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Karolina Kubica-Kaminska  

O kulturze organizacyjnej PBG mówi siê, ¿e jest inna, 

wyj¹tkowa. Jest taka dziêki ludziom zatrudnionym w Grupie. 

Ludziom, którzy z pasj¹ wykonuj¹ swoj¹ pracê a „po 

godzinach” rozwijaj¹ swoje pozazawodowe zainteresowania. 

14 paŸdziernika 2012 wiele milionów ludzi na œwiecie 

obserwowa³o z zapartym tchem skok Feliksa Baumgartnera. 

Warto wiedzieæ, ¿e i wœród nas s¹ prawdziwi „zapaleñcy” 

oddaj¹cy siê bez reszty swoim pasjom. Chcemy Wam pokazaæ 

pracowników „po godzinach”: z aparatem, na si³owni,                 

w podró¿y i podczas wernisa¿u w PBG Gallery.                            

W tym numerze Ogniwa piszemy te¿ oczywiœcie o naszych 

zawodowych wyzwaniach.  O budowie Podziemnego 

Magazynu Gazu Wierzchowice (PMGW) widzianej oczami jego 

pracowników oraz o nie³atwych kontraktach realizowanych dla 

NATO. Dzielimy siê wra¿eniami z wizyty na budowie 

kopalni LMG. Chwalimy siê te¿ zakoñczon¹ sukcesem budow¹ 

instalacji odsiarczania spalin dla bloków w Elektrowni 

Be³chatów. Ju¿ dzisiaj zapowiadamy, ¿e kolejny numer naszego 

Biuletynu Korporacyjnego w ca³oœci poœwiêcony bêdzie 

realizowanym przez nas inwestycjom istotnym dla Polski, 

zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo energetyczne kraju.

Zapraszam do lektury i pozdrawiam!                                                                                  
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Pracownicy Grupy PBG szanuj¹ cudz¹ wiedzê, pracê i w³asnoœæ. 
Tego samegooczekuj¹ od innych. Dlatego te¿ mo¿liwoœæ kopiowania
i rozpowszechniania tekstów, dokumentów i zdjêæ publikowanych 
w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona wy³¹cznie do osób 
uprawnionych.                                        
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KAROLINA KUBICA-KAMIÑSKA  PBG SA 

Wiadomoœci

GRUPY PBG

Og³oszenie upad³oœci uk³adowej KWG                          
W dniu 24 wrzeœnia 2012 r. S¹d Rejonowy Szczecin - Centrum 

w Szczecinie, Wydzia³ XII Gospodarczy, wyda³ postanowienie  

o og³oszeniu upad³oœci spó³ki KWG SA z mo¿liwoœci¹ zawarcia 

uk³adu.                                                                                           

S¹d postanowi³ m.in.:                                                                   

1.   Og³osiæ upad³oœæ KWG SA z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu.

2.  KWG SA bêdzie sprawowaæ zarz¹d w³asny co do ca³oœci   

      swojego maj¹tku, w zakresie  spraw zwyk³ego zarz¹du.     

3.  Wyznaczyæ sêdziego komisarza w osobie Sêdziego S¹du 

       Rejonowego Bartosza Przyby³.                                              

4. Wyznaczyæ nadzorcê s¹dowego w osobie S³awomira   

       Mazurka.                                                                                      

Od dnia 24.09 pe³na nazwa spó³ki brzmi: KWG S.A. w 

upad³oœci uk³adowej.                                                                     

25.09.2012: Oferta Rafako-PBG na zaprojektowanie, 
wykonanie i uruchomienie IOS w spó³kach Grupy EDF 
Polska, najkorzystniejsza                                                 
Oferta konsorcjum Rafako i PBG S.A. o wartoœci 954 838 648 z³ 

brutto zosta³a uznana za najkorzystniejsz¹ w postêpowaniu na 

budowê instalacji odsiarczania spalin w elektrociep³owniach 

nale¿¹cych do EDF Polska. Przedmiotem umowy jest 

zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji 

odsiarczania spalin metod¹ mokr¹ wed³ug technologii 

wapienno-gipsowej w elektrociep³owniach w Krakowie, 

Wroc³awiu, Gdañsku i Gdyni.                                                       

Z uwagi na fakt, ¿e cena wybranej oferty przekracza kwotê 

przeznaczona uprzednio na sfinansowanie zamówienia, 

umowa zostanie zawarta, je¿eli Zamawiaj¹cy pozyska 

dodatkowe œrodki finansowe do wysokoœci wybranej ceny. 

 

Polska Grupa Energetyczna mo¿e rozpocz¹æ budowê 
dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole - 
wynika z wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego, 
który zapad³ 2 paŸdziernika 2012 r. To dobra wiadomoœæ 
dla Rafako, które ma 34-proc. udzia³ w kontrakcie o 
³¹cznej wartoœci 11,6 mld z³ brutto.                               

 .
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25.09.2012: Oferta Rafako-PBG na zaprojektowanie, 
wykonanie i uruchomienie IOS w spó³kach Grupy EDF 
Polska, najkorzystniejsza                                                 
Oferta konsorcjum Rafako i PBG S.A. o wartoœci 954 838 648 z³ 

brutto zosta³a uznana za najkorzystniejsz¹ w postêpowaniu na 

budowê instalacji odsiarczania spalin w elektrociep³owniach 

nale¿¹cych do EDF Polska. Przedmiotem umowy jest 

zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji 

odsiarczania spalin metod¹ mokr¹ wed³ug technologii 

wapienno-gipsowej w elektrociep³owniach w Krakowie, 

Wroc³awiu, Gdañsku i Gdyni.                                                       

Z uwagi na fakt, ¿e cena wybranej oferty przekracza kwotê 

przeznaczona uprzednio na sfinansowanie zamówienia, 

umowa zostanie zawarta, je¿eli Zamawiaj¹cy pozyska 

dodatkowe œrodki finansowe do wysokoœci wybranej ceny. 

Bioelektrownia Szarlej na³o¿y³a 12 mln z³ kar 
umownych na konsorcjum z PBG Energia i Tesgasu    
Spó³ka Bioelektrownia Szarlej na³o¿y³a na Konsorcjum PBG 

Energii (lider) oraz Tesgasu i Gas&Oil Project Management 

kary umowne za opóŸnienia oraz odst¹pienie od umowy na 

budowê elektrowni biogazowej. W odpowiedzi Konsorcjum 

przekaza³o informacjê, i¿ uznaje powy¿sze odst¹pienie za 

bezskuteczne i niezasadne. W ocenie Konsorcjum brak jest 

podstaw uzasadniaj¹cych dokonanie odst¹pienia, które 

zbieg³o siê ze z³o¿onym przez  Konsorcjum ¿¹daniem 

dostarczenia gwarancji zap³aty za roboty budowlane. 

Dodatkowo w  ramach rozliczenia umowy Konsorcjum 

zg³osi³o do rozliczenia (wyp³aty przez Zamawiaj¹cego)  kwotê  

9.220.000, 00 z³.                                                                             

 .

.

 .
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Zielone œwiat³o dla Elektrowni Opole
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Bez naszej pracy nie by³oby nowoczesnej Polski       
W dniu 10 paŸdziernika odby³a siê Gala Wrêczenia Nagród 

Lider Budownictwa Inwestycji 2012. Firma PBG znalaz³a siê 

wœród firm wyró¿nionych za wybitny wk³ad w osi¹gniêcie 

nowoczesnej infrastruktury sportowej w Polsce w roku 2012. 

Cieszymy siê z wyró¿nienia i jesteœmy dumni z tego, ¿e 

Budujemy Inwestycje Istotne dla Polski.                                   

Podobnie jak w ubieg³ym roku, WPROST (najczêœciej cytowany 

tygodniki w Polsce, obchodz¹cy w tym roku 30-lecie istnienia) 

wybra³ liderów innowacji w wybranych, kluczowych i 

najbardziej przysz³oœciowych sektorach gospodarki. Ich 

produkty s¹ nowe, prze³omowe i bezkonkurencyjne. Dziêki 

nim nie boj¹ siê walczyæ na zagranicznych rynkach ani 

stawaæ do rynkowej rywalizacji z silniejszymi kapita³owo 

przeciwnikami. Kto? Najbardziej innowacyjne firmy w Polsce. 

Wœród nich, w sektorze energetyki, wyró¿nione zosta³o 

RAFAKO!                                                                                          

Energomonta¿ Po³udnie ma kontrakt w Elektrowni 
Po³aniec                                                                               
Konsorcjum Energomonta¿u-Po³udnie i spó³ki zale¿nej 

Energomonta¿-Po³udnie Katowice podpisa³o z firm¹ Rafako 

trójstronn¹ umowê na wykonanie modernizacji czêœci 

ciœnieniowej dla kot³ów B1  B7 w Elektrowni Po³aniec 

nale¿¹cej do GDF Suez. Wartoœæ umowy wynosi 41,6 mln z³, 

przy czym umowa przewiduje ponadto stawkê za roboty 

dodatkowe. Termin realizacji umowy przypada na maj 2015 r. 

Konsorcjum Energomonta¿u-Po³udnie udzieli³o Rafako 

gwarancji na okres 24 miesiêcy na przedmiot umowy.            

 .

 
wyró¿nia innowacyjne RAFAKO

 .

.

 .

 .

PBG S.A. liczy na pomoc z ARP                                      
3 paŸdziernika odby³o siê spotkanie Wies³awa Ró¿ackiego, 

prezesa PBG S.A. z wiceministrem skarbu Rafa³em Baniakiem. 

Prezes PBG zaproponowa³ wiceministrowi skarbu, by Agencja 

Rozwoju Przemys³u wesz³a kapita³owo do PBG. Rafa³ Baniak 

uwa¿a propozycjê za konstruktywn¹ i potwierdza te 

informacje, ale zaznacza, ¿e to tylko jeden z rozpatrywanych 

wariantów pomocy dla PBG.                                                      

LMG  odbiór techniczny  autor M. Maækowiak            
W dniu 17 paŸdziernika podpisany zosta³ przez Komisjê 

Odbiorow¹ Inwestora, PGNiG, protokó³ Odbioru Technicznego 

obiektu  kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego LMG.

Podpisanie protoko³u oznacza, i¿ istnieje szansa, ¿e Odbiór 

Koñcowy Inwestycji zostanie przeprowadzony w terminie 

szybszym, ni¿ przewiduje to harmonogram. Wydarzenie to 

otwiera tak¿e drogê do uzyskania przez Konsorcjum 

przewidzianej kontraktem p³atnoœci (w wysokoœci 10% jego 

wartoœci). Jest to zgodne z warunkami kontraktu, a tak¿e z 

zapisami trójstronnego porozumienia zawartego przez PBG, 

PGNiG oraz Bank PKO w dniu 4 paŸdziernika, w którym to 

Strony uzgodni³y wspólnie nowe zasady bie¿¹cego 

finansowania kontraktu i regulowania p³atnoœci przez PGNiG 

oraz przez PBG (PBG informowa³o o tym fakcie w dniu 6 

paŸdziernika). Dodatkowo, pozytywny Odbiór Techniczny 

pozwala na uzyskanie zgody na rozpoczêcie rozruchu instalacji 

z wykorzystaniem paliw z³o¿owych.                                           

Celem przypomnienia, Konsorcjum w sk³adzie: PBG (lider 

konsorcjum), Tecnimont KT S.p.a. oraz Thermo Design 

Engineering Ltd. zawar³o umowê z PGNiG na generaln¹ 

realizacjê inwestycji opisanej powy¿ej w dniu 11 sierpnia 2008 

roku. Opiewa ona na kwotê 1,4 mld z³ netto. Zgodnie z 

harmonogramem prac, termin zakoñczenia realizacji 

inwestycji zaplanowany jest na kwiecieñ 2013 roku.               

 .

Nowy sk³ad Zarz¹du PBG i RAFAKO                   
Rada Nadzorcza PBG SA w upa d³oœci uk³adowej w dniu 
29.10.2012 r. powo³a³a na prezesa zarz¹du pana Paw³a 
Mortasa.  Do Zarz¹du PBG powo³ana zosta³a tak¿e pani 
Kinga Banaszak-Filipiak.                                                              
W dniu 29 paŸdziernika 2012 roku odby³o siê posiedzenie 
Rady Nadzorczej spó³ki zale¿nej RAFAKO S.A., podczas 
którego Rada Nadzorcza odwo³a³a ze sk³adu Zarz¹du 
RAFAKO S.A.: Pana Wies³awa Mariusza Ró¿ackiego, Pani¹ 
Bo¿enê Kawa³ko oraz Pana Dariusza Karwackiego.                
Jednoczeœnie Rada Nadzorcza RAFAKO, obraduj¹c w pe³nym
sk³adzie, jednog³oœnie podjê³a decyzjê o powo³aniu w sk³ad 
Zarz¹du RAFAKO Pana Paw³a Mortasa, bêd¹cego jednoczeœ-
nie prezesem zarz¹du PBG i powierzeniu Jemu funkcji prezesa 
z a r z ¹ d u  o r a z  P a n a  M a c i e j a  K a c z o r o w s k i e g o .  
Obszern¹ informacjê na temat zmian w Zarz¹dach spó³ek
PBG i RAFAKO publikujemy na kolejnej stronie.              

.

.

.
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MICHA£ MAÆKOWIAK   PBG SA           

Nowy sk³ad Zarz¹du PBG i RAFAKO 
oraz spodziewane zmiany w RN 

Pan Pawe³ Mortas zosta³ powo³any na prezesa zarz¹du PBG i prezesa zarz¹du RAFAKO. Zmiana na stanowisku prezesa 
zarz¹du w obu spó³kach wynika z przyjêtej w czerwcu strategii "unii personalnej" pomiêdzy PBG i RAFAKO                         
Ponadto, sk³ad Zarz¹du PBG zosta³ uzupe³niony o pani¹ Kingê Banaszak-Filipiak, a do zarz¹du RAFAKO powo³ano pana 
Macieja Kaczorowskiego                                                                                                                                                                             
Celem powo³ania nowych zespo³ów jest zapewnienie bezpiecznego i terminowego zrealizowania kontraktów 
strategicznych, zawi¹zywanie sojuszy strategicznych z partnerami bran¿owymi, pomyœlne zakoñczenie tocz¹cych siê   
sporów oraz budowanie wartoœci spó³ek poprzez wykorzystanie efektu synergii. Najwa¿niejszym zadaniem Zarz¹du PBG 
jest wspó³praca z instytucjami finansowymi i zawarcie uk³adu z wierzycielami na optymalnych warunkach                       
W obu spó³kach planowane jest zwo³anie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy, które maj¹ obradowaæ 
m.in. nad zmianami w sk³adach Rad Nadzorczych                                                                                                                              
Kandydatem G³ównego Akcjonariusza PBG do Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO jest pan Agenor Gawrzya³, któremu 
planuje siê powierzenie funkcji Przewodnicz¹cego w obu Spó³kach                                                                                                

.

. 

 .

 .

 .

Rada Nadzorcza PBG SA w upad³oœci uk³adowej, w dniu 29.10.2012 

powo³a³a na prezesa zarz¹du pana Paw³a Mortasa. Pan Mortas 

zosta³ powo³any tak¿e jednog³oœne na prezesa zarz¹du RAFAKO 

przez obraduj¹c¹ 30.10.2012 Radê Nadzorcz¹ spó³ki zale¿nej 

PBG. Zmiana na stanowisku prezesa zarz¹du w obu spó³kach jest 

kontynuacj¹ przyjêtej przez Radê Nadzorcz¹ strategii "unii perso- 

nalnej" i zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy spó³kami.                     

Zadaniem nowych w³adz PBG jest wykorzystanie synergii spó³ek z 

Grupy PBG do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz 

wspó³praca z wierzycielami w d¹¿eniu do zawarcia uk³adu.             

„Jestem przekonany, ¿e umiejêtnoœci, zaanga¿owanie i doœwiad- 

czenie pana Paw³a Mortasa pozytywnie wp³yn¹ na jakoœæ wspó³- 

pracy z instytucjami finansowymi i zabezpieczenie wierzycieli w 

postêpowaniu uk³adowym. Jego zadaniem jest równie¿ wykorzys- 

tanie efektu synergii spó³ek z Grupy PBG do zapewnienia realizacji 

kontraktów strategicznych oraz ich dalszego rozwoju, zawi¹zanie 

sojuszy strategicznych z partnerami bran¿owymi, a tak¿e pomyœlne 

zakoñczenie tocz¹cych siê sporów. Pan Mortas udowodni³, ¿e jest 

mened¿erem, który œwietnie sprawdza siê w wymagaj¹cym i 

pe³nym wyzwañ otoczeniu. Posiada on doœwiadczenie w bardzo 

wa¿nej dla nas bran¿y energetycznej i doskonale zna PBG i spó³ki   

z Grupy”  powiedzia³ Jerzy Wiœniewski, g³ówny akcjonariusz PBG.

Pan Pawe³ Mortas w latach 2006-2009 by³ cz³onkiem Rady 

Nadzorczej a nastêpnie prezesem ENEA SA, która pod jego 

kierownictwem jako jedyna spó³ka w IV kwartale 2008 r. z 

sukcesem zadebiutowa³a na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w 

Warszawie. W latach 2009-2010 pan Mortas by³ doradc¹ zarz¹du 

ALSTOM SA. Od 2010 r. pe³ni³ funkcje dyrektorskie w PBG SA. Pan 

Pawe³ Mortas zasiada³ w zarz¹dach m.in. TBS  Bemowo Sp. z o.o., 

.

.

Kaskada Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna S.A. By³ tak¿e 

cz³onkiem Rad Nadzorczych Elektrowni „Kozienice” S.A. oraz 

Centralwings Sp. z o.o. Ukoñczy³ wiele szkoleñ z zakresu zarz¹- 

dzania, aktualnie studiuje Executive MBA oraz Executive DBA na 

INE PAN.                                                                                                     

Do Zarz¹du PBG powo³ana zosta³a tak¿e pani Kinga Banaszak-

Filipiak, zwi¹zana ze spó³k¹ PBG od 7 lat. Do jej kompetencji 

nale¿eæ bêdzie zarz¹dzanie obszarem ekonomii i finansów oraz 

utrzymywanie bie¿¹cej komunikacji z inwestorami i instytucjami 

finansowymi.                                                                                            

„Zdajemy sobie sprawê, ¿e w obecnej sytuacji PBG, konieczne jest 

zaanga¿owanie wszystkich kluczowych osób w d¹¿eniu do zawar- 

rcia uk³adu z wierzycielami oraz zawieranie sojuszy finansowych i 

bran¿owych, w tym poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla 

ochrony wartoœci aktywów znajduj¹cych siê w Grupie PBG. Wierzê, 

¿e pani Banaszak-Filipiak sprawdzi siê w realizacji tych zadañ”  

mówi Jerzy Wiœniewski.                                                                          

Pani Kinga Banaszak-Filipiak pe³ni³a ostatnio funkcjê dyrektora ds. 

relacji inwestorskich i rzecznika prasowego. Wczeœniej zajmowa³a 

stanowisko m.in. dyrektora ds. analiz i kierownika ds. relacji 

inwestorskich. Pani Kinga Banaszak-Filipiak uczestniczy³a w 

najwa¿niejszych projektach zwi¹zanych z pozyskaniem kapita³u w 

spó³kach z Grupy PBG. Pani Banaszak-Filipiak zasiada³a tak¿e w 

Radzie Nadzorczej TESGAS SA. Absolwenta kilku studiów 

podyplomowych, w tym Executive MBA.                                             

W dniach 28-29 paŸdziernika pan Wies³aw Ró¿acki, który dotych- 

czas kierowa³ pracami Zarz¹dów PBG i RAFAKO, zosta³ odwo³any ze 

swoich funkcji. Z Zarz¹du RAFAKO odwo³ani zostali tak¿e pani 

Bo¿ena Kawa³ko oraz pan Dariusz Karwacki. Rada Nadzorcza 

                                                      

.

.

.

.

 .
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Nowy sk³ad Zarz¹du PBG i RAFAKO 
oraz spodziewane zmiany w RN 

wyrazi³a podziêkowanie za dotychczasowy wk³ad tych osób w 

dzia³alnoœæ na rzecz RAFAKO.                                                                  

Jednoczeœnie, sk³ad Zarz¹du RAFAKO zosta³ uzupe³niony o pana 

Macieja Kaczorowskiego. Pan Kaczorowski posiada 35-cio letnie 

doœwiadczenie w bran¿y energetycznej i w ramach Zarz¹du 

powierzony mu zostanie obszar realizacji kontraktów strategicz- 

nych.                                                                                                      

Pan Maciej Kaczorowski jest zwi¹zany ze spó³k¹ RAFAKO od 1978 

roku, ostatnio pe³ni³ funkcjê dyrektora ds. rozwoju. Wczeœniej 

zajmowa³ stanowisko m.in. wiceprezesa zarz¹du, dyrektora ds. 

technicznych i dyrektora ds. technologii nadkrytycznych. Pan 

Kaczorowski pe³ni³ funkcjê cz³onka zarz¹du, dyrektora ds.  

technicznych i marketingu w Energo  Inwest Sp. z o.o., cz³onka 

zarz¹du w Mitsui Babcock Polska (Doosan Babcock Polska) oraz 

funkcjê prezesa zarz¹du w RAFAKO ENGINEERING Sp. z o.o.. Pan 

Maciej Kaczorowski by³ równie¿ cz³onkiem Rad Nadzorczych 

RAFAKO Sp. z o.o, Energomonta¿ Po³udnie SA, Engorem Sp. z o.o., 

Nower Sp. z o.o. oraz FPM SA. Absolwent kilku studiów 

podyplomowych, w tym studiów mened¿erskich.                                                                

W dniu dzisiejszym, tj. 29 paŸdziernika 2012 roku, wp³ynê³a do 

spó³ki PBG rezygnacja Pana Wies³awa Mariusza Ró¿ackiego ze 

stanowiska prezesa zarz¹du, która to rezygnacja jest bezskuteczna, 

z uwagi na podjêt¹ przez Radê Nadzorcz¹ PBG w dniu wczorajszym 

uchwa³ê odwo³uj¹c¹ z dniem 28 paŸdziernika 2012 roku Pana 

Wies³awa Mariusza Ró¿ackiego ze sk³adu zarz¹du.                          

Pan Wiœniewski zapowiedzia³ te¿, ¿e na planowanych Nadzwyczaj- 

nych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy PBG i RAFAKO podda 

pod g³osowanie na Cz³onka Rad Nadzorczych kandydaturê pana 

Agenora Gawrzya³a. Pan Wiœniewski planuje te¿ zwróciæ siê do 

Cz³onków Rad Nadzorczych z propozycj¹ powierzenia Panu 

Gawrzya³owi funkcji Przewodnicz¹cego, któr¹ dzisiaj sam zajmuje. 

G³ówny Akcjonariusz PBG zamierza pozostaæ cz³onkiem Rad 

Nadzorczych tych spó³ek.                                                                        

„Ze wzglêdu na wyzwania stoj¹ce przed PBG szuka³em osoby, 

której doœwiadczenie w instytucjach finansowych, restrukturyzacji 

przedsiêbiorstw i zarz¹dzaniu zmian¹ najlepiej przys³u¿y siê 

przysz³oœci spó³ek z Grupy. Dlatego cieszê siê, ¿e ceniony ekspert, 

pan Gawrzya³ zgodzi³ siê podj¹æ tej misji. Jego umiejêtnoœci s¹ 

kluczowe wobec koniecznoœci odpowiedniego nadzoru nad 

wspó³prac¹ z instytucjami finansowymi oraz zmianami, które s¹ 

konieczne do przeprowadzenia w Grupie PBG”  powiedzia³ g³ówny 

akcjonariusz PBG. „Dzisiaj PBG potrzebuje kompetencji takich ludzi, 

jak pan Agenor Gawrzya³, dlatego sam postanowi³em zrezygnowaæ 

z funkcji przewodnicz¹cego Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO, 

.

.

 .

.

.

zamierzam natomiast pozostaæ cz³onkiem tych Rad i wspieraæ 

spó³ki w ich dzia³alnoœci strategicznej. Priorytetem jest dla mnie 

doprowadzenie do zawarcia uk³adu i do realizacji tego celu 

wykorzystamy ca³y potencja³. W d³u¿szym terminie, oczekujê 

przywrócenia  PBG pozycji rynkowej, jak¹ zajmowa³o jeszcze dwa 

lata temu i rozwoju spó³ek z Grupy”  doda³ Jerzy Wiœniewski.         

Pan dr Agenor Gawrzya³ ma wieloletnie doœwiadczenie na rynku 

finansowym oraz w zakresie restrukturyzacji przedsiêbiorstw. 

Pe³ni³ m.in. funkcjê prezesa zarz¹du firm z grupy Warta TUiR: 

Warta SA i TUN¯ Warta Vita SA, funkcjê prezesa Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych Korona SA. Pan Gawrzya³ by³ wicepreze- 

sem zarz¹du WBK SA odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzacjê 

portfela kredytów oraz obs³ugê emisji akcji w czasie prywatyzacji 

banku. Jest laureatem wielu presti¿owych nagród, w tym m.in. 

Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Prezesa Zarz¹du Gie³dy 

Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA, BCC, Polskiego Klubu 

Biznesu. Absolwent kilku studiów podyplomowych, w tym 

zagranicznych.                                                                                          

.

.

