do pracy by 
o godzinie 9-tej udać się na zasłużoną przerwę. Następ-

O tym jak ważna, trudna, odpowiedzialna i niezastąpiona jest praca na wy-
działach produkcyjnych Wytwórni RAFAKO opowiedział redakcji Ogniwa pan 
Jerzy Kowalik dyrektor wytwórni kotłów.

tekst opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo

Co słychać na 
Produkcji?

nie rentgenowskie, ultradźwiękowe 
oraz magnetyczno-proszkowe. Przy 
spawaniu potrzebna jest precyzja 
i delikatność oraz zdolności ma-
nualne. Największy dotąd walczak 
ważył 230 ton, wykorzystano do 
jego wykonania 35 ton materiałów 
spawalniczych. Średnice walczaków 
wahają się od 1 do 3 metrów. Wy-
magają pracy wewnątrz zamkniętej 
przestrzeni na podgrzanym elemen-
cie (od 200 do 300 stopni Celsjusza). 
Spawacze wewnątrz podgrzanego 
walczaka pracują we trzech: jeden 
pracuje, drugi obserwuje, trzeci 
odpoczywa. Po 15 minutach zmie-
niają się. Osoba, która spawała 
wychodzi z zamkniętej przestrzeni 
i odpoczywa, osoba obserwująca 
spawa, a odpoczywająca obserwuje. 
Dzięki służbom przygotowania 
produkcji, pracy biura technolo-
gicznego i spawalniczego okre-

Praca na produkcji jest bardzo 
trudna, odpowiedzialna i wy-
magająca wysokich kwalifikacji. 
Zaangażowani są w nią spawa-
cze, ślusarze i montażyści. 

nie po 15-tu minutach dalej do godziny 14-tej pracują 
na swoich stanowiskach pracy, przygotowują, montują 
i spawają elementy kotłowe. 

Jakiej wiedzy i kwalifikacji wymaga praca spawa-
cza? Samo przyuczenie do zawodu i uzyskanie odpo-
wiednich kwalifikacji trwa 2 lata. Pracownicy uzyskują 
uprawnienia polskiego UDT, uprawnienia wg. przepisów 
TűV-u oraz ASME. Raz do roku zdobyte uprawnienia 
są weryfikowane. Spawacze pracują pod ciągłą presją. 
Elementy, które spawają są kontrolowane pod wzglę-
dem, jakości wykonania jeszcze tego samego dnia. 
Podczas pracy na walczaku spoiny przechodzą bada- Liczby mówią za siebie:

• Firma RAKAFO mieści się na ponad 50 hektarach

• Powierzchnia produkcyjna RAFAKO mieści się na ponad 70 tysiącach metrów 

kwadratowych

• Obejmuje 5 hal produkcyjnych

• Największy udźwig suwnicy to 200 ton!

• Najwyższa wysokość hali do haka suwnicy to 14 metrów

• Wytwórnia obejmuje ponadto magazyny materiałów, magazyn wyrobów 

gotowych i budynki biurowe

ślone są odpowiednie parametry 
spawania i kolejność montażu. 
Dobrze zsynchronizowane działania 
i technologia wykonania czerpane 
są z długoletniego doświadczenia 
firmy. Latami gromadzonego do-
świadczenia w dziedzinie technolo-
gii i logistyki. Obecnie obciążenie na 
produkcji do końca sierpnia wynosi 

100%. Aktualnie zespół specjalistów 
przygotowuje się do realizacji kon-
traktów w Jaworznie i w Opolu, któ-
re dostarczą pracy na kolejne 2 lata.

Dzięki zakładowemu ośrodkowi 
szkoleniowemu kształcącemu, co 
roku młodych pracowników, prze-
szkolenie do zawodu ślusarza i spa-
wacza jest szybsze i pracownicy już 

W
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na etapie nauki zyskują potrzebne umiejętności. Wie-
dząc jak istotne są umiejętności spawaczy przy produk-
cji elementów kotłów odpowiednio motywuje się i na-
gradza pracowników.

Na czym polega program wdrożenia do zawodu 
spawacza? Proces wdrażania odbywa się dwuetapowo, 
łącznie przez okres 6-ciu miesięcy. Pracownika, który 
rozpoczyna pracę wdraża doświadczony spawacz. Po 
zdanym egzaminie pracownik wdrażany otrzymuje 
przeszeregowanie na stanowisko spawacza, a jego do-
świadczony kolega otrzymuje nagrodę za wdrożenie. 
Ponadto podczas Dnia Energetyka przyznawana jest 
nagroda dla spawacza w zależności od zaangażowa-
nia i jakości pracy. Nagradzani są reprezentanci każdej 
z metod spawania.

Praca spawaczy nie byłaby możliwa, gdyby nie mon-
terzy i ślusarze przygotowujący elementy do spawania. 
Pracują oni w jednej brygadzie i muszą ściśle ze sobą 
współdziałać. Odpowiadają za wyprodukowanie dobre-
go wyrobu. Dobry montażysta to pracownik posiadają-
cy 5-8-letnie doświadczenie. Na przykład u gięciarzy 
wymagane jest widzenie przestrzenne. Już w szkole 
uczniowie uczą się tego zawodu. Brygadziści produk-
cyjni posiadający ukończone kursy pedagogiczne pełnią 
rolę instruktorów zawodu. Pierwsze zetknięcie z zawo-
dem daje szkoła kształcąca na potrzeby RAFAKO SA.

RAFAKO jest silne swoją załogą. Bez pracowni-
ków fizycznych niewiele mogłoby zdziałać. Spawacze 
z RAFAKO cieszą się bardzo dobrą renomą i są znani 
w całej Europie.

RAFAKO jest silne swoją załogą. 
Bez pracowników fizycznych nie-
wiele mogłoby zdziałać. Spawacze 
z RAFAKO cieszą się bardzo dobrą 
renomą i są znani w całej Euro-
pie. Ich praca nie byłaby możli-
wa, gdyby nie monterzy i ślusarze 
przygotowujący elementy do 
spawania. Pracują oni w jednej 
brygadzie i muszą ściśle ze sobą 
współdziałać.
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Koncern PGE, do którego należy Elektrownia Opole 
rozbuduje istniejący obiekt o dwa nowe bloki, których 
budowę powierzył konsorcjum firm pod przywództwem 
RAFAKO SA Wprawdzie po ich zbudowaniu wciąż naj-
większą elektrownią będzie Elektrownia Bełchatów, ale 
z pewnością Opole będzie tą najnowocześniejszą, a poza 

tym również największą w kraju wśród elektrowni opalanych węglem kamien-
nym. Gotowość do budowy elektrowni Opole potwierdza zespół rządowy ds. 
bezpieczeństwa energetycznego. Premier Donald Tusk zapewnia, że znajdzie 
środki i sposoby, aby ta inwestycja była realizowana.

Opole — stolica polskiej piosenki!

Tego roku festiwal Polskiej Piosenki Krajowej w Opolu obchodził 50-te uro-
dziny. Tak okrągła liczba sprzyja refleksjom i wspominkom a także porówna-
niom. Dziś festiwal w Opolu jest jeszcze jednym wydarzeniem muzycznym, 
przyciągającym już nie tylko wpadającymi w ucho, znanymi z radia, telewi-

O elektrownia, o festiwal 

oPole na Bis
Opole — stolicą polskiej energetyki? Pracownikom 

Grupy PBG Opole kojarzy się nie tylko z polską piosenką 
i wszystko wskazuje na to, że już za klika lat Opole 
będzie rozpoznawalne także za sprawą energetyki.

tekst opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo 

K wiały się gwiazdy polskiej piosenki, 
które pięćdziesiąt lat temu rozpo-
czynały w Operze Leśnej swoją ka-
rierę. Nieletni wówczas Michał Bajor, 
z pochodzenia opolanin rozgrzał 
publiczność piosenką do słów Woj-
ciecha Młynarskiego pt.: „Ogrzej 
mnie”, zdobywając główną nagrodę. 
Wiele można by pisać o skandalach 
towarzyszących festiwalom, lecz ich 
ranga w porównaniu z teraźniej-
szością była zupełnie inna. W 1969 
roku zespół Breakaut wywołał kon-
trowersje, gdy Tadeusz Nalepa i inni 
muzycy pojawili się na scenie z dłu-
gimi włosami! Zaś piosenka „Podaj 

cegłę” Izabeli Trojanowskiej wywo-
łała burzę emocji wśród ówczesnych 
władz. W rezultacie artystka została 
odsunięta od udziału w koncercie 
finałowym. Dziś możemy jedynie 
usłyszeć, że jakaś kapryśna gwiazda 
zrezygnowała z udziału w koncercie 
najczęściej z powodów finansowych. 
To, co łączy dawne Opole z dzi-
siejszym to nowoczesna techno-
logia. Dzięki niej, wpisując w inter-
netową wyszukiwarkę „Opole 1963” 
i „Opole 2013” możemy przeczytać 
festiwalowe newsy a nawet odsłu-
chać piosenek i zobaczyć ich wyko-
nawców.

Gotowość do budowy elek-
trowni Opole potwierdza 
zespół rządowy ds. bezpie-
czeństwa energetycznego. 
Premier Donald Tusk za-
pewnia, że znajdzie środki 
i sposoby, aby ta inwesty-
cja była realizowana.

zji i internetu piosenkami, ale całą 
aranżacją, scenografią, obecnością 
znanych gwiazd. Pięćdziesiąt lat 
temu, aż do wczesnych lat 90. był 
(obok festiwalu w Sopocie) jedyną 
atrakcją muzyczną w kraju. Ci, któ-
rym nie udało się zdobyć biletu do 
Opery Leśnej zasiadali przed czar-
no-białymi telewizorami by poczuć 
wyjątkową atmosferę festiwalu, 
zobaczyć i usłyszeć swoich ukocha-
nych wykonawców. Festiwal był 
barwnym wydarzeniem muzycz-
nym, które kreowało letnie prze-
boje śpiewane przez całą Polskę. 
Tych, którym nie udało się obejrzeć 

tegorocznego koncertu pragnę za-
pewnić, że koncert finałowy dostar-
czył wielu emocji. Na scenie poja-
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Może nad 
morze 
Terminal LNG po godzinach

?
Każdego roku przed rozpoczęciem sezonu urlopowego stoimy przed wyborem 
miejsca naszego wakacyjnego wypoczynku. Z pozoru jest to proste zadanie 
wybrać miejsce, w którym naładujemy swoje akumulatory i uporamy się ze 
zmęczeniem i stresem z pracy. Ale tylko z pozoru, ponieważ jest mnóstwo miejsc 
w kraju i za granicą, które warto odwiedzić. Często do ostatniego momentu 
zadajemy sobie pytanie – Gdzie jechać na wakacje?

A może do Świnoujścia? Poczynając od 
ciekawego położenia na mapie Polski 
(północno-zachodni kraniec), poprzez 
wyspiarski charakter, a skończywszy na 
Terminalu LNG, który budujemy Świ-

noujście to miasto, które zaciekawia i co roku zachęca 
dziesiątki, a nawet setki tysięcy turystów do spędzania 
w nim urlopu. Świnoujście miasto o bogatej historycz-
nej przeszłości i tradycji tak niezwykłe, że trudno 
znaleźć podobne w kraju, a nawet na świecie.

Miasto obejmuje swym obszarem łącznie 44 wyspy, 
z czego zamieszkane są jedynie trzy: Uznam, Wolin 
i Karsibór, reszta to bezludne niezamieszkałe wysepki. 
Więc skoro to wyspa, od razu powstaje pytanie — jak 
się tam dostać?

Samochodem, można dostać się drogą krajową nr 3 (od 
Gorzowa jedzie się naprawdę super). Aby przedostać się 
na wyspę Uznam należy skorzystać z jednej z przepraw 
promowych. Na terenie miasta łączność pomiędzy wyspa-
mi Uznam i Wolin zapewniają regularne połączenia pro-
mów pasażersko-samochodowych. W okresie wakacyjnym 

okres oczekiwania waha się w granicach 30 min do nawet 
3 godzin, więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Jeżeli ktoś nie ma ochoty jechać kilka godzin samo-
chodem po to, żeby kolejnych kilka godzin cierpliwie 
czekać na prom mam dobrą wiadomość – do Świnoujścia 
można również dojechać pociągiem.

Istnieje także opcja by dostać się samolotem! Można 
przylecieć do Goleniowa lub do niemieckiej miejscowo-
ści Garz, gdzie znajduje się Port Lotniczy Heringsdorf 
skąd dalej do Świnoujścia można dotrzeć autobusem.

Jak widać możliwości dostania się do Świnoujścia 
jest wiele, wystarczy wybrać i przyjechać. Udało się! 
JesteśmyJ I co dalej??? W Świnoujściu dosłownie każdy 
bez względu na wiek, płeć, charakter czy wykształcenie 
znajdzie coś dla siebie.

Wakacje „na Leniucha”

Plaża to obowiązkowy punkt programu dla tych, którzy 
w trakcie wakacji korzystają z uroków słońca.. Można 
się tutaj opalać, uprawiać sporty wodne, grać w piłkę. 
Plaża w Świnoujściu to kąpielisko spełniające najwyż-

A
tekst:
michał szKlarsKi pbg sa, kierownik ds. ochrony środowiska
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sze kryteria w zakresie jakości wody, 
zarządzania środowiskowego, bez-
pieczeństwa itp. Czystość i dobre 
warunki do wypoczynku to nie je-
dyne jej zalety. Plaża w Świnoujściu 
to bowiem najszersza naturalna pla-
ża w Polsce – średnio ma 150 m sze-
rokości i, co najważniejsze, jest coraz 
szersza. Na dodatek woda w morzu 
na wysokości Świnoujścia należy 
do najcieplejszych na wybrzeżu 
Bałtyku, a świnoujskie kąpieliska 
są płytkie i bezpieczne.

Plażą możemy dojść do kolejnych 
miejscowości po Niemieckiej stronie 
lub udając się w przeciwnym kierun-
ku możemy natrafić na charaktery-
styczny znak nawigacyjny u wejścia 
do portu Stawa „Młyn”, który stał się 
symbolem Świnoujścia.

Plaża bezpośrednio sąsiaduje ze 
słynną promenadą. To wspaniałe 
miejsce wypoczynku zarówno dla 
miejscowych jak i turystów. Przy 
promenadzie znajduje się wiele ła-
weczek, przy których można usiąść 
i odpocząć. Mamy tu również sieć 
restauracji, przydrożnych barów 
oraz hoteli. Latem odbywają się 
w nich przedstawienia różnych ar-
tystów, muzyków itp. Jest pływalnia, 
muszla koncertowa, wspaniałe fon-
tanny oraz sieć sklepów, które ofe-

rują wiele pamiątek z tego pięknego 
nadmorskiego kurortu.

Wakacje dla aktywnych

Aktywna forma relaksu nie tylko 
dostarczy ci ciekawych, zupełnie 

nowych wrażeń. Intensywny ruch 
doda ci też energii i pobudzi nie-
co pewnie zastałe przy biurowej 
pracy kości i mięśnie.

Świnoujście jest wymarzonym 
miejscem dla amatorów dwóch 
kółek. Ścieżki rowerowe łączą naj-
ważniejsze punkty kurortu — śród-
mieście, port, dzielnicę nadmorską 
i przejścia graniczne z niemieckimi 
miejscowościami, a rozbudowana 
sieć szlaków rowerowych pozwala 
zwiedzić bardziej odległe zakątki 
miasta i okolice Świnoujścia. Na 
terenie miasta działa kilka wy-
pożyczalni rowerów, więc nie ma 
konieczności zabierania własne-
go roweru. Całe miasto jest wy-
pełnione drogami rowerowymi. 
Jest to jeden z podstawowych 
środków transportu w tym mie-
ście.

Plaża w Świnoujściu to bowiem najszersza 
naturalna plaża w Polsce – średnio ma 150 m 
szerokości i, co najważniejsze, jest coraz szersza. 
Woda w morzu na wysokości Świnoujścia należy 
do najcieplejszych na wybrzeżu Bałtyku…

Rowerem można tutaj zwiedzić 
wyspę Karsibór, przejechać dookoła 
cały Zalew Szczeciński, odwiedzić 
nadmorskie kurorty i wyspy (m.in. 
Międzyzdroje i Dziwnów). Można 
również przejechać wzdłuż niemiec-
kiego wybrzeża odwiedzając takie 
miejscowości jak: Benz, Neppermin, 
Balm, Mellenthin, Neppermin, Benz, 
Sallenthin, Bansin, Heringsdorf oraz 
Ahlbeck. Każda z tych tras jest wy-
jątkowa oraz warta zobaczenia.

Miłośnicy spływów kajakowych 
również znajdą coś dla siebie. Prze-
biegają tu dwa oznakowane szlaki 
kajakowe. Obydwie trasy mają swój 
początek w karsiborskim ośrodku wy-
poczynkowym „Marina”, gdzie wypo-
życzyć można sprzęt wodny. Krótszy, 
szlak prowadzi wśród malowniczych 
wysepek delty Świny. Spływ gwaran-
tuje przyrodnicze niespodzianki, 
choćby żeremia bobrowe i widok 

dostojnie kołujących nad głowami 
orłów bielików. Dłuższy szlak wie-
dzie wokół wyspy Wolin.

Żeglowanie, pływanie, surfing, 
windsurfing i kitesurfing, rowery 
wodne to wszystko można robić 
w Świnoujściu, jeżeli tylko naj-
dzie Cię ochota.

Są tu też parki linowe, paintball, 
kręgle i wiele innych atrakcji, które 
na pewno będą mogły zaciekawić 
i zachwycić każdego.

Jeżeli zapragniemy poznać inne 
atrakcje niż w Świnoujściu z otwar-
tymi ramionami przyjmą nas 
w Międzyzdrojach z Gustawem 
Holoubkiem na czele. Czeka cały 
czas na swojej ławeczce, aby zrobić 
sobie z Wami zdjęcie lub wysłuchać 
waszych problemów. Próżno jednak 
czekać odpowiedzi, Gustaw siedzi 
nieruchomo, zupełnie jakby odlany 
z brązu. Przejdziecie tu też prome-
nadą gwiazd, molo, zwiedzicie gabi-

Ze Świnoujścia można również zapuścić się dalej. 
Do Skandynawii można dostać się, z największego 
w Polsce Terminalu Portowego. Bornholm, Malmö 
czy Kopenhaga są tutaj w zasięgu ręki. Są też rejsy 
mniejszymi statkami do okolicznych miejscowości 
i wodolot do Szczecina w sezonie.
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net figur woskowych i można jechać 
dalej do Dziwnowa, Pobierowa itd.

Ze Świnoujścia można również 
zapuścić się dalej. Do Skandy-
nawii można dostać się, z naj-
większego w Polsce Terminalu 
Portowego. Bornholm, Malmö czy 
Kopenhaga są tutaj w zasięgu ręki. 
Są też rejsy mniejszymi statkami do 
okolicznych miejscowości i wodolot 
do Szczecina w sezonie. Otoczenie 
miasta to wspaniała przyroda, rzad-
kie gatunki zwierząt i roślin, wiele 
z nich objętych ochroną. Znajdzie-
my też tutaj pozostałości przysta-
ni niemieckich łodzi podwodnych 
z II wojny światowej, tzw. ubootów. 
Wędkarze i miłośnicy ptaków na 
pewno znajdą tutaj swój raj.

W centrum cały czas odbywa 
się mnóstwo imprez kulturalnych, 
koncerty, festyny, przedstawienia 
teatralne, jest tu mnóstwo lokali 
i zabawa do rana.

Nie zapominajcie też o budowie 
Terminalu LNG, który również 
może stanowić jeden z punktów 
waszych wakacji. Taka budowa 
musi robić wrażenie na każdym, 

Gazoport w Świnoujściu 

Gazoport w Świnoujściu to najwięk-

sza, strategiczna inwestycja dla 

bezpieczeństwa energetycznego na-

szego kraju, z pierwszym terminalem 

skroplonego gazu ziemnego LNG 

w rejonie Bałtyku. 

Obecnie na wszystkich obiektach 

TLNG trwają intensywne prace. 

W ostatnich tygodniach zakończono 

główne roboty na falochronie i nabrze-

żu portowym. Aktualnie trwają prace 

nad instalacją ramion rozładowczych 

na falochronie służących do odbioru 

skroplonego gazu ziemnego LNG 

z tzw. gazowców. Prace związane 

z betonowaniem kopuł obu zbiorni-

ków LNG zostały zakończone. 

W chwili obecnej na placu budowy 

zaangażowanych jest ponad 1000 

pracowników fizycznych oraz umy-

słowych. Zakończenie inwestycji pla-

nowane jest na 2014 r.

nawet niezwiązanym z branżą 
budowlaną. 

I co, w dalszym ciągu zastanawia-
cie się gdzie pojechać na najbliższe 
wakacje?
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Stadion Narodowy widoczny jest z wielu 
miejsc Warszawy, biało-czerwony „kosz” 
rozpościera się nad samą Wisłą. Nocą pod-
świetlony wraz z mostami na rzece tworzy 
niesamowity klimat. PGE Arena to stadion 

bursztynowy. W słońcu kolory stadionu mienią się jak 
znalezione na brzegu morza bursztyny. Stadion Miejski 
w Poznaniu jest prawdziwą dumą Poznaniaków i kibi-
ców Lecha Poznań. Pamięta rozgrywki piłkarskie jeszcze 
z wczesnych lat 80-tych.

Na czas wakacyjnych podróży polecamy zatrzy-
mać się w miastach, których wizytówką są stadiony. 
Zobaczyć je nie tylko z zewnątrz, ale kupić bilet na mecz 
i poczuć ducha sportowej rywalizacji! Poza tym atrak-
cji w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie nie brakuje. Oto 
zebrane przez redakcję propozycje turystyczne, cieka-
wostki i miejsca warte odwiedzenia.

