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Autochem
25-lecie
Właśnie mija 25 lat od dnia,
w którym PCC Autochem
wyszedł spod skrzydeł
Zakładów Chemicznych
„Rokita”. Zabraliśmy ze sobą
w tę samodzielną drogę
ogromny bagaż doświadczeń,
który stanowił solidny
fundament do dalszego
rozwoju i zdobywania nowych
transportowych lądów.

S

półka swoimi korzeniami
sięga jeszcze dawnych struktur „Rokity”. Był to wówczas
Zakład Transportu Samochodowego, zajmujący się
kompleksową obsługą w zakresie zarządzania środkami transportu na potrzeby
wewnętrzne Zakładów Chemicznych
„Rokita”, w tym transportu chemikaliów
w naczepach plandekowych, cysternach
do przewozu materiałów chemicznych
płynnych oraz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.
Transport ciekłych chemikaliów był niegdyś realizowany między innymi przy
użyciu pojazdów cysternowych wykonanych na bazie własnych projektów, wykorzystujących do tego celu podwozia
samochodów dostawczych marki Żubr.
Zestawienie rysunku technicznego dawnego pojazdu cysternowego z rysunkiem nowoczesnej cysterny, wchodzącej
w skład obecnej floty PCC Autochem,
bardzo dobrze obrazuje milowy krok,
jaki uczyniła branża, a wraz z nią nasza
Spółka.
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Ówczesny Zakład Transportu Samochodowego zarządzał również wszelkimi
pojazdami służbowymi należącymi do
NZPO „Rokita” oraz wykonywał usługi
z zakresu opieki technicznej nad flotą
transportową, w tym usługi naprawcze
oraz konserwacyjne taboru samochodowego i innego.
Przed przekształceniem w 1995 roku
w samodzielną spółkę ZTS był w posiadaniu 174 sztuk środków transportu
oraz maszyn ciężkich o bardzo szerokim
spektrum przeznaczenia. Prócz naczep
plandekowych i cystern do przewozu
chemii znajdowały się tam również karetki pogotowia, dźwigi, wywrotki, wysięgnik, betonomieszarka, śmieciarka,
polewaczka, wóz asenizacyjny, ciągniki
rolnicze, autobusy i mikrobusy.
W pierwszej dekadzie po przekształceniu głównym odbiorcą usług Spółki były
ówczesne Zakłady Chemiczne „Rokita”, Spółka jednak realizowała również
zlecenia od innych kontrahentów, stopniowo zwiększając ich udział w wolumenie transportów. Był to intensywny czas
rozwoju i nauki – nowe kierunki, nowe

transportowane substancje, a co za tym
idzie – nowe wymogi. Niegdysiejsze powroty „na pusto” (bez ładunku powrotnego) udawało się stopniowo zastępować
pełnymi „kółkami” (export–import).
W rezultacie stałego rozwoju oraz
wysokiej jakości oferowanych usług
transportowych Spółka, jako pierwsza
w Polsce firma przewożąca materiały
niebezpieczne w ruchu krajowym i międzynarodowym, w roku 2000 uzyskała
certyfikat EN ISO 9002, obecnie przekształcony zgodnie z normą na certyfikat EN
ISO 9001:2015. 20-letnia historia certyfikacji
ISO nauczyła nas przekładania oczekiwań
klientów na sposób realizacji i jakość usług.
W 2004 roku rozpoczął się projekt modernizacji posiadanych przez firmę zasobów transportowych. W ciągu kolejnych lat udało się
znacznie odnowić flotę zarówno ciągników,
jak i specjalistycznych cystern. Modernizacja
floty transportowej PCC Autochem spowodowała, że w 2007 roku Spółka dysponowała
około 50 nowoczesnymi zestawami transportowymi do przewozów ciekłych surowców
i produktów chemicznych (w 2004 roku takich zestawów było tylko 30). W tym też cza-
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Certyfikacja zintegrowanych
systemów Grupy PCC