Pawe³ Mortas                                          Kinga Banaszak-Filipiak
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Prezes Zarz¹du PBG oraz RAFAKO

Pawe³ Mortas

Szanowni Pañstwo

Kierujê do Was ten list, aby przekazaæ informacjê na temat 

decyzji, które podjê³y obraduj¹ce wczoraj i dzisiaj Rady 

Nadzorcze spó³ek PBG i RAFAKO. W dniu wczorajszym, Rada 

Nadzorcza PBG powo³a³a mnie do sk³adu Zarz¹du PBG, do 

pe³nienia funkcji prezesa zarz¹du PBG. Zosta³em tak¿e 

powo³any do sk³adu zarz¹du RAFAKO, do pe³nienia funkcji 

prezesa zarz¹du przez obraduj¹c¹ dzisiaj Radê Nadzorcz¹ tej 

spó³ki. Zmiana na stanowisku prezesa zarz¹du w obu spó³kach 

jest kontynuacj¹ przyjêtej przez Radê Nadzorcz¹ strategii "unii 

personalnej" i zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy spó³kami 

PBG i RAFAKO. Ponadto, sk³ad Zarz¹du PBG zosta³ uzupe³niony 

o pani¹ Kingê Banaszak-Filipiak, a do Zarz¹du RAFAKO 

powo³ano pana Macieja Kaczorowskiego.                                  

Celem powo³ania nowych zespo³ów jest zapewnienie bezpie- 

bezpiecznego i terminowego zrealizowania kontraktów 

strategicznych, zawi¹zywanie sojuszy strategicznych z 

partnerami bran¿owymi, pomyœlne zakoñczenie tocz¹cych siê 

sporów oraz budowanie wartoœci spó³ek poprzez wykorzys- 

tanie efektu synergii.                                                                     

Najwa¿niejszym zadaniem Zarz¹du PBG jest wspó³praca z 

instytucjami finansowymi i zawarcie uk³adu z wierzycielami, 

co pozwoli na kontynowanie dzia³alnoœci przez PBG, a tym 

samym zapewni ochronê miejsc pracy. Do zawarcia uk³adu 

niezbêdne jest wykorzystanie synergii pomiêdzy spó³kami z 

Grupy PBG, st¹d tak wa¿ne dzisiaj jest zacieœnienie wspó³pracy 

z RAFAKO.                                                                                       

Pragnê poinformowaæ równie¿, i¿ w dniach 28-29 paŸdziernika 

pan Wies³aw Ró¿acki, który dotychczas kierowa³ pracami 

Zarz¹dów PBG i RAFAKO, zosta³ odwo³any ze swoich funkcji.    

Z Zarz¹du RAFAKO odwo³ani zostali tak¿e pani Bo¿ena Kawa³ko 

.

.

 .

.

.

 .

.

oraz pan Dariusz Karwacki. Rada Nadzorcza wyrazi³a 

podziêkowanie za dotychczasowy wk³ad tych osób w 

dzia³alnoœæ na rzecz spó³ki RAFAKO.                                             

Planowane s¹ tak¿e zmiany w Radach Nadzorczych PBG i 

RAFAKO. W obu spó³kach planowane jest zwo³anie 

Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy, które 

obradowaæ maj¹ m.in. nad zmianami w sk³adzie Rad 

Nadzorczych. Kandydatem G³ównego Akcjonariusza PBG do 

Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO jest pan Agenor Gawrzya³, 

któremu planuje siê powierzenie funkcji Przewodnicz¹cego. 

Pan Jerzy Wiœniewski, G³ówny Akcjonariusz PBG, zamierza 

pozostaæ cz³onkiem Rad Nadzorczych tych spó³ek i wspieraæ je 

w ich dzia³alnoœci strategicznej. Pan Agenor Gawrzya³ posiada 

wieloletnie doœwiadczenie w instytucjach finansowych, 

restrukturyzacji przedsiêbiorstw i zarz¹dzaniu zmian¹, jest 

cenionym ekspertem na rynku. Kompetencje i umiejêtnoœci 

pana Gawrzya³a s¹ kluczowe wobec koniecznoœci odpowied- 

niego nadzoru nad wspó³prac¹ z instytucjami finansowymi 

oraz zmianami, które s¹ konieczne do przeprowadzenia w 

naszej Grupie.                                                                                  

Powodem dokonanych zmian w Zarz¹dzie oraz planowanych 

zmian w Radach Nadzorczych jest zbudowanie zespo³u 

posiadaj¹cego kompetencje niezbêdne do zabezpieczenia 

realizacji kontraktów strategicznych, pomyœlnego zakoñczenia 

tocz¹cych siê sporów, zawieraniu sojuszy z partnerami 

bran¿owymi oraz zawarcia uk³adu z wierzycielami.                 

Liczê na Pañstwa wsparcie, wspó³pracê i dalsze zaanga¿owanie 

w codziennej dzia³alnoœci Spó³ki.                                                 

                                                                   Pawe³ Mortas                                                                                          

                                                              Prezes Zarz¹du PBG          

List Prezesa Zarz¹du 
do Pracowników



Ustêpuj¹cy ze swej funkcji Prezes Wies³aw Ró¿acki 

otworzy³ spotkanie i oficjalnie po¿egna³ siê z przedsta- 

wicielami za³ogi dziêkuj¹c jej za lata wspó³pracy.          

Obecny na spotkaniu Przemys³aw Szkudlarczyk, 

reprezentuj¹cy Radê Nadzorcz¹ RAFAKO S.A. powie- 

dzia³, ¿e decyzja o zmianach w Zarz¹dzie raciborskiej 

Spó³ki by³a konieczna ze wzglêdu na pe³n¹ wyzwañ 

sytuacjê rynkow¹, w jakiej znalaz³a siê Grupa Kapita- 

³owa PBG, w sk³ad której wchodzi tak¿e RAFAKO.           

Pawe³ Mortas, nowo powo³any Prezes Zarz¹du RAFAKO 

S.A. i PBG S.A., osobiœcie przywita³ siê z ka¿dym z cz³on- 

 

.

.

zawodowych funkcjonuj¹cych w RAFAKO S.A.                 

Nastêpnie mówi³ o wyzwaniach, jakie stoj¹ przed 

Grup¹ i potrzebie zapewnienia efektu synergii miêdzy 

RAFAKO i pozosta³ym spó³kami z Grupy PBG.  RAFAKO 

ma przed sob¹ doskona³e perspektywy rozwoju miêdzy 

innymi dziêki mo¿liwoœci wykorzystania potencja³u         

i know-how spó³ek z grupy PBG. - powiedzia³ Prezes 

Pawe³ Mortas. Wa¿ne jest zacieœnienie wspó³pracy 

miêdzy Spó³kami i czerpanie z ich najlepszych 

doœwiadczeñ. Prezes wyrazi³ tak¿e uznanie dla obecnej 

na spotkaniu kadry kierowniczej RAFAKO, doceniaj¹c jej 

wieloletnie i sprawdzone kompetencje zawodowe.       

ków kadry kierowniczej i przedstawicielami zwi¹zków

.

.

30 paŸdziernika w Raciborzu odby³o siê spotkanie nowo powo³anego Zarz¹du RAFAKO S.A. w obecnoœci  

Wies³awa Ró¿ackiego, Dariusza Karwackiego i Bo¿eny Kawa³ko, z kadr¹ kierownicz¹ zak³adu w celu 

zapewnienia ci¹g³oœci prawid³owego zarz¹dzania i funkcjonowania Spó³ki.                                                   .
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Przemys³aw Szkudlarczyk:                                                           

Witam serdecznie! Chcia³bym w imieniu Rady Nadzorczej, 

serdecznie Was powitaæ i zakomunikowaæ wydarzenie, które 

mia³o miejsce w ubieg³ym tygodniu. Otó¿ Rady Nadzorcze PBG 

oraz RAFAKO podjê³y decyzje o zmianach w zarz¹dach tych 

spó³ek z kilku powodów. Najwa¿niejszy z nich jest taki, ¿e kiedy 

cztery miesi¹ce temu powierzaliœmy funkcjê Prezesa Zarz¹du 

Panu Prezesowi Ró¿ackiemu, zobowi¹zaliœmy go wtedy, jako 

Rada, aby przedstawi³ strategiê i plan restrukturyzacji dla spó³ek 

PBG i RAFAKO. Do tego czasu, ani strategii ani planu nie 

otrzymaliœmy. Drugi powód jest taki, ¿e przez rok czasu nie 

dosz³o w zasadzie do zbli¿enia spó³ek PBG i RAFAKO, co ma 

negatywny wp³yw na uk³ad.                                                          

Uwa¿amy, ¿e potrzebna jest wiêksza determinacja w d¹¿eniu do 

zawarcia uk³adu i zdecydowaliœmy siê na powo³anie Pana Paw³a 

Mortasa do Zarz¹du PBG, jako Prezesa Zarz¹du. Zgodnie z 

zasad¹ zbli¿enia spó³ek, Pan Pawe³ Mortas obj¹³ równie¿ funkcjê 

Prezesa Zarz¹du Rafako. Pan Pawe³ zna sektor energetyczny 

bardzo dobrze, w przesz³oœci by³ tak¿e prezesem ENEI. 

Do Zarz¹du PBG zosta³a równie¿ powo³ana Kinga Banaszak-

Filipiak. Jej zadaniem bêdzie pomoc w procesie rozmów z 

bankami i doprowadzenia do uk³adu.                                         

W najbli¿szym czasie zajd¹ równie¿ zmiany w Radach 

Nadzorczych PBG i RAFAKO, które maj¹ na celu powo³anie do 

 .

 .

 .

Rad Nadzorczych Pana Agenora Gawrzya³a, który to bêdzie 

prowadzi³ zespó³ ekspertów maj¹cy na celu doprowadzenie do 

uk³adu i dalsze poprowadzenie spó³ek PBG i RAFAKO. Jest to na 

tyle wa¿na rola, ¿e Pan Prezes Wiœniewski ust¹pi z funkcji 

Przewodnicz¹cego Rad Nadzorczych obu spó³ek. To tyle na ten 

moment, poproszê o zabranie g³osu Pana Prezesa.                 

Pawe³ Mortas:                                                                  

Dzieñ dobry. Nie bêdê za du¿o mówi³ o sobie, bo pracujemy 

razem ju¿ ponad dwa lata. Pozna³em Was, jako bardzo du¿¹, 

sprawn¹ organizacjê, która przez wszystkie te lata udowodni³a, 

¿e potrafi zrobiæ du¿o spektakularnych projektów w Polsce.

Uwa¿am, ¿e nie do koñca uda³o Nam siê zbli¿yæ do naszych 

spó³ek z grupy a konkretnie do RAFAKO. Wiem, ¿e to jest 

mo¿liwe. By³em w RAFAKO w poniedzia³ek  i wtorek, i jest tam 

du¿a przychylnoœæ ludzi do wspó³pracy. Jest te¿ ogromna obawa 

czy RAFAKO uda siê wykonaæ wszystkie projekty, które 

szczêœliwie uda³o siê wygraæ. Aby dosz³o do ich realizacji 

powinniœmy po³¹czyæ wiedzê, któr¹ ju¿ mamy, a ta wiedza jest 

ogromna. Po³¹czmy to, co ju¿ potrafimy robiæ, wykorzystajmy 

nasz potencja³, wykorzystajmy nasz¹ wiedzê oraz doœwiad- 

czenie w sektorze finansów.                                                         

 .

 .

 . 

opracowa³a ANNA PRZYBYLSKA   PBG SA           



Uwa¿am, ze jesteœmy w stanie skonsolidowaæ bran¿ê, ruszyæ do 

projektów energetycznych, uszanowaæ wolê Prezesa 

Wiœniewskiego, czyli naszego W³aœciciela, który niejednokrotnie 

udowadnia³ ju¿, ¿e praca zespo³owa, praca z Wami, jest tym, co 

jest najwa¿niejsze.                                                                          

Te klika miesiêcy, które mamy teraz do czasu zawarcia uk³adu, 

bêdzie dla nas najtrudniejsze, ale jestem przekonany, ¿e to, co 

najgorsze, ju¿ za nami. Wszyscy wiemy, co powinniœmy robiæ. 

Projekt restrukturyzacji jest rozpisany na piêæ lat - do wykonania 

jest ogrom pracy, ogrom zasobów jest do wykorzystania i teraz 

musimy tylko wszystko sumiennie po³¹czyæ, pogodziæ. Do pracy! 

Przekazujê g³os Kindze, która wierzê, bêdzie dodatkow¹ 

wartoœci¹ w tej trudnej sytuacji, udowodni³a to do tej pory i 

szkoda, ¿ebyœmy z jej wiedzy nie skorzystali. Dziêkujê!              

Kinga Banaszak-Filipiak:                                                                

Dziêkujê bardzo! Przede wszystkim chcia³am podziêkowaæ za te 

mi³e s³owa - to jako pierwsze. Jako drugie, to mi³o jest mi tutaj 

staæ i patrzeæ na wszystkich jak siê do mnie uœmiechaj¹. To jest 

bardzo podnosz¹ce na duchu. Jako trzecie chcia³am powiedzieæ, 

¿e najwa¿niejszym zadaniem Zarz¹du PBG jest dzisiaj dopro- 

wadzenie do zawarcia uk³adu i ze swojej strony, jak równie¿ 

ca³ego Zarz¹du, mogê powiedzieæ, ¿e bêdziemy d¹¿yæ do tego,

aby ten uk³ad zawrzeæ i aby spó³ka mog³a nadal normalnie 

funkcjonowaæ.                                                                                 

Pawe³ Mortas:                                                                                 

Proszê ¿eby dwa s³owa powiedzia³ Pan Agenor, który zgodzi³ siê 

w tym czasie byæ z Nami.                                                                 

Agenor Gawrzya³:                                                                          

Dzieñ Dobry Pañstwu. Ja tu jestem w koszmarnej sytuacji. W tym 

budynku jestem trzeci raz, firmy prawie nie znam, ledwie siê 

pojawi³em a „wygryz³em” Prezesa z jego funkcji (jeœli Walne 

Zgromadzenie, jedno i drugie, podejmie tak¹ uchwa³ê), ale jeœli 

mam ju¿ okazjê, to chcia³bym siê usprawiedliwiæ, bo decyzje o 

których mówi³ prezes Pawe³ Mortas  personalne, to jest 

fragment wiêkszej ca³oœci.                                                                 

                                             

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

 

Pojawi³em siê tutaj, prawdê mówi¹c, po co najmniej dwóch 

latach przymiarek. Mniej wiêcej od dwóch lat, kiedy zacz¹³em 

siê przygl¹daæ rozwojowi Grupy, to przykro to powiedzieæ, ale 

mia³em takie wra¿enie, ¿e jeœli procesy zarz¹dzania nie zostan¹ 

zmienione to bêdzie bardzo ciê¿ko. Ta z³owieszcza prognoza 

trochê siê sprawdzi³a i po spotkaniu z Prezesem Wiœniewskim i 

bardzo szczerej, d³ugiej rozmowie, potem kolejnej, podaliœmy 

sobie rêce okreœlaj¹c to, co jest do zrobienia, jakie maj¹ byæ tego 

warunki.                                                                                             

Wiêkszoœæ mojego ¿ycia zawodowego, po wyjœciu z uczelni, 

spêdzi³em przy tak zwanych trudnych projektach. Kiedy patrzê 

na to, co siê dzia³o z perspektywy tych kilkudziesiêciu lat, to by³o 

to trochê chodzenie po polu minowym, ale ani ja ani te projekty, 

którymi siê zajmowaliœmy nie wylecia³y w powietrze. Takim 

najbardziej spektakularnym projektem w Poznaniu jest 

Volkswagen. Móg³bym o tych ró¿nych projektach opowiadaæ, 

ale to nie o to chodzi. Jest kilka takich m¹droœci, które w miêdzy 

czasie siê pojawi³y, które mi towarzysz¹ od zawsze i jedna z nich 

leg³a te¿ u podstaw zmian personalnych, których jesteœmy 

œwiadkami. Jedna z nich dotyczy tego, ¿e nie mo¿e byæ dwóch, 

trzech firm w jednej firmie. W zwi¹zku z tym, jeœli pojawia siê 

oczywisty pomys³ konsolidacji personalnej, to nie mo¿e byæ tak, 

¿e próbuje siê w jednej firmie zbudowaæ personalnie drug¹  to 

siê nie sprawdzi! A takie mia³em wra¿enie, ¿e tak siê dzia³o w 

relacjach miêdzy RAFAKO a Grup¹ PBG. Druga m¹droœæ polega 

na tym, ¿e nie mo¿e byæ wiele oœrodków decyzyjnych. W zwi¹zku 

z tym, zw³aszcza w trudnych czasach, musi byæ jedno centrum. 

Na pewno, w tym bardzo ciê¿kim okresie, o którym mówi³a te¿ 

Pani Kinga, a który ma w pierwszej kolejnoœci doprowadziæ do 

zawarcia uk³adu, ale równoczeœnie realizowaæ kontrakty 

biznesowe, nie mo¿e byæ wiele oœrodków decyzyjnych. To tak¿e, 

czy przede wszystkim, dotyczy sposobu funkcjonowania w³adz 

Rady Nadzorczej i Zarz¹du i odpowiedzialnoœci, jaka na nas 

spoczywa.                                                                                         

Moja decyzja o tym, ¿eby zaanga¿owaæ siê w ten projekt, który 

jest projektem wielop³aszczyznowym, bardzo trudnym i 

ryzykownym, wynika³a równie¿ z rozmów, które przeprowa- 

dzi³em z czêœci¹ z Pañstwa, z osobami, które mniej lub bar- 

dziej s¹ zwi¹zane zawodowo z Grup¹, ze Spó³k¹. To co mnie 

przekona³o, to autentyczna troska o to, co siê dalej bêdzie 

dzia³o. W zwi¹zku z tym, jeœli jest taki klimat, to warto na tym 

budowaæ, pod warunkiem, ¿e te podstawowe zasady 

biznesowego funkcjonowania zostan¹ dochowane.                 

A teraz ostatnia uwaga, któr¹ chcia³em Pañstwu przekazaæ, 

która te¿ jest mo¿e trochê brutalna, ale brzmi ona po prostu tak, 

¿e jest siê tak dobrym jak ostatni rezultat, jest siê tak dobrym jak 

ostatni wynik pracy. W zwi¹zku z tym, niezale¿nie od tego, jak 

bardzo mo¿na chyliæ czo³a przed osi¹gniêciami PBG, ca³ej Grupy 

Prezesa Wiœniewskiego, rozliczaæ z dorobku bêd¹ nas wszyscy 

po tym, co zrobimy z uk³adem i co zrobimy z kolejnymi 

projektami. Gdybym nie mia³ tego przekonania, ¿e uda siê to 

posk³adaæ i ¿e mo¿e byæ z tego równie¿ sukces, to mnie by tu po 

prostu nie by³o. Tak¿e pozostaje tylko ¿yczyæ nam wszystkim, 

¿eby by³o fajnie!                                                                               

                                                                  Dziêkujê bardzo!                                                

.

.

.

. 

.
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Nie ma mo¿liwoœci likwidacji PBG.
Pracownicy mog¹ spaæ spokojnie

Wywiad z prezesem Jerzym Wiœniewskim, który ukaza³ siê w G³osie Wielkopolskim 8 paŸdziernika2012

Dlaczego PBG ma k³opoty?

Zaanga¿owanie w budowê dróg i stadio- 
nów by³o b³êdem?                                      

Ale tak siê nie sta³o.                                   

Jednak grupa skusi³a siê na udzia³ w 
wyœcigu autostradowym.                           

                        
Jerzy Wiœniewski: - Bo zachowa³em siê 
jak stado baranów podejmuj¹c decyzjê, 
tak jak wiêkszoœæ, o wejœciu w bardzo 
konkurencyjny rynek.                                                                             
                                            

Jerzy Wiœniewski: - Przyznajê, wejœcie 
grupy w sektor drogowy by³o b³êdem. 
PBG wyró¿nia³o siê niszowymi techno- 
logiami, bardzo skomplikowanymi i dzia-
³a³o na specjalistycznych rynkach. Przy 
autostradach zachowa³em siê jak stado 
baranów. Polska mia³a do wydania w rok 
30 mld z³. Jako grupa budowlana kupiliœ- 
my trzy spó³ki drogowe i zaczêliœmy star- 
towaæ w przetargach. Mog³em zachowaæ 
wczeœniejszy konserwatyzm.                      

Jerzy Wiœniewski: - Dziœ ka¿dy szuka 
winnych i najchêtniej sensacji, a rzecz jest 
prosta do wyt³umaczenia. W momencie 
kiedy Polska zosta³a organizatorem Euro 
przyspieszy³y inwestycje. Mieliœmy takie 
pospolite ruszenie jak za czasów PRL na 
22 lipca, w jednym terminie skomaso- 
wano wszystkie projekty. A specyfikacje 
przetargów by³y tak przygotowane, ¿eby 
by³y najkorzystniejsze dla bud¿etu pañ- 
stwa i niesymetryczne dla wykonawców. 
Warunki by³y takie, ¿e tylko konsorcja 
zagraniczne mog³y je spe³niæ. Do dróg 
zjecha³a siê ca³a Europa i nie tylko, co 
spowodowa³o niskie ceny na przetargach. 
Wa¿ne by³o czy na papierze siê wszystko 
zgadza, a nie czy firma ma faktycznie w 
Polsce takie zasoby, ¿eby sprostaæ budo- 
wie. Scenariusz by³ taki: wynaj¹æ polskie 
firmy jako wykonawców, zrealizowaæ 
kontrakt i zarobiæ.                                        

Jerzy Wiœniewski: - Trudno nie by³o braæ 
przyk³adu z Hiszpanii i innych krajów, 
gdzie wczeœniej by³ boom drogowy.  
Ludzie z OHL ze mn¹ rozmawiali i mówili: 
Ch³opie! Na drogach myœmy te fortuny i 
wszystkie firmy zbudowali. Wchodzimy w 
to! W Irlandii to samo. Trudno by³o wtedy 
nie przyznaæ im racji. Straci³em czujnoœæ.

.

.

.

.

.

.

.

                                
Jerzy Wiœniewski: - Nie zgodzi³bym siê      
z panem Jakubasem. Po pierwsze wyko- 
naliœmy wszystkie inwestycje, które grupa 
PBG mia³a zrealizowaæ przed Euro. Nie ma 
¿adnej œcie¿ki, drogi, stadionu, którego 
byœmy nie oddali! Czyli przygotowanie 
by³o dobre. Trzeba te¿ oddzieliæ stadiony 
od autostrad.                                               

: - Wszystkie areny, za 
które odpowiadaliœmy, zosta³y przez nas 
wykonane. Problem mamy jedynie ze 
Stadionem Narodowym. Pozwalam siê nie 
zgodziæ z Ministerstwem Sportu, ¿e jest 
on nieskoñczony. Jest oddany i to termi- 
nowo. Narodowy to taki spór, jakby to 
pokazaæ… O! Stadion to etui na okulary. 
W trakcie jego budowy kazano nam 
jeszcze zrobiæ i w³o¿yæ do œrodka okulary. 
Teraz próbuje siê udowodniæ, ¿e etui z 
okularami to to samo co samo etui.         

                                  
Jerzy Wiœniewski: - W trakcie budowy 
wprowadzono ponad 15 tysiêcy zmian 
projektowych. Od bardzo istotnych do 
drobnych. Zamiast zwyk³ej p³yty jak na 
Bu³garskiej w Poznaniu, która kosztuje 
oko³o 4 mln z³ kazano nam zrobiæ inteli- 
gentn¹ p³ytê za 60 mln. Narodowy to jest 

Zbigniew Jakubas mówi³, ¿e kontrakty na 
autostrady i stadiony by³y obarczone 
du¿ym ryzykiem. Wy siê na wszystko 
rzuciliœcie, mo¿e nie jak stado baranów, 
ale jak dzikie zwierzê. 

Dlaczego?                  

Ale ten spór o okulary i etui wycenia siê 
na kilkaset milionów.

.

.

.

.

 .

Jerzy Wiœniewski

nasze Madison Square Garden. Zamykany 
dach, rano mo¿e byæ mecz a wieczorem 
koncert, podziemne parkingi, sale nawet 
na spektakle teatralne. To nie jest tylko 
stadion. Zreszt¹ najmniej bêdzie on 
zarabia³ na meczach.                                  

                     
Jerzy Wiœniewski: - Ca³y obiekt zrobiliœmy 
do koñca wed³ug ¿yczeñ zamawiaj¹cego, 
czyli Narodowego Centrum Sportu. Teraz 
chce nam zap³aciæ tylko za to, co by³o w 
pocz¹tkowym projekcie, twierdz¹c nawet, 
¿e stadion nie jest skoñczony i obarczaj¹c 
nas kar¹ ponad 300 mln z³. My za same 
dodatkowe prace zlecone przez NCS i 
wykonane przez nas domagamy siê
__________________________________

        

400 mln z³. Przed Euro mieliœmy wszystko 
uzgodnione. Po turnieju wszystko siê 
zmieni³o.                                                       

                 
Jerzy Wiœniewski: - Nie. Mamy satysfak- 
cjê i jesteœmy zapraszani na ca³ym œwie- 
cie, ¿eby byæ partnerem przy budowie 
stadionów. Spór jest tylko o Narodowy. 
Dajê g³owê, ¿e go wygramy. Ale kiedy? 
Ten problem przes¹dzi³ w g³ównej mierze 
o upad³oœci Hydrobudowy. Samo PBG nie 
mia³o nigdy problemów z p³ynnoœci¹. 
Byliœmy matk¹, która udziela³a gwarancje 

.

.

Spór jest tylko o Stadion 
Narodowy. Dajê g³owê, 
¿e go wygramy. .

.

.

Czyli nasza duma narodowa.

Stadiony wiêc b³êdem nie by³y.