Poznań wart poznania

Poznań jest historyczną stolicą Wielkopolski, regionu 
gdzie narodziła się Polska. Za sprawą odkrytych niedaw-
no na Ostrowie Tumskim reliktów przedromańskiego 
palatium Mieszka I uznaje się, że miasto pełniło funkcję 
głównego grodu na długo przed ustanowieniem Gniezna 
formalną stolicą Piastów. O samych poznaniakach mówi 

tekst opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo

s

Gdańsk, Poznań, Warszawa. Od 2012 roku w architekturę tych miast wpisują 
się wybudowane przez Grupę PBG stadiony. Są wyjątkowe! Spełniają wysokie 
wymagania stawiane obiektom klasy Elite.

trzy piękne miasta
TrZy PiękNe sTAdiONy,

się, że są zaradni, gospodarni i oszczędni. Przez długie 
lata, szczególnie komunizmu, stolica Wielkopolski była 
rozpoznawalna i znana w całym kraju i za granicą za 
sprawa Międzynarodowych Targów Poznańskich — naj-
większego i najstarszego centrum wystawienniczego 
w Polsce.

Stary Rynek — serce miasta — obowiązkowy punkt 
wycieczki. Niezbyt duży w porównaniu z rynkami Toru-
nia, Wrocławia czy Warszawy. Przykuwa uwagę koloro-
wymi, pięknie odrestaurowanymi kamienicami w stylu 
renesansu, baroku i klasycyzmu. W centrum mieści się 
ratusz – dzieło włoskiego architekta J.B. Quadro. Na 
jego wieży punktualnie o dwunastej każdego dnia 

trykają się poznańskie kozioł-
ki. Szczególnie latem Stary Rynek 
wypełnia się gośćmi odwiedzający-
mi ogródki przy restauracjach, ka-
wiarniach i klubach. Atmosfera jest 
szczególna. Tu mieści się, centrum 
życia towarzyskiego i nocnego Po-
znania.

Stary Browar — połączenie cen-
trum handlowego z galerią sztuki. 
Wybudowane w miejscu niegdyś 
opuszczonego ceglanego budynku, 
którego jedyną atrakcją był klima-
tyczny pub, w którym odbywały się 
koncerty rokowe i bluesowe. Dziś 
Stary Browar niczym nie przypomi-

na dawnego miejsca. Fantastycznie 
rozbudowany, łączący w sobie jed-
nocześnie nowoczesność i dawny 
klimat XIX wiecznej budowli. Stary 
Browar jest miejscem nie tylko 
dla ciała, ale i dla ducha. Poza 
zakupami w sklepach prezentują-
cymi kolekcję najnowszych trendów 
mody, można tu odpocząć przy fili-
żance kawy, spędzić czas w galerii 
sztuki, na koncercie, w kinie czy na 
wystawie.

Jezioro Maltańskie — miejsce 
na odpoczynek, relaks i aktyw-
ności. Jest atrakcyjne zarówno dla 
osób lubiących spokojne i niewy-

magające spacery wśród przyrody 
jak i dla osób preferujących aktyw-
ny styl życia. W kompleksie maltań-
skim poza alejkami dla rowerzystów 
i osób kochających jazdę na rolkach 
można spędzić czas korzystając 
z takich atrakcji jak: całoroczny 
stok narciarski czy tor saneczkowy. 
Ponadto otwarte w ubiegłym roku 
Termy Maltańskie zapraszają dzie-
ci i dorosłych do zabawy w parku 
wodnym oraz kąpiele w gorących 
termach. Od 22 lat Poznań jest go-
spodarzem Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatralnego Malta. Jezioro 
Maltańskie stanowi tło dla odgry-

stadion PGe arena w Gdańsku

stadion narodowy w Warszawie

Stadion Miejski w Poznaniu

Stary Rynek 
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wanych tu spektakli. Wykorzystując 
przestrzeń artyści przygotowują 
scenografię, która pozwala puścić 
wodze fantazji widzom i poczuć 
się częścią całego widowiska te-
atralnego. Podczas jednego lata 
spektakularne wrażenie zrobiła 
na widzach wanna pełna mleka 
przygotowana specjalnie dla Kle-
opatry, jako część scenografii.

Park Sołacki — urzeka oczkiem 
wodnym otoczonym przyrodą, 

po którym można wybrać się na ro-
mantyczną przejażdżkę łodzią. Jest 
ulubionym miejscem młodych par, 
które wybierają je na sesje zdjęciowe. 
Alejki w parku przystosowane są dla 
rowerzystów i miłośników rolek.

Park Mickiewicza — w samym 
sercu miasta przy placu Adama Mic-
kiewicza vis-a-vis Teatru Wielkiego 
można przysiąść wśród zieleni na ła-
weczkach lub poleżeć na trawie wo-
kół fontanny. Na placu poza pomni-

kiem wieszcza znajduje się pomnik 
upamiętniający Ofiary Czerwca 1956 
roku. Jest to miejsce pamiętające 
najnowszą historię Polski. Poza wie-
cami solidarności odbywały się tu 
także msze święte podczas waż-
nych wydarzeń dla kraju. W 1997 
roku Ojciec Święty Jan Paweł II 
spotkał się tu z młodzieżą.

Przyroda Wielkopolski – Za-
mek w Kórniku to doskonale za-
chowany pałac przypominający 
średniowieczne zamczysko. Wokół 
niego znajduje się najstarsze ar-
boretum posiadające najbogatszą 
w kraju kolekcję drzew i krzewów. 
Tutaj okazuje się, że tzw. gruszki na 
wierzbie to nie mit! Można je po-
dziwiać na gruszy wierzbnolistnej, 
specjalnie wyhodowanym gatunku 
o liściach wierzby i owocach gruszy. 
W kwietniu natomiast, gdy zaczyna 
się wiosna ogród pełen jest kwiatów 
rozkwitających magnolii — trzeba 
to zobaczyć!

Warszawa da się lubić

Miasto tak różne jak różni są jego 
mieszkańcy. Wjeżdżających do War-
szawy z dala witają wysokie wieżow-
ce, których z roku na rok przybywa 
oraz niezmiennie od ponad pół wie-
ku charakterystyczna wieża Pałacu 
Kultury i Nauki (z tarczą najwięk-
szego zegara w Polsce o średnicy 6 
metrów). Centrum miasta jest dwo-
jakie. Z jednej strony bardzo bizne-
sowe; uwagę przykuwają szklane 
bryły architektoniczne, będące 
siedzibą najważniejszych centrów 
biznesowych Polski. Z drugiej stro-
ny historyczne, odkrywające niesa-
mowite dzieje tego miasta.

Wisła — najdłuższa rzeka Polski, 
przyciąga w swoje pobliże wszyst-
kich chcących odetchnąć i zrelak-
sować się. Wzdłuż Wisły gdzie-
niegdzie znajdują się piaszczyste 
plaże idealne dla amatorów słońca. 
Ponadto jest doskonałym miejscem 
na spacery i wycieczki rowerowe. 
W okresie od wiosny do jesieni 
w przystaniach czekają wyciecz-
kowe statki, zapraszające na rejsy 
po rzece.

Starówka — miejsce, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. Jest zwy-
kle pełne turystów zatrzymujących 
się w pobliskich kawiarniach. Idąc 
od strony Krakowskiego Przedmie-
ścia dociera się do Placu Zamkowe-

go, nad którym dominuje 
kolumna Zyg-

munta 

III Wazy. Na Rynku Starego Miasta 
uwagę przykuwa pomnik warszaw-
skiej Syrenki.

Trakt Królewski- to ciąg ulic od 
Starego Miasta w kierunku południo-
wym Warto zrobić sobie 
nimi spacer, jeśli 
chcemy 

zobaczyć historycznie ważne miejsca 
takie jak Pałac Prezydencki, Belweder, 
dawny budynek PZPR – aktualnie 
siedziba GPW czy słynny dom bez 
kantów. Anegdota głosi, że marsza-
łek Piłsudski zlecając budowę domu 
miał powiedzieć: „tylko bez kantów 
mi tu!, nawiązując wówczas do ów-
czesnej sytuacji w budownictwie. 
Rozkaz marszałka został potraktowa-
ny dosłownie! Kolejnym oryginalnym 
miejscem łączącym ulicę Nowy Świat 
z Alejami Ujazdowskimi jest Rondo de 
Gaulle’az niezmiennie od kilku już lat, 
wzbudzającą wesołe uczucia, palmą. 
Nie straszne są jej warszawskie zimy, 
wiatry i śnieżyce!

Centrum Nauki Kopernik – jest 
jedną z największych i najnowocze-
śniejszych placówek w Europie, uka-

Aula Uniwersytecka przy Placu Adama Mickiewicza

Teatr Wielki

Centrum Warszawy z Pałacem Kultury w tle

Stare Miasto

Pomnik Powstania Warszawskiego
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zujących związek nauki z życiem co-
dziennym. Jest to zarazem pierwsza 
i jedyna placówka tego typu w Polsce. 
Przyciąga turystów interaktywny-
mi wystawami przeznaczonymi 
dla widzów w każdym wieku. Moż-
na w nim dowiedzieć się skąd się bie-
rze woda w kranie czy prąd w gniazd-
ku lub nawet jak powstaje tornado!

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego – interaktywne, uczące hi-
storii, przedstawiające najbardziej 
krwawe wydarzenie Warszawy pod-
czas II wojny światowej. Dostarcza 
niezwykle dużo informacji o stoli-
cy i samym powstaniu. Nie można 
go ominąć. Fotografie, eksponaty 
i pamiątki są bogato uzupełnione 
prezentacjami multimedialnymi. 
Można nie tylko zobaczyć z, czym 
zmagali się powstańcy, ale i po czę-
ści poczuć wchodząc do specjalnie 
przygotowanych kanałów.

Najwęższy dom na świecie — 
został „wciśnięty” w szczelinę mię-
dzy przedwojenną kamienicę na 
ulicy Żelaznej i peerelowski blok na 
Chłodnej na Warszawskiej Woli. Hi-
storycznie to miejsce, gdzie w czasie 
wojny znajdowała się kładka prowa-
dząca od małego do dużego Getta. 
Obecnie do 2016 roku mieszkańcem 
domu jest pan Edgart Keret izraelski 
poeta polskiego pochodzenia, któ-
rego rodzice przeżyli okrucieństwo 
wojny i getta. Dom jest otwarty dla 
artystów z całego świata, którzy 
mogą go odwiedzać a nawet w nim 
pracować. Porusza się w nim między 
poziomami, jedynym meblem w sa-
lonie jest wygodna pufa, do sypialni 
trzeba wspiąć się po drabinie. War-
to zobaczyć tę architektoniczną 
ciekawostkę, choćby z zewnątrz. 
W najwęższym miejscu Dom Ke-
reta ma 72 cm szerokości a w naj-
szerszym 122.

Ulica Kubusia Puchatka – naj-
sympatyczniejsza nazwa ulicy. Miś 

o bardzo małym rozumku, ale nie-
zwykle sympatyczny i poczciwy 
zwierzaczek. Postać politycznie 
neutralna, więc jest szansa, że na-
zwa ulicy pozostanie niezmieniona 
na długie lata.

Warszawskie metro — chcąc 
poczuć pęd i tempo życia stolicy 
wystarczy wejść do jedynej w War-
szawie i zarazem w Polsce linii me-
tra. 21stacji łączy ze sobą dzielnice 
północne z południowymi. Odnosi 
się wrażenie, że również poza go-
dzinami szczytu oraz w okresie wa-
kacji życie podziemnej Warszawy 
nie zwalnia.

Gdańsk – morze, nasze morze

Niezwykle urokliwe miasto położo-
ne nad Bałtykiem u ujścia Motławy 
do Wisły. Turystów przyciąga cieka-
wą historią i niezwykłym klimatem. 
Latem atrakcją są liczne wodowania 
statków oraz sierpniowy targ świę-
tego Dominika.

Przedwojenna numeracja do-
mów — stare miasto zachowało nu-
merację domów z 1860 roku. Daw-
niej ludzie wiedzieli, kto w danym 
domu mieszka, a gdy mieszkańców 
przybywało wystarczały określenia 
topograficzne — przy rzece, koło 
młynów. Numeracja domów została 

wprowadzona dla sprawnego zbiera-
nia podatków. Nazwano ją okrężną 
oznacza to, że numery narastają 
po jednej stronie ulicy, następnie 
przechodzą na drugą stronę i wraca-
ją, cały czas wzrastając. W ten spo-
sób najwyższy numer domu nie jest 
na końcu ulicy, ale po przeciwnej 
stronie. Na przykład: naprzeciwko 
adresu Polanki 1 znajduje się adres 
Polanki 136.

Długi Targ zamiast Starego 
Rynku – położony na Głównym 
Mieście jest przedłużeniem ulicy 
Długiej, z którą tworzy tzw. Drogę 
Królewską. Nie można przejść obo-
jętnie obok Ratusza Głównomiej-
skiego, Fontanny Neptuna, Dworu 
Artusa i Zielonej Bramy.

Muzeum Poczty Polskiej — po-
wstało dla upamiętnienia wydarzeń 
obrony poczty polskiej. Podczas 
pierwszych starć zbrojnych II wojny 
światowej zorganizowana grupa pol-
skich pocztowców broniła gmachu 
od rana do wieczora.

Termometr Fahrenheita — wy-
nalazca tego urządzenia to jeden 
z najbardziej zasłużonych Gdań-
szczan. Umieszczony na Długim 
Targu w kolumnie meteorologicznej 
termometr stanowi niecodzienną 
atrakcję.

Bursztyny — to właśnie tu w za-
bytkowych uliczkach można przy-
glądać się przepięknym wyrobom 
z bursztynu. Szczególnie podczas 
pięknej pogody, która przychodzi 
zaraz po sztormie można samemu 
wyłowić na plaży przepiękne oka-
zy tego surowca. Obecnie Gdańsk 
pretenduje do miana światowej 
stolicy bursztynu.

Gdańskie Zoo — jedno z naj-
większych ogrodów zoologicznych 
w Polsce. Zajmuje obszar 136 hek-
tarów i leży na skraju Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. Zachwyca 
wieloma gatunkami zwierząt pocho-
dzącymi ze wszystkich kontynentów. 
Również tymi, których nie spotkamy 
już na wolności, jak antylopy bongo 
czy hipopotamy karłowate. W sumie 
w zoo można zobaczyć 190 różnych 
gatunków zwierząt.

Raj dla rowerzystów — w Gdań-
sku jest najwięcej w całym kraju 
ścieżek rowerowych. Dodatkowo 

wiodą wśród pięknej przyrody; re-
zerwatów, lasów Parku Krajobrazo-
wego oraz oczywiście wzdłuż plaż 
nad morzem!

Motława — szczególnie piękny 
jest spacer wzdłuż rzeki na Dłu-
gim Pobrzeżu. Atrakcją turystyczną 
są nie tylko wyjątkowe kamienice 

i charakterystyczny Żuraw. Jest 
to także miejsce spotkań i imprez 
rekreacyjno-sportowych. Chcąc 
poczuć się jak część załogi Jacka 
Sparrow’a, można wybrać się w rejs 
po rzece aż do Bałtyku zabytkową 
Czarną Perłą.

Rzeka Mołtawa, Długie Pobrzeże i widok na Żurawia

Zabytkowa Czarna PerłaFontanna Neptuna na Długim Targu 
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Jako stały uczestnik 
imprezy oraz jako jed-
na z największych firm 
europejskich, firma 
z Raciborza została 

też zaproszona do grona eksper-
tów tworzących Komitet Doradczy 
konferencji, który każdego roku 
podczas spotkań roboczych decy-
duje o kształcie, tematyce i wy-
borze referatów prezentowanych 
na kolejnych edycjach konferencji. 
Dzięki temu RAFAKO ma bezpo-
średni wpływ na program konferen-
cji, a ponadto przedstawiciel firmy 
na każdej konferencji ma zaszczyt 
i obowiązek przewodniczyć obradom 
jednej lub kilku sesji konferencji.

W tym roku Power Gen Europe 
po raz pierwszy zawitał do Wie-
dnia, potwierdzając tym samym 

20 lat raFako na Power-Gen europe

Targi w Wiedniu

Od 20 lat w Europie odbywa się największa w Europie impreza 
wystawienniczo-konferencyjna branży energetycznej Power Gen 
Europe, która odbywa się raz w roku w różnych 
miastach tego kontynentu. RAFAKO uczest-
niczy w niej od samego początku, czyli 
od wystawy w Paryżu w 1993 roku.

fakt, że region 
Europy Centralnej 
jest obecnie bardzo 
interesującym rynkiem, 
jeśli chodzi o  inwesty-
cje energetyczne. Poza samą 
lokalizacją, bliską krajom Europy 
Wschodniej, zainteresowanie tym 
regionem podkreślone zostało wy-
borem Rosji, jako kraju partnerskie-
go Power Gen Europe 2013, a także 
większym niż zazwyczaj zaangażo-
waniem wystawców z Turcji, Polski, 
Czech i innych krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej.

Już pierwszy dzień Power Gen 
Europe rozpoczął się mocnym 
akcentem ze strony RAFAKO. 
W  tym dniu, bowiem odbyło się 
seminarium poświęcone katali-
tycznej technologii odazotowania 

spalin połączo-
ne ze zwiedzaniem instalacji SCR 
w Elektrowni Mellach. Semina-
rium to zorganizowane zostało 
przez RAFAKO SA wspólnie z fir-
mą CERAM, dostawcą katalizato-
rów. W  seminarium wzięli udział 
przedstawiciele elektrowni z Polski, 
Czech i Węgier. Uczestnicy nie kryli 
zadowolenia z poziomu organizacji 
seminarium oraz z samego zwie-
dzania instalacji. Jedna z nich jest, 
bowiem najstarszą w Europie insta-
lacją SCR zainstalowaną na kotle 
węglowym, a druga jedną z naj-

nowocześniejszych zainstalowaną 
na bloku parowo-gazowym. W obu 
zastosowano takie same katalizato-
ry, jakie oferuje w swoich rozwiąza-
niach raciborska firma.

W międzyczasie bardzo dużo 
działo się na stoisku RAFAKO, któ-
re było tłumnie odwiedzane przez 
naszych klientów, dostawców, 
partnerów a także przedstawicieli 
mediów i instytucji związanych 
z  branżą energetyczną. Szczegól-
nie tłoczno było we wtorek i środę, 
co jest już tradycją tych targów.

RAFAKO wystąpiło również na 
konferencji, podczas której Krzysztof 
Cieszyński z biura projektowego wy-
głosił referat na temat najnowocze-
śniejszych stali stosowanych w ko-
tłach na parametry nadkrytyczne.

J
tekst:
piotr Karaś rafako sa, dyrektor bIura marketIngu

W zgodnej ocenie większości 
uczestników wystawa była bardzo 
udana zarówno pod względem ilości 
stoisk, frekwencji zwiedzających, jak 
i ich poziomu. W rozmowach na na-
szym stoisku brali bowiem udział nie 
tylko pracownicy działów handlowych 
i projektowych, ale również przedsta-
wiciele dyrekcji i zarządów firm. Raz 

jeszcze okazało się, że taka formu-
ła imprezy się sprawdza, a corocz-
ne zgromadzenie się całej branży 
w jednym miejscu jest po prostu 
nieodzowne w celu swobodnej wy-
miany informacji i opinii oraz wyro-
bienia sobie poglądu na stan inwesty-
cji w energetyce i jej kondycji w tym 
jakże trudnym dla branży okresie.

W tym roku Power Gen Europe po raz 
pierwszy zawitał do Wiednia, potwierdzając 
tym samym fakt, że region Europy Central-
nej jest obecnie bardzo interesującym ryn-
kiem, jeśli chodzi o inwestycje energetyczne.
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„Wien, Wien, nur du allein. Sollst 
stets die Stadt meiner Träume sein!” 
Ten słynny refren pieśni Rudolfa 
Sieczyńskiego, brzmi w uszach 
milinów turystów odwiedzających 
corocznie stolicę Austrii.

tekst:
KrzysztoF Krotla rafako sa, pełnomocnik zarządu ds. instalacji denox

nur du allein

Zabytki i atrakcje miasta, takie jak pałac 
w Schönbrunn, statuetka Jahanna Straussa, 
Hofburg, Prater czy też wzgórze Kahlenberg 
z polskim kościółkiem upamiętniającym 
Odsiecz Wiedeńską pozostają we wspo-

mnieniach i na pracowicie zapełnionych kartach pa-
mięci aparatów fotograficznych. Miasto potrafi też dbać 
o swój wizerunek metropolii turystycznej, organizując 
festiwale, kongresy czy też koncerty. Odwiedzając Chiny 
łatwo znaleść kogoś, kto nigdy nie słyszał o Austrii, ale 
każdy zna Wiedeński Koncert Noworoczny.

Tymczasem mimo swej turystycznej atrakcyjności 
Wiedeń nie jest miastem ukierunkowanym tylko na 
odwiedzających. Nie wszyscy wiedzą, że w wiodącym 
rankingu organizacji Mercer, porównującym jakość życia 
w metropoliach świata, miasto nad Dunajem po raz czwar-
ty z rzędu zajęło pierwsze miejsce (w roku 2012 przed 

Zürichem, Auckland, Monachium i Vancouver). W rankin-
gu porównywane zostają kryteria polityczne, społeczne, 
gospodarcze, ekologiczne oraz poziom bezpieczeństwa, 
edukacji, służby zdrowia oraz komunikacji. Wiedząc o tym, 
warto przy następnej wizycie spojrzeć na Wiedeń nie tylko 
przez pryzmat turystycznego przewodnika.