audyty nadzoru

Historia certyfikacji ISO w PCC Autochem

5

Z życia spółek

sie usług transportowych świadczonych przez
Spółkę na rzecz klientów zewnętrznych było
około 30%, obecnie jest ich ponad 50%.
Obserwując bacznie efekty pracy Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego
(Cefic), która w połowie lat 90. wypromowała takie procedury i standardy działań
dla firm z branży chemicznej i z nią
współpracujących, by były efektywne nie
tylko ekonomicznie, ale przede wszystkim społecznie oraz by miały pozytywny
wpływ na środowisko naturalne, w 2005
roku PCC Autochem po raz pierwszy
poddał badaniu jakość i bezpieczeństwo
swoich usług w module transportowym
na zgodność z wytycznymi SQAS. Była
to wówczas szósta firma w Polsce, w której przeprowadzono taki audyt.
Bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw przy transporcie płynnych
chemikaliów jest konieczność dokładnego mycia i odkażania cystern oraz
kontenerów. Usługi te świadczone są
przez specjalistyczne myjnie, posiadające uprawnienia do wydawania odpowiednich certyfikatów. Mycie stanowi
procentowo duży udział w ogólnej puli
kosztów firm transportowych. W związku z powyższym na początku 2006 roku
Spółka uruchomiła własną, jedną z najnowocześniejszych w Polsce i jedyną
taka na Dolnym Śląsku (wystawiającą
dokument ECD) myjnię autocystern,
tankkontenerów oraz pojemników
DPPL, zlokalizowaną w Brzegu Dolnym. Proces mycia zgodny jest z normami ISO 9001:2015, a od 2006 roku
podlega także audytom na zgodność
z wytycznymi SQAS. W 2007 roku Spółka dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern, którego celem jest
wprowadzenie norm europejskich do
standardów pracy, podniesienie jakości
usług, zwiększenie bezpieczeństwa oraz
ochrona środowiska naturalnego. Również od 2007 roku PCC Autochem, jako
jedyna w województwie dolnośląskim
firma, wydaje zunifikowane świadectwo
czystości w postaci Europejskiego Dokumentu Mycia (ECD). Dzięki inwestycji
w myjnię autocystern zmniejszone zostały koszty czyszczenia własnych autocystern oraz rozszerzona została działalność gospodarcza Spółki. Obecnie 78 na
100 autocystern, które myte są w myjni
Spółki, to autocysterny podmiotów zewnętrznych w stosunku do Grupy PCC.
W 2014 roku, by wyjść naprzeciw rosnącemu popytowi na usługi oferowane przez myjnię i sprostać wszystkim
oczekiwaniom klientów, podjęto decyzję
o jej rozbudowie. Pierwszym etapem
była budowa dodatkowej nowoczesnej
6
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hali myjni i warsztatu. Obecnie myjnia
jest w trakcie drugiego etapu prac – modernizacji starej hali oraz doposażania
drugiego stanowiska na nowej hali. Po
zakończeniu niniejszego przedsięwzięcia myjnia autocystern spółki PCC Autochem posiadać będzie trzy pełnowymiarowe stanowiska przeznaczone do
mycia autocystern i tankkontenerów.
Bazując na swym bogatym doświadczeniu i jednocześnie uważnie obserwując
zmieniające się dynamicznie oblicze
branży TSL (transport–spedycja–logistyka), w listopadzie 2014 roku PCC
Autochem rozpoczęła realizację projektu intermodalnego. Daje on możliwość
oferowania klientowi najbardziej kompleksowej oferty przy optymalnym koszcie. Przewozy wykorzystujące jednostki
ładunkowe i więcej niż jedną gałąź transportu stają się coraz powszechniejsze
w transporcie międzynarodowym w całej Europie.
Na chwilę obecną PCC Autochem realizuje przewozy ponad 100 jednostkami
własnymi (cysterny + kontenery), jak
i kontraktuje usługi przewozowe wśród
przewoźników czarterowych.
Przez ostatnie 25 lat uczyniliśmy duży
postęp, przeobrażając się z firmy obsługującej rodzimego usługobiorcę na
lokalnym rynku w międzynarodowego przewoźnika z sektora TSL, który
w swoim portfolio ma największych europejskich producentów chemicznych
i petrochemicznych. Niegdyś trasa do