Z  rozmawiaj¹
Rafa³ Cieœla i Mateusz Pilarczyk

Jerzym Wiœniewskim

Spór jest tylko o Stadion
Narodowy. Dajê g³owê
¿e go wygramy.
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spó³kom-córkom, finansowa³a budowy. 
PBG nie bra³o udzia³u w wykonawstwie 
poza specjalistycznymi sprawami in¿ynie- 
ryjnymi. Te porêczenia spowodowa³y, ¿e 
musieliœmy siê zabezpieczyæ i równie¿ 
z³o¿yæ wniosek o upad³oœæ uk³adow¹.      

Jerzy Wiœniewski: - Same autostrady by³y 
du¿ym problemem. Fatalne jest prawo 
zamówieñ publicznych. Formu³a urzê- 
dnicza jest zupe³nie inna ni¿ business-to-
business. Gdybyœmy w ten drugi sposób 
budowali to autostrady, by ju¿ dawno 
by³y. Nikt by nie s³ysza³ o ¿adnych spo- 
rach. A tak wiadukt budowaliœmy w lewo 
a zamawiaj¹cy stwierdzi³, ¿e jednak ma 
byæ w prawo, budowaliœmy na pilastrach 
a zmieniono na podwieszany. Trudno te 
zmiany uznaæ jako ma³o istotne i nie 
chcieæ za to pieniêdzy.                               

Jerzy Wiœniewski: - Na ca³ym œwiecie jest 
to poza umow¹. Standardem jest, ¿e jak 
cena czegoœ roœnie to zamawiaj¹cy 
dop³aca, jak maleje to daje mniej. To jest 
jeden z najwiêkszych mankamentów 
naszego systemu. Co do ogó³u mieliœmy 
porozumienie z GDDKiA, ale w szcze- 
gó³ach by³o zbyt wiele ryzyk dla nas. 
Mówiê o doœwiadczeniu naszych kon- 
sorcjów, bo to my wypowiedzieliœmy 
umowy, a nie nam je wypowiedziano.      

                        
Jerzy Wiœniewski: - W aspekcie strate- 
gicznym ju¿ dwa lata wczeœniej zaczêliœmy 
wycofywaæ siê z segmentu budowlanego. 
Kupiliœmy Energomonta¿-Po³udnie, 
zawarliœmy sojusz z francuskim Alstomem 
i weszliœmy w przetargi energetyczne, 
gdzie mieliœmy ju¿ pewne sukcesy. Ten 
rynek w Polsce jest teraz bardzo du¿y i 
bêdzie taki przez wiele lat. Kto wejdzie    
w energetykê, ten przetrwa kryzys. Do 
tego siê przygotowywaliœmy. Chcieliœmy 
skoñczyæ to co mieliœmy ju¿ w budow- 
lance i nie przerywaæ realizacji. Nie uda³a 
siê jednak transakcja z OHL, z której 
œrodki chcieliœmy przeznaczyæ na reali- 
zacjê strategii energetycznej a Rafako nie 
by³o wtedy w naszym zasiêgu.                    

: - Znam siê z panem 
Solorzem. On zacz¹³ wielkie przedsiê- 
wziêcie, czyli przejêcie Polkomtelu i roz- 
wój internetu LTE. Zdecydowa³ siê na 
sprzeda¿ Rafako. W mojej ocenie jest to 
jedna z czterech na œwiecie, a na pewno 
w Europie, firm, która ma tak wielkie 
doœwiadczenie w energetyce i zapewni 

.

.

.

.

.

.

Kontrakty drogowe wystarczy³y, ¿eby 
zachwiaæ grup¹?            

Umowy by³y oparte na niskich mar¿ach     
i na niekorzystnych warunkach dla 
buduj¹cych drogi firm chocia¿by jeœli 
chodzi o zmianê cen materia³ów.

Czêœæ ekspertów uwa¿a, ¿e b³êdem 
g r u p y  P B G ,  k tó r y  p o g r ¹ ¿y ³  te¿  
Hydrobudowê, by³o przejêcie Rafako, na 
które PBG nie mia³o po prostu pieniêdzy. 

To nastawienie siê jednak zmieni³o.        
Jerzy Wiœniewski

grupie PBG udzia³ w tym rynku. Jak 
pojawi³a siê mo¿liwoœæ kupna Rafako to 
zaczêliœmy rozmawiaæ z Solorzem. Nie 
zrobilibyœmy ¿adnego ruchu bez finan- 
sowania. Powiem, ¿e w sumie PBG 
zainwestowa³o w czêœæ energetyczn¹ 
blisko 800 mln z³, ¿eby rosn¹æ na gazie 
ropie, energetyce i skoñczyæ z budow-  
lank¹. Ale wróæmy do Rafako. Z Solorzem 
dogadaliœmy siê biznesowo. Jako grupa 
PBG znaleŸliœmy te¿ finansowanie. Z 
bankiem podpisaliœmy tak zwany term 
sheet, z którego siê wycofa³ kilka dni 
przed transakcj¹.                                          .

Co by³o dalej?                                               

Dlaczego?                                                    

W kolejnych miesi¹cach tego kapita³u 
zabrak³o.

.

 .

.

.

.

.

                                         
Jerzy Wiœniewski: - To spowodowa³o, ¿e  
z Solorzem musieliœmy renegocjowaæ 
umowê. Akwizycjê Rafako roz³o¿yliœmy   
w czasie. Wtedy bank wróci³. Praco- 
waliœmy nad tym dzieñ i noc i nic. Przed 
podpisaniem umowy bank znowu siê 
wycofa³.                                                       

Jerzy Wiœniewski: - Wiêkszoœæ polskich 
banków ma swoje matki za granic¹. 
Mieliœmy to nieszczêœcie, ¿e tylko takie 
banki nas obs³ugiwa³y. Trafiliœmy na t¹ 
wielk¹ turbulencjê w Europie. Matki siê 
chwia³y, nie przechodzi³y pozytywnie 
stress testów. To siê na³o¿y³o w czasie i 
dlatego nie dosz³o do podpisania kredytu. 
Solorz mia³ swoje umowy zapiête. Nie 
mieliœmy wyboru.                                        

                                                        
Jerzy Wiœniewski: - Projekty, które rea- 
lizowa³a Hydrobudowa wymaga³y coraz 
wiêcej kapita³u. PBG jako matka nie by³a 
w stanie go daæ. W zwi¹zku z tym spó³ki 
straci³y p³ynnoœæ. Renegocjacje umów z 
GDDKiA coœ pomog³y, ale nie wychodzi- 
liœmy na prost¹. Teraz, po naszym przy- 
padku wiele siê poprawi³o, tak¿e jeœli 
chodzi o prawo, ale dla Hydrobudowy 
by³o ju¿ za póŸno. Gdyby nie autostrady 
albo kredyt, którego nie dostaliœmy, PBG 
by³oby staæ na kupno Rafako.                    

Wiêc przejêcie Rafako Was po³o¿y³o. 

Czyli akwizycja Rafako by³a dobrym czy 
z³ym ruchem?

Wystarczy³o wtedy podpisaæ umowê z 
bankami. 

Znajdzie siê Pan na liœcie najbogatszych 
Polaków "Wprost"?           .

Poznañ dr¿y o remont Kaponiery
i budowê ICHOT-u.            .

      
Jerzy Wiœniewski: - To nie koniec. 
Kupiliœmy Rafako. My jesteœmy z Polski, 
Rafako jest z Polski i zajmuje siê energe- 
tyk¹, Alstom jest francuski i zajmuje siê 
energetyk¹. A Alstom posun¹³ siê do 
takiego ruchu, ¿e Rafako jest z nim 
obecnie w sporze na 400 mln z³.                           
W grudniu ubieg³ego roku poci¹gn¹³ 
gwarancjê Rafako i nie zap³aci³ faktur na 
³¹czn¹ kwotê oko³o 215 mln z³. Proszê do 
tych wszystkich zdarzeñ dodaæ jeszcze 
nierozliczony do koñca Stadion Narodowy 
i autostrady. Wszystko praktycznie w pó³ 
roku. Przyznacie, ¿e trudno by³o przewi- 
dzieæ taki scenariusz.                                  

                                              
Jerzy Wiœniewski :  -  Uwa¿am, ¿e  
gdybyœmy tego nie zrobili, nie mielibyœmy 
szans odnieœæ znacz¹cej roli w kontrak- 
tach energetycznych. Autostrady by 
zjad³y pieni¹dze jakie PBG mia³o i byli- 
byœmy w miejscu Polimeksu-Mostostal. 
Teraz do Polimeksu za spraw¹ Agencji 
Rozwoju Przemys³u wchodzi pañstwo, a 
PKO BP udzieli³o gwarancji. Kiedy myœmy 
byli w podobnej sytuacji jak Polimex nie 
doceniano, ¿e trzeba pomóc.                    

                                                      
Jerzy Wiœniewski: - Podpisaliœmy umowê 
"standstill", ale nie porozumieliœmy siê w 
sprawie finansowania pomostowego. 
Negocjacje posz³y w zupe³nie innym 
kierunku, ni¿ by³o to zapisane w 
standstill. Propozycja banków by³a taka, 
¿e one bior¹ wszystkie aktywa, ³¹cznie z 
Rafako, a PBG przy nale¿ytej starannoœci 
banków, czyli nie na pewno, mia³o dostaæ 
kredyt pomostowy. Skonsultowa³em tê 
sprawê ze wszystkimi œwiêtymi. Od 
polityków, przez ekonomistów po 
prawników i firmy consultingowe. Nie 
mogliœmy post¹piæ inaczej.                        

Jerzy Wiœniewski: - Budowanie wartoœci 
firmy by³o dla mnie najwa¿niejsze a nie 
pozycja w rankingu. Potrzebujê teraz pó³ 
roku, ¿eby zacz¹æ czerpaæ korzyœci z 
kontraktów energetycznych i odbudowaæ 
wartoœæ firmy. Rafako jest jedn¹ z niewie- 
lu firm, które mog¹ dostarczyæ pewne 
technologie. Liczymy na udzia³ w bloku 
dla Enei w Kozienicach, na którego 
budowê niedawno podpisano umowê.    

Jerzy Wiœniewski: - Jestem z Poznania i te 
inwestycje spêdzaj¹ mi sen z powiek. 
Wszystko zrobiê, ¿eby by³y ukoñczone. 
OHL by³ naszym konsorcjantem przy 
przebudowie Kaponiery. Dawa³ referencje 
a nie ludzi do pracy i know-how. Teraz 
nasi ludzie pracuj¹ przy Kaponierze dla 

.
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Grupa zatrudnia ok. 6,5 tys. osób. Mog¹ 
spaæ spokojnie?                                           

Jak pan ocenia prezesa Hydrobudowy      
J. Ciechanowskiego?                                  

Trochê to dziwne. Bo Hydrobudowa nie 
jest pierwsz¹ spó³k¹, która upad³a za 
prezesury Ciechanowskiego. Wczeœniej 
by³ Maxer. Z. Jakubas to jego wini za 
upad³oœæ.

Jeszcze w 2008 roku by³ formalnie 
oskar¿ony.

OHL. ICHOT te¿ skoñczymy. ¯adnych 
problemów nie bêdzie. I za to rêczê.        

Jerzy Wiœniewski: - Zwi¹zani z Poznaniem 
tak. Du¿e budowy charakteryzuj¹ siê tym, 
¿e pracownik to osoba z rynku lokalnego. 
Samo PBG jest i by³o bezpieczne jako 
matka. Nic siê w nim nie zmienia. Mamy 
p³ynnoœæ i realizujemy projekty gazowe 
takie jak terminal LNG w Œwinoujœciu. 
Hydrobudowa musia³a zwolniæ ludzi, ale 
oni pracuj¹ w ró¿nych czêœciach Polski 
Wielu z nich zreszt¹ przechodzi pracowaæ 
do naszych konsorcjantów.                         
Warto przy tej okazji wspomnieæ, ¿e 
historycznie Grupa PBG zatrudnia³a wiele 
tysiêcy osób, p³aciliœmy zawsze na czas, 
byliœmy szanowanym pracodawc¹. Je¿eli 
weŸmiemy pod uwagê rodziny zatrudnio- 
nych pracowników to mo¿na powiedzieæ, 
¿e dbaliœmy o ok. 25 000 osób. PBG 
anga¿owa³o siê spo³ecznie, wspieraliœmy 
potrzebuj¹cych i nigdy nie mówiliœmy o 
tym g³oœno.                                                   

Jerzy Wiœniewski:- Bardzo dobrze. Jest to 
jeden z naszych kluczowych menad¿erów. 

                                                       
Jerzy Wiœniewski: - Trudno mi odpowia- 
daæ za Maksera, ale powiem dlaczego 
Zbigniew Jakubas nie za bardzo lubi 
Ciechanowskiego. Chcia³em jako PBG 
kupiæ Maksera i Zbigniew Jakubas te¿. On 
jest ode mnie sprawniejszym biznes- 
menem, bo ja jestem z pierwszego 
wykszta³cenia in¿ynierem. Umiem 
spawaæ, kopark¹ jeŸdziæ. Dopiero siê 
dokszta³ca³em i koñczy³em MBA wiêc 
ekonomia to mój drugi zawód. I dlatego 
Zbyszek kupi³ Maksera. Makser by³ jedn¹ 
z najlepszych firm budowlanych. Kiedyœ 
wzorem dla mnie, do którego d¹¿y³em. 
Zbyszek myœla³, ¿e zmiany organizacyjne 
w spó³ce wystarcz¹, a tam trzeba by³o 
dop³aciæ. Nie zrobi³ tego i Makser musia³ 
z³o¿yæ wniosek o upad³oœæ. Nie by³o tak, 
¿e prezes Ciechanowski zosta³ wyrzucony. 
Nie zgadza³ siê na niektóre rozwi¹zania, 
z³o¿y³ rezygnacjê. Dlatego z³o¿ono donie- 
sienie do prokuratury.                                                      

                                                     
Jerzy Wiœniewski: - Jurek Ciechanowski 
trafi³ do mnie po upad³oœci Maksera. 
Poszukiwa³em menad¿erów do wspó³za- 
rz¹dzania spó³kami w czêœci budowlanej. 
Tak siê poznaliœmy. Zaczêliœmy wspó³pra- 
cê. Wiedzia³em, ¿e by³ oskar¿ony.            

.

.

.
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Czyli by³ on jeszcze oskar¿ony, a Pan mu 
jednak zaufa³. 

Istnieje widmo likwidacji PBG? 

Krajowego? 

Chyba trochê to przykre. Firmê budowa³ 
pan 20 lat niemal od zera. A teraz mówi 
pan o blokowaniu, a nie rozwoju.

Nie kusi³o?

Czyli spe³nia pan za³o¿enia nowej ustawy 
o emeryturach. 

                                             
Jerzy Wiœniewski: - Jestem in¿ynierem i 
wiem, co Maxer wybudowa³ i jak. Nie 
by³oby to mo¿liwe bez takiego mena- 
d¿era. Oddzieli³bym Ciechanowskiego od 
kwestii ekonomii, bo czym innym jest 
sprawne i jakoœciowe budowanie. Maxer 
poleg³ ze wzglêdów ekonomicznych. 
Braku kapita³u. Braku mo¿liwoœci zaci¹- 
gania kredytów. Przeanalizowa³em to.    

                
Jerzy Wiœniewski: - Wed³ug mnie nie ma 
takiej mo¿liwoœci. Bierzemy te¿ po uwagê 
opcjê inwestora strategicznego.               

                                                
Jerzy Wiœniewski: - Potencjalne zaintere- 
sowanie p³ynie z podmiotów spoza Polski. 
Moja idea jeœli chodzi o inwestora jest 
taka, aby chcia³ wejœæ w ropê, gaz i ener- 
getykê. Musi te¿ utrzymaæ zatrudnienie. 
Chcê te¿ zachowaæ 25 procent akcji, które 
pozwol¹ mi blokowaæ niektóre decyzje 
albo mieæ z³ot¹ akcjê.                                

            
Jerzy Wiœniewski: - Zaczyna³em w gara¿u 
zastawiaj¹c dom swój i rodziców. Inwes- 
tor strategiczny jest jednym z wariantów. 
To nie jest tak do koñca tylko mój interes. 
Jestem liderem, za³o¿ycielem i g³ównym 
akcjonariuszem, ale ze mn¹ pracuje wielu 
ludzi. Nie mogê zrobiæ czegoœ takiego, ¿e 
dla utrzymania mojej wiêkszoœci w 
akcjach pogorszy siê sytuacja PBG. Ze 
wszystkich mo¿liwoœci wybiorê wariant 
najkorzystniejszy dla nas wszystkich, a nie 
tylko dla siebie. Zreszt¹ trzy lata temu 
mia³em propozycjê wyjœcia z firmy. 
Dosta³bym miliard z³otych.                        

                                                   
Jerzy Wiœniewski: - To nie w moim 
charakterze. Z pieniêdzmi jest tak, ¿e jak 
siê ju¿ ma je w zasiêgu to jest wiele 
wy¿szych wartoœci od zwyk³ego posia- 
dania. Myœlê, ¿e funkcjonuj¹c w ten 
sposób, ¿e mam pieni¹dze na koncie i nic 
nie robiê, skrzywdzi³bym otoczenie, 
rodzinê i siebie. Zawiód³bym wielu 
wspó³pracowników. Jestem przekonany, 
¿e nie pójdê na emeryturê. Umrê za 
biurkiem albo gdzieœ  w podro¿y 
s³u¿bowej.                                                    

                                          
Jerzy Wiœniewski: - Bior¹c pod uwagê 
poziom menad¿erski, in¿ynierski, to nie 
spotka³em nikogo, kto chcia³by iœæ na 
wczeœniejsz¹ emeryturê. Ustawa nie jest 
z³a, ale powinna byæ dostosowana do 
realiów. Nie mo¿na byæ takim samym 
robotnikiem budowlanym w wieku 67 lat 
jak w wieku 40 lat.                                      

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

Odszed³ pan ze sponsorowania koszy- 
kówki, ale zosta³ PBG Basket Junior. Co z 
tymi m³odymi ludŸmi z Wielkopolski?

A Lech? Temat zamkniêty?  

    
Jestem przed rozmow¹. Jak uda siê 
ustawiæ finansowanie na takim poziomie, 
¿e prywatnie bêdzie to dla mnie do 
zaakceptowania to PBG Basket Junior 
bêdzie dzia³a³o. Razem z Eugeniuszem 
Kijewskim chcieliœmy odbudowaæ w 
Poznaniu koszykówkê. Rozmawia³em 
wielokrotnie z Jackiem Rutkowskim. 
Mo¿e gdybyœmy otrzymali w odpowied- 
nim czasie nazwê Lech, to kibic by 
przyszed³. Bawiliœmy siê trochê dla siebie. 
Brakowa³o kibiców.                                     

                    
Zawsze trzyma³em z Lechem. Jestem 
cz³onkiem za³o¿ycielem Lecha, który 
po³¹czy³ siê z Wronkami. Tamtego Lecha 
wielokrotnie ratowaliœmy. Namawia³em 
Jacka Rutkowskiego wielokrotnie, ¿eby z 
Lecha zrobi³ spó³kê akcyjn¹, ¿eby w ten 
sposób dokapitalizowaæ klub. Ale to jego 
firma. Nie mnie os¹dzaæ, ja tylko 
wyra¿am swoj¹ opiniê.                               

.

.

 .

.      

.
Rozmawiali: Mateusz Pilarczyk i Rafa³ 
Cieœla                                                               

Artyku³ przedrukowano za zgod¹ autorów

8 paŸdziernika 2012
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KAROLINA SZUMIÑSKA z zespo³em PMGW   PBG SA  

PMGW:
5 powodów dla których by³o warto

Strategicznie rozbudowa PMG Wierzchowice jest 
jednym z najwa¿niejszych elementów polityki 
Pañstwa Polskiego, zak³adaj¹cej zwiêkszenie 
bezpieczeñstwa energetycznego Polski w sektorze 
gazownictwa. Realizowany przez nas podetap 
rozbudowy magazynu polega na wybudowaniu czêœci 
napowierzchniowej instalacji technologicznej   
(i infrastruktury towarzysz¹cej) s³u¿¹cej do 
zat³aczania (w okresie letnim) i odbioru       
(w okresie zimowym) gazu ziemnego z podziemnego 
magazynu w celu zwiêkszenia aktualnej pojemnoœci 

3magazynu do 1,2 mld nm . Projekt PMG 
Wierzchowice nie tylko powiêksza dostêpne 
pojemnoœci magazynowe w naszym kraju, ale tak¿e 
poœrednio  wraz z innymi inwestycjami strate- 
gicznymi  wp³ywa na wzrost bezpieczeñstwa 
energetycznego wszystkich krajów cz³onkowskich 
Unii Europejskiej.                          .

Powód 1: Najwa¿niejsi

Powód 2: Najciekawsze

Najwa¿niejsi s¹ oczywiœcie ludzie. Projekt realizuje niewielki, bo 
niespe³na trzydziestoosobowy  zespó³ z PBG (obecnie 24 osoby), 
wspierany przez konsultantów i doradców zewnêtrznych. To 
nie³atwe zadanie, polegaj¹ce m.in. na koordynacji prac podwyko- 
nawców oraz piêciu konsorcjantów ró¿nych narodowoœci i, jak siê 
okazuje, niejednokrotnie ró¿nej mentalnoœci. Silna presja czasu, 
zw³aszcza wobec zaistnia³ego opóŸnienia, piêtrz¹ce siê problemy, 
kurcz¹cy siê zespó³ sprawi³y, ¿e  atmosfera, czêsto napiêta i gêsta, 
ostatecznie okaza³a siê motywuj¹ca i integruj¹ca. Wypracowaliœmy 
w³asne sposoby na rozwi¹zywanie konfliktów, jesteœmy dla siebie 
wa¿ni, lubimy siê w pracy i po pracy.                                                   .

Najciekawsze momenty to spektakularne dostawy urz¹dzeñ na 
budowê, które ze wzglêdu na swoje gabaryty i wagê wymaga³y 
zorganizowania specjalnych transportów. Dostawy najwiêkszych 
urz¹dzeñ jak np.: 2 kompresory gazu (80 ton ka¿dy), turbina 
parowa (34 tony), generator turbiny parowej (35 ton), generator 
turbiny gazowej (87 ton), turboekspander (42 tony), generator 
turboekspandera (40 ton) odbywa³y siê na prze³omie 2009/2010r. 
Ponadto ze wzglêdu na swoj¹ wagê kocio³ odzysknicowy(340 ton) 
musia³ byæ podzielony na 4 modu³y umo¿liwiaj¹ce przewiezienie 
tego ogromnego urz¹dzenia. Podobna sytuacja podzielenia na 
czêœci transportu ze wzglêdu na wagê dotyczy³a 4 ch³odnic gazu 
(58 ton ka¿da), konstrukcji kondensera (290 ton) oraz uk³adu 
redukcji ciœnienia (133 tony). Najwiêkszym wyzwaniem i tym 
samym sporym przedsiêwziêciem logistycznym sta³ siê transport 
turbiny gazowej (65 ton), który w g³ównej mierze odbywa³ siê 
drog¹ morsk¹. Dodatkowo, przewoŸnikom przysz³o stawiæ czo³a 
mroŸnej zimie, która utrudnia³a sposób sp³awienia turbiny Odr¹  
z portu w Szczecinie do Wroc³awia.                                                 .
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Powód 3: Najtrudniejsze

Powód 4: Najcenniejsze

Powód 5: Najbardziej satysfakcjonuj¹ce

Najtrudniejsze by³o chyba wszystko. Pocz¹wszy od b³yskawicznego 
reagowania na zmiany w koncepcji realizacji Projektu, poprzez 
koniecznoœæ elastycznego dopasowywania siê do wymogów ¿ycia 
kontraktowego, a skoñczywszy na budowaniu niezwykle trudnych 
relacji z partnerami projektu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e 
mamy do czynienia z ludŸmi ró¿ni¹cymi siê od nas i kulturowo i 
mentalnie. To oznacza niejednokrotnie skrajnie ró¿ne podejœcie do 
wielu problemów,  odmienn¹ ich perspektywê, nierzadko zupe³nie 
przeciwstawn¹ wizjê ich rozwi¹zywania. Efektywnego mierzenia 
siê z trudnymi sytuacjami i ludŸmi nie mo¿na przewidzieæ ani 
zaplanowaæ  tego trzeba siê nauczyæ, najlepiej - choæ najtrudniej - 
w codziennej pracy.                                                                                  .

Obecnie Budowa Podziemnego Magazynu Gazu 
znajduje siê w fazie rozruchu. Jednym z wa¿- 
niejszych momentów, z których nasz zespó³ mo¿e 
byæ dumny, jest dokonanie w dniu 17 lipca 
2012r. rozruchu linii zat³aczania gazu ziemnego 
do górotworu (podziemnego magazynu gazu), osi¹- 
gaj¹c tym samym wa¿ny kamieñ milowy dla naszego 
Projektu. Kolejnym wa¿nym celem bêdzie urucho- 
mienie trybu odbioru gazu z górotworu, dalszej 
jego obróbki i dostarczenia do krajowego syste- 
mu gazoci¹gów przesy³owych. Do koñca projektu 
pozosta³o ponadto uruchomienie bloku gazowo-
parowego z odzyskiem ciep³a, który bêdzie 
produkowa³ energiê elektryczn¹ i ciepln¹ na 
potrzeby w³asne PMG Wierzchowice, a nadwy¿ka 
wytworzonej energii elektrycznej sprzedawana 
bêdzie do Krajowego Systemu Elektroenergetycz- 
nego.                                         .