Jednym z miejsc, gdzie łatwo poczuć się wolnym 
od trosk i stresów, zarówno mieszkańca jak i tu-
rysty, jest obszar rekreacyjny Donauinsel — wyspy 
na Dunaju. Między starym centrum miasta oraz nowo-

czesną dzielnicą wieżowców wokół 
UNO-City (Wiedeń jest obok No-
wego Jorku, Genewy i Nairobi stałą 
siedzibą ONZ) powstała w latach 
siedemdziesiątych sztuczna wy-
spa między zasadniczym i nowym, 

„zapasowym”, korytem Dunaju. Na 
ponad 20 km długiej wyspie każdy 
możne znaleść coś dla siebie — tra-
sy rowerowe i rolkowe, centra spor-

tów wodnych i plażowych oraz 
pulsującą letnim życiem centralną 
część — Copa Cagrana — nazwaną 
tak od dzielnicy Kagran, w której 
się znajduje. W połowie czerwca na 
wyspie odbywa się trzydniowy festi-
wal muzyczny przyciągający corocz-
nie ponad 3 miliony gości i będący 
największym festiwalem open air 
w Europie.

Wien,  
Wien,

Tych, którzy wolą kameralną 
i cichszą muzykę łatwiej spotka-
my w jednej z dziesiątek winiarni 
leżących na wzgórzach Lasku Wie-
deńskiego — w Grinzing, Neustifft 
albo Kahlenbergerdorf. Przy lampce 
wiedeńskiego, młodego wina i mu-
zykach grających naturalnie ...

Wien, Wien, nur du allein...

z
Mimo swej turystycznej atrakcyjności Wiedeń nie jest 
miastem ukierunkowanym tylko na odwiedzających. Nie 
wszyscy wiedzą, że w wiodącym rankingu organizacji Mercer, 
porównującym jakość życia w metropoliach świata, miasto 
nad Dunajem po raz czwarty z rzędu zajęło pierwsze miejsce
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Ws p ó ł cze ś n i e 
miasto leży bli-
sko granicy z Cze-
chami na styku 
w o j e w ó d z t w a 

śląskiego i opolskiego. Jest pierw-
szym miastem w Polsce, przez które 
przepływa Odra wypływająca z Gór 
Odrzańskich na terenie naszego 
południowego sąsiada. Źródła Odry 
znajdują się na terenie poligonu 
wojskowego Libavá. Cały teren wy-
łączony jest z ruchu turystycznego 
z wyjątkiem jednego szlaku tury-
stycznego do czeskich źródeł Odry. 
Poligon powstał po II wojnie świato-
wej wraz z wysiedleniem z tego rejo-
nu ludności niemieckiej. Do początku 
lat 90 ubiegłego wieku był miejscem 
stacjonowania wojsk rosyjskich.

racibórz

Racibórz, osada grodowa gdzie teraz stoi Zamek Piastowski w Raciborzu 
była wzmiankowana już w 1108 r. Natomiast osada na prawie flamandzkim 
założona po drugiej stronie Odry naprzeciw zamku powstała w 1217 r. Pierw-
szymi osadnikami byli sprowadzeni przez Mieszka Laskonogiego (XIII w.) 
Flamandowie i Walonowie, przodkowie mieszkańców Belgii i Holandii.

Armia Czerwona wpisała się so-
lidnie do historii Raciborza w koń-
cowych miesiącach II wojny świato-
wej. Koniec pożogi wojennej też był 
bardzo nerwowy. Nie o wszystkich 
faktach mówiło się głośno nawet 
do tej pory. Jak donosi Newsweek 
Historia w czerwcu 1945 r. o mało 
nie doszło do konfliktu zbrojnego 
między Czechosłowacją i Polską 
o Kłodzko, Głubczyce i Racibórz. 
Ktoś źle sporządził mapy… Woj-
ska czeskie podeszły pod Racibórz 
10 czerwca. Polskie władze zdecy-
dowały się na działanie, Bolesław 
Bierut skierował wojska na granicę, 
a Michał Rola-Żymierski wręczył po-
selstwu czeskiemu notę z żądaniem 
wycofania wojsk (Szersze informacje 
o najnowszej historii miasta można 

znaleźć w książkach autorstwa Pawła 
Newerli, Norberta Miki czy Grzegorza 
Wawocznego). Dopiero 13 czerwca 
1958 roku podpisano porozumienie, 
w którym oba państwa uregulowa-
ły przebieg granic. Dziś w ramach 
UE kontakty Polaków i Czechów 
są bardzo dobre. Na przestrzeni 
wieków miasto przechodziło z rąk 
do rąk. Zatargi zdarzały się też wcze-
śniej. Nie zawsze były one zbrojne. 
Niekiedy posługiwano się fałszer-
stwami jak np. w 1253 r. gdy papież 
Innocenty IV z krzyżacką namową 
podpisał bullę, w której przyznał nie-
słusznie zakonowi Cieszyn, Racibórz 
i Koźle. Na szczęście nie wykonano 
tego zapisu. Dziś możemy odwie-
dzić zakonników tego zgromadzenia 
w oddalonym o 70 km Bruntálu (CZ).

Każda państwowość pozostawiła 
tu trwały ślad. Nie tylko zdarzenia 
historyczne nakreśliły charakter 
metropolii. Geograficzne położenie 
miasta w Dolinie Odry u wrót Bra-
my Morawskiej gwarantuje, napływ 
ciepłych prądów powietrznych z po-
łudnia Europy. Okoliczne lasy, ma-
lownicze pola i rzeki są miejscem 
wytchnienia dla mieszkańców, ale 
też źródłem utrzymania. Wyjątkowa 
kultura pogranicza, co roku przycią-
ga turystów np. na Wielkanocne pro-
cesje konne w Pietrowicach Wielkich, 
Sudole, Bieńkowicach. Współcze-
snym symbolem i mocnym filarem 
miasta jest znana na całym świe-
cie spółka giełdowa RAFAKO SA.

W połowie czerwca odbyła się 
premiera filmu raciborskiego fil-

mowca i badacza historii Adriana 
Szczypińskiego pt. „Z biegiem Psin-
ki”. Sztuczny kanał Psinka o długo-
ści 10 km powstał w I połowie XIII 
wieku za sprawą ww. Flamandów. 
Kanał doprowadzał wodę z rzeki 
Psiny do Raciborza. Był to bardzo 
odważny jak na tamte czasy projekt 
hydrologiczny. Brak takiego akwe-

duktu w innych miastach górnoślą-
skich blokował rozwój. Okiełzanie 
wody w XIII w., dającej m.in. ener-
gię rzemieślnikom można uznać 
za zwiastun wielkich i zaawanso-
wanych technologicznie urządzeń 
wodnych i parowych dla energetyki 
światowej, które będą wytwarzane 
przez raciborzan w RAFAKO SA już 

tekst i zdjęcia:
artur wierzbicKi  rafako sa, inspektor jakości

W Geograficzne położenie miasta w Dolinie Odry 
u wrót Bramy Morawskiej gwarantuje, napływ 
ciepłych prądów powietrznych z południa Europy. 
Okoliczne lasy, malownicze pola i rzeki są miejscem 
wytchnienia dla mieszkańców, ale też źródłem 
utrzymania. 

na lato
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pod koniec XX w. Film niebawem 
będzie dostępny na YouTube. Poka-
zuje on jak rozwijało się miasto na 
przestrzeni ostatnich 700 lat i jak 
zapobiegliwi byli i są jego miesz-
kańcy.

Rozkwit Raciborza nastąpił 
za sprawą Felixa Lichnowskiego, 
który spowodował wybudowa-
nie kolei żelaznej przez miasto 
w 1846 r. Dzięki temu, że znaleź-
liśmy się na linii łączącej Berlin 
i Wiedeń jak grzyby po deszczu 
zaczęły powstawać w Raciborzu 
manufaktury i fabryki. Obecnie 
w raciborskim muzeum mamy wy-
stawę pt. „Przemysł w Raciborzu 
w XIX w. I na początku XX w.” świad-
czącą o wysokim rozwoju przemysłu 
metalowego, przetwórstwa spożyw-
czego, branży tytoniowej i obróbki 
grafitu.

Muzeum mieści się w dawnym 
klasztorze dominikanek. Z tym 
klasztorem związany jest kult Eu-
femii Piastówny (Ofki) na Śląsku 

Opolskim. Eufemia, dominikanka 
była uznawana i opisywana, jako 
osoba błogosławiona, obdarzona 
szczególnymi łaskami. Do roku 
1945 sarkofag ze szczątkami zakon-
nicy znajdował się w kaplicy polskiej 
w kościele Wniebowzięcia NMP. Pod 
koniec wojny spaleniu uległo całe 
wyposażenie świątyni wraz z sar-
kofagiem czcigodnej Ofki. Ocalało 
jedynie ścienne malowidło przed-
stawiające adorację Eufemii. Główną 
świątynie miasta odbudowano i sta-
nowi ona dziś jeden z okazalszych 
zabytków grodu.

W samym muzeum mamy wysta-
wę związaną z zakonem i odkryciami 
archeologicznymi w  prezbiterium. 
Wśród wielu wystaw uwagę zwraca 
ekspozycja pt. „Cyna śląska” i „Daw-
ne techniki dentystyczne”. Są One 
imponujące.

Raciborskie muzeum jest 
unikatowe jeszcze pod jednym 
względem. Tylko kilka muze-
ów w Polsce posiada kompletną 
mumię wraz z bandażami, kar-
tonażem i dwoma sarkofaga-
mi. Mumia młodej Egipcjanki 
Dżed-Amonet-ius-anch została 

sporządzona niecała 2800 lat 
temu. Zabalsamowane ciało trafi-
ło do Raciborza za sprawą rodziny 
Rothschild, która posiadała majątek 
pod Raciborzem. Szereg dziwnych 
zdarzeń i zagadkowa historia zwią-
zana z prezentem ekstrawaganckie-
go barona Anzelma von Rothschilda 
dla narzeczonej jest przedstawiona 
w sposób lekki i przejrzysty w po-
wieści historycznej pt. „Córka bal-
wierz” pióra Maxa Brixa. Książka do-
stępna jest w dobrych księgarniach.

Obok muzeum znajduje się nie-
pozorny budynek Raciborskiego 
Centrum Kultury przy ul. Chopi-
na. Budynek ten wewnątrz skrywa 
salę teatralną w stylu wiedeńskim 
z wielkim balkonem. Dziś odby-
wają się tutaj koncerty, spektakle 
teatralne i funkcjonuje Kino „Prze-
mko”. Kiedyś koncertował tu nawet 
Ferenc Liszt. Sam RCK oferuje wiele 
zajęć dla najmłodszych i tych bar-
dziej dojrzalszych wiekowo. Pełna 
oferta RCK i kina jest dostępna na 
stronie www.rck.com.pl. Natomiast 
informacje o miejskich imprezach 
plenerowych i miejscach rekre-
acji znajdziemy na stronie grodu – 
www.raciborz.pl.

Kolejnym ośrodkiem kultury jest 
Zamek Piastowski w Raciborzu, 
który odzyskuje swój blask dzięki 
staraniom Rady Powiatu Racibor-
skiego. Oprócz ciekawej i ambitnej 
oferty imprez, zamek udostępnia 
wystawy czasowe. Ważnym ele-
mentem zabudowy książęcej siedzi-
by jest gotycka kaplica zamkowa pw. 
św. Tomasza Kantuaryjskiego. Mamy 
tu do czynienia z perłą gotyku ślą-
skiego i ciekawostką pod względem 
doboru patrona.

W XIII w. ufundował ją biskup 
wrocławski Tomasz II, jako wyraz 
wdzięczności za okazaną gościn-
ność. Biskup schronił się w Raci-
borzu przed księciem wrocławskim 

Henrykiem IV Probusem. Wówczas 
to kaplica otrzymała wezwanie św. 
Tomasza Becketa, męczennika za-
mordowanego w katedrze Canter-
bury na zlecenie króla angielskiego.

Z samym zamkiem związana jest 
legenda o podziemnym przejściu 
po Odrą prowadzącym z zamku 
do opisanego wcześniej dawnego 
klasztoru dominikanek. Przekaz 
o tym tunelu potwierdza odnalezio-
na w 1988 r. tzw. MAPA Schneidera. 
Niektóre podania mówią też o kolej-
nym tunelu do kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP na rynku. Któż zgłębi 
te tajemnice?

Jeszcze dwie świątynie zasłu-
gują na wspomnienie. Kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa zbudo-
wany w 1935 r. Jest to jedyny kościół 
w okolicy zbudowany w formie 
elipsoidalnej rotundy z dużą kopu-
łą. W tym też kościele raz do roku 
odbywa się Msza Święta w intencji 
pracowników RAFAKO SA i całego 
zakładu. W sąsiedniej parafii znaj-
duje się sanktuarium maryjne pw. 
Matki Bożej Raciborskiej. Według 
legendy kopię obrazu z Jasnej Góry 
przywiózł do Raciborza mieszczanin 
Szczepan w 1428r., jako podziękowa-
nie za ocalenie przed straszną śmier-
cią z rąk husytów. Miejsce to jest 
obecnie celem wielu regionalnych 
pielgrzymek. Mało osób wie, iż na 
odwrocie pierwowzoru z Częstocho-

Nie samą historią stoi Racibórz. Miłośnicy przy-
rody będą zachwyceni dzikim krajobrazem rezer-
watu leśno-stawowego Łężczok, leśnymi ścieżkami 
Arboretum Bramy Morawskiej z „Zaczarowanym 
Ogrodem”, najdłuższą w Europie aleją leszczyny 
tureckiej przebiegającą przez samo centrum miasta 
oraz malowniczo meandrującą Odrą.

Rozkwit Raciborza nastąpił za sprawą Felixa 
Lichnowskiego, który spowodował wybudowanie 
kolei żelaznej przez miasto w 1846 r. Dzięki 
temu, że znaleźliśmy się na linii łączącej Berlin 
i Wiedeń jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać 
w Raciborzu manufaktury i fabryki.

http://www.rck.com.pl
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wy znajduje się malowidło na lnia-
nym płótnie przedstawiające nasz 
Racibórz. Ale to już jest opowieść na 
zupełnie inną okazję.

Raciborzanie od wieków powie-
rzali się opiece Maryi. Przejawem 
tego jest usadowiona na rynku 
Kolumna Matki Boskiej, jako wo-
tum dziękczynne za opuszczenie 
zarazy, która dotknęła miasto 
w 1715 r. Na zawiłościach związa-
nych z historią miasta można spę-
dzić wiele godzin w bibliotece. Rów-
nie pożyteczny jest zwykły spacer 
po pięknych uliczkach Raciborza.

Nie samą historią stoi Racibórz. 
Miłośnicy przyrody będą zachwy-
ceni dzikim krajobrazem rezer-
watu leśno-stawowego Łężczok, 
leśnymi ścieżkami Arboretum 
Bramy Morawskiej z „Zaczaro-
wanym Ogrodem”, najdłuższą 
w Europie aleją leszczyny turec-
kiej przebiegającą przez samo 

centrum miasta oraz malowniczo 
meandrującą Odrą.

Prezydent miasta Mirosław Lenk 
na stronie miasta zachęca szcze-
gólnie turystów do odwiedzenia 
Raciborza w czerwcu. Rokrocznie 
w tym miesiącu odbywa się Jarmark 
Świętego Marcelego, na którym 
nabyć można regionalne wyroby 
spożywcze i rzemieślnicze. Odby-
wa się też „Pływadło” – spływ Odrą 
najdziwniejszymi tratwami własnej 
konstrukcji. Oba przedsięwzięcia 
są realizowane w ramach obchodów 
Dni Miasta Raciborza.

W samym mieście i okolicach 
są wytyczone ścieżki rowerowe. 

Na portalu GoRaciborz.pl jest wiele 
interesujących wskazówek dla tury-
stów. Raciborska piosenkarka Ma-
rzena Korzonek wdzięcznie i rzeczo-
wo opisuje jedną z powabniejszych 
tras rowerowych miasta. Ścieżka 
ta biegnie od rynku wzdłuż urokli-
wego parku koło średniowieczne-
go zamku piastowskiego i koszar 
huzarskich, a wiedzie po grzbiecie 
wału, ponad malowniczymi łąka-
mi, z widokiem na wstęgę Odry. 
Ścieżką tą możemy dojechać do 
tzw. tamy koło RAFAKO. Wracając 
z tego miejsca do centrum miasta 
jedzie się koło Areny RAFAKO. Jest 
to miejskie centrum sportowe. Tutaj 

rozgrywają się największe imprezy sportowe, a w razie 
niepogody mieszkańcy korzystają z sal gimnastycznych, 
sal fitness, siłowni i sauny. Po drugiej stronie miasta 
powstaje aquapark. Racibórz posiada też bogatą ofertę 
dla miłośników pływania.

W okolicy miasta znajduje się wiele miejsc rekreacyj-
nych. Na południu po naszej stronie granicy kusi ba-
sen w Tworkowie, natomiast po stronie czeskiej ką-
pieliska w Piszczu i Bolaticach. Kravarz natomiast 
oferuje całoroczne lodowisko, basen kryty i pole 
golfowe.

Na północ od Raciborza rozpościerają się lasy gdzie 
w okolicach Szymocic mamy dwa ośrodki wypoczynko-
we z basenami: Aqua-Brax Szymocice i Leśna Polana. 
Ten ostatni oferuje usługi SPA, a pierwszy ma w swojej 
ofercie jazdę konną.

Niedaleko Szymocic, jednak na terenie Powia-
tu Raciborskiego jest malowniczo położony daw-
ny klasztor cysterski. Leżący na Europejskim Szlaku 
Cysterskim – Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy 
w Rudach, nie tak dawno będący również siedzibą książę-
cą, jest jednym z najcenniejszych architektonicznych za-
bytków Górnego Śląska. W skład pocysterskiego Zespołu 
Klasztorno-Pałacowego wchodzi, jeden z najcenniejszych 
zabytków architektury diecezji gliwickiej – pochodzący 
z 1303 r., gotycko-barokowy kościół Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny (Bazylika Mniejsza). Co ciekawe, 
w ołtarzu bocznym wystawione są relikwie św. Walentego, 
patrona epileptyków i zakochanych. Po terenie komple-
ksu oprowadzają wycieczki kustosze tych obiektów. Jed-
nak osoby zainteresowane mogą być oprowadzone przez 
pasjonata historii Rud i historyka z wykształcenia Henry-
ka Siedlaczka Posła na Sejm RP. W którym zakątku kraju 
spotkamy tak wysokiej rangi przewodnika?

Klasztor Cystersów został ufundowany przez Włady-
sława Opolskiego i Eufemię Odonicównę księżnę wiel-
kopolską. Opactwo w Rudach było ośrodkiem edukacyj-
nym i oświatowym. Jednak przede wszystkim szeroko 
zakrojona działalność gospodarcza cystersów wpływała 
na przeobrażanie krajobrazu oraz zasilała klasztorny 
skarbiec, a poprzez daniny skarbiec książąt.

Kompleks klasztorny okalają lasy należące do Nadle-
śnictwo Rudy Raciborskie. Lasy te…

Opowieść o rudzkich lasach doświadczonych naj-
większym w Europie pożarem po II wojnie światowej, 
to już okazja na kolejną garść pobieżnych informacji.

Jak widać Racibórz, miejsce zamieszkania pracowni-
ków RAFAKO SA, ma wiele do zaoferowania dla swoich 
mieszkańców i turystów.

Jak widać Racibórz, miejsce zamieszkania 
pracowników RAFAKO SA, ma wiele do 
zaoferowania dla swoich mieszkańców i turystów.

Raciborski rynek – widok z ulicy Rzeźniczej, Wikimedia Commons

Raciborski rynek – ulica odrzańska, po lewej kamienica rodziny von Gaschin, Wikimedia Commons

Raciborski rynek z kamienicą rodziny Cecola, Wikimedia Commons

Raciborski rynek, po lewej wieża kościoła WNMP, Wikimedia Commons
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Wakacje na
moTocyklu
Pracownicy PBG SA, Ola i Wojtek Byczkowscy, nie tylko marzą o podróżach, 
ale co roku zwiedzają mniejszy bądź większy kawałek świata, przemierzając 
go na motorze. Co jest takiego w pasji, którą mają?

tekst i zdjęcia:
redaKcJa, ola byczKowsKa  pbg sa, zastępca głównego księgowego ds. płac
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Czy nie lepiej wyje-
chać na zorganizowa-
ne wczasy z biurem 
podróży, mieć głowę 
wolną od planowania 

i komfort podróży nawet, gdy za 
oknem pada deszcz lub wieje silny 
wiatr? Dla Oli wakacje z mężem na 
motorze są jedyne w swoim rodzaju. 
Nie da się ich z niczym porównać. 
Trudno jej opisać słowami emocje 
i przeżycia, kiedy jedzie czując wiatr 
we włosach a wokół siebie niesa-
mowitą przestrzeń, wdycha zapach 
morskiej bryzy a spoglądając w dół 
widzi tylko przepaś tak jak to było 
podczas podróży między Fiorda-
mi w Norwegii. Pasja jest jedyna 
w swoim rodzaju. Zamiast komfor-
tu podróży samolotem czy samo-
chodem, w którym pasażer może 
zmrużyć oko, napić się gdy tylko 
zapragnie herbaty, czy regulować 
fotel w celu zmiany pozycji, jest 
przygoda, adrenalina, dobrze za-
planowana podróż, koncentracja 
i gotowość pokonywania dystan-

Pasja podróżowania motorem? Nie da się słowami 
wszystkiego opowiedzieć po prostu trzeba samemu 
doświadczyć i poczuć „to coś” by zrozumieć czym 
ona jest.

plaży, ale też jedną z form spędza-
nia wolnego czasu, która jest inna 
od wszystkich! Pasja podróżowa-
nia motorem? Nie da się słowami 
wszystkiego opowiedzieć po prostu 
trzeba samemu doświadczyć i po-
czuć „to coś” by zrozumieć czym 
ona jest.

Najdalszym na północ wysunię-
tym miejscem jakie odwiedzili Ola 
i Wojtek jest Rowinii na kole podbie-
gunowym, gdzie odwiedzili siedzibę 
św. Mikołaja. Przypomnijmy sobie 
ich relację z tej podróż, o której pi-
saliśmy już na łamach Ogniwa.