Warszawy trwała trzy dni, niejednokrotnie jedynym potwierdzeniem realizacji
zlecenia była informacja od kierowcy po
powrocie, a system monitoringu obejmował jedynie terytorium Polski i poza
granicą zestaw „znikał nam z oczu”.
Dziś transporty realizowane są sprawniej, a ich przebieg możemy śledzić
niemal na bieżąco, mając dodatkowo
komplet informacji (kolejne statusy
zlecenia, czas pracy kierowców i tym
podobne) dostępnych online. Dzięki
sieci kontaktów branżowych trzymamy
rękę na pulsie rozwoju naszego sektora
usług i korzystamy z rozwoju technologii
w odpowiedzi na coraz wyżej zawieszaną
przez klientów poprzeczkę.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym kontrahentom za obdarzanie nas zaufaniem
z każdym nowym zleceniem czy projektem, inspiracje do stawiania kroków na
nowych obszarach, wspólnie poszerzane
horyzonty i lojalność, która potwierdza
słuszność naszych starań. Dzięki temu
wypracowaliśmy obecną pozycję na
transportowym rynku, ośmielamy się
podejmować kolejne wyzwania i możemy sprostać rosnącym potrzebom rynku.
Życzymy sobie i naszym Klientom jeszcze wielu kolejnych wspólnych lat nieustannego rozwoju.
Piotr Gembara
Prezes Zarządu
PCC Autochem
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GREENLINE™
zielona chemia
od Grupy PCC
OFERTA GREENLINE™
– CHEMIA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU.

Grupa PCC od lat
wyznacza standardy
w zakresie efektywnego
planowania procesów
produkcyjnych oraz
wykorzystywania
nowoczesnych technologii.
Bogate i zróżnicowane
portfolio produktów
zakwalifikowanych do
oferty GREENLINE™
pozwala nam cieszyć
się pozycją lidera także
w kategorii zrównoważonej
produkcji. Dzięki temu,
że proponowane przez
nas wyroby w pełni
realizują ideę zielonej
chemii, również odbiorcy
naszego asortymentu
mogą realizować założenia
tej słusznej i potrzebnej
koncepcji, prowadząc
działalność w wielu
branżach i dziedzinach
przemysłu.

B

ranża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi
światowej gospodarki, przystąpiła do prowadzenia
biznesu opierającego się na poszukiwaniu solidnych
i wiarygodnych postaw zrównoważonego rozwoju.
Producenci chemikaliów od dawna podejmują działania na rzecz wprowadzenia nowoczesnych programów środowiskowych, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga
sporych nakładów inwestycyjnych związanych z opracowywaniem
nowych, innowacyjnych technologii, modernizacją infrastruktury
produkcyjnej czy też budową nowych instalacji. Konieczne jest
również wdrażanie i stosowanie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm, systemów zarządzania oraz dostosowania produkcji
i sprzedaży do szeregu regulacji prawnych.
Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną chemię bez skutecznej
strategii uwzględniającej środowiskowe aspekty funkcjonowania.
Są one niezbędnym elementem polityki producentów wyrobów
chemicznych takich jak Grupa PCC, polityki, zgodnie z którą działania operacyjne i projektowe muszą być prowadzone z uwzględnieniem aspektów związanych z eksplorowaniem środowiska
naturalnego. Poprzez takie działanie możliwe jest równoważenie
czynników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Dlatego
obecnie – jako producent szerokiej gamy wyrobów chemicznych –
Grupa PCC nie odbiega od standardów europejskich i światowych
stosowanych w sektorze chemicznym.
W Polsce sektor ten wciąż wdraża innowacyjne i bezpieczne technologie produkcji. Producenci chemikaliów w coraz większym
stopniu wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, korzystają
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z gwarancji pochodzenia zielonej energii, wprowadzają nowoczesne sposoby
i programy zarządzania środowiskowego, certyfikaty ekologiczne oraz
systemy informowania społeczności
o swym oddziaływaniu na środowisko.
Polski przemysł chemiczny stopniowo
zmniejsza zużycie energii, która często
stanowi kluczową składową kosztów
produkcji. Poprawa efektywności jest
jednym z elementów bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej i często najtańszą, najszybszą i najbardziej
przyjazną dla środowiska metodą na
ograniczenie emisji. Nie jest to jednak
jedyny element. Również świadomość
ekologiczna, odpowiednio dobrane instrumenty, narzędzia i programy, pogodzenie wyzwań legislacyjnych z oczekiwaniami społecznymi i możliwościami
technologicznymi, zwracanie szczególnej uwagi na CSR, zrównoważony rozwój oraz bioróżnorodność – są tu nie do
przecenienia. Kluczowa zatem staje się
konieczność uwzględnienia wszystkich
przytaczanych powyżej elementów oraz
zintegrowane podejście do zagadnień
ochrony środowiska i klimatu również
w kontekście zmieniających się regulacji
prawnych.