Najcenniejsze bezwarunkowo jest zdobyte doœwiadczenie. Wieloœæ 

i ró¿norodnoœæ tematów, z którymi przysz³o nam siê zmierzyæ 

wymusi³y na cz³onkach zespo³u koniecznoœæ szybkiego przyswaja- 

nia wiedzy, zasiêgania informacji, dzia³ania na wielu polach i w kil- 

ku bran¿ach. In¿ynierowie stali siê po trochu prawnikami i lingwis- 

tami, projektanci technikami a ludzie zza biurek specjalistami 

bran¿owymi. Nasz zespó³ to ma³a orkiestra jeszcze mniejszych ludzi  

orkiestr, na co dzieñ realizuj¹cych jednoczeœnie kilka tematów, 

mistrzowie w koordynowaniu prac ze swojego i nie swojego 

zakresu.                                                                                                    .

 

To dopiero nast¹pi  po podpisaniu przez Inwestora protoko³u odbioru 

koñcowego. Ale tak naprawdê, ka¿dy kamieñ milowy, ka¿dy etap to 

sukces, którego wartoœæ najlepiej doceniaj¹ jego uczestnicy i budow- 

niczy. Na projekcie nic nie przychodzi ³atwo, ale kiedy o 21 dostajesz 

smsa, ¿e „zat³aczamy” to rozsy³asz go dalej i wtedy naprawdê czujesz, 

¿e by³o warto.                                                                                              .

PMGW:
5 powodów dla których by³o warto

Zespó³ PMG Wierzchowice POZDRAWIA
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About the author:                                                                                                
Rados³aw Ochmañski is a graduate of the Faculty of the 
Electrical Engineering Technology. He has started his career in 
PBG SA in 2006. From the very beginning he has been 
involved  in the activities of DR-1 department. He also 
participated in the tender preparation for LNG terminal in 
Œwinoujœcie.  In 2009 he obtained building qualifications in 
electrical industry. He was electrical works manager at the 
construction site in Cybowo. At the moment he holds the 
same position at our site constructions in Gardea and in 
Pora¿yn.                                                                                     

PBG SA (at the moment in company voluntary arrangement) 
is mainly famous as the constructor of the stadiums and 
highways and LNG terminal in Œwinoujœcie. The knowledge 
about the company is not greater among PBG SA employees 
than ordinary citizens. Our division DR-1 is little known to 
PBG employees. Most of them know only where DR-1 
division at the organization chart is placed, not realizing that 
DR-1 division is dealing with very important issues like 
leading constructions for The Polish Armed Forces.             

The head of the department is Monika Labrenz the director 
of the contract.                                                                             
 DKB division (workers manager division) where the 
following construction managers are employed: Kuba 
Stojanowski and Marek ¯aba                                                     

DKP division (coordination and design department) where 
the following are employed:                                                      
- Anna Krygier-Szymañska  administrative worker,               
- Dawid Koœmider  works manager,                       
- Tomasz Kruszona  works manager,                      
- Rados³aw Ochmañski  designer,                           
- Marcin Poznañski  designer  and works manager, 
- Marcin Prusinowski  construction engineer.       

There also is a separate division KTiA department, closely 
working with DR-1.This division is also not known much 
about and most of the employees visit it only when they have 
to settle with the company when finish their work.                  
Meanwhile this department is dealing with the protection of 
classified information, a task which is extremely important, 
vital to national security.                                                             

. 

.

.

.

.
  

.
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.
.
.

.

.

.

RADOS£AW OCHMAÑSKI PBG SA  t³umaczenie JOANNA JANUSZEWSKA PBG SA  

O autorze:                                                                                       
Rados³aw Ochmañski jest absolwentem Wydzia³u Elektrycz- 
nego Politechniki Poznañskiej. Pracê w PBG S.A. rozpocz¹³ w 
roku 2006. Od pocz¹tku jest zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ pionu 
DR-1, bra³ tak¿e udzia³ w przygotowaniu oferty na Gazoport 
Swinoujœcie. W roku 2009 uzyska³ uprawnienia budowlane w 
bran¿y elektrycznej. Pe³ni³ funkcje kierownika robót elektrycz- 
nych na budowie w Cybowie. Obecnie analogiczn¹ funkcjê 
pe³ni na budowach w Gardei i Pora¿ynie.                                  

PBG S.A. (obecnie w upad³oœci uk³adowej) kojarzone jest 
g³ównie z medialnymi budowami stadionów, autostrad i 
gazoportu Œwinoujœcie. Dotyczy to zarówno zwyk³ych oby- 
wateli, jak i pracowników PBG S.A. O ile ka¿dy pracownik zna 
schemat organizacyjny firmy, na którym obok wielu innych, 
powszechnie znanych komórek organizacyjnych firmy, widaæ 
ma³y prostok¹cik z napisem DR-1, o tyle bardzo niewielu ludzi 
w firmie wie, czym ten pion siê zajmuje. A zajmuje siê realiza- 
cj¹ budów dla Si³ Zbrojnych RP.                                                                      

Szefow¹ pionu jest dyrektor kontraktu Monika Labrenz. 
Zarz¹dza ona dwoma dzia³ami:                                                   
  dzia³ DKB (dzia³ kierownicy budowy), w którym pracuj¹ 
kierownicy budowy:                                                                     
- Kuba Stojanowski i Marek ¯aba                              
 dzia³ DKP (dzia³ koordynacji i projektowania) w którym 
pracuj¹:                                                                                            
- Anna Krygier-Szymañska  pracownik                    
  administracyjny,                                                       
- Dawid Koœmider  kierownik robót,                       
- Tomasz Kruszona  kierownik robót,                      
- Rados³aw Ochmañski,                                             
- Marcin Poznañski  projektant i kierownik budowy,
- Marcin Prusinowski  in¿ynier budowy.                 

Osobnym pionem, œciœle wspó³pracuj¹cym z pionem DR-1, jest 
pion KTiA (Kancelaria Tajna i Archiwum). Pion ten równie¿ jest 
ma³o znany - wiêkszoœæ pracowników trafia tu tylko przy okazji 
podpisywania obiegówki. Tymczasem pion ten zajmuje siê 
ochron¹ informacji niejawnych, co jest zadaniem niezwykle 
wa¿nym, istotnym dla bezpieczeñstwa narodowego.              

  .

 . 
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Szefem pionu jest Witold Zalas, który jest pe³nomocnikiem 
zarz¹du ds. ochrony informacji niejawnych. W KTiA pracuj¹ 
równie¿: Joanna Trzeciak  zastêpca pe³nomocnika ds. ochrony 
informacji niejawnych, oraz Katarzyna Zalas  kierownik 
kancelarii niejawnej.                                                                      
Oba piony  DR-1 oraz KTiA  dzia³aj¹ w œcis³ej symbiozie. Jeden 
pion bez drugiego nie ma racji bytu.                                         

 

Podziemnych zbiorników magazynowych o osi pionowej w 
Pora¿ynie. Jest to najwiêksza budowa zbiornikowa z ca³ego 
pakietu budów dla NATO, które prowadzi pion DR-1. Od same-
go pocz¹tku by³o wiadomo, ¿e budowa ta bêdzie trudna 
organizacyjnie.                                                                                
Bazuj¹c na licencji w³oskiej firmy EFFE Construzioni, PBG S.A. 
we wspó³pracy z Gas&Oil Engineering, opracowa³o projekt 
techniczny zbiorników, który by³ niezbêdny Inwestorowi do 
uzyskania pozwolenia na budowê. Po uzyskaniu tego 
pozwolenia nast¹pi³o przejêcie od Inwestora placu budowy. 
Od samego pocz¹tku na budowie borykaliœmy siê z brakiem 
pr¹du i wody, bez których nie obejdzie siê ¿adna budowa. 
Brak mediów znacz¹co opóŸni³ rozpoczêcie inwestycji  
przekazanie placu budowy przez Inwestora nast¹pi³o 7 
grudnia 2010r., a rozpoczêcie prac  dopiero 9 marca 2011r. Od 
tamtej pory do dnia dzisiejszego zaopatrzenie budowy w 
media odbywa siê w prowizoryczny, aczkolwiek niezawodny 
sposób  za pomoc¹ du¿ego agregatu pr¹dotwórczego oraz 
studni.                                                                                               

. 

.

.

.

The head of KTiA department is Witold Zalas working as 
plenipotentiary for the protection of a secret information. 
Joanna Trzeciak is his deputy and Katarzyna Zalas is the 
manager of confidential office. Both divisions DR-1 and KTiA 
work closely together. One division without the other does 
not exist.                                                                                          

Paraphrasing the following GK PBG motto: “We execute 
                                                          

with vertical axles  in Pora¿yn. It is the biggest storage tanks 
construction which we conduct for NATO. We all have 
realized from the very beginning that this construction would 
be organizationally tough to deal with.                                     
On the basis of Italian company's license EFFE Construzioni, 
PBG in cooperation with Gas&Oil Engineering developed a 
technical project of storage tanks. This project was vital for 
the Investor in order to obtain a building permit.                                  
Subsequently after obtaining the building permit the 
takeover of the construction site took place. From the very 
beginning we have struggle with the lack of power and water. 
Neither of the building site can do without the media. This 
media shortage significantly delayed the onset of the 
investment. The takeover of the construction site took place 

thon the 7  of December 2010. We began our work only on the 
th

9  of March 2011.Since that time to the present day the 
media supply is temporary and safe. Media are supplied with 
power generator and wells.                                                          

Parafrazuj¹c has³o: „Budujemy 
inwestycje istotne dla Polski i 
jesteœmy z tego dumni” mo¿na 
powiedzieæ, ¿e pion DR-1 
„buduje inwestycje Istotne dla 
NATO i jest z tego dumny”, 
dziêki czemu dok³ada swoj¹ 
cegie³kê do istnienia firmy i dba
o jej dobre imiê. Niestety 
poufny charakter tych inwesty-
cji sprawia, ¿e nie mo¿emy 
zdradzaæ  szczegó³ów techni-
cznych i tym samym pracujemy
w œcis³ej tajemnicy. Dzisiaj 
jednak, na tyle na ile to mo¿li-
we, chcielibyœmy przybli¿yæ 
pracownikom GK PBG budowê

investments which are crucial 
for Poland and we are proud of 
it!”, the motto of DR-1division 
is: „we execute investments 
which are crucial for NATO  and 
we are proudof it”. Throughout 
our work we contribute do the 
go o d  re p u tat i o n  o f  t h e  
company and to its existence.  
In this article I cannot give any 
 further technical details. We 
all work inconfidentiality.      
However I would like to make  
the company's employees
familiar with the construction   
Of underground storage tanks 

12.2011

11.2011
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Sam plac budowy zlokalizowany jest na odludziu  w œrodku 
lasu do którego nie prowadzi ¿adna cywilizowana droga 
dojazdowa. Jeszcze trzy lata temu teren dzisiejszej inwestycji 
porasta³ oko³o 120-letni las mieszany, w którym znajdowa³y 
siê fragmenty starych sowieckich instalacji paliwowych. By³a 
to pozosta³oœæ z okresu Zimnej Wojny i  Uk³adu 
Warszawskiego, na któr¹ sk³ada³o siê ponad 200 starych 
radzieckich zbiorników. PBG S.A. na zlecenie Inwestora 
dokona³o demonta¿u tych zbiorników, gdy¿ stanowi³y one 
zagro¿enie dla œrodowiska. W ramach zadania dokonaliœmy 
równie¿ wycinki ponad 20 hektarów lasu pod wówczas 
przysz³¹, a dziœ obecn¹ budowê. Przy okazji, wyciêliœmy 
równie¿ fragment lasu stanowi¹cy dzisiejsz¹ drogê dojazdow¹ 
na budowê.                                                                                     

Wygrany przez PBG S.A. przetarg na budowê zbiorników 
magazynowych dla NATO jest przetargiem ramowym i obej- 
muje budowê zbiorników w 12 ró¿nych lokalizacjach. Do tej 
pory zrealizowaliœmy budowy na terenie wojskowych lotnisk 
w Malborku, £asku, i Krzesinach a tak¿e w l¹dowych sk³adach 
paliw w Gardei i wspomnianym ju¿ Cybowie. Budowa w 
Pora¿ynie jest ju¿ szóst¹ budow¹ tego typu, któr¹ realizujemy. 
W przysz³ym roku planujemy rozpoczêcie budowy w Powidzu, 
II etapu budowy w Krzesinach oraz sieci ppo¿. w Gardei. 
Pomimo ¿e jako pion DR-1, potfel zamówieñ mamy wype³nio- 
ny na kilka lat do przodu, ca³y czas szukamy kolejnych zleceñ i 
jak tylko nadarzy siê okazja, starujemy w przetargach orga- 
nizowanych przez instytucje powi¹zane z Si³ami Zbrojnymi RP. 
W realizacji naszych zadañ dzielnie pomaga nam pion KTiA, 
który zajmuje siê ochron¹ informacji niejawnych.                   

Budowa w Pora¿ynie nie jest nasz¹ jedyn¹ budow¹. Na 
pocz¹tku paŸdziernika nast¹pi³a równie¿ reaktywacja budowy 
”Modernizacja i rozbudowa sk³adu MPS w Gardei”. W ramach 
tej inwestycji zamawiaj¹cy zleci³ nam kolejne roboty 
dodatkowe, które maja poprawiæ funkcjonalnoœæ 
modernizowanej bazy i dostosowaæ j¹ do nowych przepisów. 
Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2014r.                        

.

.

.

The construction site is located in the wilderness, in the 
middle of the forest. There is no  civilized driveway to this 
place. Three years ago the area of today's investment was 
overgrown by 120 years old mixed forest. There were parts of 
old soviet fuel installation in the forest. These were remains 
from the period of the cold war and The Warsaw Pact. 
Altogether there were 200 old soviet storage tanks. PBG SA 
removed these thanks according to investor's request as they 
posed a threat to the environment. As a part of the task we 
made a deforestation of more than 20 hectares of forests for 
the construction site. What is more, we cut the part of the 
forest making the space for the driveway to the construction 
site.                                                                                                   

The tender won by PBG SA for the construction of storage 
tanks for NATO is the frame contract and includes 
construction of 12 storage tanks. So far we have completed 
the constructions at the military airports in Malbork, £ask, 
Krzesiny and also at oil and fuel land depots in Gardea and 
Cybowo. The construction in Pora¿yn is the sixth of that type 
which we conduct. In the following year we are going to set 
off with the works in Powidz, second part of the construction 
in Krzesiny and fire-fighting equipment in Gardea. Although 
our backlog of orders is full for a few years ahead we are still 
looking for further orders. As soon as the opportunity arises 
we take part in tenders organized by the institutions 
associated with the Armed Forces of Poland. KTiA division 
which deals which the protection of classified information 
bravely helps us in carrying out our tasks.                                

The construction site in Pora¿yn is not our only one. At the 
beginning of October reactivation of the construction in 
Gareda took place. “Modernization and expansion of oil and 
fuel land depots.” In this investment the investor asks as to 
do another additional works. These works involve 
improvement of the functionality of the modernized 
database and its adaptation to the new rules. The deadline of 
this investment is the 30th of April 2014.                                 
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MIÊDZYCHÓD

GROTÓW

Nazwa Projekt LMG pochodzi od nazwy trzech miejscowoúci w pobliýu których zlokalizowana jest inwestycja - Lubiatów, 
Miædzychód i Grotów. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa „pod klucz” kompletnego systemu Kopalni Ropy 
Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów-Miædzychód-Grotów w ramach Inwestycji pn. „Projekt LMG - Oúrodek Centralny, strefy 
przyodwiertowe, rurociàgi i inne” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbædnych pozwoleñ oraz decyzji administracyjnych, w tym 
pozwolenia na uýytkowanie.

LUBIATÓW

Kontynuuj¹c wieloletnie tradycje integracyjnych wyjazdów 
firmowych, 26 paŸdziernika, wybraliœmy siê na budowê LMG. 
G³ównym celem wyjazdu by³o poznanie specyfiki pracy na 
budowie a przede wszystkim zapoznanie uczestników 
wycieczki z realizowan¹ przez GK PBG inwestycj¹ istotn¹ dla 
Polski, zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo energetyczne kraju. 
        

Przeddzieñ wyjazdu. Czwartek. Leje jak z cebra i wieje 
okrutnie. Zwiedzanie budowy przy takiej pogodzie nie jest 
szczytem marzeñ. Ale nie zniechêcam siê! Co maj¹ powiedzieæ 
inni, którzy na co dzieñ pracuj¹ w b³ocie, zimnie, w deszczu 
lub w pal¹cym s³oñcu? Szykujê kurtkê przeciwdeszczow¹          
i kalosze, nastawiam budzik na 5.30                                                   

Pi¹tek rano. Zbiórka przed bram¹ g³ówn¹ w Wysogotowie. 

25.10.                                                                                               

26.10.                                                                                               

.

 .
 .

nierów. Przedstawiciele Zarz¹du i Rady Nadzorczej. Wszyscy 
czekamy na wyjazd, na budowê kopalni ropy naftowej i gazu 
ziemnego LMG. Pogoda dopisa³a, choæ jest zaledwie jeden 
stopieñ ciep³a, piêknie œwieci s³oñce!                                          
Podró¿ nie trwa d³ugo. Po niespe³na godzinie wje¿d¿amy do 
miêdzychodzkiego lasu. W pewnym momencie spoza drzew 
wy³ania siê k³êbowisko rur i pasiaste flary. Zasieki niczym w 
okopach. Wysoki p³ot i drut kolczasty. Jeszcze tylko spraw- 
dzenie przepustek i jesteœmy na miejscu.                                    .
 

Na budowie wita nas Pawe³ Krzywda, zastêpca dyrektora 
kontraktu LMG ds. administracji. Cz³owiek orkiestra. Jak sam o 
sobie mówi, Lonar i Avatia, Biuro Zarz¹du i Centrum Kosztów 
w jednym.  Pawe³ prowadzi nas na salê konferencyjn¹, dzieli 
nas na 3 grupy i rozdaje identyfikatory.                                      

Ponad 50 osób: g³ównie ekonomiœci i humaniœci. Paru in¿y- 

.

.

KAROLINA KUBICA-KAMIÑSKA PBG SA  

Budowa LMG okiem „wsparcia”
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Zanim zaczniemy zwiedzaæ, jeszcze kilka s³ów wprowadzenia z 
ust Cezarego Pokrzywniaka, generalnego projektanta LMG. Ju¿ 
wiemy jaka jest rola kopalni, który zbiornik do czego s³u¿y i ¿e 
poza rop¹, wydobywaæ tu bêd¹ gaz ziemny. Zaskakuje nas 
fakt, ¿e na budowie LMG ze wzglêdu na wymagaj¹c¹ 
specyfikê z³o¿a zastosowano wiêkszoœæ znanych na œwiecie 
technologii do obróbki ropy naftowej i gazu ziemnego! 
Cezary opowiada o wizytach zagranicznych goœci i o niuansach 
budowy. Konstrukcja stalowa jest tu wytrzymalsza ni¿ w WTC. 
Takich obiektów jest na œwiecie tylko kilka. Mo¿emy byæ 
dumni!                                                                                              
 

Potem chwile grozy, czyli szkolenie BHP. Jaros³aw Polus, 
kierownik dzia³u BHP i PPo¿. na LMG, opowiada o realnych 
zagro¿eniach na placu budowy. O tym, ¿e jeden wdech 
powietrza ska¿onego siarkowodorem, mo¿e byæ naszym 
ostatnim. Praca tutaj nie nale¿y do bezpiecznych. Ju¿ wiemy, 
¿e ¿adnym zaworem nie wolno krêciæ i nawet niewinnie 
wygl¹daj¹cej rurki, nie mo¿na dotykaæ.  Zak³adamy kaski           
i wychodzimy na teren budowy.                                                    
Trafiam do grupy, gdzie przewodnikiem jest S³awomir Ficek, 
kierownik rozruchu. Dwie pozosta³e grupy oprowadzaj¹ 
Bogdan Banaœ, kierownik budowy LMG, oraz Cezary 

.

.

 

Pokrzywniak. Teren jest du¿y, 12 ha! Gdyby nie wszechobecne 
rury i ogromne zbiorniki mo¿na by pomyœleæ, ¿e to 
miniaturowe miasteczko: kilka budynków administracyjnych, 
szerokie asfaltowe ulice i rondo! Jako pierwszy rzuca siê w 
oczy wszechobecny... porz¹dek. To po prostu budowa na 
b³ysk! Otaczaj¹ce instalacje i zbiorniki alejki, wysypano 
czyœciutkim grysem. Zwiedzamy obiekt w momencie, gdy 
zacz¹³ siê rozruch. 2,5 miesi¹ca przed planowanym 
terminem!                                                                                        

Zbiorniki na ropê naftow¹, kondensat i LPG s¹ ogromne. 
Instalacje wydaj¹ siê nie mieæ koñca. Budowa musi robiæ 
wra¿enie, bo jest to najwiêksza inwestycja zwi¹zana z 
wydobyciem wêglowodorów w Polsce. Jej koszt wyniós³ 1,7 
mld z³ brutto. W wyniku realizacji inwestycji LMG w 2013 roku 
PGNiG S.A. bêdzie mog³o podwoiæ wydobycie ropy do oko³o   
1 mln ton rocznie.                                                                            

.

.
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Po godzinie zwiedzanie dobiega koñca. Czêstuj¹ nas ciep³¹ 
herbat¹ i kaw¹, ¿egnamy siê i wsiadamy do autobusu. Po 
drodze znajdujemy jeszcze godzinê na grzybobranie i wspólne 
zdjêcie.                                                                                               

Zapytacie, czy by³o warto? Odpowiadam, ¿e tak. Wa¿ne jest, 
¿e mia³am szansê zobaczenia na ¿ywo czegoœ wyj¹tkowego i 
niepowtarzalnego, co widzê jedynie na zdjêciach lub na 
ekranie. O samej budowie mo¿na mówiæ tylko w kategoriach 
„naj”. Mi³o mieæ œwiadomoœæ, ¿e rekrutuj¹c pracowników na 
ten kontrakt, mia³am swój ma³y udzia³ w budowie kopalni 
LMG. Z dum¹ i pe³nym przekonaniem mo¿emy mówiæ, ¿e 
budujemy inwestycje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo 
energetyczne Polski!                                                                     

Ma³gorzata Wiœniewska, Rada Nadzorcza PBG i RAFAKO: 
Bardzo dziêkujemy za wspania³e przyjêcie!!! Gratulujemy          
i cieszymy siê ogromnie z Waszego sukcesu!!                                               

Katarzyna Gajewska, z-ca dyrektora ds. controllingu i analiz: 
Dziêkujemy za mo¿liwoœæ rozprostowania nóg i odejœcia na 
chwilê od biurek. Te miliony, które widzimy w systemie 
mogliœmy w koñcu zobaczyæ na ¿ywo.                                        

Monika Kowalewska, spec. ds. rekrutacji i szkoleñ: Cieszê siê, 
¿e mog³am zobaczyæ budowê i dziêkujê za t¹ mo¿liwoœæ. 
Jestem dumna, ¿e mogê pracowaæ w firmie, która buduje 
TAKIE inwestycje. Gratulujê ca³emu zespo³owi LMG.                

Ma³gorzata Przybylska, kierownik dzia³u ds. p³ac: Wycieczka 
œwietna, bardzo pouczaj¹ca dowiedzieliœmy siê wiele 
ciekawych rzeczy, mo¿na powiedzieæ program GALILEO  „Jak 
to jest zrobione” ale na ¿ywo. Super!                                         

.

.

.

.

.

.

Wra¿enia z LMG  „jednym” zdaniem budowa na b³ysk!

 

Magdalena Dachtera, spec. ds. p³ac: Jestem pod wra¿eniem 
obiektu, cieszê siê ¿e mog³am us³yszeæ jak powstawa³a 
budowa i zobaczyæ j¹ „na ¿ywo”. Iloœæ instalacji przesz³a moje 
wszelkie oczekiwania.                                                                  

Stanis³aw Tatarynowicz, spec. ds. umów: Pierwszy raz by³em 
na takim obiekcie. Robi niesamowite wra¿enie. Z wielk¹ chêci¹ 
wezmê udzia³ w kolejnym wyjeŸdzie.                                           

Anna Przybylska, specjalista ds. analiz w Platformie Zakupów 
GK PBG:  Cezary Pokrzywniak  okaza³ siê nie tylko œwietnym 
projektantem, jak i genialnym przewodnikiem po budowie 
LMG! Dziêki niemu ca³a wycieczka nabra³a profesjonalizmu    
a uczestnicy zdobyli wiele cennych informacji na temat 
inwestycji istotnej dla bezpieczeñstwa energetycznego Polski! 
Dziêkujê, ¿e mog³am postawiæ swoj¹ stopê na takim obiekcie!

Krzysztof Staniszewski, pracownik dzia³u kosztorysowania: 
Dobrze wiedzieæ i mieæ œwiadomoœæ uczestnictwa w realizacji 
inwestycji istotnych dla Polski. Cieszê siê, ¿e mog³em zobaczyæ 
i zwiedziæ z kompetentnym przewodnikiem (S³awomir Ficek) 
budowê LMG. Myœlê, ¿e instalacja przerobu ropy naftowej 
sk³adaj¹ca siê z kominów, kilometrów rurek i zbiorników oraz 
otaczaj¹cy je las, bêd¹ przez d³ugie lata ze sob¹ 
wspó³egzystowa³y.                                                                          

Katarzyna Naczyñska, kierownik ds. Platformy Zakupów GK 
PBG: patrz¹æ na efekty pracy naszych kolegów a¿ trudno 
uwierzyæ, ¿e tak nowoczesny i skomplikowany obiekt powsta³ 
w tak krótkim czasie! Gratulujê wszystkim sukcesu!