Ola i Wojtek Byczkowscy PBG SA

Prawie każdego roku część na-
szych wakacji spędzamy zwie-
dzając Świat na motorze. W lipcu 
2008 roku, celem naszej motocy-
klowej wyprawy było dotarcie do 
Rovaniemi w Laponii. W słońcu 
i deszczu (na ogół w deszczu) prze-
jechaliśmy 4.500 km.

Podróż rozpoczęliśmy w Świno-
ujściu skąd promem dopłynęliśmy 

do Ystad. Dalej zmierzając na da-
leką północ przez Uppsalę (dawną 
stolicę Szwecji), Sundsvall, Umeę, 
Luleę po tygodniu przekroczyliśmy 
w Torino granicę Szwecko-Fińską 
i dotarliśmy do Rovaniemi.

W fińskiej Laponi, 5 km od mia-
sta Rovaniemi, dokładnie w miejscu 
gdzie przebiega koło polarne „ARC-
TIC CIRCLE” znajduje się najpraw-
dziwsza siedziba Joulupukin Paapo-
sti czyli Świętego Mikołaja.

Niestety tym razem nie było nam 
dane spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem gdyż kolejka do Niego była zbyt 
długa a przed nami daleka powrotna 

droga. Na pocieszenie, dobre dusz-
ki Elfy, zaprowadziły nas do Chri-
stmas House gdzie „odebraliśmy” 
specjalnie dla nas przygotowane 
przez Świętego Mikołaja prezenty. 
Oczywiście obowiązkowe wysłanie 
kartki z życzeniami z Joulupukin 
Paaposti, pamiątkowe zdjęcie na Ar-
tic Circle i pełni wrażeń ruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu.

Jeżeli sami, chcecie się przekonać, 
czy Święty Mikołaj istnieje, możecie 
się do niego wybrać w nieznaną po-
dróż na daleką północ, niekoniecz-
nie na motorze, ale uwierzcie, jaki by 
to nie był środek transportu WARTO.

c

Jeżeli sami, chcecie się przekonać, czy Święty 
Mikołaj istnieje, możecie się do niego wybrać 
w nieznaną podróż na daleką północ, niekoniecznie 
na motorze, ale uwierzcie, jaki by to nie był środek 
transportu WARTO.

su dzień w dzień pomimo trudów 
podróży i kaprysów pogody.

Jak mówi klasyk jedyne, co pewne 
w życiu to zmiana. Dla Oli podróż 

motorem by odkrywać nowe miejsca 
jest odskocznią od tego co przewi-
dywalne i znane. Jest miłą odmianą 
po leniwym tygodniu spędzonym na 
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tekst opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo

Od ponad pół wieku spod rąk doświadczonych specjalistów rok rocznie 
szkołę opuszczają młodzi absolwenci. Pan Andrzej Czech, który opowiedział 
nam o systemie nauki jest nie tylko kierownikiem działu szkoleniowo-zawo-
dowego, ale żywym dowodem na skuteczność i niezawodność systemu, jest 
bowiem absolwentem szkoły.

Nauka zawodu

W 2000 roku w związku ze zmiana-
mi w kształceniu dotyczącymi szkół 
zawodowych oraz niespodziewaną 
powodzią szkoła została rozwiąza-
na. Szybko jednak potrzeby rynku 

zweryfikowały ustawę o szkolnictwie, w której zanie-
chano kształcenia zawodu. Wówczas w 2010 roku wraz 
z Zespołem Szkół Mechanicznych w Raciborzu firma 
rozpoczęła kształcenie młodzieży w zawodzie ślusarz – 
spawacz. Obecnie w Rafako są po dwie klasy z każdego 
rocznika, a nauka trwa trzy lata. Młodzi chłopcy bo 
o nich mowa rozpoczynając naukę w szkole otrzy-
mują również zatrudnienie w firmie i w tygodniu 
poza dniami nauki odbywają zajęcia praktyczne.

Pierwszy rok to nauka zgodnie z programem naucza-
nia zawodu na ślusarni i obróbki-skrawaniem. W dru-
gim roku młodociani pracownicy odbywają praktykę 
na wydziałach pomocniczych (m.in. naprawa palników, 
szlifierni, remonty) oraz uczą się spawania metodą 111 — 
elektrodą otuloną. W trzecim roku uczą się spawania 
kolejnymi dwoma metodami; TIG – 141 i MAG – 135 

w raFako

oraz rozpoczynają pracę na wydzia-
łach produkcyjnych.

Warto wspomnieć, iż liczba 
zajęć praktycznych zapewniana 
pracownikom jest zdecydowanie 
większa niż przewiduje to pro-
gram ministerialny. Poza obowią-
zującym programem młodociani 
pracownicy uczą się czytania rysun-
ku technicznego, zdobywają upraw-
nienia do obsługi palnika gazowego. 
Jak mów kierownik zakładu pan An-
drzej Czech po ukończeniu szkoły 

W
firma zyskuje pełnowartościowego 
pracownika. Dodatkową zachętą do 
dobrej nauki jest atrakcyjny system 
motywacyjny.

Od drugiej klasy młodociani 
pracownicy przy średniej 4,5 mają 
szansę na otrzymanie rocznego sty-
pendium. Na koniec każdego roku 
szkolnego wyróżniane są trzy oso-
by, które osiągnęły najlepsze oce-
ny. Poza uściskiem dłoni dyrektora 
przewidziana jest zawsze nagroda 
materialna. Ponadto organizowane 

Młodzi chłopcy rozpoczynając naukę w szkole 
otrzymują zatrudnienie w firmie i w tygodniu 
poza dniami nauki odbywają zajęcia 
praktyczne. Po ukończeniu szkoły firma zyskuje 
pełnowartościowego pracownika.

są konkursy takie jak konkurs o złotą 
przyłbicę. W tym roku 14 czerwca 
w Rafakowskim Zameczku odby-
ło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Tradycyjnie wyróżniono 
najlepszych. W konkursie o złotą 
przyłbice nagrodzeni zostali:

1. miejsce Szymon Botorek
2. miejsce Tomasz Hajduk
3. miejsce Wojciech Szymała
W dwóch klasach absolwentów, 

uwzględniając najwyższą średnią, 
najlepszymi uczniami zostali:

Klasa III c:
1. miejsce Hajduk Tomasz
2. miejsce Cyfka Mirosław
3. miejsce Wójcik Kamil
Klas III d:
1. miejsce Gabriel Patryk
2. miejsce Botorek Szymon
3. miejsce Płaszczyński Wojciech
Młodzieży szkolnej gratulujemy 

osiągnięć i życzymy udanych wa-
kacji!
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during the trip — 
Podczas podróży

At the hotel
W hotelu

in the restaurant
W restauracji

in the shop
W sklepie

Magic words
Magiczne słowa

Useful phrases 
Przydatne zwroty 

English on  

Angielski na wakacjach 

holidays
'Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday, what a world of fun for everyone, holi-
holiday’ – sings the Boney M band.  We wish a very happy holiday to the 
whole team of PBG Group. Herewith you will find phrases and words useful 
to use on your holiday abroad.

• Board - pokład (remember that this word 
has also another useful meaning - zarząd)

• To board - wsiąść do pociągu, na statek, 
do autobusu

• Boarding - wchodzenie na pokład
• Boarding-card - karta pokładowa
• Gate - brama, wyjście
• If you hear at the airport: ”Lufthansa flight 

to Rome is now boarding at gate 13.” It 
means that you have to go to the gate 
and then directly on board.

• Check in, check into - odprawa, przecho-
dzić odprawę, meldować się

• Check in desk - stanowisko odprawy 
pasażerów

When you just arrive to the hotel the best 
way to check in is to say:
•  “I would like to check in.” - Chciałbym 

się zameldować
At your departure you say at the reception 
desk:
• “I would like to check out.” - Chciałbym 

się wymeldować
• Check out - opłacić rachunek hotelowy 

i wyprowadzić się

Remember about the polite forms like:
• “I would like to have” or “I would like to 

order” - Chciałbym zamówić
When you want to pay, the best way to ask 
for a bill is:
• “Can I have the bill, please?” - Czy mogę 

prosić o rachunek?
If you enjoy the food you can ask the waiter 
to tell the cook:
• “The food was delicious.” - Jedzenie było 

pyszne

And of course remember about the “magic 
words”! These you can use everywhere!

• “How much is it?” - Ile to kosztuje?
• „Do you have something cheaper?” -  

Czy nie ma pan/pani czegoś tańszego?
• “Do you have something in different 

color?” - Czy nie ma pan/pani czegoś 
w innym kolorze?

• “i am sorry” - przepraszam, przykro mi
• “Excuse me, can I ask you something” 

- Przepraszam, czy mogę o coś 
spytać?

• “Not at all - Nie ma za co
• “You are welcome” - Proszę bardzo, 

cała przyjemność po mojej stronie
• “How do you do?” - Jak się masz?
• “I am glad to see you” - Cieszę się, że 

cię widzę
• “Have a nice day!” - Miłego dnia!

• Magic words - magiczne słowa
• In the shop - w sklepie
• During the trip - podczas podróży
• At the hotel - w hotelu
• In the restaurant - w restauracj

Have a nice 
holidays!  

- Udanych wakacji!

opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo 
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tekst:
bartłomieJ JanKowiaK pbg sa, kIerownIk projektu

Elektrownia. Każdy z nas na pewno nieraz słyszał to słowo. 
Dzięki elektrowni świecą się lampy w mieszkaniach, działa 
wiele urządzeń domowych zarówno dostarczających rozrywki, 
jak i wyręczających nas w codziennych obowiązkach. Jednak 
gdybyśmy zapytali przeciętnego Polaka, skąd właściwie bierze 
się prąd do tych wszystkich urządzeń, najprawdopodobniej 
miałby kłopot z odpowiedzią na to pytanie.

skąd się bierze prąd?
ELEKTROWNIA

Ujmując problem od 
strony fizycznej mo-
żemy powiedzieć, 
że elektrownia jest 
miejscem, w którym 

energia chemiczna zmagazynowana 
w surowcach naturalnych poprzez 
szereg procesów fizykochemicznych 
zamieniana jest po kolei w energię 
cieplną, mechaniczną a na końcu 
właśnie w elektryczną, czyli w prąd 
elektryczny.

A prościej? Proszę bardzo. Do-
starczamy do elektrowni paliwo. 
Następnie po właściwym przygoto-
waniu w zależności od jego rodzaju, 
czyli odpowiednio: przemieszaniu, 
sprężeniu, zmieszaniu z powie-
trzem, rozdrobnieniu bądź skrople-

niu paliwo najczęściej jest spalane. 
I w tym oto procesie chemicznym 
zawarta w nim energia chemiczna 
zamienia się w cieplną. Spalanie 
paliwa, albo wytwarza spaliny o wy-
sokiej temperaturze i ciśnieniu, albo 
umożliwia wytworzenie pary wodnej 
o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. 
Zarówno spaliny, jak i para wodna 
są czynnikiem, który przenosi nas 
do dalszej części procesu. Czynnik, 
albo napędza poprzez tłoki wał silni-
ka, albo poprzez łopatki wał turbiny. 
W ten oto sposób następuje zmiana 
energii cieplnej w mechaniczną. Wy-
mienione urządzenia stanowią napęd 
dla generatora prądu. Składa się on 
z nieruchomego korpusu zwanego 
stojanem i kręcącego się wirnika. Oba 

te elementy są dużymi elektroma-
gnesami. Wzbudzone w wirniku, 
poprzez podłączenie go do prądu, 
pole magnetyczne wiruje i w drugim 
elektromagnesie – stojanie wytwarza 
inne pole magnetyczne, które w efek-
cie generuje prąd odbierany 
przez sieć z zacisków gene-
ratora, czyli miejsca podłą-
czenia kabli sieciowych.

Oczywiście opisany powyżej pro-
ces nie zaczepia o całą masę szcze-
gółów, typu sterowanie, obróbka 
paliwa, pomiary parametrów i wiele, 
wiele innych aspektów niezbędnych 
w pracy elektrowni, ale pozwala 
w najprostszy sposób odpowie-
dzieć na pytanie, skąd się bierze 
prąd.

U
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sPalarnia

- z czym to się je?

Grupa PBG ma swój udział w budowie spalarni.
Firma RAFAKO dostarczy Mostostalowi Warsza-
wa kocioł na potrzeby budowy spalarni odpadów 
w Szczecinie. Nowy kontrakt obejmuje zaprojek-
towanie, dostawę i montaż części technologicznej 
dla dwóch linii spalarni, składającej się z rusztu, 
kotła i instalacji oczyszczania spalin. 

Wartość zlecenia 
wynosi 279,66 mln 
zł brutto. Termin 
ukończenia całości 
robót wyznaczono 

na 4 lipca 2015 r., a koniec ruchu 
próbnego i testowego – na 4 grudnia 
2015 r.

Spalarnia śmieci to temat, który za 
sprawą naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej zaczął ostatnimi czasy 
coraz silniej zaznaczać się w me-
diach, a dla naszej strategicznej bran-
ży – budownictwa energetycznego, 

stał się chlebem powszednim. Unia 
Europejska wymaga, by do roku 
2020 wszystkie śmieci tzw. komu-
nalno–bytowe były utylizowane 
termicznie zamiast składowania. 
Klasyczne wysypiska odpadów prze-
staną tego typu śmieci przyjmować, 
ponieważ składowanie śmieci komu-
nalnych pochłania dużo przestrzeni, 
jest kosztowne, a zarazem oznacza 
zmarnowanie energii, która mogłaby 
zostać odzyskana i spożytkowana.

Dlaczego spalarnia śmieci? Od-
powiedź jest prosta. Termiczna uty-

tekst:
bartłomieJ JanKowiaK pbg sa, kIerownIk projektu

W lizacja śmieci pozwala w znaczący 
sposób zmniejszyć objętość odpa-
dów, wyprodukować znaczne ilości 
ciepła i energii elektrycznej, jak 
również usunąć z krajobrazu mało 
widowiskowe wielokolorowe hałdy 

„kłopotów”.
Różnego rodzaju drobne spalar-

nie odpadów występują również 
w formach nielegalnych i niechcia-
nych. Sporo z nas, mieszkających 
w okolicach, gdzie są domy jed-
norodzinne, miało pewnie wątpli-
wą przyjemność poczuć gryzący 

dym i niemiłe zapachy, kiedy tylko 
rozpoczynał się sezon „grzewczy”. 
Podstawowym problemem, który 
hamował rozwój spalarni na wielką 
skalę, była kwestia zanieczyszcze-
nia spalin i zatrucia środowiska 
dioksynami, furanami i metalami 
ciężkimi. Obecnie, kiedy kwestia 
oczyszczania spalin została roz-
wiązana i dopracowana, moż-
liwe jest budowanie spalarni 
odpadów o wydajności, 100, 200, 
czy nawet 400 tys. ton odpadów 
rocznie.

Duże aglomeracje w naszym kra-
ju, takie jak Kraków, Poznań, Szcze-
cin, Bydgoszcz postanowiły już 
jakiś czas temu wdrożyć rozwiąza-
nia kwestii odpadów komunalnych 

i jeszcze w 2011 roku rozpisały 
przetargi na budowę nowoczesnych 
spalarni odpadów, spełniających 
najsurowsze wymogi ochrony śro-
dowiska.

śMIECI 

Termiczna utylizacja śmieci pozwala 
w znaczący sposób zmniejszyć objętość odpadów, 
wyprodukować znaczne ilości ciepła i energii 
elektrycznej, jak również usunąć z krajobrazu mało 
widowiskowe wielokolorowe hałdy „kłopotów”.
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Spójrzmy zatem, jak działa spa-
larnia. Można powiedzieć, że jest 
to elektrociepłownia, która ma nieco 
bardziej rozbudowane sekcje zasila-
nia w paliwo i utylizacji produktów 
spalania. I tak odpady, które trafiają 
do zakładu, są albo bezpośrednio 
zrzucane do bunkra, albo w przypad-
ku większych gabarytów, najpierw 
rozdrabniane. W bunkrze następuje 
homogenizacja, czyli przemieszanie. 
Odbywa się to w celu zapewnienia 
równomiernej kaloryczności i sta-
bilnego spalania. Kolejnym elemen-
tem, szczególnie wymagającym, jest 
kocioł, w którym odpady są spalane. 
Spółka z grupy PBG, RAFAKO jest 
jednym z kilku producentów w Euro-
pie, który ma doświadczenie w pro-
dukcji tego typu kotłów. W kotle 
ciepło pochodzące 
ze spalanych śmie-
ci generuje parę 
wodną, która jest 
przesyłana dalej do 
segmentu generacji 
energii. Produkta-
mi ubocznymi tej 
reakcji są popioły 
denne i spa-
liny. Popioły 
po ustabilizo-
waniu przekazywa-
ne są na składowisko od-
padów, a spaliny przechodzą 
proces oczyszczenia, po czym speł-

niając wymogi ochrony środowiska, 
kierowane są do atmosfery.

Segment generacji energii wy-
korzystuje parę wodną wytworzoną 
w kotle do produkcji energii elek-
trycznej w generatorze napędzanym 
turbiną parową oraz energią cieplną, 
która może być wykorzystana np. do 
ogrzania budynków podłączonych 
do miejskiej sieci cieplnej.

Podsumowując, możemy wyli-
czyć nas-

tępujące zalety spalarni odpadów 
komunalnych:
• Likwidacja śmieci, które nor-

malnie zalegałyby na składowi-
skach, generując koszty związa-
ne z orga nizacją i gromadzeniem 
odpadów, szpeciłyby okolicę i za-
bierały przestrzeń.

• Obniżenie kosztu likwidacji śmie-
ci poprzez sprzedaż energii elek-
trycznej i cieplnej odbiorcom 
z zewnątrz.

• Redukcja objętościowa odpadu 
stałego w ostatecznym rozra-
chunku( popioły denne i lotne 
stanowią zwykle około 20 % pier-
wotnej objętości odpadów).

• Ograniczenie emisji do powie-
trza zapachów pochodzących ze 
składowiska i do gruntu odcieków 
z prasowanych warstwa po war-
stwie śmieci na hałdach.

•   Zasobnia

•   Dźwig

•   Palenisko 

•   Komora spalania

•   Odparownik

•   Ogrzewacz

•   Podgrzewacz

•   Pomieszczenie z turbiną

•   Kanały łączące

•   Mechaniczne oczyszczanie

•   Reaktor

•   Filtry z włókna

•   Granulacja

•   Wentylatory

•   Tłumiki

•   Komin

9

16
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1

Spalarnie odpadów komunalnych wydają się być 
rozwiązaniem przyszłości, czystym ekologicznie 
i zasadnym z ekonomicznego punktu widzenia  
zatem zapytani o to, czy zasadnym jest budowanie 
spalarni, powinniśmy z pełnym przekonaniem 
odpowiedzieć – TAK! 

• Kontrola (poprzez system oczysz-
czania spalin i stabilizacji popio-
łów lotnych i dennych) emisji do 
środowiska substancji szkodli-
wych, takich jak dioksyny, furany 
i metale ciężkie.
W przeciwwadze do powyższych 

zalet, postawić można ewentualnie 

jedynie dość wysoki koszt inwesty-
cyjny, niemniej jednak rozkłada się 
on na kilkadziesiąt lat funkcjono-
wania zakładu utylizacji, w związku, 
z czym,nie jest aż tak dotkliwie od-
czuwalny.

Spalarnie odpadów komunalnych 
wydają się być rozwiązaniem przy-

szłości, czystym ekologicznie i za-
sadnym z ekonomicznego punktu 
widzenia, zatem zapytani o to, czy 
zasadnym jest budowanie spalarni, 
powinniśmy z pełnym przekona-
niem odpowiedzieć – TAK!

Źródło: folder ofertowy RAFAKO „Waste Thermal Treatment Plants” wydany w maju 2010.
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Rozszyfrować słowo: 

Większość z nas zna książkową definicję audytu, która mówi, że audyt we-
wnętrzny jest niezależną i obiektywną działalnością doradczą, kontrolną 
oraz doskonalącą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 
działalności operacyjnej organizacji. Co ta definicja oznacza w praktyce? 
Postaram się to rozszyfrować…

ników uczestniczących w procesach, 
dostarczając im wiedzę na temat 
dostawców czy też cen materiałów 
i usług. Jednym słowem jesteśmy 
działem monitorującym, kontro-
lującym i wspierającym wszystkie 
procesy funkcjonujące w spółce.

Potwierdzeniem deklaracji wobec 
Zarządu są sprawozdania/raporty 
z zadań audytowych w takich zakre-
sach jak np.

• proces zarzadzania zasobami,
• proces komunikacji,
• proces zakupowy, i inne.
Potwierdzeniem deklaracji wo-

bec pracowników jest gotowa lista 
kwalifikowanych dostawców, spójna 
dla firm PBG SA i PBG Technologia 
(szczegóły w bvortalu w zakładce 
dzielimy się wiedzą). Lista zawiera 
informacje dotyczące współpracy 

z danym kontrahentem podzielona 
na następujące kategorie: podsta-
wowe informacje (dane kontakto-
we, profil działalności, itd.), ocena 
jakościowa, historia współpracy. 
Informacje dotyczące oceny jako-
ściowej są uzupełnione na podsta-
wie arkusza oceny jakości dostaw 
(oryginalny arkusz dostępny jest 
po kliknięciu na hiperłącze). Lista 
jest dużym ułatwieniem dla pracow-
ników pracujących w działach ofer-
towych oraz działach zaopatrzenia, 
ponieważ pozwala w prosty sposób 
wyszukać wszystkich kwalifikowa-
nych dostawców z danej branży.