W obliczu wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją
jednym z priorytetów Grupy PCC dotyczących rozwoju portfolio produktowego jest budowanie oferty produktów
wpisujących się w trend zielonej chemii.
W dobie rosnącej świadomości i odpowiedzialności przemysłu za środowisko
i zmiany klimatyczne szczególny nacisk
na „zieloną”, ekologiczną produkcję
staje się ważniejszy niż kiedykolwiek
wcześniej. Grupa PCC, uczestnicząc
w zielonej transformacji światowego
przemysłu chemicznego, proponuje swoim klientom nowy segment produktów
o nazwie GREENLINE™. Produkty te
są odpowiedzią na potrzeby wielu firm
operujących w różnych branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.
Czym jest zielona chemia?

Zielona chemia to projektowanie produktów chemicznych i procesów, które
ograniczają lub eliminują zużycie lub
wytwarzanie niebezpiecznych substancji. Zielona chemia jest również znana
jako chemia zrównoważona.

Idea ta rozwijana jest na świecie od blisko 30 lat i opiera się na kilku kluczowych obszarach.
Zielona chemia:
• zapobiega zanieczyszczeniom na poziomie molekularnym,
• jest filozofią, która dotyczy wszystkich
dziedzin chemii, a nie jednej dyscypliny chemii,
• wykorzystuje innowacyjne rozwiązania naukowe w rzeczywistych problemach środowiskowych,
• skutkuje redukcją źródeł zanieczyszczeń i zapobiega ich generowaniu
w toku procesów,
• zmniejsza negatywny wpływ produktów i procesów chemicznych na zdrowie ludzi i środowisko,
• zmniejsza, a czasem eliminuje zagrożenie wynikające ze stosowania istniejących produktów i procesów,
• projektuje i wdraża produkty i procesy chemiczne w celu zmniejszenia ich
wewnętrznych zagrożeń.
Biorąc pod uwagę powyższe obszary,
Grupa PCC zdefiniowała kluczowe
aspekty zrównoważonej produkcji wyrobów chemicznych w swoich instalacjach.
Najważniejsze z nich to:
• ograniczenie produkcji odpadów,
• planowanie i realizowanie procesów produkcyjnych przy maksymalnym ograniczaniu substancji niebezpiecznych,
• projektowanie produktów z uwzględnieniem ich zdolności do biodegradacji i emisji,
• wykorzystywanie surowców pochodzących z odnawialnych źródeł,
• ograniczenie użycia rozpuszczalników
oraz innych szkodliwych substancji,
• kontrola procesów mogących być
przyczyną powstawania niebezpiecznych substancji sprawowana w czasie
rzeczywistym,
• stosowanie energooszczędnych technologii produkcji,
• wykorzystanie zielonej energii w procesach technologicznych.
Beata Gruś
Head of Marketing Department
PCC Rokita

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 71 794 24 24
Napisz: products@pcc.eu
Dowiedz się więcej:
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Intermodalne wiersze na 15-lecie
PCC Intermodal
Baju, baju – intermodaju…
Przez 15 lat o intermodalu nauczylimy się wiele,
Pracując nieustannie, świątek, piątek i niedziele.
Sierpień to piękny wakacyjny czas.
Kiedyś jednak w tym okresie rozpoczął się projekt
„PCC Intermodal” i nakładu działań start.
Sformowano wtedy pierwszy pociąg w Brzegu Dolnym,
by zaistniał w dalszym łańcuchu logistyki prac.
Szybko minął ten 15-letni czas,
który uzbroił firmę w szereg kolejnych terminali,
maszyn, ludzi, bez spójności czego nie byłoby w tych
miejscach dzisiaj nas.
Nie pozwalajmy sobie dlatego na spowolnienie
drzemiącej kreatywności, pasji – nawet Covid,
home office nie pokona w tym naszych mas.

N

Czeka na nas dalszy wielki plan, by PCC Intermodal
przynajmniej 150 lat dostatnio w chwale i w mieniu
najlepszego serwisu na rynku trwał.
Nawet tsunami nie pogrąży go wśród swoich
wielkich fal.
Ryszard Kosin
PCC Intermodal