Katarzyna Banach, kierownik ds. kadr: Jestem pod ogromnym 
wra¿eniem i samej budowy i fachowców bior¹cych udzia³ w jej 
realizacji. Ciekawa propozycja spêdzenia swoich godzin pracy 
w odmiennej scenerii ni¿ pokoje biurowe. Zachêcam 
wszystkich którzy kiedyœ otrzymaj¹ takie propozycje 
uczestnictwa w wizytacji na budowach,  bo naprawdê warto. 

 .

.

.
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Gospodarz
Pawe³ Krzywda

Przewodnik i pasjonat
Cezary Pokrzywniak

Trzeba to uwieczniæ,
Ma³gorzata Wiœniewska



Katarzyna Naczyñska: Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w 
Grupie Kapita³owej s¹ ludzie,  to s³owa za³o¿yciela PBG 
Jerzego Wiœniewskiego. Proszê pozwoliæ, ¿e w zwi¹zku z 
tym zacznê od pytania, zwi¹zanego z rekrutacj¹ kadry 
do RAFAKO. W jaki sposób wybieracie Pañstwo swoich 
pracowników?                                                                     

Wed³ug potrzeb. Ró¿norodnoœæ oferty 
RAFAKO wymaga zatrudniania kadry o bardzo ró¿nych 
specjalnoœciach. Od energetyków pocz¹wszy, co jest 
oczywiste, poprzez mechaników, budowlañców, 
automatyków, na chemikach, matematykach i 
informatykach skoñczywszy. „Poda¿” kadry doœwiadczo- 
nej jest dalece niewystarczaj¹ca. Dlatego wiêkszoœæ 
kadry to ludzie m³odzi, absolwenci studiów in¿ynierskich 
i magisterskich. Niejednokrotnie œwie¿o upieczony 
in¿ynier, podejmuje prace i kontynuuje studia 
magisterskie ju¿ jako zatrudniony. Dziêki obecnoœci 
„starej” i doœwiadczonej kadry, m³ody narybek ma 
szansê siê szybko nauczyæ fachu. Zatrudniamy pracow- 
ników ze wszystkich rejonów Polski. Oczywiœcie, im dany 
rejon bli¿szy Raciborzowi, tym lepiej. Bierzemy pod 
uwagê przede wszystkim wartoœci merytoryczne 
kandydata: wykszta³cenie i doœwiadczenie. Kwestia 
pochodzenia jest drugorzêdna.                                           

Katarzyna Naczyñska: Sytuacja wygl¹da podobnie w 
przypadku pracowników Biura Projektowego?            

Tak, ale dodatkowo bardzo wa¿nym 
czynnikiem oceny projektantów jest znajomoœæ jêzyka 
obcego. Ka¿dy kandydat przechodzi przez egzamin 
praktyczny ze znajomoœci jêzyka angielskiego, bezpoœ- 
rednio „wykonywany” przeze mnie podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. Zdarzy³o siê niejednokrotnie, ¿e kandy- 
dat, mimo „w³aœciwego” wykszta³cenia i doœwiadczenia, 
niestety nie zdawa³ egzaminu jêzykowego i odpada³ z 
konkursu. Niektórzy pracuj¹cy do dziœ wspominaj¹ 

.

.

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 
 .

rozmowê kwalifikacyjn¹ ze mn¹ i w³aœnie ten egzamin 
jêzykowy jako jeden z najwiêkszych stresów w swoim 
¿yciu. Nie wiem dlaczego :-)  Ale dzisiaj przyznaj¹, ¿e 
wtedy nie zdawali sobie sprawy z wa¿noœci takiego 
„drobiazgu” jakim jest jêzyk obcy.                                     

Katarzyna Naczyñska: Czy s¹ to ludzie, którzy u Pañstwa 
odbywaj¹ praktykê a potem  zostaj¹?                              

Praktykanci to wa¿ny kierunek 
planowej rekrutacji. Du¿y ich odsetek wraca po studiach. 
Rokrocznie praktykuje w naszym Biurze Projektowo  
Konstrukcyjnym kilkunastu praktykantów. Ograniczamy 
ich iloœæ jedynie ze wzglêdu na dostêpnoœæ fizyczn¹ 
miejsca.                                                                                  

Katarzyna Naczyñska: Czy projektanci przechodz¹ jakieœ  
specjalne testy?                                                                     

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 
któr¹ przechodzi ka¿dy nowo przyjmowany, nawet ten z 
doœwiadczeniem, s¹ analizowane dokumenty kandydata: 
œwiadectwa pracy, indeks(-y), œwiadectwa kwalifikacyj- 
ne, uprawnienia itd. Ka¿dy przechodzi przez „mój 
w³asny” wspominany egzamin jêzykowy.                           
Ka¿dy kandydat jest przyjmowany na okres próbny, z 
regu³y 3-miesiêczny, po którym nastêpuje jego ocena 
dokonywana przez bezpoœredniego prze³o¿onego. Wyniki 
tej oceny maj¹ wp³yw na dalsze losy kandydata. Zostaje 
zatrudniony na czas niepokreœlony, lub okres umowy siê 
przed³u¿a do roku, lub ¿egnamy siê z danym kandyda- 
tem.                                                                                          

Katarzyna Naczyñska: Co jest najwiêkszym sukcesem  
Biura Projektowego?                                                           

Pozycja RAFAKO na rynku. To w Biurze 
wszystko ma swój pocz¹tek i koniec. Nic siê nie dzieje w 
RAFAKO bez udzia³u Biura. Wejœcie na rynek obiektów na 

.

.

.

.

.

.
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Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 
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KATARZYNA NACZYÑSKA PBG rozmawia z NORBERTEM LEJEUNE  RAFAKO  

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Odkrywamy tajemnice Biura Projektowego RAFAKO

Norbert Lejeune, dyrektor Biura Projektowo-Konstrukcyjnego w RAFAKO. Ukoñczy³ 

studia na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach, kierunek Elektronika, oraz studia podyplomowe 

na Politechnice Wroc³awskiej, kierunek Energetyka j¹drowa. Certyfikowany Project Manager. 

Biegle pos³uguje siê jêzykiem angielskim. W roku 2008 otrzyma³ specjalne wyró¿nienie 

Prezesa Zarz¹du RAFAKO za skuteczne i efektywne stosowanie najlepszych praktyk z zakresu 

Zarz¹dzania Personelem. Od 2005 roku cz³onek zarz¹du, Wice-komandor ds. Organizacyjnych 

Klubu ¯eglarskiego RAFAKO.                                                                                                    .



parametry nadkrytyczne i ultra nadkrytyczne, systemów 
katalitycznego odazotowania spalin, dopracowanie siê 
w³asnej technologii odsiarczania spalin, to s¹ sukcesy, 
bez których dzisiejsza pozycja RAFAKO by nie istnia³a. 
Najwiêksza inwestycja energetyczna 2x900 MWe Opole 
jest dowodem na w³aœciwy rozwój Biura i jego sukces, a 
w³aœciwie jego pracowników.                                              

Katarzyna Naczyñska: Z czego, jako szef Biura, jest Pan 
najbardziej dumny, poza wspominanym sukcesem?     

Poza sukcesami o charakterze komer- 
cyjnym, trzeba podkreœliæ sukcesy, o których siê nie mówi 
szeroko, ale bez nich nie by³oby tych komercyjnych. 
Pierwszy to „odbudowa” Biura. To po czêœci i mój sukces. 
Przej¹³em Biuro w roku 2005 z brakiem wystarczaj¹cych 
zasobów do realizacji projektów i rozwoju. D³ugotrwa³y 
proces rekrutacji pozwoli³ na odbudowê zasobów. 
Drugi to podjêcie tematyki rozwoju nowych technologii. 
ZnaleŸli siê pracownicy, g³ównie m³odzi, z otwartymi 
umys³ami i chêci¹ rozwoju.                                                  
Trzeci to konsolidacja Biura. Mam na myœli ograniczanie 
zapêdów „konkurencyjnoœci” wewn¹trz Biura. Biuro musi 
byæ jednym organizmem jak w powieœci Dumasa „jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego”. Ten proces nadal 
trwa i na pewno trwaæ bêdzie. Wymaga zmiany 
mentalnoœci a wiêc i po czêœci wolnej wymiany kadry. 
Czwarty to wprowadzenie nowych technik projektowych. 
G³ównie 3D. To wymaga innego podejœcia to procesu 
projektowania. Przede wszystkim jednoczesnoœci i 
odpowiedzialnoœci pracy w³asnej wobec prac innych dla 
unikania kolizji, ograniczania zmian.                                  
 

Katarzyna Naczyñska: Czy tak zgrany zespó³, ma jakieœ  
s³absze strony?                                                                      

Najtrudniej zaplanowaæ prace 
projektowe i zbilansowaæ zasoby, zw³aszcza, ¿e realizu- 
jemy wiele prac projektowych jednoczeœnie, dla ró¿nych 
projektów, wed³ug ró¿nych wymagañ. Moje wieloletnie 
starania o wdro¿enie systemu informatycznego 
u³atwiaj¹ce kierowanie wieloma pracami projektowymi 
zosta³y zwieñczone sukcesem w tym roku. Zosta³ 
wdro¿ony system Primavera. Ale du¿o jeszcze wody w 
Odrze up³ynie zanim ten system bêdzie w pe³ni 
opanowanym narzêdziem, a tak¿e pozbawionym swoich 
w³asnych b³êdów.                                                                  

.

.

.

.
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Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Katarzyna Naczyñska: Jakie szkolenia s¹ niezbêdne, by  
zostaæ projektantem?                                                           

Szkoleñ na stopieñ „projektanta” nie 
ma. Projektantem siê zostaje „w walce” podczas 
projektowania. Mamy dwa stopnie projektowe niesamo- 
dzielne. To Asystent i Starszy Asystent. Nastêpne dwa 
stopnie projektowe Projektant i Starszy Projektant s¹ 
stopniami samodzielnymi. Projektantem w RAFAKO 
mo¿na zostaæ po ok. 5 latach. Tyle statystycznie wynosi 
okres „szkolenia prac¹” aby m³ody absolwent nauczy³ siê 
fachu na tyle, ¿eby móg³ wykonywaæ prace samodzielnie. 
Oczywiœcie, s¹ na bie¿¹co realizowane szkolenia z 
zakresu wykorzystywania narzêdzi CAD/CAE. A tak¿e 
wiele szkoleñ bran¿owych. Wyliczanie ich zajê³oby du¿a 
iloœæ miejsca. Prawdê mówi¹c, projektanci Rafako nie 
mog¹ siê skar¿yæ na brak szkoleñ. Nigdy siê nie odmawia 
nikomu podnoszenia kwalifikacji. To jeden z podstawo- 
wych warunków rozwoju.                                                    
Ale ¿adne szkolenie, choæby najlepsze, nie wystarczy do 
tego aby zostaæ Projektantem. Tylko praca i …. jeszcze 
raz praca.                                                                                

.

 .

.

Norbert Lejeune: 

Widok na oba bloki opolskie kompletne 

Katarzyna Naczyñska:  Czy myœli Pan, ¿e bêd¹c w 
jednej Grupie PBG, bêdzie lepiej, korzystniej wspólnie 
siê szkoliæ i wymieniaæ doœwiadczenia? 

I tak i nie. Ró¿nimy siê bran¿ami. PBG 
nie zast¹pi RAFAKO w projektowaniu kot³ów i instalacji 
ochrony œrodowiska i vice versa. RAFAKO nie zast¹pi 
PBG w projektowaniu instalacji gazowych, budowlanych 
itd. Wspólne szkolenia w tej materii s¹ ma³o prawdo- 
podobne i w mojej ocenie niepotrzebne.                        
Natomiast realizacja projektów (nie projektowanie!!!) to 
coœ w czym z pewnoœci¹ warto siê szkoliæ wspólnie i 
wymieniaæ doœwiadczeniami.                                            

                               . 
.
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Norbert Lejeune: 

Model z góry wyspy kot³owej projektu 2x900 MWe Opole
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Katarzyna Naczyñska:  W jaki sposób nad¹¿aj¹ 
Pañstwo za trendami œwiatowymi w rozwi¹zaniach 
technicznych?                                                                      

Po pierwsze trendy trzeba obserwo- 
waæ i wyci¹gaæ wnioski. Poprawa sprawnoœci 
wytwarzania energii, jej przesy³u i wykorzystania s¹ 
zagadnieniami zawsze na czasie. To niedoskona³oœci 
materia³owe ogranicza³y rozwój myœli w tej dziedzinie. 
Nowe materia³y, pozwalaj¹ce pracowaæ z wy¿szymi 
parametrami, pozwalaj¹ na poprawê sprawnoœci.  
Nadkrytycznoœæ to przyk³ad obserwacji trendu i 
wyci¹gniêcia wniosku, ¿e powinniœmy siê do³¹czyæ 
swoim wk³adem poprzez projektowanie kot³ów na 
parametry nadkrytyczne. Ochrona œrodowiska, 
zw³aszcza w sytuacji, gdzie swoimi urz¹dzeniami 
kot³owymi generujemy strumieñ zanieczyszczeñ. Nowe 
unormowania wymagaj¹ od nas mocnego zaanga¿o- 
wania myœlowego aby nim podo³aæ.                                 
Nad¹¿anie to przede wszystkim w³asna praca myœlowa. 
W nastêpnej kolejnoœci zaanga¿owanie w³asnych 
(polskich) uczelni technicznych i instytutów dla rozwi¹- 
rzywania ró¿nych problemów. Du¿o by tu wymieniaæ 
przyk³adów. Podam jeden charakterystyczny. To dziêki 
wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awska uda³o nam siê 
wypracowaæ w³asn¹ metodê odsiarczania spalin 
metod¹ mokr¹ wapienn¹ i zrezygnowaæ z licencji. Ma³o 
tego, ta sama uczelnia kontynuuje ca³y szereg badañ 
nad optymalizacj¹ szczegó³owych rozwi¹zañ celem 
znacznego zwiêkszenia konkurencyjnoœci poprzez wzrost 
efektywnoœci odsiarczania, zmniejszenie spadku 
ciœnienia na instalacji, poboru mocy na potrzeby w³asne, 
zu¿ycia mediów eksploatacyjnych. W ten sposób koszty 
inwestycyjne oraz eksploatacyjne malej¹  a nasza oferta 
przebija inne.                                                                          
Kolejny sposób to kupowanie licencji. Tam, gdzie „drzwi 
s¹ otwarte” nie mia³oby sensu prowadzenie badañ i 
opracowywanie w³asnych technologii, zw³aszcza, ze 
przetargi organizowane przez inwestorów wymagaj¹ od 
oferentów referencji komercyjnych.                                  
T¹ metod¹ pozyskaliœmy obecnie najwa¿niejsze dla nas 
l i cenc je:  Bensona na projektowanie  kot ³ów 
nadkrytycznych oraz katalitycznego odazotowania.     

Norbert Lejeune: 

 .

.

.

  .

.

.

.

Katarzyna Naczyñska:  Czy je¿d¿¹ Pañstwo po œwiecie i 
podpatruj¹ skomplikowane obiekty?                             

Tak robi¹ wszyscy. Nasz konkurencja 
równie¿. My te¿ nie jesteœmy œwiêci. Te¿ podgl¹damy 
rozwi¹zania. Ale trzeba sobie uczciwie powiedzieæ. Po 
pierwsze podgl¹danie to zdecydowanie za ma³o aby siê 
czegoœ naprawdê dowiedzieæ. To tylko podejrzenie, ¿e 
byæ mo¿e da siê coœ rozwi¹zaæ inaczej ni¿ my to robimy. 
Podgl¹danie to nie kradzie¿ rozwi¹zañ. Tego w ¿adnym 
wypadku nie robimy. Ma³o, ¿e to nieetyczne ale grozi 
nara¿eniem firmy na reperkusje prawne na co nie 
mo¿emy sobie pozwoliæ. Najczêœciej konfrontujemy 
obserwacje z naszymi rozwi¹zaniami. I to wszystko.     
 

Katarzyna Naczyñska:  Jak robi¹ Pañstwo aktualizacjê 
zmian produktu? Wiemy, ¿e projekty s¹ bardzo 
skomplikowane, wiêc jak gromadz¹ Pañstwo wiedzê   
o wszelkich zmianach w procesie projektowania?       

Ca³a dokumentacja projektowa jest 
archiwizowana w systemie Projectwise. Wersje 
poprzednie równie¿. Zawsze mo¿na wykorzystaæ 
konkretne rozwi¹zania do innego projektu. I tak siê robi. 
Nikt nie zaczyna rysunku od tabelki rysunkowej. 
Ponadto s¹ opracowywane podrêczniki i wytyczne 
projektowe. Jest podrêcznik projektowania kot³ów z 
cyrkulacyjnym z³o¿em fluidalnym. S¹ opracowanie 
wytyczne projektowania kot³ów konwencjonalnych, 
biomasowych i spalarniowych. S¹ wytyczne projek- 
towania systemów odsiarczania.  S¹ w trakcie 
opracowywania wytyczne konstruowania.                   

Katarzyna Naczyñska:  Czy zespó³ dzia³a/projektuje na 
powtarzalnych elementach, by zoptymalizowaæ 
koszty?                                                                                  

Jak najbardziej. Wykorzystuje siê 
dokumentacjê projektowo  konstrukcyjn¹ podobnych 
obiektów. S¹ te¿ opracowane normy zak³adowe 
definiuj¹ce konkretne rozwi¹zania.                                   

Katarzyna Naczyñska:  Z kim Pañstwo wspó³pracowali? 
Nasze kot³y pracuj¹ na ca³ym œwiecie. 

Niektóre pod nazw¹ dawnej central handlu zagranicz- 
nego jak¹ by³ w owych czasach Elektrim. Chiny to w 
mojej ocenie by³ najbardziej egzotyczny kraj.                
 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Instalacja odazotowania katalitycznego spalin w el. Kozienice

Blok 858 mwe w Be³chatowie 

WIEDZA / 26



.

.

.

.

.

.

 .

.

.

 .

 
Katarzyna Naczyñska:  W jaki sposób chroni¹  Pañstwo  
swoje technologie?                                                             

Poprzez ograniczony, kontrolowany 
dostêp do wszelkich plików dokumentacyjnych w 
Projectwise. Wszelkie dzia³ania na plikach s¹ równie¿ 
rejestrowane. Wszystkie programy obliczeniowe 
in¿ynierskie znajduj¹ siê na serwerach firmowych 
chronionych. Nie przekazujemy dokumentacji warszta- 
towej na zewn¹trz. Chyba, ¿e Zamawiaj¹cy, wyraŸnie 
tego za¿¹da³ w umowie kontraktowej. Wtedy tak¹ 
dokumentacjê opatrujemy odpowiednimi klauzulami 
prawnymi odnoœnie w³asnoœci intelektualnej.                

Katarzyna Naczyñska:  Co jest istotne  podczas   
Projektowania?                                                                   

Przede wszystkim bezpieczeñstwo 
instalacji dla obs³ugi oraz œrodowiska.                             

Katarzyna Naczyñska:  Czy niekiedy zbijaj¹ Pañstwo 
cenê projektu kosztem bezpieczeñstwa?                       

Nie s¹ mi znane takie przypadki. 
By³oby to wbrew zasadom.                                                

Katarzyna Naczyñska:  Czy projektuj¹ Pañstwo obiekty,  
gdzie u¿ywana jest biomasa?                                           

Tak, oczywiœcie. Obecnie koñczymy 
budowê kot³a fluidalnego ze z³o¿em cyrkulacyjnym o 
wydajnoœci 201 t/h dla Elektrowni Jaworzno III/II. 
Ca³kowicie opalany biomas¹. Ponadto koñczymy 
przeróbkê kot³a wêglowego OP-150 w Elektrowni 
Stalowa Wola na biomasowy. Nie tak dawno oddaliœmy 
do eksploatacji niewielk¹ elektrociep³owniê Kielce, gdzie 
jednym z kot³ów jest kocio³ biomasowy rusztowy o 
wydajnoœci parowej 20 t/h. Dostarczyliœmy w ostatnich 
latach du¿o kot³ów biomasowych na rynki Europy 
Zachodniej i Skandynawii.                                                  
 
Katarzyna Naczyñska:  Jak sobie Pañstwo radz¹ z  
redukcj¹ krzemu?                                                                

Nie spotkaliœmy siê z takim 
problemem ani wymaganiem ze strony inwestora.     

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

.

 .

.

.
 .
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Katarzyna Naczyñska:  RAFAKO posiada w³asn¹ 
technologiê w zakresie projektowania instalacji 
odsiarczania spalin, jak¹ inn¹ technologi¹ mo¿ecie siê 
Pañstwo pochwaliæ?                                                           

Poni¿ej skrótowe zestawienie 
technologii:                                                                                 
?   Kot³y konwencjonalne opalane py³em wêgla kamiennego  
     i brunatnego                                                                            
?   Kot³y opalane biomas¹ i odpadami komunalnymi           
?   Kot³y opalane gazem i olejem                                             
?   Kot³y na parametry nadkrytyczne i  ultranadkrytyczne  
?   Kot³y z cyrkulacyjnym paleniskiem fluidalnym                 
?   Kot³y odzyskowe                                                                     
?   IOS metodami: mokra wapienna, pó³sucha, sucha         
?   Odpylanie spalin za pomoc¹ elektrofiltrów i filtrów wor-   
     kowych                                                                                     
?   Odazotowanie spalin metod¹ katalityczn¹                        

Katarzyna Naczyñska:  Czy w Pana przypadku praca  
jest pasj¹?                                                                          

Jeszcze tak. Aczkolwiek najlepsze lata 
minê³y. Dzisiaj to bardziej rzemios³o ni¿ pasja.              

Katarzyna Naczyñska:  Czy pracownicy w Pana dziale 
maj¹ jakieœ niezwyk³e pasje?                                            

Pasji jest tyle ile osób w grupie. Ja 
jestem przyk³adem pasjonata w kilku dziedzinach: 
najbardziej krêci mnie nurkowanie, potem windsurfing i 
narciarstwo zjazdowe, a na koñcu ¿eglarstwo. Jakby nie 
by³o, by³em przez kilka lat komandorem klubu ¿eglar- 
¿skiego w Rafako (w latach 90-tych). Wiem o niektórych 
pasjach moich pracowników. Wielu z nich podziela moje 
pasje. Z takich ciekawszych innych pasji, o których wiem 
to:  taniec towarzyski, rower górski i ekstremalne 
wyczyny,  alpinizm, kajakarstwo,  pszczelarstwo,  
turystyka rowerowa.                                                          

Norbert Lejeune:  

Norbert Lejeune: 

Norbert Lejeune: 

Elektrociep³ownia Opole

 
Serdecznie dziêkujê za  poœwiêcony czas.

Katarzyna Naczyñska  
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ALEKSANDRA DIK  RAFAKO  

RAFAKO SA zakoñczy³o budowê instalacji odsiarczania spalin 
dla bloków nr 1 i 2 w PGE GiEK  S.A. Oddzia³ Elektrownia Be³chatów. 
Warta ponad 300  mln z³ inwestycja zosta³a zrealizowana w terminie.

Odbiór techniczny instalacji odsiarczania spalin (IOS) odby³ siê 
25 wrzeœnia na terenie Elektrowni Be³chatów. - Wspó³praca z 
RAFAKO by³a przyk³adowa. Ta inwestycja by³a sporym wyz- 
waniem. Mimo to prace przebiega³y zgodnie z harmonogra- 
mem i zakoñczy³y siê w terminie  mówi Stanis³aw Papuga, 
Zastêpca Dyrektora Oddzia³u, Dyrektor Techniczny w PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddzia³ 
Elektrownia Be³chatów. - To dla nas bardzo wa¿na inwestycja, 
dziêki której nasza elektrownia bêdzie spe³niaæ wszystkie 
wymogi zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska pod k¹tem emisji 
tlenków siarki. Szczególnego znaczenia nabierze to od roku 
2016, kiedy dotycz¹ce tego normy bêd¹ znacznie bardziej 
rygorystyczne ni¿ obecnie.  Bez tej instalacji a¿ dwa bloki 
musia³aby zostaæ wy³¹czone z eksploatacji  dodaje Stanis³aw 
Papuga.                                                                                           

- Zakoñczenie tej inwestycji koñczy tak¿e pewien etap wspó³- 

pracy miêdzy obiema firmami. RAFAKO mia³o swój udzia³ w 

budowie lub modernizacji  wszystkich instalacji odsiarczania 
spalin w Elektrowni Be³chatów. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e  

to w³aœnie na tej elektrowni, na przestrzeni wielu lat, RAFAKO 

zbudowa³o swój potencja³ projektowy i wykonawczy w 
zakresie IOS. Mam nadziejê, ¿e zaprocentuje to w kolejnych 

realizacjach, zarówno w kraju jak i za granic¹  mówi Dariusz 

Karwacki, Wiceprezes Zarz¹du i Dyrektor ds. Technicznych w 

RAFAKO S.A.                                                                                 

 .

  .