Docelowo chcielibyśmy, aby lista 
kwalifikowanych dostawców była 
na bieżąco uzupełniania o wszelkie 
informacje dotyczące współpracy 
z kontrahentem, również i o te ne-

gatywne jak problemy przy realizacji 
usług lub dostawie materiałów. Każ-
dy tego typu komentarz od pra-
cowników poszczególnych kon-
traktów to cenna wskazówka dla 
kolejnych kontraktów o poten-
cjalnych problemach. Pamiętajmy, 
więc o tym, by wszelkie informacje 
o współpracy z kontrahentami były 
przekazywane — nie pozwólmy, aby 
to cenne doświadczenie po prostu 
zniknęło…

Warto wspomnieć też o tym, 
że również w bvortalu w tej samej 
zakładce dzielimy się wiedzą można 
znaleźć raporty dotyczące kształto-
wania się cen usług budowlanych. 
Z jednej strony jest to na bieżąco ak-
tualizowana baza cenowa z drugiej 
źródło informacji o tym jak zmienia-
ły się w czasie ceny podstawowych 
usług budowlanych.

Po d s u m ow u j ą c , 
dział Audytu We-
wnętrznego i Kon-
troli w firmie PBG 
SA analizuje funk-
cjonowanie pro-
cesów we wszyst-
kich obszarach, 
przygotowuje rapor-
ty dla Zarządów Spółek 
o prawidłowościach, uchy-
bieniach i działaniach korygu-
jących oraz zaleca efektywne 
rozwiązania, które będą mogły 
być implementowane we wszyst-
kich spółkach z Grupa PBG. Prócz 
tego staramy się także gromadzić 
informacje, wynikające z naszych 
doświadczeń na rynku, które dają 
nam istotną wiedzę natomiast 
wiedza ta może przynieść korzyści 
w postaci oszczędności.

W każdej firmie 
funkcjonują okre-
ślone zasady dzia-
łania i procesy, na 
przykład takie jak 

akceptacja wydatków czy kontrola 
kosztów, które służą osiągnięciu 
określonych celów i wyników. Jed-
nak samo istnienie i funkcjonowanie 
zasad czy procesów nie gwarantuje 
pełnego sukcesu, jeśli nie będą im 
towarzyszyć odpowiednie mechani-
zmy kontroli wewnętrznej.

Tym właśnie zajmuje się Audyt 
Wewnętrzny i Kontrola w firmie 
PBG, które reprezentuję.

Chcemy być rzetelnym źródłem 
informacji przede wszystkim dla Za-
rządów spółek przedstawiając infor-
macje o tym, czy procesy odbywają 
się poprawnie, ale także dla pracow-

tekst:
Katarzyna naczyńsKa pbg sa, kierownik ds. platformy zakupów gk pbg

W

audyt

Podsumowując, dział Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli w firmie PBG SA analizuje 
funkcjonowanie procesów we wszystkich obszarach, 
przygotowuje raporty dla Zarządów Spółek 
o prawidłowościach, uchybieniach i działaniach 
korygujących oraz zaleca efektywne rozwiązania, 
które będą mogły być implementowane we 
wszystkich spółkach z Grupa PBG.

Audyt?
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tekst:
elżbieta tomaszyK  pbg sa, zastępca dyrektora ds. kadr, pbg sa

rysunki:
Katarzyna langowsKa  lonar, pracownIk sekcjI recepcyjnej

Nasza firma nie narzuca pracowni-
kom sztywnych kryteriów. Szanujemy 
indywidualność i staramy się nikogo 
specjalnie nie ograniczać. Wymagamy 
jednak aby pracownicy prezentowali 

się profesjonalnie.
Managerowie mający kontakt z klientem zewnętrz-

nym ubierają się bardziej oficjalnie niż pracownicy po-
zostałych działów. Panowie klasyczny garnitur z koszulą 
i krawatem, panie kostium ze spódnicą lub spodniami, 
jasną koszulą czy topem.

Pozostali pracownicy biurowi zakładają najczęściej 
odpowiednio dobrane do siebie spodnie i marynarki, 
spódnice i bluzki. Może też być gładki sweter z bluzką 
czy klasyczna sukienka. Ogólnie mówiąc, obowiązu-
jący w Grupie PBG dress code to klasyka i sportowa 
elegancja. Odpowiednio dobrane dodatki pozwalają za-

chować 
swój wła-
sny styl pod-
kreślając jedno-
cześnie dobry gust. 
Ważna jest dbałość 
o całokształt 
w i z e -
r u n k u . 
Zawsze 
czyste buty, zadbane paznokcie i uczesane włosy.

Nie akceptujemy przesadnych dekoltów, prześwitu-
jących tkanin, leginsów czy przykrótkich plażowych su-
kienek. Pamiętajmy, że nadmiar biżuterii i wieczorowy 
makijaż nie są odpowiednie do pracy.

W stroju męskim nie dopuszczamy krótkich spode-
nek, hawajskich koszul czy japonek.

Dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach roboczych, gdzie 
własna odzież narażona jest na 
zniszczenie prawo obliguje do sto-
sowania odzieży i obuwia robocze-
go. Podstawową funkcją jest ochrona 
zdrowia i bezpieczeństwo, ale ważna 
jest też promocja wizerunku firmy. 
Dlatego odzież ta powinna być czy-
sta a w przypadku uszkodzenia na-
prawiona lub wymieniona.

W przypadku, gdyby pracownik 
ubrał się w sposób zupełnie niedo-
puszczalny przełożony powinien 
odesłać go do domu, ale jestem 
przekonana, że w firmie takiej jak 
nasza sytuacja ta się nie zdarzy.

Dress code to angielska nazwa „kodu ubra-
niowego” czyli wymagań, jakie stawia firma 
swoim pracownikom względem ich sposobu 
ubierania się w pracy.

Dress
code

N

Oficjalny strój 
biznesowy 
Tzw. casual dress 
czyli sportowa 
elegancja 
Strój nieodpowiedni 
do pracy

A

B

B

B

C

C

C

A

A
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maraTon 
rowerowy

W dniu 18 maja w Krakowie odbyły się V 
Mistrzostwa Polski Energetyków w Maratonie 
Rowerowym MTB Tauron Cup. W zawodach,  
które rozgrywane były w ramach ogólnopolskiego 
cyklu Skandia Maraton Lang Team, wzięła udział 
9-osobowa drużyna Rafako.

tekst:
piotr Karaś rafako sa, dyrektor bIura marketIngu

Startująca po raz drugi 
w tych mistrzostwach 
reprezentacja RAFAKO 
zajęła w klasyfikacji 
drużynowej znakomite 

III miejsce. Lepsze od naszej ekipy 
okazały się tylko drużyny PGE Dys-
trybucja i Tauronu.

W Mistrzostwach Energetyków 
wzięło udział 31 drużyn i 127 za-
wodników reprezentujących firmy 
z branży energetycznej a w całych 
krakowskich zawodach Skandia Ma-

raton wystartowała rekordowa ilość 
ponad 1600 zawodników! Wspa-
niała pogoda i urozmaicona trasa 
sprzyjały dynamicznej rywalizacji. 
Uzyskane czasy były zdecydowa-
nie lepsze od ubiegłorocznych, 
a nasi zawodnicy zajęli bardzo 
wysokie miejsca w klasyfikacjach 
indywidualnych. Łukasz Woźnia-
kowski z Zakładu Elektrofiltrów 
w Pszczynie obronił tytuł Mistrza 
Energetyków na dystansie Medio 
z ubiegłego roku a na podium 

dystansu Mini stanął również 
Łukasz Filipczak z Biura Projek-
towego w Raciborzu.

Prócz udziału w Mistrzo-
stwach Energetyków, zawodnicy 
RAFAKO MTB Team regularnie 
startują w cyklu Bike Maraton 
organizowanym od kwietnia do 
października głównie w terenach 
górzystych na południu Polski. 
W tym roku mają już za sobą starty 
w Zdzieszowicach, Wieluniu i Głu-
szycy. Wyniki ich zmagań można 

śledzić na stronie internetowej 
http://bikemaraton.com.pl/

Znamienne były zwłaszcza zawody 
w Zdzieszowicach, gdzie zawodnicy 
zmagali się nie tyle z dystansem i ry-
walami, ile z niezwykle ciężkimi wa-
runkami terenowymi spowodowany-
mi silnymi opadami deszczu. Padało 
przez cały wyścig, a niektóre odcinki 
były pokryte tak głębokim błotem, 
że jazda była po prostu niemożliwa. 
Wyścig ten kosztował wszystkich 
wiele sił, a rowery wymagały grun-

townego przeglądu i naprawy. Błoto, 
piasek i woda wdzierały się, bowiem 
do każdego mechanizmu.

Poza Bike Maratonem zawodników 
Rafako można tez spotkać na trasach 
maratonu Skandia Maraton Lang 

Team i innych maratonów, wyścigów 
czy tzw. wielodniówek. Z każdym ro-
kiem reprezentanci klubu coraz lepiej 
radzą sobie na trasach, a najlepsi 
z nich skutecznie rywalizują z za-
wodnikami profesjonalnych klubów.

s Z każdym rokiem reprezentanci klubu coraz lepiej 
radzą sobie na trasach, a najlepsi z nich skutecznie 
rywalizują z zawodnikami profesjonalnych klubów.

Piotr Karaś, fot. bikelife.pl

http://bikemaraton.com.pl/
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Oto miejsca poszczególnych za-

wodników drużyny RAFAKO SA:

na dystansie Medio (61km) w ka-

tegorii M1:

• Łukasz Woźniakowski - 1 m.

• Piotr Kędzior - 8 m.

na dystansie Mini (22 km) w kate-

gorii M1:

• Łukasz Filipczak - 2 m.

• Mirosław Bołdys - 4 m.

• Piotr Chalastra - 6 m.

• Marek Łapin - 10 m.

• Grzegorz Ginalsk - 13 m.

na dystansie Mini (22 km) w kate-

gorii M2:

• Piotr Karaś - 11 m.

• Algis Brusokas - 20 m.

Piotr Chalastra, meta, fot. bikelife.pl

Kraków 2013, drużyna po wyścigu

Kraków 2013, drużyna po wyścigu

Pole błota, fot. bikelife.pl

Kraków 2013, Łukasz Woźniakowski Kraków 2013, Łukasz Filipczak
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Tenisowe

O tym, że sport to zdrowie, a przy okazji przyjem-
ność i miłe spędzanie wolnego czasu nie trzeba 
przekonywać tenisistów z Grupy PBG. Zarówno 
w Wysogotowie jak i w Raciborzu prężnie działają 
kluby tenisowe zrzeszające nie tylko aktywnych 
pracowników, ale również ich rodziny.

Rozmowa redakcji z Magdaleną Dachterą PBG SA 
i Henrykiem Swobodnym RAFAKO

pasje

opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo 

ności na firmowych kortach, biorą 
udział w turniejach a także wspól-
nych wyjazdach. Ognisko TKKF 
może się pochwalić sukcesami dzie-
ci i młodzieży, które w wyjazdo-
wych turniejach zajmują miejsca na 
podium we wszystkich kategoriach 
wiekowych! Latem są dla nich or-
ganizowane obozy tenisowe w Cze-

Wszystkich zainteresowanych grą w tenisa, chcą-
cych zasmakować tego sportu oraz rozwijać swoje 
pasje zapraszamy do kontaktu z panem Henry-
kiem Swobodom z RAFAKO oraz panią Joanną 
Perczyńską z Fundacji PBG.

chach. Członkowie klubu tenisowe-
go Return z kolei poza rywalizacją 
sportową na kortach chętnie biorą 
udział we wspólnych wyjazdach. 
Szczególnie cieszy ich możliwość 
śledzenia na żywo gry największych 
gwiazd tenisa. Dotychczas członko-
wie klubu mieli okazje być na tur-
niejach tenisowy ATP (Association 

of Tennis Professionals) w Paryżu, 
Barcelonie, Rzymie i Madrycie

Wszystkich zainteresowanych grą 
w tenisa, chcących zasmakować tego 
sportu oraz rozwijać swoje pasje 
zapraszamy do kontaktu z panem 
Henrykiem Swobodom z RAFAKO 
oraz panią Joanną Perczyńską z Fun-
dacji PBG.

cCo łączy Ognisko 
TKKF (Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej) w Racibo-
rzu z klubem teniso-

wym Return w Wysogotowie? Nie-
wątpliwie sportowa postawa, duch 
rywalizacji i gra fair play. Członko-
wie klubów szkolą swoje umiejęt-
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Dzięki wsparciu PBG 
możliwości Jerzego 
Janowicza znacznie 
się poszerzyły, mógł 
zatrudnić światowej 

klasy trenera, podróżować po świe-
cie, wybierać turnieje, w których za-
gra i z wielką determinacją zdobywać 
kolejne punkty. Ten sponsoring to 
był strzał w Nasze „tenisowe jutro”!

Co aktualnie słychać u Jerzego 
Janowicza?

W maju 2013 roku w rozgrywkach 
ATP w Rzymie Jerzy Janowicz doszedł 
do ćwierć finału. Od wejścia do pół-
finału powstrzymał go dopiero Roger 
Federer. Dzięki bardzo dobrej grze 
awansował o jedną pozycję na 23 
miejsce w rankingu ATP. Natomiast 
w czerwcu w Turnieju Roland Gar-
ros w singlu nie do pokonania oka-
zał się Stanislas Wawrinka. W deblu 
Janowicz w parze z Tomaszem Bed-
narkiem przegrał dopiero w meczu 
o półfinał.

Przypomnijmy sobie wywiad z Je-
rzykiem, który po sukcesie w Paryżu 
przeprowadziła z nim nasza redak-
cyjna koleżanka Monika Kowalewska.

Monika Kowalewska: Panie Je-
rzy jest Pan finalistą turnieju teni-

sowego ATP to gigantyczny awans 
w rankingu ATP, awansował Pan z 69 
na 26 miejsce. Jest Pan pierwszym 
Polakiem po Wojciechu Fibaku, któ-
remu udało się znaleźć tak wysoko. 
Proszę powiedzieć co złożyło się na 
ten ogromny sukces?

Jerzy Janowicz: Na sukces złoży-
ła się wieloletnia, ciężka praca i cał-
kowite podporządkowanie swojego 
całego życia treningom.
Czy przed turniejem w Paryżu od-
czuwał Pan duży stres?
Nie odczuwałem żadnego stresu przed 
turniejem. Przyjechałem do Paryża 
jako 69 zawodnik świata. Nic nie mia-
łem do stracenia, bo plan na ten rok, 
czyli wejście do pierwszej 100-tki, już 
wykonałem.
Który z rozegranych meczów był 
wyjątkowy i dlaczego?
Myślę, że wszystkie były wyjątkowe, 
bo wygrałem z zawodnikami dużo 
wyżej notowanymi ode mnie, ale 
chyba najbardziej zapamiętam mecz 
z Murrayem, bo to w końcu 3 zawod-
nik świata, Mistrz olimpijski i zwy-
cięzca US Open.
Jakie emocje towarzyszyły Panu 
podczas turnieju?
Maksymalne skupienie i koncentracja.

Jakie emocje towarzyszyły po tur-
nieju?
Ogromne zadowolenie, euforia i po-
czucie jakbym cały czas śnił.
Pana plany na najbliższy czas?
Po 4 tygodniowym odpoczynku 
rozpocząłem treningi, pierwszego 
stycznia wylatuję do Nowej Zelan-
dii na turniej ATP w Auckland, na-
stępnie Australia Open w Melbourne, 
potem mecz ze Słowenią w Pucharze 
Davisa we Wrocławiu.

Proszę nam powiedzieć kto jest 
Pana idolem?
Pete Sampras.
Co jest najtrudniejsze w tenisie?
Trudno jednoznacznie określić, ale 
od 5 roku życia robię to co kocham 
i co zawsze chciałem robić, więc 
nic nie wydaje się trudne. Może 
z wyjątkiem lotów samolotem, które 
są wyjątkowo uciążliwe przy moich 
204 cm wzrostu :)
Pana recepta na sukces?

Tenisowe odkrycie – 

Czy jest ktoś, komu chciałby Pan 
szczególnie podziękować na łamach 
Ogniwa?
W pierwszej kolejności zawsze 
dziękuje rodzicom, bo to oni zapro-
wadzili mnie pierwszy raz na kort 
i wspierali w dobrych i złych chwi-
lach. Chciałem też podziękować fir-
mie PBG, która wsparła mnie finan-
sowo w bardzo ważnym momencie 
mojej kariery.
Bardzo dziękuję za rozmowę. 

O Jerzym Janowiczu zrobiło się głośno w listopadzie ubiegłego 
roku, kiedy to osiągnął niebywały sukces rozgrywając finałowy 
mecz w turnieju ATP w Paryżu. Byliśmy dumni, że mogliśmy 
mieć udział w jego sukcesie. 

D

Jerzy Janowicz

Trzymamy kciuki 
za Jerzyka oraz 

życzymy dalszych 
sukcesów!

Nie ma takiej recepty. Jest wiele 
elementów, które muszą się złożyć 
w całość, aby osiągnąć sukces. Praca, 
talent, zdrowie, zaangażowanie naj-
bliższych, pieniądze i wiele innych.
Pana ulubiona potrawa?
Zupa pomidorowa, rosół, szaszłyki, 
placek po węgiersku. A właściwie 
to wszystko co gotuje mama po po-
wrocie do domu.
Jak Pan spędza wolny czas?
Kino, komputer, play station.

rozmawiała:
moniKa KowalewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo
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Zima W oBiekTyWie
konkurs fotograficzny

Leżąc na plaży, w hamaku, nosząc krótkie spodenki i koszulkę możemy 
jedynie uśmiechnąć się do wspomnień minionej zimy. W tym roku była 
ona może nie tyle sroga co na pewno śnieżna. Ilość przesłanych do 
redakcji Ogniwa zdjęć przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Tym 
bardziej bardzo trudno było wybrać te jedyne, najpiękniejsze.

 rozstrzygnięcie

Na sąsiedniej stronie 
prezentujemy zdję-
cia tegorocznych 
laureatów konkursu 

„Zima w obiektywie”. 
Gratulujemy zwycięzcom i zachęca-
my wszystkich do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach. 

Konkursy fotograficzne  
 w Grupie PBG

Wszystkich chętnych, nie tylko mi-
łośników fotografowania zaprasza-
my do udziału w konkursach foto-
graficznych!

O tym, że pracownicy Grupy mają 
nie tylko wprawne oko, które wypa-

Prezentujemy laureatów konkursu „Zima w 
obiektywie” oraz ich prace.

• i miejsce Anna Pietrzkiewicz, PBG sA
• ii miejsce Jan Ptak, rAFAkO
• iii miejsce, radosław szabliński rAFAkO
• Wyróżnienia: krzysztof kręcisz rAFAkO 

i damian rosiak rAFAkO

trzy piękno przyrody, ale również potrafią zrobić jakościowo piękne zdjęcia 
wiemy doskonale. Udowodnili to podczas udziału w naszych dotychczaso-
wych konkursach fotograficznych.

Zatem Drodzy Czytelnicy aparaty w dłoń i zapraszamy do udziału w aż 
trzech różnych konkursach fotograficznych:

„Lato o obiektywie” – czwarta, ostatnia część odsłony konkursu pod ha-
słem „Cztery pory roku”. Uwieczniajcie piękne, niesamowite letnie chwile, by 
wracać do nich jeszcze długo po urlopie.

„Rodzina” – zdjęcie z rodziną w dowolnej choreografii i scenografii. Liczy 
się pomysł i kreatywność fotografa!

„Makiety stadionów” – zdjęcie swoje lub rodzinne, bądź przyjaciół z ma-
kietami stadionów wybudowanych przez Grupę PBG – Stadionu Narodowego 
w Warszawie, Stadionu PGE Arena oraz Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Na zdjęcia czekamy do końca lata czyli 23 września. Zdjęcia o minimalnej 
wielkości 2MB prosimy przesyłać na adres: redakcja@fundacjapbg.pl

Życzymy niezapomnianych wakacyjnych chwil i powodzenia w Konkur-
sach! Nagrody czekają!

N
opracowała:
Joanna JanuszewsKa pbg sa, redaktor 

Anna Pietrzkiewicz

Jan Ptak

radosław szabliński

krzysztof kręcisz

damian rosiak

mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
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Dnia 20 maja już 
po raz 11 pracow-
nicy Grupy PBG 
mogli pomóc naj-
bardziej potrzebu-

jącym. O samej akcji krew oraz mo-
tywach pomagających przeczytacie 
w wywiadzie z naszymi pracowni-
kami Maciejem Naskrętem i Piotrem 
Mierzwą.

Rozmowa Joanny Januszewskiej 
z Maciejem Naskrętem 
dyspozytorem i inżynierem  
budowy w PBG SA

Joanna Januszewska: Który raz bie-
rzesz udział w akcji krew?
Maciej Naskręt: Trudno jest mi od-
powiedzieć precyzyjnie na to pyta-
nie, gdyż oddaję krew również poza 
Akcją Krew w PBG SA, ale myślę, 
że nie skłamię, jeżeli odpowiem, 
że był to mój piąty raz.

Gdzie rozpoczęło się Twoje krwio-
dawstwo?
Moje krwiodawstwo rozpoczęło się 
właśnie w PBG SA. Wcześniej jakoś 

nie potrafiłem się przełamać, chyba 
za bardzo utkwiła mi w pamięci sy-
tuacja, gdy jeszcze jako nastolatek, 
po oddaniu do analizy tylko 20ml 
krwi, pewny siebie, zbyt szybko 
wstałem z fotela i po kilku krokach 
padłem jak długi… przydzwoniłem 
głową w futrynę i zrobiłem sobie na 
czole pamiątkę na kilka tygodni ;-)

Czy pamiętasz co sprawiło, że zde-
cydowałeś się oddać krew po raz 
pierwszy?
Była to choroba pracownika PBG SA, 
Pana Henryka Jopka w 2006 roku, 
wtedy moje wątpliwości się rozwia-
ły, w takich sytuacjach nie trzeba 
mnie pytać dwa razy. Pamiętam 

jak dziś, że następnego dnia z rana 
udałem się, zresztą z silną ekipą 
z Działu Koordynacji, do Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
na Marcelińskiej i… tak się zaczę-
ło. To był ciężki dzień – poszedłem 
nieprzygotowany czyli niewyspany 
i na czczo, a na dodatek po zabie-
gu wróciłem do pracy nie wiedząc, 
że przysługuje mi z tytułu oddania 
krwi dzień wolny… ale to wtedy nie 
było ważne, ważne było by pomóc 
Panu Henrykowi.

Nikomu tego wcześniej nie mówi-
łem, ale pomimo, że nie dostąpiłem 
zaszczytu poznania Pana Henryka 
osobiście, to z chwilą oddania krwi 
stał się dla mnie jak gdyby człon-

JEsTEM, POMAGAM, WsPIERAM
 - Akcja Krew w Grupie PBG

„Każdy, kto chce uratować życie drugiego człowieka i decyduje się 
zostać dawcą krwi, ma wielkie serce. Z każdym rokiem w Grupie 
PBG grupa ludzi o wielkim sercu rośnie.”

D
rozmowa redakcji z:
macieJem nasKrętem pbg sa   oraz  piotrem mierzwą fundacja pbg

Gdy decyduję się by oddać krew, mój powód jest 
zawsze ten sam – wynika to ze zwykłej chęci 
podzielenia się z kimś potrzebującym tym co mam, 
a co jemu… jest do ziemskiego życia tak bardzo 
potrzebne.

Maciej Naskręt 
oddaje krew
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kiem Rodziny — mocno się wzru-
szyłem gdy zmarł. Na pogrzebie 
po prostu musiałem być.

Czy za każdym razem kierują Tobą 
te same powody?
Choć po oddaniu krwi nierzadko 
żartuję sobie, kierując słowa do pie-
lęgniarek, że wrócę jak mi się skoń-
czą czekolady, to gdy decyduję się 
by oddać krew, mój powód jest za-
wsze ten sam – wynika to ze zwykłej 
chęci podzielenia się z kimś potrze-
bującym tym co mam, a co jemu… 
jest do ziemskiego życia tak bardzo 
potrzebne.

Co daje Tobie udział w akcji krew?
Realizuję moje życiowe motto: „Nikt 
zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie” (Rz 14, 7), na któ-
re nakładam dodatkowo moją wła-
sną interpretację. Buduję i umac-
niam poczucie odpowiedzialności 
za drugiego człowieka.

Jak zachęciłbyś osoby, które się wa-
hają by oddały krew?
Przede wszystkim, nie ma się czego 
bać ;-) Owszem, nawet u rutyniarzy, 
pojawia się adrenalinka przed samą 
donacją i każdy to jakoś odreagowu-
je, ja na przykład gadulstwem… ale 
już sam zabieg, to czysty relaks – le-
żymy na wygodnym fotelu i ściska-
my piłeczkę… a jak sobie zażyczy-
my, to otrzymamy pyszny soczek ;-) 
Krwiodawstwo, oprócz spraw bardzo 
przyziemnych, takich jak czekolady, 
wolny dzień od pracy, zniżki na leki 
i środki komunikacji publicznej dla 
honorowych dawców, czy nawet 
możliwość odliczenia od docho-
du darowizn przekazanych na cele 
krwiodawstwa, dostarcza nam rów-
nież bardzo ważnych informacji od-
nośnie stanu naszego zdrowia. Przed 
każdym pobraniem krwi wypełnia-
my szczegółowy kwestionariusz 

weryfikujący wiedzę o nas samych, 
przebytych chorobach i trybie życia, 
co następnie omawiane jest podczas 
badania lekarskiego obowiązującego 
każdego potencjalnego dawcę. Zda-
rza się, że już na tym etapie lekarz, 
w przypadku zdiagnozowania istot-
nych nieprawidłowości skieruje nas 
do właściwego specjalisty zapewnia-
jąc dalsze leczenie i opiekę. Pozwala 
to na wczesne wykrycie i leczenie 
chorób, które lubimy bagatelizować 
lub przebiegają w sposób bezobja-
wowy, jak na przykład choroba nad-
ciśnieniowa, która pojawia się już 
nawet u dzieci. Będąc krwiodawcą 
możemy uzyskać bezpłatnie szereg 
wyników badań laboratoryjnych do-
tyczących oddanej krwi, a gdybyśmy 
nawet o to nie poprosili, to Centrum 
Krwiodawstwa i tak niezwłocznie 
poinformuje nas, jeżeli oddana 
krew wskaże, że w naszym organi-
zmie dzieje się coś niedobrego — tak 
było i w moim przypadku i był to sy-
gnał do szybkiego leczenia — dziś 
mogę powiedzieć, że moje zdrowie 
zawdzięczam również Panu Henry-
kowi Jopkowi.

Każdy z nas ma jakieś własne po-
wody, dla których być może już zde-
cydował, że krwi oddawał nie będzie 
i trzeba to uszanować, jednakże, 

jeżeli ktoś się tylko(!) waha… to na 
jednej szali trzeba położyć powód 
własnego zawahania, a na drugiej 
dobro osoby potrzebującej… i odpo-
wiedź przyjdzie sama. Należy w tym 
miejscu pamiętać, że osobą potrze-
bującą może się okazać osoba nam 
bliska, albo nawet my sami.

Czy zdecydowałabyś się oddać krew 
gdyby nie nasza akcja?
Człowiek jest z natury wygodny 
i kto wie, być może gdyby nie pod-
jeżdżający pod nos autobus, to nie 
oddawałbym krwi tak często, jednak 
na pewno mogę przyznać, że gdy-
by nie pilna potrzeba z 2006 roku, 

to być może do dziś nie oddałbym 
ani kropli.

Rozmowa Moniki Kowalewskiej 
z Piotrem Mierzwą, organizatorem 
Akcji Krew w Grupie PBG SA.

Monika Kowalewska: Piotrze opo-
wiedz proszę jak to się stało, że za-
częliśmy zbierać krew wśród pra-
cowników Grupy PBG?
Piotr Mierzwa: To była akcja spon-
taniczna! W roku 2006 pierwszy raz 
oddaliśmy krew, aby ratować życie 
naszego kolegi. Wielu pracowników 
jechało oddać krew do stacji krwio-
dawstwa przy ul. Marcelińskiej.

Dlaczego organizujemy zbiórki krwi 
cyklicznie?
Każdy z nas może znaleźć się w sy-
tuacji, kiedy będzie potrzebna krew 
jemu lub bliskiej osobie. W 2006 
roku, kiedy zachorował nasz ser-
deczny przyjaciel Henryk Jopek 

Krwiodawstwo, oprócz spraw bardzo przy-
ziemnych, takich jak czekolady, wolny dzień 
od pracy, zniżki na leki i środki komunikacji 
publicznej dla honorowych dawców, czy nawet 
możliwość odliczenia od dochodu darowizn 
przekazanych na cele krwiodawstwa, dostarcza 
nam również bardzo ważnych informacji odno-
śnie stanu naszego zdrowia.

i była potrzeba oddania bardzo dużej 
ilości krwi, w porozumieniu ze sta-
cją krwiodawstwa powstał pomysł 
założenia naszego firmowego banku 
krwi. Od tej pory regularnie organi-
zowane są zbiórki. Jesteśmy przy-
gotowani na niesienie pomocy na-
szym pracownikom w każdej chwili. 
W zamian za aktywne organizowa-
nie akcji krwiodawstwa pracownicy 
PBG oraz jego najbliższa rodzina 
w sytuacji, kiedy będzie potrzebna 
krew, mogą liczyć na naszą pomoc. 
Wystarczy zwrócić się do Fundacji 
PBG. Jesteśmy w stałym kontakcie 

[...] jeżeli ktoś się tyl-
ko(!) waha… to na 
jednej szali trzeba po-
łożyć powód własnego 
zawahania, a na dru-
giej dobro osoby potrze-
bującej… i odpowiedź 
przyjdzie sama.

z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. 
Od 2010 roku zachęcamy także do 
zapisywania się na listę dawców 
szpiku kostnego.

Aż trudno uwierzyć, że w tym roku 
odbyła się już 11-ta zbiórka…
Samemu trudno mi w to uwierzyć! 
Najważniejsze jest jednak to, że do 
tej pory udało się nam pomóc 8 oso-
bom. Jest to zasługa naszych pra-
cowników! Dzięki nim do tej pory 
w naszym banku krwi udało się ze-
brać około 119 750 ml krwi.

Najważniejsze jest to, że do tej pory udało się 
nam pomóc 8 osobom. Jest to zasługa naszych 
pracowników! Dzięki nim do tej pory w naszym 
banku krwi udało się zebrać około 119 750 ml krwi.
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Od tego czasu wiele 
się wydarzyło w Fun-
dacji PBG przy której 
działa PBG Gallery. 
Mamy miesiąc czer-

wiec i niemal pół roku działalności 
artystycznej Galerii już za nami.

Styczeń do marca w PBG Gallery

Nieco intrygujące, zaskakują-
ce, niespokojne i prowokujące 
obrazy Jana Wojciecha Malika 
zaproponowaliśmy pracowni-
kom i gościom naszej Galerii 
w I kwartale tego roku. Poznański 
artysta z bogatym dorobkiem arty-
stycznym, wystawiający swoje prace 
na ponad stu wystawach krajowych 

Witamy, po dłuższej przerwie, Wszystkich Czytelników i zapraszamy do 
interesującej lektury o firmowej PBG Gallery!  Jak pamiętamy, ostatni artykuł 
o sztuce w korporacyjnym „Ogniwie” dotyczył naszej jubileuszowej wystawy, 
której autorami byli sami Pracownicy z Grupy PBG a nosiła ona tytuł MAM 
TALENT i prezentowała nasze bardzo, bardzo różnorodne talenty. 
Ale to już wspomnienie.

tekst:
lidia prętKa fundacja pbg, manager galerII

i zagranicznych. Laureat nagrody 
Ministra Kultury i Sztuki dla Mło-
dego Twórcy i wielu ogólnopolskich 
konkursów i festiwali plastycznych, 
w tym Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego na Obraz im. J. Spy-
chalskiego, zdobywca srebrnego 
Medalu na II Międzynarodowym 
Biennale sztuki Europa-Azja w An-
karze. Styczniowy wernisaż a potem 
marcowe spotkanie z przyjaciółmi, 
artystami były ciekawymi wydarze-
niami o charakterze kulturalnym, 
wartymi zapamiętania i zapisania. 
I choć artyście nie udało się sprze-
dać żadnego obrazu, a oferta pro-
ponowanych formatów była bardzo 
szeroka (największy obraz 280 cm x 

32O cm, najmniejszy 30 cm x 28 cm) 
to wierzymy, że wspomnienie wy-
jątkowej atmosfery tych artystycz-
nych spotkań pozostanie na długo 
w pamięci. Podczas marcowego spo-
tkania swoją obecnością na werni-
sażu zaszczycił nas między innymi 
Jacek Balcer. Jest z nami od niedaw-
na na odpowiedzialnych stanowisku 
dyrektora ds. komunikacji korpora-
cyjnej. Jak wyznał – kiedy po raz 
pierwszy pojawił się w Wysogotowie 
niezwykle był zaskoczony obecno-
ścią sztuki w naszej Spółce. Z zadzi-
wieniem oglądał obrazy w budynku 
zarządu. Tego wieczoru pan Jacek 
miał również okazję poznać autora 
wystawionych prac.

Marcowe wydarzenia w Skalarze

Krzysztof Musiał urodzony 29 lu-
tego 1972 r. w Słubicach. Absolwent 
WSSS w Poznaniu – 2001 r. Dyplom 
z wyróżnieniem z malarstwa u prof. 
J. Świtki oraz aneks z malarstwa 
ściennego w pracowni prof. M. Łu-
bowskiego. Ponadto absolwent Wy-
działu Edukacji Artystycznej ASP 
w Poznaniu w 2003 r. Pracuje jako 
instruktor rysunku i malarstwa 
w MDK nr 2 w Poznaniu. Wyróżnienie 
w konkursie Obraz Roku 2005 oraz 
finalista konkursu Obraz Roku 2003. 
Pierwsza nagroda na plakat teatral-
ny w Ogólnopolskim Forum Teatrów 
Szkolnych – Poznań 2006. Finalista 
Konkursu im. Franciszki Eibisch – 
Warszawa 2008.

Tyle o artyście, który z powodze-
niem zaprezentował całkiem sporą 
część swojej twórczości, bo ponad 
trzydzieści wielkoformatowych ob-

razów w Skalar Office Center, gdzie 
PBG Gallery pokazuje i promuje 
poznańskich i polskich artystów od 
roku 2011. Swoją wystawę artysta 
zatytułował: „O Niej — O Nim — 
O Nas”. Znakomitą przestrzeń wy-

stawienniczą tworzą pomieszczenia 
parterowe tego nowoczesnego bu-
dynku o charakterze biznesowym 
i właśnie tam sztuka odnajduje 
swoje miejsce i odpowiedni klimat. 
Prace Krzysztofa Musiała, w mojej 

sztuka i biznes
każdego dnia 

pbggallery

O
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subiektywnej ocenie to doskonale, z wielkim talentem 
przekazywana w jego artystycznym widzeniu, otaczają-
ca nas rzeczywistość. W niej artysta stara się pokazywać 
człowieka, siebie, swoich najbliższych, po prostu ludzi. To 
obrazy o naszym codziennym życiu. Obrazy przemawiają 
bardzo dobitnie nie tylko malarsko ale i kompozycyjnie, 
przemyślane, bardzo współczesne i przez to nam bliskie. 
Marcowe wydarzenia przygotowane dla artysty i licznie 
zaproszonych gości, w szczególności pracownic „Skalara”, 
miały miejsce dnia 6 marca podczas Dnia Kobiet w Skala-
rze oraz 15 marca, dla grona przyjaciół, artystów i rodziny.

Obfity kwiecień

Kwiecień był dla PBG Gallery niezwykle satysfakcjonu-
jący – z powodzeniem przygotowałyśmy aż trzy wystawy, 
w tym dwie poza Galerią. Udział Fundacji PBG w XVI 
Festiwalu Nauki i Sztuki – Polifestiwalu na Politech-
nice Poznańskiej był jednym z elementów realizacji 
Projektu Fundacji PBG, promującego trzy stadiony 
wybudowane przez Grupę PBG na Euro 2012. Ma-
kiety stadionów wykonane przez poznańskiego artystę 
rzeźbiarza Romana Kosmalę świetnie prezentowały się 
w nowoczesnym Centrum Wykładowym Politechniki. 
11 kwietnia, już od wczesnych godzin przedpołudnio-
wych, gmach tej uczelni „opanowały” setki młodych 
ludzi – uczniowie poznańskich szkół, od podstawowych 
szkół poczynając, na licealnych kończąc, biorąc udział 
w najróżniejszych pokazach, prelekcjach i projekcjach. 
Wieczorem tego samego dnia odbył się nasz wernisaż 
czyli prezentacja makiet stadionów jako uwieńczenie 
festiwalowych pokazów. Było to spotkanie nie tylko ze 
sztuką ale i nauką, bowiem oprócz autora makiet Romana 
Kosmali zaproszonymi gośćmi byli również inżynierowie, 
budowniczowie stadionów Jarosław Pijanowski i Jerzy 
Ciechanowski. Uczestnicy wernisażu mieli okazję poznać 

nie tylko intencje artysty-autora tych 
dzieł sztuki, ale dowiedzieć się rów-
nież paru inżynierskich, technicz-
nych ciekawostek na temat obiektów 
sportowych, jakimi są nowopowstałe 
w Polsce w 2012 roku, stadiony.

23 kwietnia, dzień imienin Pana 
Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, 
zgodnie z panującą w Grupie tra-
dycją, kojarzy się nam, z pewnością, 
z imieninowym wernisażem. Przy-
gotowywana na tę okazję wystawa 
to, cyklicznie pokazywana u nas, 
sztuka dawna. Realistyczne ma-
larstwo polskie końca XIX wieku 
zaprezentowane w Galerii zwią-
zane było tematycznie z obcho-
dzoną w tym roku 150 rocznicą 
powstania styczniowego. Mogli-
śmy podziwiać obrazy Alfreda Wie-
rusza-Kowalskiego, Juliusza Kossaka, 
Walerego Eljasza-Radzikowskiego, 
Ryszarda Oknińskiego oraz Włady-
sława Maleckiego. Podczas wystawy 
pracownicy mogli się też dowiedzieć, 
że dwa obrazy z kolekcji Państwa 
Wiśniewskich były w tym czasie wy-
stawione w Muzeum Narodowym 
w Krakowie na okolicznościowej 
wystawie pt. „Artyści- świadkowie 
powstania styczniowego 1863” oraz 
obejrzeć ich repliki fotograficzne.

PBG Gallery oraz Uczelniane 
Centrum Kultury (UCK) ogłosiły 
w poznańskich informatorach i por-
talach kulturalnych otwarcie wysta-
wy Janusza Kapusty pt. „K-dron 
w poszukiwaniu nieskończoności”. 
Miejscem wystawy była również Po-
litechnika Poznańska a dniem wer-
nisażu 25 kwietnia. Patronat nad 
wystawą objął miesięcznik kultural-
ny IKS oraz Radio Merkury. Janusz 
Kapusta to artysta, który zasłynął 
w świecie jako odkrywca K-dronu. 
Mieszka od ponad 30 lat w Nowym 
Jorku, znany jest przede wszystkim 

w Ameryce choć ostatnio i w Polsce 
o nim coraz głośniej. Gościł w naszej 
Galerii w czerwcu ubiegłego roku 
i pokazywaliśmy jego słynne rysunki 
satyryczne drukowane w amerykań-
skich pismach, między innymi: „The 
New York Times”, „The Wall Street Jo-
urnal”, „The Washington Post”, „Gra-
phis”, „Print”, „Nature”. Jego prace 
ukazują się także w naszych dzienni-
kach i tygodnikach jak np. „Rzeczpo-
spolita” czy „Polityka”. Wernisażowy 
wieczór, obok przedstawicieli PBG 
Gallery, dyrektora UCK, pani Marzen-
ny Howorskiej, uświetniła obecność 

Prace Krzysztofa Musiała, w mojej su-
biektywnej ocenie to doskonale, z wiel-
kim talentem przekazywana w jego 
artystycznym widzeniu, otaczająca 
nas rzeczywistość. W niej artysta 
stara się pokazywać człowieka, siebie, 
swoich najbliższych, po prostu ludzi. 
To obrazy o naszym codziennym życiu.
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prorektora Politechniki Poznańskiej ds. kształcenia – dr. 
hab. Jacka Goca. Wyjątkowych wzruszeń dostarczyli arty-
ście dość licznie przybyli koledzy i koleżanki z dawnych 
lat czyli okresu, kiedy to Janusz Kapusta był uczniem Li-
ceum Plastycznego w Poznaniu. Następnego dnia w UCK 
Janusz Kapusta wygłosił ciekawy wykład zatytułowany 

„K-dron – między nauką i sztuką”. Liczne audytorium sta-
nowiła młodzież akademicka, ale także przed akademicka 
czyli gimnazjaliści z Dębinki.

Tu należy wspomnieć o fakcie dość niecodziennym 
jakim było zaproszenie do udziału w wystawie Janusza 
Kapusty, znanej nam od lat, Społecznej Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum Dębinka z ulicy Grabowej w Po-
znaniu. Dzięki dębinkowym talentom, jak pamiętamy 
z historii Galerii, podczas czterech wystaw, mieliśmy 

okazję prezentować twórczość dziecięcą w pięknym cy-
klu „Cztery pory roku”. Tym razem pani Grażyna Bober, 
artysta i opiekun szkolnej pracowni plastycznej, przy-
gotowała z młodzieżą gimnazjalną prace inspirowane 
k-dronem. Prezentacja ich prac na Politechnice wypadła 
wspaniale i szczerze ucieszyła samego artystę.

O ponad dziesięciu lat Galeria jest miejscem, 
w którym nie tylko pokazuje się sztukę i promuje 
artystów. Tu także kupuje się obrazy. Galeria peł-
ni też rolę edukacyjną, udostępnia szeroko pojętą 
kulturę i sztukę pracownikom, ich rodzinom, przy-
jaciołom. Wyjście poza Galerię daje szansę pokazy-
wania i edukowania na poziomie lokalnym, a więc 
są to szkoły, uczelnie, galerie, mieszkańcy gminy, na 
terenie której mają swoją siedzibę Spółki z Grupy 
PBG, mieszkańcy Poznania.

Wystawa na Politechnice miała przybliżyć poznania-
kom artystę, Janusza Kapustę, jego wyjątkową osobowość 
i talent i jego niezwykłe odkrycie czyli k-dron. Miała też 
dać wyjątkową szansę na poszerzenie wiedzy o świecie 
sztuki i nauki przyszłym inżynierom i architektom. Mamy 
nadzieję, że tak też się stało i wystawę, obecną przez okres 
miesiąca w nowoczesnych wnętrzach Politechniki obej-
rzała ogromna ilość studentów tej uczelni a także niemała, 
mieszkańców naszego miasta.

K-dron — jedenastościenna bryła geometryczna odkryta 
przez Janusza Kapustę w styczniu 1985 roku. Nazwa K-dronu 
pochodzi od słowa dron, które w języku greckim oznacza 
ścianę, a k jest jedenastą literą łacińskiego alfabetu. Bryła 
została wymyślona w trakcie przygotowań do wystawy Janu-
sza Kapusty i jego kolegi w jednej z galerii Nowego Jorku. Po 
wydrukowaniu ulotek promujących wystawę, w których za-
mieszczono wizerunek 2 kwadratów wpisanych jeden w drugi, 
Janusz Kapusta wpadł na formę przestrzenną, na podstawie 
której wykonał następnie model przestrzenny bryły.