- By³a to instalacja wykonana w systemie „pod klucz”, wiêc od 
zaprojektowania, dostaw, monta¿u wszystkich bran¿ po 

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie w 
terminie i spe³nienie wszystkich wymagañ w zakresie para- 
metrów technicznych zapisanych w kontrakcie to wielkie 

wyzwanie  mówi Stanis³aw Stêpieñ, Kierownik Projektu.                
- Jednak maj¹c doœwiadczenie w realizacji poprzednich 

projektów u tego klienta, czyli IOS dla bloków nr 3 i 4, IOS dla 

bloku 858 MW jak równie¿  zespó³ specjalistów z ambicjami     
i d¹¿eniem do sukcesu, zadanie wydaje siê byæ prostsze w 

realizacji  mówi Stanis³aw Stêpieñ. Projektantem prowadz¹- 
cym by³ Janusz Lassak a wielkogabarytowe urz¹dzenia 
projektowa³ zespó³ Grzegorza Ratusia przy wsparciu Mariana 

Grudziñskiego. Du¿e znaczenie mia³ równie¿ wybór 
poddostawców i podwykonawców. Na tym projekcie by³y to 
firmy, z którymi RAFAKO wspó³pracuje od wielu lat, wiêc i tu 

nie by³o niespodzianek.                                                               
- RAFAKO S.A realizuje tego typu projekty  od kilkunastu lat, w 

zwi¹zku z tym mamy ju¿ spore doœwiadczenie. Efekty tego s¹ 

widoczne m.in. w chwilach takich jak ta, gdy klient jest     
wolony z naszej pracy i mówi nam to otwarcie -  dodaje S. 

Stêpieñ.                                                                                           

 . 

 .

 .

Inwestycja zakoñczona sukcesem
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47-400 Racibórz, ul. Ùàkowa 33 

Realizacja inwestycji by³a du¿ym wyzwaniem logistycznym. 

Instalacja by³a budowana na terenie funkcjonuj¹cej elektrow- 

ni, miêdzy istniej¹cymi obiektami, gdzie dostêp ciê¿kich 

maszyn potrzebnych do monta¿u by³ znacznie utrudniony. - 

Termin wykonania instalacji by³ bardzo krótki a zadanie 

trudne. Zastosowaliœmy kilka pomys³ów, które pozwoli³y nam 

zmieœciæ siê zarówno w czasie jak i ograniczonej przestrzeni, 

np. przygotowaliœmy ponad 100-tonowy element górnej 

czêœci absorbera przed mo¿liwoœci¹ wejœcia na fundament w 

momencie, gdy ten fundament jeszcze powstawa³. Bardzo 

wa¿na by³a te¿ sama organizacja zadañ, oraz to, ¿e nasi 

podwykonawcy potrafili dostosowaæ siê do wyd³u¿onego 

czasu pracy, w nieraz ciê¿kich warunkach  mówi Leszek Turski, 

Dyrektor Budowy IOS w RAFAKO S.A., który realizowa³ nie 

tylko tê inwestycjê, ale te¿ uczestniczy³ we wszystkich 

projektach IOS na terenie El. Be³chatów. - Mia³em ten zaszczyt 

i okazjê. Najpierw z firm¹ holendersk¹, która budowa³a 

pierwsze instalacje, póŸniej modernizowane przez RAFAKO,     

a nastêpnie przy realizacji wszystkich projektów rafakowskich  

dodaje Leszek  Turski.                                                                    

W ramach umowy RAFAKO wybudowa³o tak¿e now¹ stacjê 

ciep³ownicz¹ D3. IOS powsta³a w miejscu starej stacji, która 

zasila³a w ciep³o miasto Be³chatów. By zapewniæ ci¹g³oœæ jej 

pracy, trzeba by³o jak najszybciej wybudowaæ now¹ w innym 

miejscu, by star¹ zdemontowaæ i wybudowaæ w tym miejscu 

nowoczesn¹ instalacjê odsiarczania spalin.                              

 .

 .

Kontrakt wart 323 mln z³ podpisany zosta³ w listopadzie 2009 

r.  Jak dot¹d jest to instalacja odsiarczania spalin wyposa¿ona 

w najwiêkszy aparat absorpcyjny oraz najwiêkszy wentylator 

spalin w kraju. IOS tego typu oferowane przez RAFAKO S.A. 

zapewniaj¹ powy¿ej 95 proc. redukcji dwutlenku siarki 

powstaj¹cego w trakcie procesu spalania wêgla kamiennego 

czy te¿ brunatnego w kot³ach energetycznych. Specjalny 

absorber z uk³adem zraszaj¹cym spaliny, w który wyposa¿ona 

jest instalacja, oprócz dwutlenku siarki redukuje tak¿e 90 

proc. popio³u lotnego, a tak¿e 95 proc. fluorowodoru oraz 

chlorowodoru. Instalacja zamontowana w El. Be³chatów 

wyposa¿ona jest w specjalny system podgrzewu spalin 

oczyszczonych odprowadzanych do komina.                            

Sercem systemu podgrzewu spalin jest wymiennik spalinowy 

krzy¿owy rurowy, który podgrzewa spaliny odsiarczone 

spalinami zasiarczonymi. Wymienniki te produkowane s¹ w 

zaawansowanej technologii materia³owej. Budowane s¹         

z materia³ów fluorowych, które zapewniaj¹ odpowiednie 

zabezpieczenia antykorozyjne i gwarantuj¹ odpowiedni¹ 

sprawnoœæ. S¹ to najnowoczeœniejsze rozwi¹zania w skali 

œwiatowej, które dla tak du¿ych bloków energetycznych 

zrealizowa³o jak dot¹d tylko RAFAKO.                                         

.

.
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BANK KRWI GRUPY PBG

¯YCIE
ZDROWIENASZE 

Jestem, pomagam, wspieram  Akcja Krew w GK PBG

CSR / 30

„Ka¿dy, kto chce uratowaæ ¿ycie drugiego cz³owieka i decyduje 

siê zostaæ dawc¹ krwi, ma wielkie serce. Z ka¿dym rokiem w 

PBG grupa ludzi o wielkim sercu roœnie”  rozmowê z Piotrem 

Mierzw¹, organizatorem Akcji Krew w PBG SA przeprowadzi³a 

Monika Kowalewska.                                                                    

Monika Kowalewska: Piotrze opowiedz proszê jak to siê sta³o, 

¿e zaczêliœmy zbieraæ krew wœród pracowników GK PBG?

Piotr Mierzwa: To by³a akcja spontaniczna! W roku 2003 

pierwszy raz oddaliœmy krew, aby ratowaæ ¿ycie naszego 

kolegi. Wielu pracowników jecha³o oddaæ krew do stacji 

krwiodawstwa przy ul. Marceliñskiej.                                          

 .

.

MONIKA KOWALEWSKA  PBG SA  

2006

2007

2008

Monika Kowalewska: Dlaczego organizujemy zbiórki krwi 

cyklicznie?                                                                                      

Piotr Mierzwa:  Ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, kiedy 

bêdzie potrzebna krew jemu lub bliskiej osobie. W 2006 roku, 

kiedy zachorowa³ nasz serdeczny przyjaciel Henryk Jopek i by³a 

potrzeba oddania bardzo du¿ej iloœci krwi, w porozumieniu ze 

stacj¹ krwiodawstwa powsta³ pomys³ za³o¿enia naszego 

firmowego banku krwi. Od tej pory regularnie organizowane

 

s¹ zbiórki. Jesteœmy przygotowani na niesienie pomocy 

naszym pracownikom w ka¿dej chwili. W zamian za aktywne 

organizowanie akcji krwiodawstwa pracownicy PBG oraz jego 

najbli¿sza rodzina w sytuacji kiedy bêdzie potrzebna krew, 

mo¿e liczyæ na nasz¹ pomoc. Wystarczy zwróciæ siê do  

Fundacji PBG. Jesteœmy w sta³ym kontakcie z Regionalnym 

 .

2009



BANK KRWI GRUPY PBG

¯YCIE
ZDROWIENASZE 

Jestem, pomagam, wspieram  Akcja Krew w GK PBG

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy 

Marceliñskiej 44 w Poznaniu. Od 2010 roku zachêcamy tak¿e 

do zapisywania siê na listê dawców szpiku kostnego. Samo 

oddawanie krwi nie boli, jest tylko jedno uk³ucie. Nad 

samopoczuciem krwiodawcy czuwa obecny podczas akcji 

lekarz.                                                                                              

Monika Kowalewska: A¿ trudno uwierzyæ, ¿e w tym roku 

odby³a siê ju¿ 10-ta zbiórka…                                                    

Piotr Mierzwa:  Samemu trudno mi w to uwierzyæ! 

Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e do tej pory uda³o siê nam 

pomóc 8 osobom. Jest to zas³uga naszych pracowników! Dziêki 

nim do tej pory w naszym banku krwi uda³o siê zebraæ oko³o 

111 200 ml krwi.                                                                            

Monika Kowalewska: Dziêkujê za wywiad.                                

.

 .

 .

.

Pamiêtajmy oddaj¹c krew darujesz ¿ycie.                       

Zachêcamy do udzia³u w naszych akcjach zbiórki krwi.

W³¹czaj¹c siê do akcji  zagwarantowane s¹ przywileje takie 

jak:                                                                                                    

- posi³ek regeneracyjny o wartoœci 4 500 kcal ( 8 czekolad) oraz 

zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje siê krew.         

                                    

.

 .

 .

.

W imieniu organizatorów sk³adamy Wam serdeczne podziê- 

kowania za udzia³ w akcji krew, która mia³a miejsce w dniu 15 

paŸdziernika 2012 r.                                                                        

Razem mo¿emy wiêcej!

2010

2011
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Dzia³ania GK PBG na rzecz spo³ecznoœci lokalnej  pomoc dla 

Hospicjum „Palium” to Oddzia³ Opieki Paliatywnej powo³any 
przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest najwiêkszym 
w naszym mieœcie oœrodkiem obejmuj¹cym kompleksow¹ 
opiek¹ paliatywn¹ pacjentów w ostatnim stadium chorób 
nowotworowych i pierwszym powo³anym w Polsce.                   
Ka¿dy kto zetkn¹³ siê ze z³oœliw¹ chorob¹ nowotworow¹ wie 
jak potrzebna jest pomoc w ostatnich godzinach ¿ycia, o tym 
pisaæ nie potrzeba. Wiemy o tym tak¿e my. Od lat GK PBG 
przekazuje œrodki finansowe na dzia³alnoœæ Hospicjum Palium.
 
Monika Kowalewska: Pani Lidko, czy mo¿e nam Pani opo- 
wiedzieæ kiedy pierwszy raz pomogliœmy Hospicjum?            
Lidia Prêtka: Pomys³ wsparcia Poznañskiego Hospicjum 
narodzi³ siê w roku 2003. Wtedy  to na nasz firmowy Piknik 
Babie Lato zaprosiliœmy profesora Jacka £uczaka. Jak 
wiêkszoœæ Poznaniaków doskonale wie  jest on osob¹ ca³ym 
sercem oddan¹ w³aœciwemu dzia³aniu tej placówki i niezwyk³¹ 
opiek¹ otaczaj¹cy chorych. Zebrane podczas pikniku pieni¹dze 
przekazaliœmy na rêce profesora £uczaka. W ten sposób 
rozpoczêliœmy piêkn¹ akcjê pomocy Poznañskiemu Hospicjum 
Palium. Ka¿dego roku udawa³o nam siê zbieraæ pokaŸne 
kwoty. Nie wyobra¿aliœmy sobie naszych firmowych  imprez 
bez zbiórki pieniêdzy na ten szczytny cel. Zbieraliœmy przez te  
wszystkie  lata z poczuciem ,ze to nasz indywidualny i zbioro- 
wy wk³ad serca.                                                                                

Monika Kowalewska: Na jaki  konkretnie cel zosta³y przezna- 
czone zebrane pieni¹dze ?                                                             
Lidia Prêtka: Nasza darowizna pozwoli³a na sp³acenie w 
ca³oœci zakupu samochodu Palio Weekend wykorzystywanego 
na potrzeby Hospicjum w tym przede wszystkim na potrzeby 
Hospicjum Domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej i 
Poradni Leczenia Bólu. Samochodem zakupionym przez nasz¹ 
firmê dowo¿eni s¹ lekarze, pielêgniarki i rehabilitanci. 
Samochód dowozi tak¿e codziennie chorych korzystaj¹cych z 
Oddzia³u Pobytu Dziennego Hospicjum. Zebrane przez nas 
pieni¹dze przekazane zosta³y równie¿  na rzecz dwóch nowo- 

.

.

.

                                                                            

buduj¹cych siê wtedy pododdzia³ów: Oddzia³u Leczenia i 
Oddzia³u Inwazyjnego Leczenia Bólu  a tak¿e nowoczesnego 
Oœrodka Rehabilitacji, ponadto  zakup pompy inwazyjnej dla 
Oddzia³u Leczenia Bólu oraz zakup sprzêtu rehabilitacyjnego.
Monika Kowalewska: Co dzia³o siê w kolejnych latach, nadal 
wspieraliœmy Hospicjum?                                                              
Lidia Prêtka: W roku 2006 zakoñczono realizacjê rozbudowy 
dwóch pododdzia³ów i zaproszono Nas na ich uroczyste 
otwarcie.  

.

.

.                                                                                       

MONIKA KOWALEWSKA  PBG SA  
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Dzia³ania GK PBG na rzecz spo³ecznoœci lokalnej  pomoc dla 

                                                                            

W roku 2007 Hospicjum zorganizowa³o w Ogrodzie 

Botanicznym w Poznaniu wiosenny Piknik z udzia³em 

dotychczasowych darczyñców. Na piknik zaproszono grono 

instytucji wspomagaj¹cych tê placówkê. PBG tak¿e 

uczestniczy³o w tym pikniku. Mia³am przyjemnoœæ 

reprezentowaæ nasz¹ spó³kê. Z r¹k profesora Jacka £ucza

odebra³am niezwykle mi³e dla Nas wyró¿nienie - honorowy 

tytu³ Przyjaciela Hospicjum Palium.                                                                                       

.

.

ka 

                                                                            

Monika Kowalewska: Czy obecnie nadal wspieramy 

Hospicjum?                                                                                       

Lidia Prêtka: Hospicjum mog³o na nas liczyæ tak¿e w tym 

roku. Wielu naszych pracowników wspar³o inicjatywê 

rozbudowy Hospicjum o nowe skrzyd³o, w którym zostanie 

umieszczone 13 dodatkowych ³ó¿ek. Na ten cel zostanie 

przeznaczone 1,5 miliona z³otych, które hospicjum otrzyma z 

miejskiej kasy. Stanie siê to równie¿ za spraw¹ g³osów 

naszych Pracowników, których zachêcaliœmy do wspierania 

tej inicjatywy na ³amach Bvortala. Serdecznie dziêkujemy 

wszystkim, którzy oddali swój g³os, bior¹c udzia³ w 

plebiscycie bud¿etu obywatelskiego,  a Hospicjum ¿yczymy

POWODZENIA.                                                                                 

Monika Kowalewska: Dziêkujê za rozmowê.

.

.

.

CSR / 33



Sztuka niezmiennie towarzyszy naszemu ¿yciu, pojawia siê w 

najró¿niejszych formach tu¿ obok nas. Wystarczy uœwiadomiæ 

sobie tylko istnienie mediów takich jak dŸwiêk, ruch, obraz      

i s³owo. Przenikaj¹ siê one wzajemnie i dziêki nim ze sztuk¹ 

obcujemy niemal¿e codziennie (piosenka, taniec, obraz, film, 

ksi¹¿ka).                                                                                            

A obcowanie z artyst¹?                                                                                                                              

Jest zupe³nie czymœ wyj¹tkowym. Nie zdarza siê codziennie… 

Tak¹ wspania³¹ mo¿liwoœæ mieli ci, którzy przeczytali w 

Bvortalu zaproszenie na poniedzia³kowe spotkanie ze sztuk¹  

w Skalarze i tam siê w³aœnie wybrali. Z pewnoœci¹ nie ¿a³uj¹. 

W poniedzia³ek 15 paŸdziernika, w fantastycznej przes- 

trzeni Skalar Office Center, gdzie nadal trwa wystawa 

profesora Piotra C. Kowalskiego zatytu³owana „Jarocin 

Festiwal 2012 i Mo¿e Morze” odby³o siê kolejne spotkanie      

z autorem, albo jak kto woli, drugi wernisa¿ tej wystawy. 

By³o wyj¹tkowo, choæby z powodu niesamowitej energii 

.

.

artysty i talentu autoprezentacji jak¹ posiada Piotr C. 

Kowalski, oczywiœcie jako artysta. Wystarczy spojrzeæ na 

zdjêcia - artysta w dwóch ods³onach, w wystroju dopasowa- 

nym do charakteru prezentowanych prac. Poza tym to 

Niezwykle skromny cz³owiek, który godzinami czy jak to siê 

mawia, pasjami móg³by opowiadaæ o swojej twórczoœci.           

Z niezwyk³¹ wra¿liwoœci¹ reaguje, na choæby drobny przejaw 

zainteresowania jego sztuk¹ ze strony widza, odbiorcy, 

s³uchacza i natychmiast nawi¹zuje z nim kontakt do g³êbi 

przejêty tym zaciekawieniem. To tak¿e œwietny pedagog, nie 

przepada kiedy tytu³uje siê go profesorem, zdecydowanie 

woli, kiedy mówi siê po prostu Piotr C. Kowalski z Marcin- 

kowskiego 29. Przypomnijmy, ¿e  to tam w³aœnie ma swoj¹ 

siedzibê poznañski Uniwersytet Artystyczny(UAP), którego jest 

wyk³adowc¹ ju¿ od kilkudziesiêciu lat. Podczas niedawnej  

inauguracji roku akademickiego UAP Piotrowi C. Kowalskiemu 

rektor uczelni wrêczy³ medal Gloria                                         

Artis z nominacji ministra Kultury                                             

i Dziedzictwa Narodowego*.                                                       

Czy¿ nie jest powodem                                                                 

do radoœci fakt, ¿e takiej rangi                                                     

artystów mo¿emy goœciæ                                                              

w naszej firmowej                                                                         

Galerii?                                                                                             

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

 .

LIDIA PRÊTKA   PBG  FUNDACJA 

Spotkanie 
z artyst¹ klasy A
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Spotkanie 
z artyst¹ klasy A

Goœæmi  na tym wyj¹tkowym spotkaniu ze sztuk¹ byli  w 

przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przyszli artyœci,  bardzo m³odzi 

ludzie, uczniowie Liceum Plastycznego w Poznaniu a tak¿e

 

spora grupa uczniów  V Liceum Ogólnokszta³c¹cego w 

Poznaniu. Pani Prezes Ma³gorzata Wiœniewska  oraz  kilku 

przyby³ych artystów, przyjació³ autora wystawy z podziwem 

przygl¹dali siê zainteresowaniu i zafascynowaniu  artyst¹ i 

wystaw¹ ze strony m³odzie¿y.                                                       

Nota biograficzna: Piotr C. Kowalski (ur. 

roku w  k. Jarocina) - polski malarz, profesor 

zwyczajny. W latach 1993-1999 dziekan Wydzia³u Wychowania 

Plastycznego (od 1995 roku Wydzia³u Edukacji Artystycznej) 

PWSSP, a potem Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu.           

W latach 1981-2001 cz³onek Senatu Akademii Sztuk Piêknych 

w Poznaniu. Zasiada³ w Radzie Programowej 

(1994-1998), Galerii Miejskiej Arsena³ w Poznaniu i Centrum 

Sztuki Dziecka w Poznaniu. Aktywnie kreuje galeriê studenck¹ 

„Galeria na Polskiej.” Prowadzi Pracowniê Malarstwa na 

macierzystej uczelni.                                                                       

 .

.

23 czerwca 1951 

Mieszkowie

TVP Poznañ 

Pocz¹tkowo malowa³ oryginalne instalacje, w których 

pokrywa³ otaczaj¹ce przedmioty farb¹ wyciskan¹ wprost z 

tubki, cykl "Ostro malowane". PóŸniej wystawia³ blejtramy na 

permanentne dzia³anie deszczu, s³oñca i wiatru, przyrodê 

czyni¹c wspó³autorem obrazu. Rezygnuj¹c z farb, wypracowa³ 

w³asn¹ metodê malarsk¹ tworz¹c obrazy za pomoc¹ owoców, 

kurzu, dymu, itp. bezpoœrednio w naturze, cykl "¯ywa natura". 

Cykl "Obrazy przechodnie" powsta³ przez po³o¿enie p³ótna 

bezpoœrednio na ziemi (chodniku, bruku ulicznym)                      

i stworzenie œladu na zasadzie frottage'u wykonanego przez 

przechodniów.                                                                                

*Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis - nadawany jest 

osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê w dziedzinie twórczoœci 

artystycznej, dzia³alnoœci kulturalnej lub ochronie kultury i 

dziedzictwa narodowego.                                                              

 .

.

JUBILEUSZ 10-lecia
2002-2012
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Popieranie i wspieranie sportu wœród Pracowników PBG ma swoje wieloletnie tradycje.Chyba trudno by³oby nam ju¿ sobie 

wyobraziæ  ¿ycie „po godzinach” bez sportowych emocji. Pasje mo¿na realizowaæ na terenie ró¿nego rodzaju obiektów 

sportowych ca³ej Polski, dziêki dofinansowanym us³ugom Benefit. Zachêcamy do lektury artyku³u  Aleksandry Mencel, naszej 

kole¿anki z ksiêgowoœci, które benefitowe przyjemnoœci odkry³a ju¿ 2 lata temu.                                                                             .

ALEKSANDRA MENCEL  PBG SA  

      Poproszono mnie o napisanie paru s³ów na temat 

moich doœwiadczeñ z Benefitem.  Nie ukrywam,  ¿e propozycja 

ta trochê mnie przerazi³a. Ostatni raz swoje myœli przele-  

wa³am na papier pewnie na maturze (czyli doœæ dawno) i st¹d 

to przera¿enie, a jak wiemy z lekkoœci¹ pióra jest tak, jak z tym 

narz¹dem, co to nie u¿ywany zanika… Ale skoro powiedzia³o 

siê „a”…                                                                                             

O karcie Benefitu s³ysza³am ju¿ dawno, opowiada³y 

o niej kole¿anki, zachwycone mo¿liwoœci¹ korzystania z niej.   

A bo to tanio i oferta bogata…                                                      

One korzysta³y z si³owni, pilatesu, aerobiku, step aerobiku        

i tym podobnych rzeczy, które mnie w najmniejszym stopniu 

nie interesowa³y i dlatego nawet nie próbowa³am pochyliæ siê 

na propozycjami Benefitu, choæ docenia³am ró¿norodnoœæ 

oraz skalê oferty. Okaza³o siê, ¿e jest bardzo wiele placówek 

rozrzuconych po ca³ym mieœcie (a nawet po ca³ej Polsce)           

i zajêcia mo¿na sobie wybraæ równie¿ pod k¹tem ich dogodnej 

lokalizacji.                                                                                          

Mój stosunek do Benefitu zmieni³ siê, kiedy odkry- 

³am dla siebie aqua aerobik. Zaczê³am uczêszczaæ na basen 

regularnie, zajêcia podoba³y mi siê, fajnie siê po nich czu³am, 

a co najwa¿niejsze, mia³am poczucie dobrze spe³nionego 

obowi¹zku wobec samej siebie. I wtedy okaza³o siê, ¿e rów- 

nie¿ tam mo¿na korzystaæ z naszej „czarodziejskiej karty”. 

Postanowi³am od najbli¿szego mo¿liwego okresu „zapisaæ siê” 

do tej sportowej rodziny. I tak te¿ siê sta³o.                                

By³a to równie¿ okazja do bli¿szego zapoznania siê 

z mo¿liwoœciami, jakie siê teraz przede mn¹ otworzy³y. 

Okaza³o siê, ¿e korzystaæ mo¿na z naprawdê ró¿norodnych 

zajêæ. Z tej bogatej oferty wybra³am grotê soln¹. By³o to moje 

pierwsze doœwiadczenie tego typu. Wysz³am zachwycona! 45 

minut cudownego „nicnierobienia” w pozycji le¿¹cej, na ³ó¿ku 

.

      

.

.

      

.

     

      

z masa¿em, przy dŸwiêkach muzyki relaksacyjnej, œwiergocie 

ptaków i szumie strumyczka. Mo¿na odp³yn¹æ, co po ca³o- 

dziennym trudzie, w tym 8-miu godzinach pracy przy biurku, 

jest fantastyczn¹ form¹ wypoczynku, nie mówi¹c ju¿ o dobro- 

dziejstwie przebywania w panuj¹cym w grocie unikalnym 

mikroklimacie morskim, dziêki naturalnej soli morskiej. 

Zawiera ona wszystkie mikroelementy pozwalaj¹ce polepszyæ 

kondycjê zdrowotn¹ oraz dzia³a wspomagaj¹co przy leczeniu 

wielu chorób.                                                                                   

Aqua aerobik i grota solna to na razie jedyne formy 

aktywnoœci, z których skorzysta³am dziêki Karcie MultiSport    

z oferty Benefit, ale mo¿liwoœci s¹ du¿o wiêksze i jestem 

przekonana, ¿e ka¿dy, kto chcia³by siê trochê „poruszaæ” 

znajdzie coœ interesuj¹cego dla siebie, a ofertê bez trudu 

mo¿na znaleŸæ w Internecie.                                                          

Mnie pozostaje jedynie ubolewaæ, ¿e zajêcia tai chi, 

które te¿ od pewnego czasu mnie porwa³y nie mieszcz¹ siê w 

obszarze zainteresowañ Benefitu, ale to dlatego, ¿e Tai Chi jest 

stowarzyszeniem, a to jest ju¿ zupe³nie inna historia…            

.

       

.

.

- owe

NASZE PASJE / 36



W szeœædziesi¹t godzin pokona³ 1008 km na rowerze. 