Maj…

Aspekt edukacji towarzyszy dzia-
łaniom Galerii w szerokim zakre-
sie — wystarczy przytoczyć nasze 
projekty cykliczne. Jednym z nich 
jest prezentacja młodych talentów 
czyli Wystawy prac dyplomowych 
uzdolnionych uczniów Liceum Pla-
stycznego w Poznaniu. Począwszy 
od roku 2010 w połowie maja rok-
rocznie takie wystawy miały miejsce 
w naszej Galerii. W tym roku było 
nieco inaczej, to PBG Gallery miała 
wielką przyjemność przyjąć zapro-
szenie od dyrekcji i uczniów Liceum 
na wystawę w Toruniu, gdzie tym 
razem zaprezentowali się najzdol-
niejsi poznańscy młodzi artyści.

Od czerwca do końca wakacji

I tu… piękna salonowa elegan-
cja czyli wystawa prac – gra-
fik oraz obrazów wykonanych 
techniką pasteli, poznańskiej 
artystki, Elżbiety Radzikowskiej. 
Jej prace znakomicie wkompono-
wały się w wystrój naszej Galerii. 
Jasne oprawy i starannie dobrane 

ramy dodały uroku pomieszczeniu, 
w którym nowoczesność przeplata 
się z wystrojem z minionej epoki. 
Tematyka? Różnorodna — dużo, 
w wystawianych obrazach, kobie-
cych portretów, damskiego uroku 
i delikatności, koronkowej ulot-
ności przedmiotów, sporo prze-
wrotnego dowcipu, sporo dowcip-
nej erotyki, słowem klimatyczna 
i bardzo kobieca wystawa. Grafi-
ka to jeden z podstawowych obok 
malarstwa i rzeźby działów sztuk 
plastycznych. Obejmuje techniki 
pozwalające na powielanie rysunku 
na papierze lub tkaninie z uprzed-
nio przygotowanej formy. Grafika 
artystyczna (warsztatowa), którą 
uprawia autorka wystawy, wyróżnia 
się skupieniem w rękach artysty ca-
łego procesu twórczego od projektu 
przez wykonanie matrycy do wyko-
nania odbitek — rycin, które mają 
wartość oryginalnych dzieł sztuki. 
Liczba odbitek uzyskanych z jednej 
płyty zależy od techniki. Techniką 
szczególnie ulubioną przez Elżbie-
tę Radzikowską jest aquatinta. Po-

nieważ było to czerwcowe otwarcie 
kolejnej wystawy to tradycyjnie 
już, towarzyszyło ono uroczystości 
z okazji imienin Pani prezes Małgo-
rzaty Wiśniewskiej. Wernisaż odbył 
się więc w atmosferze świątecznej 
i pełnej uśmiechu z bardzo licznym 
gronem gości. Do końca sierpnia 
można będzie w naszej Galerii nie 
tylko oglądać, ale również zakupić 
prace Elżbiety Radzikowskiej.

Elżbieta Radzikowska — Koron-
kowa Dama Erotyki. Realizuje prace 
w dziedzinie grafiki warsztatowej, 
małej formy graficznej i rysunku. Mi-
strzyni exlibrisu. Studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom 
z grafiki warsztatowej u prof. Edmun-
da Piotrowicza. Uczestniczka licznych 
pokazów zbiorowych. Autorka wystaw 
indywidualnych. Laureatka wielu na-
gród i wyróżnień. Mieszka i pracuje 
w Poznaniu.

W wakacyjny czas nie zapomnij 
zajrzeć do Galerii – zapraszamy!

Pozdrawiamy Lidia Prętka i Iwo-
na Bis.

O ponad dziesięciu lat Galeria 
jest miejscem, w którym nie tylko 
pokazuje się sztukę i promuje 
artystów. Tu także kupuje się obrazy. 
Galeria pełni też rolę edukacyjną, 
udostępnia szeroko pojętą kulturę 
i sztukę pracownikom, ich rodzinom, 
przyjaciołom. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bry%C5%82a_geometryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Kapusta
http://pl.wikipedia.org/wiki/1985
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Kapusta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Kapusta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_plastyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_plastyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rycina
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W Poznaniu, już 
podczas budowy 
Stadionu Miej-
skiego powstał 
pomysł, aby wy-

konać jego makietę, także z myślą 
o osobach niewidomych i słabowi-
dzących. 5 stycznia 2011 roku, 500 
dni przed otwarciem Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej odsłonięto 
makietę, której fundatorem jest 
Urząd Miasta Poznania. Autorem 
tej wyjątkowej makiety-rzeźby od-
lanej z brązu jest poznański arty-
sta Roman Kosmala, a jego dzieło 
to wierne i staranne odwzorowanie 
oryginału. Makieta  stwarza uni-
katową szansę, by stadion — choć 
w miniaturze — mogły „zobaczyć” 
osoby niewidome.

Na makiecie podano również 
najistotniejsze informacje o stadio-
nie. Opis stadionu wykonano także 

w alfabecie Braille’a, co umożliwia 
ludziom niewidomym i słabowi-
dzącym nie tylko poznanie archi-
tektonicznych szczegółów budowli 
ale i podstawowych informacji o jej 
wielkości, liczbie miejsc i innych 
istotnych parametrach. Warto do-
dać, że współautorem makiety jest 
tyflopedagog Dagmara Szymkowiak, 
która konsultowała opisy w alfabe-
cie Braille’a.

Inicjowanie działań na rzecz na-
szej społeczności to jedno z wielu 
założeń statutowych Fundacji PBG, 
która nie tylko inspiruje, kreuje ale 
i wspiera osoby, instytucje, projekty, 
wnoszące w życie codziennie wspól-
ne dobro i wartości ponadczasowe. 
Fundacja PBG uznała, że poznańska 
inicjatywa godna jest kontunuowa-
nia i ufundowała kolejne makiety – 
Stadionu PGE Arena oraz Stadionu 
Narodowego. 11 września 2012 roku 

odsłonięto makietę stadionu piłkar-
skiego w Gdańsku. Gotowa jest tak-
że makieta Stadionu Narodowego 
w Warszawie. Obie makiety wykonał 
ten sam artysta.

Podobnie jak w Poznaniu 
i Gdańsku również w Warszawie 
makiety będą służyły nie tylko 
niewidomym ale będą też atrak-
cyjnym obiektem dla wszystkim 
odwiedzających stadion — ki-
biców, turystów, gości z całego 
świata.

Projekt Fundacji PBG — 
prezentacja makiet stadionów 
wybudowanych przez Grupę PBG

Ideą przewodnią projektu Fun-
dacji PBG jest pokazanie jak naj-
większej liczbie osób tych nowo-
czesnych obiektów sportowych, 
w których wykorzystano unika-
towe na skalę europejską rozwią-

zania, innowacyjne technologie 
i nietypowe konstrukcje.

Makiety wszystkich trzech stadio-
nów zamierzamy prezentować w ca-
łym kraju, w różnych miejscach oraz 
podczas różnych wydarzeń związa-
nych tematycznie z projektem.

Będziemy je pokazywać na uczel-
niach technicznych, gdzie dla przy-
szłych inżynierów, budowniczych 
czy architektów będą one z pewno-
ścią ciekawym spojrzeniem artysty 
na takie obiekty. Prezentacjom dla 
studentów towarzyszyć będą te-
matyczne prelekcje, pokazy filmów. 
spotkania z budowniczymi stadio-
nów i specjalistami.

Chcemy też, by w okresie let-
nim makiety stanęły w najwięk-
szych polskich kurortach, dając 
możliwość podziwiania stadio-
nów wszystkim, którzy ich jeszcze 
nie widzieli lub nigdy nie będą 

mieli szansy obejrzeć ich z bliska. 
Stworzą też być może okazję do 
miłych wspomnień i wspaniałych 
przeżyć z Euro 2012 roku. Realizu-
jąc projekt, Fundacja PBG włącza 
się jednocześnie aktywnie w dzia-
łania o zasięgu ogólnopolskim na 
rzecz pomocy i wyrównywania 
szans osobom z niepełnospraw-
nością. Zależy nam na tym, aby 
do planowanych miejsc prezenta-
cji makiet zawsze zapraszane były 
i docierały osoby niewidome i sła-
bowidzące.

Dotychczas zrealizowane działania 
w ramach projektu:

23 kwietnia 2012 roku pracowni-
cy Grupy Kapitałowej PBG po raz 
pierwszy podziwiali makiety wszyst-
kich trzech stadionów. Ich uroczysta 
prezentacja z udziałem autora – Ro-
mana Kosmali – miała miejsce pod-

czas wernisażu w firmowej galerii 
PBG Gallery.

8 września 2012 roku makieta po-
znańskiego stadionu prezentowana 
była na rodzinnym pikniku pra-
cowników Zakładu Gazowniczego 
w Poznaniu. Obejrzało ją blisko 600 
Poznaniaków.

W dniach 29 stycznia do 1 lutego 
2013 roku makiety zostały zapre-
zentowane na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich Budma oraz 
Targach CBS – Centrum Budownic-
twa Sportowego.

11 kwietnia 2013 roku makiety 
prezentowane były podczas XVI Fe-
stiwalu Nauki i Sztuki – Polifestiwal 
na Politechnice Poznańskiej.

W okresie od 11 kwietnia do 
31 maja 2013 roku makiety udostęp-
nione były dla studentów i gości od-
wiedzjących uczelnię w Centrum Wy-
kładowym Politechniki Poznańskiej.

Trzy, z czterech stadionów wybudowanych na Euro 2012 wybudowała Grupa 
PBG – Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion PGE Arena w Gdańsku oraz 
Stadion Miejski w Poznaniu. Powstały perły polskiej architektury sportowej, 
które zasługują na to, aby mówić o nich więcej, promować, pokazywać ich 
budowniczych oraz historię ich budowania. 

makieTy Polskich

stadionów
wybudowanych na euro 2012 przez Grupę PBG

tekst:
lidia prętKa fundacja pbg, manager galerII

W
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WędrUJąCe 

makieTy
O reakcjach zwiedzających Targi Budma w Poznaniu na przełomie 
lutego i marca, na których można było podziwiać makiety stadionów 
autorstwa Romana Kosmali, pisała już Justyna Roth w ostatnim nume-
rze Ogniwa (2/2013, s. 62). Ja mogę tylko dodać, że był to bardzo dobry 
pomysł, aby właśnie na naszym poznańskim MTP je pokazać.

tekst:
iwona bis fundacja pbg, koordynator projektów galerii

Promocja stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG: Stadionu Narodowe-
go, Stadionu PGE Arena oraz Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu wypadła bardzo 
dobrze. Zwiedzający, a była ich bardzo 

duża liczba w ciągu trzech dni targowych wykazywali 
wielkie zainteresowanie makietami, podziwiali, robili 
sobie pamiątkowe zdjęcia, zadawali liczne pytania, chęt-
nie zabierali ze sobą informacyjne foldery.

12 tysięcy studentów Politechniki Poznańskiej

Możemy cieszyć się i, że makiety obejrzeli już z pew-
nością wszyscy pracownicy Spółek z Grupy PBG, które 
mają swoją siedzibę w Wysogotowie. Mieli taką okazję 
w kwietniu ubiegłego roku podczas uroczystego odsło-
nięcia makiet na imieninowym wernisażu. Makiety mo-
żemy oglądać też na co dzień tu w siedzibie Grupy PBG, 
chyba, że właśnie wyruszają w kolejne miejsce w Pozna-
niu czy Polsce, gdzie mogą podziwiać je inni. Chcemy, 
aby jak największa liczba osób miała szansę obejrzeć 

je z bliska, bo takie jest założenie i główna idea Pro-
jektu Fundacji PBG. Prezentacja makiet na Politechnice 
Poznańskiej przez blisko dwa miesiące od 11 kwietnia 
tego roku do połowy czerwca to wyjątkowa okazja dla 
ogromnej rzeszy studentów tej uczelni, którzy „przewi-
nęli się” przez Centrum Wykładowe, gdzie makiety były 
wystawione. Jaki procent studiujących tam młodych lu-
dzi obejrzało makiety stadionów? Spróbujmy sami od-
powiedzieć sobie na to pytanie. Mogli je także oglądać 
goście, licznie odwiedzający to miejsce.

I cóż, że nie widzę…

Artysta Roman Kosmala stworzył makiety także 
z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. 
Każda z makiet posiada opisy zawierające najważniej-
sze dane o stadionach, liczbowe, techniczne, lokali-
zacyjne i wiele innych jeszcze istotnych parametrów. 
Napisy wykonane są w języku polskim, co ważne 
również w wersji alfabetycznej Braille’a. Ogromnie 
cieszyliśmy się kiedy grupa młodzieży ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach przybyła wraz z wycho-
wawcami na wernisaż prezentacji 
stadionów 11 kwietnia właśnie na 
Politechnikę. „Chcemy jak najlepiej 
pokazywać im świat” – powiedział 
nauczyciel szkoły w Owińskach 
i poinformował nas, że przyjechali 
chłopcy szczególnie interesujący 
się piłką nożną i wszystkim co się 
z nią wiąże. Dziś młodzież z tego 
rodzaju niepełnosprawnością ko-
rzysta z wszelkich możliwych udo-
godnień i sprzętu, pomagających 
przełamywać im bariery. Porusza-
nie się i odnajdywanie w naszej rze-
czywistości młodych niewidomych 
i słabowidzących jest coraz mniej 
uciążliwe. Podobnie jak ich spraw-
ni koledzy kończą studia, pracują, 
śledzą internet. Kiedyś o niewido-
mych mówiło się, że tylko „szczotki 
potrafią robić”, bo udawało im się 
znajdować pracę w niewielkich za-
kładach wymagających takiej wła-
śnie sprawności. To słowa jednego 
z uczestników grupy niewidomych, 
która również przybyła na Poli-
technikę na nasze zaproszenie, by 
obejrzeć makiety stadionów. Ponad 
piętnastoosobowa wycieczka osób 
z Wielkopolskiego Klubu Turystycz-
nego Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Razem na szlaku” potrafiła 
z wielkim entuzjazmem zachwycić 
się tym, że znajdują się w gmachu 
Politechniki, że mogą obejrzeć po-
przez dotyk tak wspaniałe obiek-
ty sportowe, zapoznać się z ich 
opisem i podziwiać to wyjątkowe 
dzieło architektów i budowniczych.

Makiety i Zamek Piastowski 
w Raciborzu

Co mogą mieć ze sobą wspólnego? 
Okazuje się, że to piękne miej-
sce w Raciborzu z zadowoleniem 
przyjmie nasze makiety a miesz-

kańcy Raciborza będą mieli jedyną 
i niepowtarzalną okazję, by obej-
rzeć z bliska te cuda architektury 
sportowej widziane oczami arty-
sty, wykonane z wielką staranno-
ścią i precyzją, oddające niemal-
że każdy szczegół tych obiektów. 
Chętnych pracowników z grupy PBG 
zapraszamy na uroczyste otwarcie 
prezentacji stadionów w racibor-
skim Zamku Piastowskim już 29 
czerwca o godz. 12.00. Może ktoś 
z nas będzie spędzał urlop w oko-
licach Raciborza. Warto się tam wy-
brać, by zwiedzić Zamek i obejrzeć 
w tej scenerii makiety naszych sta-
dionów. Makiety pozostaną w Raci-
borzu do 14 lipca. Szczególnie ser-
decznie zachęcamy do zapoznania 
się z makietami stadionów wszyst-
kich pracowników Spółki RAFAKO 
i mieszkańców Raciborza!

Makiety na wieży widokowej we 
Władysławowie!

Będą dostępne dla zwiedzających, 
dla turystów z Polski, z Europy 
i ze świata, odpoczywających na 
naszym Wybrzeżu od polowy lip-
ca do końca sierpnia a może i dłu-
żej. Cieszyć się będziemy jeżeli taką 
szansę będą mieli 
także turyści nie-
widomi i słabo-
widzący. 

Taras widokowy na którym staną 
makiety stadionów znajduje się 
45 m n.p.m. Drogi Czytelniku, nie 
przegap takiej okazji, jeśli będziesz 
w okolicach tej nadmorskiej miej-
scowości, pamiętaj możesz dowie-
dzieć się czegoś nowego, czegoś 
więcej o nowoczesnych polskich 
obiektach sportowych i to podczas 
wakacyjnego wypoczynku. Jeśli do-
trzesz do któregoś z opisywanych 
miejsc pobytu makiet możesz także 
wziąć udział w konkursie fotogra-
ficznym (więcej szczegółów o kon-
kursie na s. 60).

Znad morza do stolicy

To już zapowiedź na grudzień tego 
roku, gdzie mamy zamiar pokazać 
makiety podczas XI edycji mię-
dzynarodowej konferencji REHA 
FOR THE BLIND IN POLAND, któ-
ra odbędzie się 2-3 grudnia 2013 r. 
w Warszawie. Hasłem przewodnim 
konferencji jest „Świat Dźwięku 
i Dotyku”, a jej głównym celem spo-
tkanie niewidomych i ich otoczenia 
z całego świata.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
współpracują i pomagają Fundacji 
PBG w realizacji projektu.P
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rodZinny
w leśniczówce Naramowice

Piknik

Hasłem przewod-
nim był Dziki Za-
chód. Można było 
więc w teamie 
rodzinnym, bądź 

indywidualnie, postrzelać z łuku, 
wiatrówki czy indiańskiej dmu-
chawki. Zaliczenie slalomu z zasło-
niętymi oczami nie było łatwe, tak 
jak i łowienie ryb, które wymagało 
cierpliwości i precyzji.

Mogliśmy też się sprawdzić jako 
budowniczowie, ale tym razem 
tipi, w wiosce indiańskiej. (Tipi 
są to namioty Indian Ameryki Pół-
nocnej używane przez koczownicze 
plemiona, dzięki swojej konstrukcji 
są łatwo przenośne.) Zadanie wy-

magało nie tylko zaprojektowania 
i wykonania, ale ozdobienia ich. 
Powstała cała wioska tak misternie 
wykonanych tipi, że komisja nawet 
nie próbowała wyłonić zwycięzcy.

 Po wszystkich zmaganiach cze-
kało na nas ognisko i kiełbaski. Ich 
upieczenie przy ponad 30 stopnio-
wym upale to też był nie lada wyczyn.

tekst:
Joanna maJtczaK fundacja pbg, sekretarz /prokurent

h

Wiosenny piknik rodzinny to nasza tradycja. 
W tym roku spotkaliśmy się w przeddzień 
Dnia Taty w zupełnie nowym otoczeniu. 
Leśniczówka Naramowice okazała się 
świetnym miejscem na naszą rodzinną 
zabawę.

Hasłem przewodnim był Dziki Zachód. 
Można było więc w teamie rodzinnym, bądź 
indywidualnie, postrzelać z łuku, wiatrówki 
czy indiańskiej dmuchawki. 

Do zabawy przygrywała nam 
westernowa muzyka, a na za-
kończenie 9-letnia Hania Szta-

chańska zaśpiewała „Małgośkę” 
i zachwyciła nas swoim głosem. 
Razem z nami na pikniku bawili się 
nasi podopieczni z Ochronki Jurek. 
Fajne jest mieć taką dużą rodzinę:) 
Do zobaczenia za rok!
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Zacznę od ludzi, od zespołu, którzy 
są krwiobiegiem firmy. A więc zespół. 
Wikipedia mówi, że zespół w zarządza-
niu to grupa mająca wspólny cel, ja-
sno określony, który powinien być do-

strzegany przez wszystkich członków zespołu. Aby 
zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą 
mieć wolę współpracy, dobrze się kierunkować oraz po-
siadać ścisły podział zadań. Dodatkowo dobry zespół 
powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami, 
otwartością i unikać konfliktów. W zespole konieczne 
jest pełne zaufanie, automotywacja i wspólne ustalenie 
zasad postępowania.

Ewentualne występujące różnice wewnątrz zespołu, 
dobry lider doprowadzi do tego, że nie spowodują kon-
fliktu a będą twórcze i finalnie skończą się znalezieniem 

tekst:
ryszard lewicKi pbg sa, zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych

z zgodnego rozwiązania. Wszelkie działania separaty-
styczne, pojedyncze z reguły niszczą to co z takim 
trudem osiągnięto. Synergia* jest zawsze korzyst-
niejsza niż działanie w pojedynkę, w tej kwestii na-
uka wypowiada się jednoznacznie.

Uważam, że w miarę moich możliwości nakreśliłem 
istotę sprawy. Czasami trzeba ustąpić, aby uzyskać 
więcej. Jest jednak jedna żelazna zasada trzeba działać, 
aby ludziom żyło się lepiej, aby wiedzieli, że ktoś o nich 
myśli i nad nimi czuwa. To niby takie proste, a ile trzeba 
dobrej woli całego zespołu.

*Synergia — współdziałanie różnych czynników 
którego efekt jest większy niż suma poszczególnych 
oddzie lnych działań. Synergia to najlepszy okres w ży-
ciu zespołu ludzie są zintegrowani i dotarci, zadania 
podzielone, a wszyscy dążą do wspólnego celu.

Często zastanawiałem się, jakie trzeba spełnić kryteria i jakich praw ekono-
micznych trzeba przestrzegać, aby kierować taką dużą grupą przedsiębiorstw 
zespolonych pod jednym liderem. Co trzeba zrobić, aby firma rosła w siłę 
a pracownikom żyło się dostatnio w zgodzie i harmonii. Wiem, 
że temat trudny, ale trzeba się z nim zmierzyć.

„Kupą mości Panowie”

kulTuralne
Propozycje

W skrócie przedstawiam Państwu propozycje na nadchodzące letnie 
dni oraz nowe pozycje wyświetlane obecnie na ekranach polskich kin!

tekst:
anna przybylsKa specjalista ds. analiz w platformie zakupów gk pbg 

Co prawda Dzień Dziecka dawno już za Nami, ale niewątpliwie war-
to zabrać swoją pociechę na film pt. „Tajemnica Zielonego Królestwa” 
w reżyserii Chris’a Wedge, który ma w swoim dorobku takie obrazy jak 
Epoka lodowcowa czy Roboty. Amerykański film animowany 3D, oparty 
na powieści dla dzieci i młodzieży „The Leaf Men and the Brave Good Bugs” 
autorstwa Williama Joyce’a.

Film opisywany jest jako „toczona w głębi lasu walka pomiędzy siłami 
dobra i zła”. Opowiada on historię kilkunastoletniej córki zwariowanego 
profesora Bomby, który pragnie udowodnić, że ukryty przed ludzkim wzro-
kiem miniaturowy świat niezwykłych istot, zwany Zielonym Królestwem, 
istnieje naprawdę. Mary Katherine podlega niesamowitej transformacji 

i trafia do sekretnego świata, gdzie 
musi udzielić pomocy grupie za-
bawnych i jednocześnie kapry-
śnych bohaterów, aby ocalić ich 
świat, a przy okazji uratować życie 
wszystkich ludzi.

Głosów głównym bohaterom 
amerykańskiego filmu udzielili 
m.in. takie gwiazdy jak: Beyoncé 
Knowles, Colin Farrell, Josh Hut-
cherson, Amanda Seyfried, Pitbull 
czy Steven Tyler. W 2009 roku ofi-
cjalnie rozpoczęto prace produkcyj-
ne nad filmem, znanym wówczas 
jako „Leaf Men”. W maju 2012 roku 
wytwórnia Fox ogłosiła nowy tytuł 
obrazu: Epic, pierwszych członków 
obsady oraz fabułę. W naszych ki-
nach animację można oglądać od 
24 maja br.

Wielki GaTsBy
Coraz częściej w kinach pojawiają 
się ekranizacje popularnych powie-
ści. Tym razem „The Great Gatsby” 
to powieść amerykańskiego pisarza 
Francisa Scotta Fitzgeralda z 1925 

Tajemnica ZieloneGo krÓlesTWa
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roku. Książka początkowo po jej wydaniu nie zyskała po-
pularności, a za życia Fitzgeralda sprzedano nie więcej niż 
25 tys. egzemplarzy tej powieści.

Zainteresowaniem zaczęła się cieszyć dopiero 
po ponownym wydaniu w 1953 roku. Obecnie powieść 
często omawiana jest w amerykańskich liceach.

Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach 
prohibicji i gangsterów na początku lat 20. XX wieku na 
tle Nowego Jorku i jego okolicach. Miejscowy milioner 
Gatsby – w tej roli Leonardo DiCaprio – po 11 latach 
spotyka swoją dawną miłość Daisy (Carey Mulligan). 
Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś romans, jednak ich 
drogi rozeszły się z powodu różnić klasowych.

Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy 
nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego 
Toma – rola ostatecznie przypadła Joel’owi Edgerton 
(wyprzedził on takich aktorów jak Ben Affleck, Bradley 
Cooper czy Luke Evans).

Po latach dochodzi między nimi do spotkania. Daw-
ni kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do 
siebie. Zdjęcia do filmu realizowano w Sydney oraz ma-
lowniczych Górach Błękitnych w Australii w okresie 5 
miesięcy.

iron man 3
Dla sympatyków gatunku science fiction, także 
mamy propozycje. Niezastąpiony Robert Downey Jr. 
powraca w roli miliardera i genialnego wynalazcy Tony-

’ego Starka w trzeciej części historii ze świata Marvela – 
„Iron Man 3” w reżyserii Shane Black’a. Świat Tony’ego 
Starka legł w gruzach w skutek podstępnych działań 
jednego z jego najpotężniejszych wrogów. W poszuki-
waniu zemsty Stark wyrusza w podróż, która wystawi 
na próbę siłę jego charakteru i ducha walki. Przyparty 
do muru, znów może polegać wyłącznie na swojej po-
mysłowości i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź 
na od dawna nurtujące go pytanie: czy to zbroja czyni 
superbohatera?

Z ciekawostek scena zniszcze-
nia posiadłości Starka w Malibu 
Powstała w studiu filmowym EUE/
Screen Gems Studios w Wilmington 
(Karolina Północna, USA). Wnętrze 
budynku zaprojektowano na spe-
cjalnej pochylni, która umożliwiała 
odchylenie całego planu zdjęcio-
wego o 45 stopni a pierścień, któ-
ry nosi Mandaryn na małym palcu 
u ręki jest taki sam jak ten, który był 
noszony przez Razę w pierwszym 

„Iron Manie”! Warto zatem na 2 go-
dziny przenieść się w świat fantasy.

Poniżej znajdują się także świeże 
propozycje na nadchodzące lato.

Wielkie nadZieje
Oparty na prozie wybitnego powie-
ściopisarza angielskiego Karola Dic-
kensa film o osieroconym chłopcu 
Pipie (Jeremy Irvine), wychowywa-
nym w biedzie przez siostrę i jej męża, 
kowala Joego. Jest nieszczęśliwie 
zakochany w Estelli, pięknej dziew-
czynce, wychowywanej przez bogatą, 
zdziwaczałą starą pannę Havisham, 
którą poznał jako stosunkowo małe 

dziecko. Sytuacja bohatera zmienia 
się, kiedy Estella opuszcza wioskę, 
a on sam otrzymuje od anonimowe-
go darczyńcy ogromną sumę pienię-
dzy, które pozwalają mu rozpocząć 
edukację w Londynie i wyrwać się 
z biedy. Pipie będzie musiał radzić 
sobie w wielkim świecie, aż w końcu 
odkryje, kto jest jego dobroczyńcą...

Powieść publikowana w latach 
1860–1861 w tygodniku „All the 
Year Round”. Na ekranach polskich 
kin film zagościł w czerwcu!

uniWersyTeT  PoTWorny
Ulubieńcy kinowej publiczności, 
James P. Sullivan i Mike Wazowski, 
powracają na duży ekran w ani-
mowanym komputerowo filmie 3D 

„Uniwersytet potworny” – prequelu 
oscarowego hitu wytwórni Disney/
Pixar „Potwory i Spółka” z 2001 roku. 
Film przenosi widzów w czasy, kiedy 
Sulley i Mike – studenci Uniwersy-
tetu Potwornego – dopiero zgłębiali 
tajniki potwornego fachu. Zabawne 
perypetie bohaterów z okresu stu-
diów, wypełnionego szalonymi im-
prezami w akademiku, pokazują jak 

pomimo wielu dzielących ich różnic 
zostalii najlepszymi przyjaciółmi. 

„Uniwersytet potworny” to pełen hu-
moru film o narodzinach prawdziwej 
przyjaźni. Polska premiera filmu 
planowana na 5 lipca tego roku.

Zapraszamy do zgłaszania pod 
adresem redakcji Ogniwa: redak-
cja@pbg-sa.pl propozycji wspól-
nych wyjścia do kina. Myślę, że z za-
proponowanych pozycji jest w czym 
wybierać.

mailto:redakcja@pbg-sa.pl
mailto:redakcja@pbg-sa.pl
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Pracownicy Grupy PBG wraz z rodzinami i znajomymi skorzystali z naszej 
propozycji wspólnego wyjścia do kina. Tym razem specjalnie dla nas Multi-
kino wyświetliło dwa obrazy: „Nędznicy” i „Syberiada polska”. Jakie wrażenie 
na pracownikach zrobiły hity kinowe? Oto niektóre recenzje.

Byliśmy w kinie

opracowała:
moniKa KowalewsKa pbg sa, redaktor bIuletynu ognIwo

Hanna Cybińska (PBG Avatia)

Pierwszy raz ze spektaklem „Nędz-
nicy” miałam do czynienia wiele lat 
temu w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni. Musical wywarł na mnie wtedy 
ogromne wrażenie. Informacja o ze-
kranizowaniu musicalu bardzo mnie 
zaintrygowała, bo trudno mi było 
sobie wyobrazić przeniesienie dzie-
ła z desek sceny teatru na ekran ki-
nowy. Jednak po pierwszej scenie 
filmu wiedziałam, że czeka mnie 
coś niesamowitego. Film od same-
go początku rozbrzmiewał wiel-
kimi emocjami. Musicalowa forma 
z pewnością nie przekonała wszyst-
kich widzów, ale dla mnie film impo-
nował rozmachem i dopracowaniem 
scen, które doskonale prezentowały 
się między innymi dzięki nawiązują-
cej do techniki teatralnej scenografii, 
a także mistrzowskiej charakteryza-
cji i wspaniałej oprawie muzycznej. 
Śpiew i muzyka bardzo skutecznie 
potęgowały ładunek emocjonalny 
i wzruszały do łez. Film fantastycz-
nie oddał treść powieści Victora 
Hugo i bardzo mnie urzekł. Polecam!

Magdalena Kwiatkowska (PBG SA)

Muszę przyznać, iż film „Syberiada 
polska” zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Film bardzo porusza; hi-
storia ludzi, wypędzonych ze swoich 
domów i wywiezionych w odległy, 
surowy kraj od początku wzbudza 
wielkie emocje. Cały szereg cha-
rakterów i tych pozytywnych i tych 
negatywnych występujący po obu 
stronach barykady uzmysławia jak 
wielki wpływ na zachowanie czło-
wieka ma trudna sytuacja i jak łatwo 
przekraczalne są bariery człowie-
czeństwa. Motywem przewodnim 
jest wola przetrwania, walka o byt, 
jaką toczą bohaterowie dla siebie 
i najbliższych. W filmie zobrazowa-
no losy kilkorga ludzi, którzy powrót 
do domu traktują, jako cel życia, jak 
wyznawane przez siebie wartości 
i ten niezwykły cel stanowi dla nich 
siłę by pokonać nie tylko ciężkie 
warunki, szykanowania i krzywdy, 
ale i własne słabości. Wychodząc 
z kina miałam łzy w oczach, jest 
to film, który poleciłabym każ-
demu, nie tylko żeby poznać ka-

wałek historii, ale by w czasach 
tak współczesnych i pełnych zo-
bojętnienia przypomnieć sobie 
o takich wartościach jak rodzina, 
dom, ojczyzna…

Roman Wenski (PBG SA) 

Korzystając z wolnej chwili i moż-
liwości grupowego wyjścia do kina 
wybraliśmy się z żoną na polski 
film „Syberiada polska”, wiedząc, 
że to film z gatunku dramatu hi-
storycznego. I faktycznie, w skrócie 
podsumowując, to film opowiada-
jący o losach różnych narodowości 
mieszkających (zgromadzonych, 
przesiedlonych) na terenach małej 
rosyjskiej wsi ówczesnego ZSRR 
gdzieś na zapadłej Syberii w okresie 
II wojny światowej. Dotychczasowa 
nasza wiedza o tragedii tamtych 
dni pochodzi w większości z filmów 
ukazujących nam losy głównie Po-
laków i Żydów w obozach śmierci 
zbudowanych przez Niemców. Fil-
my, w których okupant niemiecki 
pokazał swoje zezwierzęcenie, mor-
dując z niewyobrażalnym okrucień-

stwem i perfidią miliony ludzkich 
istnień.

„Syberiada polska” to film ukazu-
jący życie i losy ludzi, między innymi 
Polaków, na terenie ZSRR – państwa, 
które w niedalekiej przyszłości miało 
być głównym wyzwolicielem Polski 
z rąk hitlerowskiego oprawcy. I tu 
dowiadujemy się, widzimy na wła-
sne oczy jak było naprawdę w tych 
latach z pobytem, życiem i pracą 
na terenie tego kraju. Widzimy losy 
przesiedlonych, osadzonych w obo-
zach pracy Polaków, Żydów i innych 
nacji zamieszkujących tereny ZSRR. 
Film zrealizowany w pięknych ple-
nerach, z dobrą grą aktorską wciąga 
nas w codzienne trudy, bezwzględ-
ną walkę o przetrwanie głównych 
bohaterów gdzie stawką jest ich 
życie i życie bliskich im osób. I tu 
dla widza (w każdym razie dla mnie) 
nutka pozytywnej refleksji, gdy oka-
zuje się, że większym problemem, 
groźniejszym wrogiem jest jednak 
bezlitosna natura niż sam aparat 
władzy w obozie pracy zmuszający 
naszych bohaterów do ciężkich, ka-

torżniczych robót. Ludzie różnej na-
cji muszą porzucić wzajemne uprze-
dzenia by pracując wspólnie pokonać 
wszelkie trudności i kłody rzucane 
im przez matkę naturę, by spro-
stać wyśrubowanym normom pracy 
i oczekiwaniom nadzorców, by zdo-
być łyżkę strawy i dożyć „lepszego 
jutra”. Aby film był bliższy rzeczywi-
stości to w tragiczną historię rodzin 
rzuconych w dalekie, bezkresne lasy 
Syberii reżyser wplótł również wątek 
trojga młodych ludzi, którzy w tych 
warunkach potrafili obdarować się 
gorącym uczuciem miłości. Miło-
ści, która jak zwykle chodzi krętymi 
ścieżkami, i która zmusza jednego 
z bohaterów do wyboru, pomiędzy 
Żydówką, której trzeba pomagać 
a młodą Rosjanką, od której można 
otrzymać znaczną pomoc. Dylematy 
moralne głównych bohaterów za-
chęcają nas do przemyśleń jak my 
byśmy się zachowali w takich eks-
tremalnych sytuacjach, jakie my 
byśmy podjęli decyzje i działania. 
Zachęcam do obejrzenia tego obrazu 
i próby odpowiedzi sobie na takie re-

fleksje i przemyślenia, do obejrzenia 
filmu, który w efekcie końcowym jest 
zwycięstwem człowieczeństwa więk-
szości nad przejawami bezwzględno-
ści i zezwierzęcenia jednostek.

Zapraszamy do zgłaszania pod 
adresem redakcji Ogniwa: redak-
cja@pbg-sa.pl propozycji wspól-
nych wyjścia do kina. Myślę, że z za-
proponowanych pozycji jest, w czym 
wybierać.

mailto:redakcja@pbg-sa.pl
mailto:redakcja@pbg-sa.pl
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Tarta z malinami i lekką budyniową 
pianką

Składniki na kruche ciasto:
• 2, 5 szklanki mąki pszennej (może 

być także mąka krupczatka)
• 250 g masła lub margaryny
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 3 łyżki cukru pudru
• 5 żółtek

Masło pokroić w kostkę, szybko 
zagnieść z pozostałymi składnika-
mi ciasta (można także składniki 
zmiksować). Jeżeli ciasto będzie 
zbyt sypkie, dodać 1-2 łyżki wody. 
Następnie ciasto podzielić na dwie 
części (większą i mniejszą) każdą za-

winąć w folię spożywczą, zamrozić. 
Ciasto można przygotować i zamro-
zić dzień wcześniej.

Blachę wysmarować masłem, 
wyłożyć papierem do pieczenia. Na 
spód zetrzeć na tarce większą część 
ciasta, lekko przyklepać i wyrównać. 
Podpiec na złoty kolor w temperatu-
rze 190 stopni przez około 20 minut. 
Odstawić do wystudzenia.

Budyniowa pianka:
•  5 białek
• 1 szklanka drobnego cukru wani-

liowego
• 2 opakowania budyniu waniliowe-

go lub śmietankowego bez cukru 
(2 x 40 g)

• ½ szklanki oleju słonecznikowego
Ponadto:
• 500 g malin (mogą być mrożone, 

lecz nie rozmrażamy ich wcze-
śniej), cukier puder do oprószenia
Kiedy spód jest już wystudzony, 

przygotować pianę z białek. Po ubi-
ciu na sztywno, delikatnie wsypywać 
drobny cukier i cukier waniliowy, 
cały czas ubijając na najwyższych 
obrotach. Następnie powoli wsypy-
wać proszek budyniowy, cały czas 
miksując, by dobrze się rozpuścił. 
Strużką wlewać olej, miksując do 
połączenia.

Na upieczony i odpowiednio wy-
studzony spód włożyć ubitą pianę. 

przysmaki
Kochamy lato, piękną pogodę, ciepłe wie-
czory, które sprzyjają piknikom, jedzenie 
na dworze, grillowanie. Pyszne owoce, 
których latem możemy się najeść w bród! 
Korzystajmy z uroków tej wspaniałej 
pory roku. Poniżej polecamy letnie przy-
smaki, przepisy naszych pracowników.

letnie

Wyrównać i układać gęsto maliny 
(otworkami do góry). Maliny lek-
ko wepchnąć w pianę. Na wierzch 
zetrzeć resztę zamrożonego ciasta. 
Piec w temperaturze 190 stopni 
przez około 30-40 minut.

Wyjąć przestudzić i oprószyć cu-
krem pudrem.

Magdalena Dachtera, PBG SA

Placek z truskawkami i galaretką

Biszkopt:
• 5 jaj
• 5 łyżek mąki (3 kartoflanki + 2 zwykłe)
• 5 łyżek cukru

• płaską łyżeczkę proszku
Białka ubić osobno, dodać cukier 

i żółtka ciągle ubijając, na końcu 
mąka z proszkiem. Całość wymie-
szać kopystką.

Pianka:
• ½ śmietany
• 2 galaretki truskawkowe, rozpu-

ścić w 2 szklankach wody
Śmietanę ubić i gęstniejącą ga-

laretkę łączyć ze śmietaną, szybko 
wylewać na biszkopt. Rozłożyć tru-
skawki i zalać galaretkę (3 galaretki 
truskawkowe rozpuścić w 4 szklan-
kach wody).

Wiesława Chwiłkowska, PBG SA

Lekki koktajl cytrynowy na plażę

 Przygotowanie syropu:
• zagotować 1,5 szklanki wody 

i 20 dkg. cukru,
• 6 cytryn sparzyć wodą i wyszoro-

wać szczoteczką,
• po osuszeniu utrzeć na tarce skór-

kę cytryn,
• wycisnąć sok z cytryn,
• dodać alkohol, białą wódkę, 

w zależności od oczekiwanej 
mocy koktajlu,

• całość wymieszać, wlać do dzban-
ka i dodać kostki lodu.

Joanna Januszewska, PBG SA
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Sałatka z ziemniaków i ogórka

• 1 kg ziemniaków
• 2 ogórki
• dużo kopru
• 1,5 kubka dużego jogurtu natu-

ralnego
Jogurt doprawić odrobiną soli 

i dużą ilością pieprzu – odstawić 
na czas robienia sałatki do lodówki. 
Ziemniaki ugotować w mundurkach 

– w osolonej wodzie. Następnie 
ostudzić, obrać ze skórki i pokroić 

w plasterki. Ogórki porządnie umyć 
i razem ze skórką, pokroić w pla-
sterki. Całość dokładnie wymieszać. 
Koperek umyć i drobno posiekać. 
Stopniowo dosypywać koperek do 
sałatki i mieszać tak, żeby wszyst-
kie składniki równomiernie 
się rozłożyły. Na końcu wlać 
doprawiony jogurt. Sałatka 
musi odstać trochę w lodówce, 
żeby się „przegryzła”. (należy 
uważać, żeby nie przesadzić 
z pieprzem).

Marynata do karkówki z grilla

• 2 szklanki wytrawnego czerwo-
nego wina

• 0,5 szklanki oliwy z oliwek
• pęczek szczypiorku
• główka czosnku
• czerwona papryka słodka w prosz-

ku
• 2 łyżki suszonego rozmarynu
• sól, pieprz

Pietruszkę, czosnek i szczypio-
rek drobno posiekać, a następnie 
połączyć z pozostałymi składnika-
mi. Mięso pokroić w plastry, rozbić 
i w głębokim naczyniu dokładnie 
wymieszać z marynatą.

Marynata z rozmarynem 
i czosnkiem

• 2 duże garście świeżego rozma-
rynu

• 6 ząbków czosnku
• 10 łyżek oliwy z oliwek
• 2 cytryny, wycisnąć sok i podusić 

skórkę
• sól, świeżo mielony pieprz

Rozmaryn dobrze rozgnieść, czo-
snek posiekać, wycisnąć sok z 2 cy-
tryn i dokładnie wymieszać z pozo-
stałymi składnikami. Mięso natrzeć 
marynatą i pozostawić w niej do 
momentu pieczenia.

Monika Kowalewska, PBG SA

Życzymy wspaniałej zabawy oraz 
smacznych potraw!

hoFmanaOOKO

Nasze pociechy
27 maja przyszli na świat dwaj mali chłopcy Marcel i Tomek. 
Są synami naszych pracowników. Szczęśliwym rodzicom 
serdecznie gratulujemy!

Tomek
Syn Kingi i Kamila Klonowskich

Marcel
syn Ani Pietrzkiewicz

Piotr Hofman, pracuje w PBG eri-

go jako kierownik biura zarządu. 

Z zamiłowania jest rysownikiem. 

Jego prace wystawiane były na 

wernisażach w PBG Galery a od 

2008 roku rysunki gościnnie 

pojawiają się w Biuletynie kor-

poracyjnym Grupy kapitałowej 

PBG sA. 
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Krzyżówka

1. Laska w formie siekierki, najczę-
ściej spotykana w górach.

2. Chroni na plaży przed wiatrem.
3. Odprężenie, odpoczynek.
4. Np. Bałtyckie.
5. Piaszczysta lub kamienista.
6. Podziemny magazyn gazu 

PMG…
7. Wiatr wiejący na wybrzeżu 

morskim.

8. Gorące państwo z piramidami.
9. Najjaśniejszy obiekt na niebie 

gwarancją udanego urlopu. 
10. Przerwa w pracy mająca na celu 

nabranie sił.
11. Chroni głowę przed udarem 

słonecznym.
12. Piaszczyste wzniesienie usypa-

ne przez wiatr.
13. Terminal… w Świnoujściu. 

14. Czas wolny od nauki szkolnej.
15. Przeciwsłoneczne…
16. Miasto nad Morzem Bałtyckim, 

gdzie wybudowano Hampton 
by Hilton.

17. Jezioro rynnowe położone 
w województwie podlaskim 
na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego.

Na trzy pierwsze osoby, które prześlą do nas hasło główne krzyżówki czekają nagrody. Rozwiązanie 

przesyłajcie na adres redakcja@fundacjapbg.pl. Jak rozwiązać krzyżówkę? Słowa, które znacie, 

wpiszcie w poziomie. Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie – hasło krzyżówki. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

opracowała:
Joanna gościńsKa pbg sa, specjalIsta ds. kadr
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