Przejecha³ Polskê od Ba³tyku po Bieszczady i jeszcze by³o mu 

ma³o. Pawe³ Szot, 35- letni Raciborzanin, na co dzieñ 

pracuj¹cy w RAFAKO. Nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez roweru. 

Kolarstwo trenuje od 12 roku ¿ycia. - Kiedyœ nale¿a³em do LKK 

Wodzis³aw. Od kiedy klub przesta³ istnieæ samodzielnie 

trenujê. Od dwóch lat wspólnie z moim kolegom „Bentonem” 

bierzemy udzia³ w maratonach po Polsce- opowiada Pawe³ 

Szot.                                                                                                    

Pokonywanie d³ugich i czêsto trudnych tras dostarcza 

pracownikowi RAFAKO wiele satysfakcji, a tak¿e dodaje 

adrenaliny. Udzia³ w maratonach to równie¿ doskona³y 

sprawdzian dla organizmu.                                                             

W tym roku pierwszym takim sprawdzianem Paw³a Szota by³ 

maraton w Radlinie. W 19 godzin pokona³ 450 km, zajmuj¹c 

tym samym 4 miejsce. Kolejny odby³ siê w Gliwicach. - By³ to 

maraton szosowy. Do przejechania mia³em 550 km równie¿ w 

24 godziny - mówi. Wyzwaniem natomiast by³ maraton Ba³tyk- 

Bieszczady Tour 2012. Uczestniczy³a w nim ponad setka osób. 

- Startowaliœmy  z promu w Œwinoujœciu. Trasa prowadzi³a 

przez najd³u¿sz¹ przek¹tn¹ Polski. Uda³o mi siê pokonaæ j¹ w 

60 godzin, ale byli rekordziœci, którzy ju¿ po 35 godzinach 

  

  

 

.

.

 

docierali do celu - relacjonuje i zarazem dziêkuje RAFAKO za 

wsparcie finansowe. - Mam nadziejê, ¿e w nastêpnym sezonie 

nast¹pi progres formy, bo w planie mam maraton dooko³a 

Polski. Ponad 3000 km w 10 dni - zapowiada pan Pawe³.        

Jednak najwiêkszym marzeniem pana Paw³a jest rowerowa 

podró¿ po Europie po³udniowej. Aby w tak¹ wyprawê móc siê 

wybraæ trzeba dok³adnie siê przygotowaæ. - Przede wszystkim 

trzeba du¿o i intensywnie trenowaæ oraz nastawiæ siê 

psychicznie. Przy tak d³ugiej jeŸdzie niestety,  doskwieraj¹ bóle 

stawów, kolan czy œciêgien. Trzeba te¿ nastawiæ siê na ka¿d¹ 

pogodê. W lipcu, jak bra³em udzia³ w Maratonie Ba³tyk- 

Bieszczady Tour 2012, kilkakrotnie na trasie spotka³o mnie 

oberwanie chmury, ale po kilku chwilach zw¹tpienia, 

wsiada³em na rower i jecha³em dalej- mówi pan Pawe³. Aby 

udaæ siê w tak d³ug¹ podró¿ rowerow¹ trzeba te¿ posiadaæ 

odpowiedni rower. - Najlepiej turystyczny z sakwami, który 

mam nadziejê za parê lat sobie sprawiæ- dodaje mi³oœnik 

intensywnej jazdy na dwóch kó³kach.                                        

Hobby zapalonego cyklisty, to zajêcie kosztowne, wymagaj¹ce 

sporo pracy, czasu, wysi³ku fizycznego i odpornoœci 

psychicznej, ale te¿ daj¹ce ogromn¹ satysfakcjê i poczucie 

spe³nienia.                                                                                        

  

  

 

.

 .

.
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ALEKSANDRA DIK  RAFAKO  

Ma 35 lat i przejechane tysi¹ce kilometrów na rowerze. 

Pawe³ Szot, œlusarz z RAFAKO nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez 

dwóch kó³ek. Chocia¿ jest bardzo zajêtym cz³owiekiem, kiedy 

tylko s³yszy, ¿e gdzieœ, ktoœ w Polsce organizuje maraton 

kolarski, pierwszy stawia siê  na starcie.                                    .

BEZ R WERU NIE WY BRA¯A S BIE ¯YCIAO O O
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O autorze: W GK PBG od listopada 2011 roku. Pocz¹tkowo zatrudniony na stanowisku analityka finansowego w Aprivia S.A., 

od wrzeœnia 2012 pe³ni obowi¹zki analityka w Dziale Nadzoru Grupy Kapita³owej w PBG S.A. Uczestniczy w procesach 

pozyskiwania i analizy danych w trakcie przeprowadzanego procesu restrukturyzacji Grupy.                                                     .

JAROS£AW BUKOWIECKI  PBG SA  

„PSY - MOJA PASJA”

Pocz¹tek mojej pasji - Dino                                                          
Kiedy w wieku 11 lat Rodzice kupili mi pierwszego psa nic nie 
wskazywa³o na to, ¿e bêdzie to pocz¹tek mojej pasji. Dino  bo 
tak nazywa³ siê mój pierwszy mieszaniec  - rós³ szybko, biega³ 
jeszcze szybciej, ¿y³ w swoim psim œwiecie. Kiedy coœ mu siê 
nie podoba³o pokazywa³ zêby, kiedy by³ zadowolony by³ 
oddanym przyjacielem. Mimo, ¿e nie mia³ ³atwego charakteru 
to dziêki niemu pozna³em pierwsze zasady jak uczyæ psa ¿ycia 
z cz³owiekiem. Lata mija³y, Dino stawa³ siê coraz starszy, 
schorowany a i moja œwiadomoœæ psiego ¿ycia siê zmienia³a, 
podjêta wiêc zosta³a rodzinna decyzja o znalezieniu dla Dina 
„psiego kumpla”. Przegl¹daj¹c psie fora internetowe zrozu- 
mia³em, ¿e pies rasowy to tylko taki z rodowodem, ¿e kupuj¹c 
kundelka nigdy do koñca nie mo¿na przewidzieæ jaki bêdzie   
w ¿yciu, czy bêdzie niós³ instynkty psa stró¿uj¹cego, paster- 
skiego, myœliwskiego, czy bêdzie mia³ charakter psa do 
towarzystwa, czy mo¿e bêdzie urodzony do wyczynowego 
uprawiania sportów. Ja poszukiwa³em rasy inteligentnej, 
pracowitej, o instynktach dalekich od myœliwskich, czy 
stró¿uj¹cych. Psa, który chêtnie i szybko bêdzie siê uczy³ ale 
te¿ i bêdzie mia³ swój charakter, psa do pracy ale te¿ i na 
wystawy psich piêknoœci.                                                              

.

.

.

.

.

Pierwsze wystawy i sukcesy - Yuppie                                         

19 maja 2006 roku urodzi³ siê w podpoznañskim Buku w 

hodowli Alderaan mój pierwszy Border Collie, pies pasterski. 

Rasa wywodzi siê z pogranicza Anglii i Szkocji gdzie ju¿ pod 

koniec XIX wieku psy te by³y wykorzystywane do zaganiania 

owiec. Yuppie by³ typowym borderem w typie australijskim 

(mocny w budowie, z bujn¹ okryw¹ w³osa), a ¿e mia³ rodowód 

to od pierwszego dnia, kiedy po oœmiu tygodniach w hodowli 

trafi³ do nowego domu, zacz¹³em uczyæ siebie handlingu 

(metod pokazywania psa w ringu wystawowym ) oraz jego 

psich manier. Yuppie rós³ zdrowo i weso³o. Uczy³ siê szybko,    

a ¿e mia³ jeszcze w domu staruszka Dina to i jemu dodawa³, 

czêsto z przymusu, radoœci zmuszaj¹c go do ruchu czy jedzenia.  

Przecie¿ jakiœ szczeniak nie bêdzie wyjada³ doros³emu psu        

z miski… ;)                                                                                         

Pierwsz¹ wystawê na jak¹ pojecha³em ze swoim Yuppiem by³a 

Klubowa Wystawa Psów Rasowych Ras Pasterskich Niepol- 

skich w £odzi. Yuppie mia³ wtedy 3 miesi¹ce i jego wejœcie w 

ring wygl¹da³o bardziej na super zabawê ani¿eli na profes- 

jonaln¹ prezentacjê. Nie tylko on wtedy debiutowa³. To by³a 

równie¿ moja pierwsza wystawa w ¿yciu. Nie wiedzia³em do 

koñca jeszcze, ¿e najpierw sêdzia kynologiczny ocenia osobno 

psy i suki wed³ug ich wieku. Najlepszych z poszczególnych klas 

wiekowych porównuje o tytu³ Zwyciêzcy, a Zwyciêzca pies        

i Zwyciêzca suczka porównywane s¹ o tytu³ Zwyciêzcy Rasy. 

Tylko taki pies mo¿e trafiæ na konkurencje fina³owe, gdzie 

wybiera siê najlepszego psa ze wszystkich ras i przyznaje mu 

tytu³ Best In Show ca³ej wystawy. Zanim jednak takiego 

czworonoga poka¿e siê w ringu przed jego w³aœcicielem albo 

groomerem sporo pracy. Jeœli pies jest szorstkow³osy to poza 

szczotkowaniem martwy w³os nale¿y wytrymowaæ, czyli 

usuwaæ. Zabieg  (jak czesanie)  jest bezbolesny dla psa a w 

miejsce starego w³osa wyrasta nowy. Jeœli pies ma d³ug¹ sierœæ 

to przede wszystkim nale¿y j¹ regularnie czesaæ by nie 

dopuœciæ do powstania ko³tunów. Przed ka¿d¹ wystaw¹ pies 

jest równie¿ oczywiœcie k¹pany. Niestety nadal zdarza siê 

zobaczyæ na ringu brudnego psa, jedynie wybielonego pudrem 

- jest to ma³o profesjonalne podejœcie wystawców, którzy 

ewidentnie zapominaj¹, ¿e psy w swoim dniu maj¹ przecie¿ 

„b³yszczeæ”.                                                                                      
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Z Yuppiem uda³o mi siê zdobyæ 4 Championaty. Zosta³ 
M³odzie¿owym Championem Polski, Championem Polski, 
M³odzie¿owym Championem Niemiec oraz M³odzie¿owym 
Championem niemieckiego Klubu Ras Pasterskich Brytyjskich. 
Tytu³ów niemieckich, ¿aden ówczesny Border Collie w Polsce 
wczeœniej nie mia³. Tym bardziej motywowa³o mnie to do 
dalszych wyjazdów.

Gucio, Kenzo, Antek i Edi… jest co robiæ ;)                                  
Wystawy to nie tylko prezentacja psów. Dla mnie i mojej ¯ony 
Natalii, z któr¹ razem rozwijamy nasz¹ pasjê, takie wyjazdy to 
równie¿ mo¿liwoœæ poznawania nowych miejsc, miast, historii, 
kuchni lokalnej. Gdyby nie podró¿e z psami pewnie nie 
zobaczy³bym tak szybko Pomnika Bitwy Narodów pod 
Lipskiem, nie jad³bym œwie¿ych œledzi w bu³ce we Fryzji w 
Holandii, nie sta³bym pod Pa³acem Buckingham w Londynie 
czy nie szed³ Piata Unirii w Bukareszcie wybudowanymi na 
wzór Pól Elizejskich.                                                                          

Od momentu, w którym na wystawy nie je¿d¿ê sam, tylko z 
Natali¹ nasze wyjazdy zahaczaj¹ o coraz dalsze krañce Europy, 
nie tylko myœlê o odleg³oœci ale tak¿e o randze wystaw. Do 
naszego stada czworonogów,  poza Yuppiem, który ju¿ skoñczy³ 
swoj¹ karierê wystawow¹, do³¹czy³y 3 sznaucery miniaturowe 
pieprz i sól oraz nasz ju¿ dwuletni, drugi Border Collie. 
Sznaucery  bo to ukochana rasa mojej ¯ony  spisuj¹ siê na 
wyjazdach medalowo. Najstarszy z nich  Kenzo  M³odzie¿owy 
Champion Polski, Champion Polski, Interchampion, zosta³ na 
ostatnim wyjeŸdzie do Rumunii na Europejsk¹ Wystawê Psów 
Rasowych w Bukareszcie Zwyciêzc¹ Europy Weteranów oraz 
Championem Rumunii Weteranów. Gucio  Kenza syn to 
najbardziej utytu³owany z naszej sfory pies i najbardziej 
utytu³owany samiec w swojej rasie w Polsce. Na swoim koncie 
ma takie tytu³y jak: Zwyciêzca Œwiata, Zwyciêzca Europy 
Œrodkowej i Wschodniej, wielokrotny Zwyciêzca Polski, 
Interchampion, Champion wielu krajów i wielokrotny 
Zwyciêzca konkurencji fina³owych Best in Show. Trzeci z nich 
to najm³odszy syn Gucia  Antek  dopiero zaczyna podboje 
ringów ale ju¿ zd¹¿y³ zdobyæ taki tytu³ jak Best Baby na swojej 
pierwszej w ¿yciu wystawie w Gorzowie Wielkopolskim. 

.

.

Ostatnie 4 ³apy nale¿¹ do naszego drugiego Border Collie. Edi  
bo tak siê nazywa - jest najbardziej szalonym psem z ca³ej 
czwórki. Jest bardzo pos³uszny, a dziêki swojemu charakterowi 
podbija serca wszystkich których spotka. Œwietnie radzi sobie 
przy pasieniu owiec. Jako, ¿e Border Collie to rasa pasterska 
jego instynkt  mimo, ¿e ju¿ nie pracuje na co dzieñ,  nie zanika. 
Skupienie, spokój, opanowanie bordera w pracy, jak i wiedza 
jak siê zachowaæ, z której strony do stada podbiec, jaki ruch 
wykonaæ nierzadko jest wiêksza od mojej  jego przewodnika.  
Kiedy to ja zastanawiam siê co powinienem zrobiæ on 
doskonale wie co dalej. Edi, poza prac¹, odnajduje siê œwietnie 
w ringach wystaw psich piêknoœci. W zesz³ym roku w Holandii 
na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych zdoby³, jako 
pierwszy z Polski Border Collie, tytu³ M³odzie¿owego 
Zwyciêzcy Europy, a na tegorocznej wystawie w Bukareszcie 
tytu³ Championa Rumunii. Zesz³oroczny tytu³ da³ mu 
kwalifikacje na najbardziej presti¿ow¹ wystawê w Europie  
Crufts w Birmingham. Wystawa odby³a siê w lutym i mimo, ¿e 
zwyciêzc¹ nie zosta³ by³ to dla nas i tak wielki presti¿ i wielkie 
prze¿ycie. Mogliœmy prezentowaæ naszego psa w kraju 
pochodzenia Border Collie wœród innych ponad 500 
konkurentów w rasie. W Birmingham nie mieliœmy jednak 
powodów do zmartwieñ. Gucio zaj¹³ 3 miejsce wœród 
sznaucerów miniaturowych wówczas prezentowanych. 
Takiego sukcesu nie mia³ dot¹d ¿aden polski sznaucer 
miniaturowy.                                                                                    .
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Z ostatniej chwili:                                                                 
Jubileuszowa Miêdzynarodowa Wystawa Psów w Poznaniu. 
Wystawy psich piêknoœci to nie tylko wyjazdy za granicê. 
To tak¿e lokalne wydarzenia. W Polsce œrednio 2-3 razy w 
miesi¹cu odbywaj¹ siê wystawy krajowe, a trochê rzadziej 
wystawy rangi miêdzynarodowej. Sopot, Szczecin, Warszawa, 
Wroc³aw, Opole, Katowice, Kielce  to tylko te najwiêksze z 
nich. Najistotniejsz¹ natomiast i zamykaj¹c¹ dany rok 
wystawowy jest podwójna wystawa w Poznaniu, która odby³a 
siê w tym roku 20 i 21 paŸdziernika. Na wystawie tej walczy 
siê nie tylko o kolejne wnioski do Championatów i Intercham- 
pionatów (Championatów Miêdzynarodowych) ale tak¿e o 
tytu³ Zwyciêzcy Polski. Oczywiœcie w tym roku braliœmy w niej 
udzia³ w pe³nym sk³adzie. By³a to piêædziesi¹ta, Jubileuszowa 
Miêdzynarodowa Wystawa Psów w Poznaniu. Ku naszej 
wielkiej radoœci nasze psy utrzyma³y swoj¹ formê. Gucio 
pi¹ty raz, wygrywaj¹c wœród psów swojej rasy, uzyska³ tytu³ 
Zwyciêzcy Polski, Edi natomiast ruszy³ w jego œlady i zdoby³ 
swoje pierwsze Zwyciêstwo Polski. Obaj tym samym przeszli 
kwalifikacje i zostali wybrani do reprezentacji Polski na 
wystawie Crufts w Wielkiej Brytanii w 2013 roku. Kenzo i 
Antek nie byli gorsi i odpowiednio zostali Zwyciêzc¹ Polski 
Weteranów i Najlepszym Baby w rasie.                                       
Nie by³oby tych sukcesów gdyby nie ci¹g³a praca z psami.     
 

.

.
 .

Zabawy, wyjazdy do owiec, czy s³oñce czy deszcz spacery,
gotowanie jedzenia, ci¹g³y grooming (ostatnio w nowym 
salonie groomerskim EMA w Poznaniu na ul. S³owiañskiej). 
Nasze kynologiczne marzenia mog³y siê ziœciæ tylko dziêki 
zaufaniu hodowców, wsparciu rodziny i wiedzy, któr¹ 
przekazali nam nasi wystawowi przyjaciele. Nie posiadali- 
byœmy w naszym dorobku kilkuset pucharów, medali i rozet, 
gdyby nie nasze piêkne i m¹dre czworonogi, bo w psim 
œwiecie mimo wielu sztuczek „czegoœ z niczego” raczej nie da 
siê zrobiæ…                                                                                      .

 

 

Prezes Mariusz £o¿yñski ¿egluje, Aleksandra Byczkowska jeŸdzi na nartach,

Rafa³ Damasiewicz po godzinach ³owi ryby, Hanna Œmiglak haftuje,

Zbigniew Kleczewski mi³oœnik fantasy w ka¿dej formie,

Kazimierz Szuka³a ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza na dzia³ce,

Krzysztof B³a¿ejewski gra w tenisa, Wies³awa Chwi³kowska lubi podró¿e,

Piotr Mierzwa majsterkuje, Cezary Pokrzywniak zbiera pióra… a TY?

Masz ciekawe lub nietypowe hobby?

 

Chcesz o nim opowiedzieæ na ³amach Ogniwa?

Napisz na adres: 

Czekamy na wasze teksty i zdjêcia!

redakcja@fundacjapbg.pl
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... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Dzdzu krople padaja i tluka w me okno...

Jek szklany... placz szklany... a szyby w mgle mokna

I swiatla szarego blask saczy sie senny...

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...”

          

               Leopold Staf f ”Deszcz jesienny”

Ka¿da pora roku jest jedyna w swoim rodzaju. Tej jesieni nie brakowa³o ciep³ych s³onecznych dni. Mogliœmy na 

spacerach w parkach, w drodze do pracy podziwiaæ nasz¹ polsk¹ z³ot¹ jesieñ. Zaproponowaliœmy pracownikom GK 

PBG by wziêli udzia³ w konkursie „Jesieñ w obiektywie”.  Tym samym otworzyliœmy ca³oroczny konkurs fotogra- 

ficzny „Wiosna, lato, jesieñ, zima”. Okaza³o siê, ¿e wœród za³ogi GK PBG jest wielu utalentowanych fotografów. 

Bardzo dziêkujemy za nades³ane zdjêcia. Nie sposób wszystkie z nich umieœciæ w biuletynie, natomiast ju¿ dziœ 

zapraszamy 6 grudnia do Galerii PBG. Podczas „Jubileuszowej wystawy zbiorowej” najpiêkniejsze zdjêcia zostan¹ 

nagrodzone i wyró¿nione. 

fot. Micha³ Wassel fot. Danuta Przybylska fot. Karolina Kubica-Kamiñska

fot. Ma³gorzata Wiœniewska
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fot. Marcin Ko³pak

fot. Anna Pietrzkiewicz

fot. Anna Przybylska

fot. Jolanta Hojan

fot. Kazimierz Szuka³a

fot. Iwona Bis

NASZE PASJE / 42



fot. Pawe³ Owczarz

fot. £ukasz Januszewski

fot. Micha³ Leœniak

fot. Piotr Mierzwa

fot. Ewa Jernas

fot. Anna Rajewicz
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OLA i WOJTEK BYCZKOWSCY  PBG SA 

Motocyklem 

do œw. Miko³aja...
POZNAÑ

0km

ROVANIEMI
2288km

          Prawie ka¿dego roku czêœæ naszych wakacji 
spêdzamy zwiedzaj¹c Œwiat na motorze. W lipcu 2008 
roku, celem naszej motocyklowej wyprawy by³o 
dotarcie do Rovaniemi i sprawdzenie czy Œwiêty 
Miko³aj istnieje naprawdê. W s³oñcu i deszczu (na ogó³ 
w deszczu) przejechaliœmy  4.500 km.                            
Podró¿ rozpoczêliœmy w Œwinoujœciu sk¹d promem 
dop³ynêliœmy do Ystad. Dalej zmierzaj¹c na dalek¹ 
pó³noc przez Uppsalê (dawn¹ stolicê Szwecji), 
Sundsvall, Umeê, Luleê po tygodniu przekroczyliœmy   
w Torino granicê Szwecko-Fiñsk¹ i dotarliœmy do 
Rovaniemi.                                                                           

W fiñskiej Laponi, 5 km od miasta Rovaniemi, 
dok³adnie w miejscu gdzie przebiega ko³o polarne 
„ARCTIC CIRCLE” znajduje siê najprawdziwsza siedziba 
Joulupukin Paaposti czyli Œwiêtego Miko³aja.        

 .

.

.

               
Niestety tym razem nie by³o nam dane spotkanie ze 
Œwiêtym Miko³ajem, gdy¿ kolejka do Niego by³a zbyt 
d³uga a przed nami daleka powrotna droga.                   

           
    
Na pocieszenie, dobre duszki Elfy,  zaprowadzi³y nas do  
Christmas House gdzie „odebraliœmy” specjalnie dla 
nas przygotowane przez Œwiêtego Miko³aja prezenty. 
Oczywiœcie obowi¹zkowe wys³anie kartki z ¿yczeniami  
z Joulupukin Paaposti, pami¹tkowe zdjêcie na Artic 
Circle i pe³ni wra¿eñ ruszyliœmy w drogê powrotn¹      
do domu.                                                                             
Je¿eli sami, chcecie siê przekonaæ, czy Œwiêty Miko³aj 
istnieje mo¿ecie siê do niego wybraæ w nieznan¹ 
podró¿ na dalek¹ pó³noc, niekoniecznie na motorze, 
ale uwierzcie, jaki by to nie by³ œrodek transportu 
WARTO.                                                                                

 .

.

 .

.
                                                                               

A dla tych z Was, którzy wol¹ pozostaæ w domu,  podajemy 

adres  pod który mo¿na wys³aæ list do Œwiêtego Miko³aja :

Santa Claus Office

FIN-96930 Napapiiri

Rovaniemi  FINLAD

                                                      Piszcie, na pewno odpowie!

.
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smakowitoœci zebra³y: KAROLINA KUBICA-KAMIÑSKA i MONIKA KOWALEWSKA  PBG SA  

     Jesli, tak jak i my, nie mozecie sie doczekac Swiat w tym roku, zapraszamy juz dzis 

na makowiec, makielki, ryby i karkówke w kapuscie wedlug przepisów naszych Kolezanek
i Kolegów. Moze którys z proponowanych specjalów zagosci na Waszych swiatecznych stolach?

Sk³adniki:
-   1,5 - 2 kg ryby  (filet)

Ciasto:
-   0,5 szkl. wody
-      1 szkl. m¹ki
-      1 jajo
-      1 czubata ³y¿ka Vegety

Zalewa
-      2 szkl. wody
-   0,5 szkl. oliwy
-      4 ³y¿ki keczupu
-      4 ³y¿ki octu
-      2 ³y¿ki cukru
-      soli do smaku
Wszystko zagotowaæ, najlepiej pomno¿yæ sk³adniki zalewy razy dwa, bo ja zawsze muszê j¹ dorobiæ na tak¹ iloœæ ryb 

Warzywa:
-   0,8 - 1 kg pieczarek
-      3 cebule
-  2-3 papryki
-      6 ogórków konserwowych
Podsma¿yæ najlepiej w du¿ym garnku ¿eby wszystko siê zmieœci³o. PóŸniej zostawiæ na ma³ym ogniu pod przykrywk¹ a¿ wszystko 
dojdzie.

Wykonanie:
Ryby pokroiæ na kawa³ki, zamoczyæ w cieœcie i obsma¿yæ. Wk³adaæ do naczynia przek³adaj¹c warzywami. Warstwa ryb, warstwa 
warzyw nastêpnie zalaæ zalew¹ i po ostygniêciu wstawiæ do lodówki.

Magdalena Dachtera, PBG SA
RYBA PO JAPOÑSKU

Œwi¹teczne przepisy
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Sk³adniki:
-   ryba np. mintaj
-   por
-   marchew
-   korzeñ pietruszki
-   seler
-   pomidory lub koncentrat pomidorowy
-   ziele angielskie
-   liœæ laurowy
-   sól i pieprz
-   oliwa

Wykonanie:
Filety przyprawiamy, skrapiamy sokiem z cytryny, obtaczamy w m¹ce i sma¿ymy.
Warzywa obieramy, myjemy i  œcieramy na tarce. Rozgrzewamy oliwê i podsma¿amy starte warzywa, doprawiamy  zielem angielskim, 
liœciem laurowy, pieprzem i sol¹, dodajemy pomidory lub koncentrat pomidorowy i dusimy pod przykryciem.
Gdy warzywa s¹ miêkkie, a ryba gotowa przek³adamy w pó³misku na zmianê: warzywa, ryba, tak by na wierzchu by³y warzywa.
Podajemy na ciep³o lub na zimno. 

Joanna Trzeciak, PBG SA
B£YSKAWICZNA RYBA PO GRECKU

Joanna Goœciñska, PBG SA
MAKOWIEC lub JAB£ECZNIK dla "Nygusków" 

Wykonanie:
¯ó³tka mieszamy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy m¹kê, proszek do pieczenia i rozpuszczon¹ margarynê. Wszystko dok³adnie 
zagniatamy i wyk³adamy na blachê.

Jab³ecznik:
Ok. 2 kg jab³ek œcieramy na tarce o najwiêkszych oczkach. Podsma¿amy na patelni, aby pozbyæ siê soku. Dodajemy cukier puder i cynamon 
do smaku. Pozostawiamy do wystudzenia. Nastêpnie wyk³adamy je na ciasto.
Mo¿na kupiæ równie¿ gotowe jab³ka w s³oiku na jab³ecznik, jednak zaleca siê je podsma¿yæ w celu wyparowania soku, co nie zmienia faktu, 
¿e przygotowane w³asnorêcznie s¹ lepsze 

Makowiec:
1,5 - 2 puszek gotowej masy makowej wyk³adamy na ciasto.

Pianê z bia³ek wyk³adamy na jab³ka lub mak  i posypujemy kruszonk¹.

Kruszonka:
-    1 kostka margaryny
-    1 szklanka cukru
-    1,5  2 szklanek m¹ki (najlepiej tortowej i krupczatki wymieszanej proporcjonalnie)

Sk³adniki:
-      4 jajka
-      3 szklanki m¹ki (najlepiej tortowej)
-      1 szklanka cukru
-      1 margaryna Kasia
-      1 cukier waniliowy
-      ½ proszku do pieczenia
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Magdalena Dachtera, PBG SA
KARKÓWKA W KAPUŒCIE

Katarzyna Zalas, PBG SA
MAKOWIEC WANDZI

Sk³adniki:
-   1,3 - 1,5 kg karkówki
-   1 kg kwaszonej kapusty
-   100 gr suszonych œliwek
-   przyprawy wg smaku

Wykonanie:
Karkówkê w ca³oœci przyprawiamy np. przyprawami do karkówki, do ¿eberek, do grilla, bazylia, oregano, sól, pieprz, sma¿ymy w  
"brytfannie"  z dwóch stron, nastêpnie dodajemy kapustê (raz wyp³ukan¹),  obk³adamy dooko³a podsma¿onej karkówki, na wierzch 
kapusty uk³adamy pokrojone suszone œliwki, podlewamy wod¹, raz po raz mieszamy kapustê, dusimy pod przykryciem tak d³ugo, 
A¿ kapusta zmiêknie, a karkówka bêdzie dopieczona (ok 1 godziny).
Podajemy na ciep³o wraz z kapust¹. 

 Sk³adniki:
 -       1 kg m¹ki
 -       1 margaryna (ca³a)1/2 margaryny (rozpuszczonej)
 -       5 jajek
 -       5 du¿ych ³y¿ek cukru
 -       5 du¿ych ³y¿ek mleka
 -       12 dag dro¿d¿y
 -       70 dag maku (sparzony, zmielony 2 razy)
 -       250 dag miodu naturalnego
 -       2 szklanki cukru
 -       2 du¿e ³y¿ki kartoflanki
 -       bakalie
 

Wykonanie:
Masa makowa:
Margaryna, mak, miód, cukier, kartoflankê wymieszaæ, dodaæ ubite bia³ka oraz bakalie, wszystko razem dobrze po³¹czyæ. 

Ciasto:
Dro¿d¿e rozpuœciæ w ciep³ym mleku, dodaæ m¹kê, cukier, ¿ó³tka jaj, rozpuszczon¹ margarynê i wymieszaæ. Powsta³e ciasto w³o¿yæ do 
worka i umieœciæ w zimnej wodzie na ok. 20 minut. Nastêpnie ciasto wyci¹gn¹æ z worka podzieliæ na trzy czêœci, ka¿d¹ z czêœci  
rozwa³kowaæ, umieœciæ na nich masê makow¹ i zawijaæ. 
Ciasto piec w rozgrzanym piekarniku oko³o 40 minut w temperaturze 180 st. C. Po upieczeniu wierzch makowca polaæ lukrem, 
posypaæ kandyzowan¹ skórk¹ pomarañczy lub rozdrobnionymi orzechami i gotowe! 
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Krzysztof B³a¿ejewski, LONAR
KEKS ŒWI¥TECZNY - przepis ¿ony Doroty

Krzysztof B³a¿ejewski, LONAR
SERNIK ŒWI¥TECZNY - przepis ¿ony Doroty

 

Sk³adniki:
-     30 dkg m¹ki
-     15 dkg mas³a
-      1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
-      5 jaj
-     20 dkg cukru pudru
-      1 cukier waniliowy
-      bakalie
-      aromat cytrynowy

Wykonanie:
Mas³o utrzeæ, dodaæ ca³e jajka, cukier, m¹kê zmieszan¹ z proszkiem, cukier waniliowy, aromat. Zmiksowaæ. Na koñcu dodaæ bakalie 
posypane m¹k¹ ziemniaczan¹.
Formê posmarowaæ t³uszczem i posypaæ m¹k¹. Wylaæ ciasto. Piec w temperaturze 170-180 stopni. Po wystudzeniu polukrowaæ.

 

Sk³adniki:
-      1 kg sera mielonego
-      6 jajek
-     10 dkg mas³a
-     30 dkg cukru pudru
-      3 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
-      1 cukier waniliowy
-      1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
-      rodzynki
-      ciasteczka Petit Beurre  na spód

 

Wykonanie:
¯ó³tka ubiæ z cukrem, dodaæ mas³o, zmiksowaæ. Nastêpnie w³o¿yæ ser, proszek do pieczenia. Wymieszaæ (nie miksowaæ). Rodzynki 
sparzyæ i dodaæ do masy. Bia³ka ubiæ na koñcu i wymieszaæ z mas¹ serow¹. Ciasteczka pokruszyæ na spód formy, delikatnie wylaæ ser. 
Piec ok. 80-90 minut w temperaturze 180 stopni (termoobieg).
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Cezary Pokrzywniak, PBG SA
SERNIK CZARKA, (po raz pierwszy opublikowany w naszej gazetce w 2003 roku). 

Sk³adniki:
Ciasto:
-      3 szklanki m¹ki 
-      5  ¿ó³tek 
-      1 margaryna 
-      3 du¿e ³y¿ki cukru 
-      3 ma³e ³y¿eczki proszku do pieczenia
Ca³oœæ zagnieœæ do uzyskania jednolitej masy, 
podzieliæ na 3 czêœci i w³o¿yæ do lodówki.

Masa serowa:
-      4 kostki twarogu
-      ½ szklanki cukru
-      ½ kostki margaryny
-      2 budynie ( jakie kto lubi)
-      1 jajko, 2 ¿ó³tka
Ser przekrêciæ przez maszynkê 3 razy. Cukier rozkrêciæ z margaryn¹, dodaæ jajko i ¿ó³tka. Stopniowo dodawaæ ser, ca³y czas mieszaj¹c. 
Na koniec dodaæ 2 budynie.

Pianka:
Bia³ko z pozosta³ych bia³ek z ciasta i masy serowej ubiæ mikserem z 1 szklank¹ cukru do uzyskania sztywnej konsystencji. Na koniec 
dodaæ  1 ³y¿kê m¹ki ziemniaczanej.

Wykonanie:
Na blachê zetrzeæ na grubej tarce 2 czêœci ciasta, nastêpnie w³o¿yæ masê serow¹ ( dodatkowo na masê mo¿na w³o¿yæ brzoskwinie). 
Ca³oœæ pokryæ piank¹ z bia³ka i znowu przetrzeæ ostatni¹ czêœæ ciasta.

Piec godzinê w temperaturze 180-190 stopni C.

Anna Rajewicz, PBG SA
MAKIE£KI MOJEJ BABCI 

                                                                                                           Sk³adniki:
                                                                                                                        -    20 dkg maku 
                                                                                                                        -    Bakalie w³g uznania(skórka pomarañczowa, rodzynki,                    
                                                                                                                             migda³y, orzechy w³oskie) 
                                                                                                                        -    £y¿ka mas³a
                                                                                                                        -    2 ³y¿ki miodu
                                                                                                                        -    Makaron w³asnej roboty (pokrojony w szerokie wst¹¿ki o      
                                                                                                                             D³. 304 cm) 

Wykonanie
Mak parzymy gor¹c¹ wod¹. Kolejnego dnia odcedzamy na sitku i mielimy. W rondelku rozpuszczamy mas³o i miód, dodajemy mak 
i pokrojone bakalie.  Wszystko dok³adnie mieszamy, mo¿na tak¿e dolaæ odrobinê mleka. 
Przygotowujemy na t¹ specjaln¹ okazjê koniecznie domowy makaron, który mo¿na ewentualnie zast¹piæ gotowym w formie 
³azanek. Ugotowany makaron mieszamy z mas¹ makow¹, podajemy na ciep³o.
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Cezary Pokrzywniak, PBG SA
SERNIK "Z£OTA ROSA" 

Ciasto:
-     2 szklanki m¹ki (ja u¿ywam poznañsk¹ lub mieszam 
         1.5 szklanki poznañskiej i 0.5 szklanki krupczatki)
-     2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
-     0,5 szklanki cukru
-     1 cukier waniliowy
-     1 kostka miêkkiej margaryny (ja dajê Kasiê)
-     3 ¿ó³tka (bia³ka zostawiæ)

Wszystkie sk³adniki zagnieœæ ciasto a¿ bêdzie g³adkie.
Prostok¹tn¹ du¿¹ blachê (moja 40 x 25 cm) 
posmarowaæ mas³em i wysypaæ kasz¹ mann¹ lub bu³k¹ tart¹.

Masa:
-     1 kg twarogu (u¿ywam gotowego Jana w kube³ku)
-     4 ca³e jaja
-     1 szklanka cukru
-     1 budyñ œmietankowy (u¿ywam Delekty)
-     1 cukier waniliowy
-     2 szklanki zimnego mleka (3,2%) dodajê te¿ czasami œmietanê szczecineck¹ 18%
-     0,5 cytryny (sok)
-     0,5 szklanki oleju

Do twarogu dodaæ cukier, cukier waniliowy, jaja i wszystko zmiksowaæ na g³adk¹ masê. Nastêpnie dodaæ budyñ           
(w proszku), olej i sok z cytryny i ponownie zmiksowaæ, na koniec dodaæ zimne mleko, wymieszaæ i wlaæ na blachê 
wy³o¿on¹ ciastem (UWAGA: ciasto serowe jest lej¹ce).

Piec ok 1h w temperaturze ok 160 stopni z termoobiegiem (bez termoobiegu ok 180 stopni). 

Na 15 minut przed koñcem pieczenia wyci¹gn¹æ blaszkê i wy³o¿yæ na ciasto pianê ubit¹ z 3 zostawionych bia³ek z 0,5 
szklanki cukru, wstawiæ do piekarnika i piec jeszcze ok 15 minut w max. temp 140-150 stopni (gdy temperatura bêdzie 
za wysoka to na wierzchu zrobi siê beza!).

Pianka:
Bia³ka z pozosta³ych 3 jajek ubiæ na sztywn¹ piankê, po ubiciu do ca³oœci dodaæ 0,5 szklanki cukru i na koniec 0,5 
budyniu.

Smacznego
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6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci œpi¹, Œwiêty Miko³aj zagl¹da przez szybkê do domu. 
Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. Je¿eli zaœ nie zobaczy ¿adnych butów lub 
bêd¹ one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko rózgê. Poprosiliœmy pracowników GK PBG, by podzielili siê       
z nami swoimi wspomnieniami zwi¹zanymi z Miko³ajkami i niezapomnianymi œwi¹tecznymi prezentami. 
Okazuje siê, ¿e w Grupie Kapita³owej pracuj¹ same grzeczne „dzieci” ;)                                                                      .

MONIKA KOWALEWSKA  PBG SA  

Nasze MIKO£AJKOWE 
wspomnienia

1981, Miko³aj Kamiñski w nowej Wo³dze

1982, Micha³ Wassel z siostr¹ i klockami LEGO
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styczeñ 1986, Œnie¿ynka - Ewa Jernas z Miko³ajem 



Nasze MIKO£AJKOWE 
wspomnienia

1975, Agnieszka Matysiak z babci¹ i siostrami: 
czy teraz bêdê musia³a dzieliæ siê z nimi prezentami?

1983, Katarzyna Gajewska z Miko³ajem 

1993, Hanna Gajewska pod choink¹

1989, Anna Przybylska z nowymi zabawkami

1984, Katarzyna Gajewska z Miko³ajami
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Nasze MIKO£AJKOWE 
wspomnienia

1982, Tomasz Cierpicki z Miko³ajem 

styczeñ 1985
Czerwony Kapturek - Ewa Jernas z Miko³ajem 

1975, Agnieszka Matysiak z now¹ lal¹
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Rylew

          a pocz¹tek ciut historii. Barbórka by³a córk¹ poganina 

Dioskury, zamieszkiwa³a w Bitini w Azji Mniejszej, gdy przesz³a 

na katolicyzm ojciec osobiœcie œci¹³ jej g³owê. Ze wzglêdu na 

to wydarzenie zosta³a patronk¹ „dobrej œmierci”. Jej kult jest 

szczególnie silny tam, gdzie zagro¿enie œmierci¹ jest du¿e.      

W Polsce Barbórkê, tradycyjne œwiêto górników, gazowników  

i flisaków, obchodzimy 4 grudnia.                                                

Nasza pierwsza Barbórka odby³a siê w 1995r. a potem ju¿ rok 

po roku, w grudniu, w ró¿nych miejscach, bawiliœmy siê z tej 

okazji do samego rana. By³y stroje górnicze, by³a czêœæ 

oficjalna a potem zabawa do upad³ego.                                      

Wspomnê tylko dwie Barbórki, dat ju¿ nie pamiêtam.            

Na jednej z nich by³o du¿e poruszenie, bo zosta³ zaproszony 

goœæ z Nowego Jorku, przedstawiciel firmy American Gass 

Company Ltd., pan John Welte Gass. Na salê (przy du¿ej 

owacji) wszed³ bardzo przystojny „czarny” mê¿czyzna  w piê- 

knej fryzurze Afro i ³aman¹ polszczyzn¹ przekaza³ nam 

pozdrowienia od braci gazowników z USA. By³y dyplomy, 

nagrody i wymiana certyfikatów.                                                 

N

 .

.

 .

Barbórka 
czyli jak drzewiej bywa³o w Piecobiogazie

Pamiêtam La Paloma w Puszczykowie, elegancko ubranych 

pracowników przy drzwiach wita³y dwie zjawiskowo 

wygl¹daj¹ce kobiety. Jedna z nich to nasza szefowa Pani 

Ma³gosia i zaproszona przez ni¹ szefowa pokrewnej firmy, 

przystojna szatynka o „boskich nogach”. Oczywiœcie obie Panie 

szarmancko ca³owane w rêce przez panów.                                .

RYSZARD LEWICKI  PBG SA  

Pani Barbara czyli W³odzimierz Kocik

od lewej: Rylew, John Welte Gass, mecenas Wilczyñski

przekazanie pozdrowieñ z USA

pami¹tkowa fotografia z goœciem
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Puenta jest taka, ¿e John Walter Gass i piêkna szatynka to nasz 
kolega W³odek Kocik, aktualny szef Tesgasu. Nasze obchody 
Barbórkowe by³y radosne, by³a zabawa, by³y tañce, by³y quizy, 
by³y konkursy (np. s³ynne coroczne wybory wazeliniarza roku, 
IQ powy¿ej 150).                                                                              
Górnicy bawili siê inaczej. Pamiêtam g³êboko pod ziemi¹        
w piêknej du¿ej czarnej sali podzielonej na dwie czêœci sta³y 
³awy i sto³y, by³y chopy (Karczma piwna) i dzio³chy (comber), 
sto³y ugina³y siê od „ciê¿kiego jedzenia” (golonki, boczki 
pieczone i krupnioki) i du¿ych halb z piwem z wk³adk¹. 
Dzio³chy by³y herme, pi³y lepiej od chopów.                              
Przypomnê moment, który g³êboko utkwi³ w mojej pamiêci, 
gdy najwy¿sze w³adze górnicze w Polsce, w dowód uznania za 
olbrzymi wk³ad w rozwój kopalnictwa i gazyfikacji kraju nada³y 
in¿. Jerzemu Wiœniewskiemu stopieñ Genera³a Dyrektora 

.

.

Górnictwa III stopnia. Prezes dziêkuj¹c za wyró¿nienie 
podziêkowa³ tak¿e nam, stwierdzaj¹c, ¿e tworzyæ i budowaæ 
mo¿na tylko wtedy, gdy ma siê tak¹ Kadrê jak My.                    
To naprawdê by³a wzruszaj¹ca chwila, Szef w mundurze 
wygl¹da³ rewelacyjnie a jak wiadomo: za mundurem panny 
sznurem. Na tej gali Szef ani jednego tañca nie przesiedzia³. 
Na temat naszych barbórek mo¿na by³oby napisaæ ksi¹¿kê.  
Tak jak pracowaliœmy tak siê bawiliœmy, bo w jednym i drugim 
byliœmy i bêdziemy zawsze dobrzy!        

.

Szczêœæ Bo¿e
Braci Gazowniczej

 Rylew

OKO HOFMANA PIOTR HOFMAN  PBG ERIGO  

Barbórka 2001 
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  ocz¹tek grudnia ju¿ blisko. Czas zatem 
na Adwentowe Kalendarze, które zawisn¹ w naszych 
domach.                                                                                 
Historia Kalendarzy Adwentowych siêga XIX wieku. 
Pierwsze by³y wykonywane wœród zakonników, wprost 
na œcianach za pomoc¹ kredy, wyznaczaj¹c czas od pier- 
wszego grudnia do Wigilii.                                                   
W Polsce tradycja Kalendarzy Adwentowych nie jest tak 
bogata jak w krajach protestanckich, ale coraz czêœciej 
pojawiaj¹ siê one w naszych domach jako przedœwi¹- 
teczna ozdoba, która odlicza dni do tego wyj¹tkowego 
czasu, jakim s¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Dzisiaj 
chcemy Wam zaproponowaæ wykonanie Kalendarza 
Adwentowego w³asnorêcznie.  Niech ka¿de okienko 
bêdzie niespodziank¹ dla naszych dzieci: zadaniem, 
czekoladk¹, zabaweczk¹, drobiazgiem. Czasem zdjêciem, 
obrazkiem, histori¹. Zachêt¹ do wieczornej opowieœci. 
Niech Kalendarze przynosz¹ Wam przez ca³y grudzieñ 
przedsmak Œwi¹t!                                                                 

                                          
- œnie¿ne kule ze s³oików: bêdzie potrzebny s³oik, 
plastelina, brokat (lub sztuczny œnieg) i woda. Figurki 
ulepione z plasteliny nale¿y przylepiæ do wewnêtrznej 
strony wieczka od s³oika (aby kontrukcja by³a solidniej- 
sza, mo¿na ca³e wieczko od spodu wy³o¿yæ plastelin¹). 
Nastêpnie do s³oika nalewamy wodê i dodajemy do niej 
brokat lub sztuczny œnieg. Na koñcu delikatnie 
nak³adamy i dobrze zakrêcamy wieczko. Wystarczy 
potrz¹sn¹æ i postawiæ s³oik do góry dniem. Kula œniego- 
wa gotowa!                                                                              

           P
 .

.

 .

 .

.

Poni¿ej podpowiadamy pomys³y na „zape³nienie” 
okienek Kalendarza zadaniami:

Zrób to sam:

Kalendarz Adwentowy dla dzieci

- ozdoby choinkowe hand made, 
- lepienie ba³wana ze œniegu,
- orzechowe ³ódeczki,

- ozdabianie domu œwiate³kami,
- pieczenie i ozdabianie pierników,
- pisanie listów do Œwiêtego Miko³aja,
- rysowania œwi¹tecznych kartek dla Rodziny i Przyjació³,

- pachn¹ce pomarañcze nadziewane goŸdzikami,
- grudniowy przegl¹d zabawek i paczki dla innych Dzieci,
- wieczorny spacer po oœwietlonym mieœcie,
- urz¹dzanie œnie¿nej bitwy, 
- wspólne wybieranie choinki…

KAROLINA KUBICA-KAMIÑSKA  PBG SA  
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¯yczenia 

Œwi¹teczne

Zima wszystko przystroi³a:

pola, drogi, rzêdy drzew…

Bia³ym œniegiem oprószy³a,

jest bajkowo, jak we œnie.

W ten wigilijny dzieñ zaœnie¿ony,

kiedy w koœciele bij¹ dzwony…

a pierwsza Gwiazdka b³yska na niebie,

moje ¿yczenia p³yn¹ do Ciebie.

Hmmm… a jakie mam Ci z³o¿yæ ¿yczenia,

by warte by³y Twego westchnienia?

Sukcesów w ¿yciu, ciep³a w mi³oœci,

du¿o uœmiechu, wiele radoœci.

Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ,

Samych przyjaznych w Twym ¿yciu zdarzeñ.

Niech ten wyj¹tkowy w roku dzieñ,

odsunie na zawsze Twe troski w cieñ.

I niech siê œmieje do Ciebie œwiat,

blaskiem szczêœliwych i d³ugich lat.

Weso³ych Œwi¹t!

¯yczenia 

Œwi¹teczne

Zima wszystko przystroi³a:

pola, drogi, rzêdy drzew…

Bia³ym œniegiem oprószy³a,

jest bajkowo, jak we œnie.

W ten wigilijny dzieñ zaœnie¿ony,

kiedy w koœciele bij¹ dzwony…

a pierwsza Gwiazdka b³yska na niebie,

moje ¿yczenia p³yn¹ do Ciebie.

Hmmm… a jakie mam Ci z³o¿yæ ¿yczenia,

by warte by³y Twego westchnienia?

Sukcesów w ¿yciu, ciep³a w mi³oœci,

du¿o uœmiechu, wiele radoœci.

Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ,

Samych przyjaznych w Twym ¿yciu zdarzeñ.

Niech ten wyj¹tkowy w roku dzieñ,

odsunie na zawsze Twe troski w cieñ.

I niech siê œmieje do Ciebie œwiat,

blaskiem szczêœliwych i d³ugich lat.

Weso³ych Œwi¹t!

Poni¿ej mo¿ecie przeczytaæ ¿yczenia, które otrzyma³am w ubieg³ym roku tu¿ przed 
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. S¹ to ¿yczenia wyj¹tkowe, p³yn¹ce z serca, w których 
chyba ka¿dy odnajdzie swoje ukryte marzenia, na których spe³nienie czeka. Mo¿e 
warto zamieniæ zwyk³e ¿yczenia: "Weso³ych Œwi¹t", na ten wyj¹tkowy tekst              
i zaskoczyæ Rodzinê i Przyjació³ w Wigilijny wieczór? Mamy jeszcze trochê czasu   
do Bo¿ego Narodzenia, wiêc szanse s¹ spore :                                                               .

Polecam i pozdrawiam!

¯YCZENIA / 57



   

Kiedy ¿egnamy na zawsze najbli¿szych czy przyjació³, prze¿ywamy wielki smutek, ¿al i wydaje siê nam, ¿e utraciliœmy ich na 

zawsze. Ze œmierci¹ jednak nie wszystko umiera. Mam tu na myœli nie tylko pamiêæ, bo przecie¿ ona pozostaje tak d³ugo, jak 

my j¹ zachowujemy,  i jak d³ugo z szacunkiem oddajemy czeœæ i szacunek zmar³ym. W naszych sercach pozostaj¹ równie¿ te 

najwa¿niejsze dla nas,  najczêœciej bardzo pozytywne odczucia, emocje, chwile,  które czêsto od¿ywaj¹ w okreœlonych 

okolicznoœciach  i wtedy potrafimy, choæ na chwilê, byæ znów blisko, tych którzy od nas odeszli. Tak¹ okolicznoœci¹ s¹ przede 

wszystkim  zbli¿aj¹ce siê w³aœnie, dwa dni religijnych œwi¹t  poœwiêconych  naszym zmar³ym - Dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ 

Zaduszny 1. i 2. listopada. Odwiedzajmy  w te dni cmentarze, spotkajmy siê z naszymi  zmar³ymi najbli¿szymi, przyjació³mi, 

znajomymi a mo¿e s¹siadami…                                                                                                                                                                   

Tak wiele po sobie zostawili                                                                                                                                                                           

Wspominamy na ³amach naszej firmowej gazetki wszystkich Kolegów, którzy  z oddaniem wspó³tworzyli sukces Spó³ki PBG         

i Grupy PBG, tak¿e Tych, których tu nie wymieniliœmy. Dla Nich wszystkich, zawsze bêdziemy mieæ wielki szacunek z powodu  

Ich  wielkiego zaanga¿owania  i wk³adu w wykonywanie ciê¿kiej, stresuj¹cej i odpowiedzialnej pracy na naszych budowach.

.

.

LIDIA PRÊTKA  PBG   FUNDACJA 

Ze œmierci¹ 
jednak nie wszystko umiera
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