Na 15-lecie przypadające w tym roku
Życzymy dalszego rozwoju i podstawień do zmroku
Niech pociągi jeżdżą w kółko
Niech przywiozą na czas pudło
Niechaj kalmar dźwiga tony
By kierowca trucka był zadowolony.
Wszyscy razem zakasajmy rękawy
Kolejny rok musi być znowu udany
Choć imprezy jeszcze nie ma
Ślemy dzisiaj wam życzenia
Wkrótce razem się zbierzemy
Gratulować sobie będziemy!!!
Adam Bączek
PCC Intermodal
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Kontenery ekologicznie wozić nam się zachciało,
Nie ma już odwrotu – wylało się kakao…
Jak pogodzić kolej i drogę?
Znaleźliśmy na to złoty środek,
o którym opowiedzieć Wam mogę…
Na skrzyżowaniu dróg wielu,
w szczerym polu, o którym wiedziało niewielu,
postawiliśmy hub piękny i dumny,
w starożytnym Rzymie zdobiłyby go kolumny.
Miasto Róż inspiracją dla nas było!
A potem już kontener za kontenerem… i koło ruszyło!
Ale historia firmy gdzie indziej się zaczęła,
to na Dolnym Śląsku drużyna PCC kolej rzeczy
rozpoczęła.
Najpierw chemia wiatrem w skrzydła nasze uderzyła,
potem porty to była nasza złota żyła.
Zawsze wschód był dla nas marzeniem
i tak jak osiągnęliśmy zespół czterystu…
spełniło się! Jak za cudownej różdżki dotknieniem.
I co dalej będzie?!
15 lat już za nami…
A lokomotywa dalej wolno toczy się polskimi torami.
Kontener stoi przy rampie
Zaprasza otwartymi drzwiami.
Wielki, przestrzenny, prawie załadowany.
W ręku kierowcy plomby,
dokument CMR – równiutko wypisany.
No to jedziemy! W drogę!
Cały świat przed nami…
Wiwat „intermodaju”! Wiwat! – krzyczą dzieci.
Niech w szczęściu kolejnych nie 15, a 100 lat Ci zleci!
Sympatyk Intermodalu
PCC Intermodal

Z życia spółek
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Bim-bam, bim-bam, biją dzwony,
obwieszczają w świata strony
15-lecie Intermodala, więc świętować trzeba do rana.
Taki wiek to nie przelewki,
więc świętować nawet trzeba,
Wznieśmy więc toast w górę nieba.
Jakich życzeń droga spółka transportowa potrzebuje?
Ja zaraz Wam samych dobrych rzeczy powinszuję.
Zdrowia dla wszystkich pracowników,
bo najważniejsze jest
I na liście życzeń królować musi, dobrze o tym wiesz.

Stoi na stacji intermodalowa lokomotywa,
Ciężka, ogromna i chemia w niej pływa,
Tłusta mieszanina,
Stoi i czeka, elektron w nią dmucha,
Żar z rozgrzanego reaktora jej bucha,
Buch – jaka lepkość!
Uch – jaka gęstość!
Puff – jak bezpiecznie!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz chemię w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza i chromowej stali,
I pełno atomów w każdym wagonie,
A w jednym cząsteczki, a w drugim monole,
A w trzecim siedzą aniony,
Siedzą i lecą na reaktory.
A czwarty wagon pełen kationów,
A w piątym stoi sześć minireaktorów,
W szóstym amoniak, o! jak się pręży!
Sama już nie wiem, co się w nich jeszcze mieści!
Sto lat!
Alicja Borowska
PCC Exol

Samych sukcesów w tym Waszym transporcie,
I w tym na wodzie, i w tym na lądzie.
Pociągi i tiry niech prują przez świat,
I zawsze dowożą towar na czas.
Statki niech w rejs punktualnie wypływają
I o czasie do portu przypływają.
Bo jak transport jedzie, to zegar tyka,
I to jest właśnie Intermodalowa logistyka.
Tylko zadowolonych klientów bez liku
I dobrych opinii wpisanych w dzienniku.
Uśmiechu na co dzień i z pracy satysfakcji,
Życzliwych ludzi wokół i z nimi dobrej relacji.
Niech w firmie się wiedzie przez cały czas,
I dobry humor nie idzie w las.
Już nadszedł czas na podsumowanie,
Zaczynamy świętowanie!
Agata Brelińska
PCC Exol

Terminal Intermodalny przy „Rokicie”
kontenerów przerabia obficie.
W ciągu tygodnia wyjeżdża ich bardzo dużo,
aż się za nimi tory kurzą.
Ludwik Stanowski
PCC Rokita
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w jednej firmie

60 lat!
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Henryk Mazur bez żadnych wątpliwości jest człowiekiem
legendą naszego zakładu. Przepracował przeszło 60 lat
w jednym zakładzie i – jak sam mówi – nawet nie wie,
kiedy to zleciało. W tym roku Pan Henryk obchodził
jubileusz 60-lecia nieprzerwanej pracy i przeszedł
na zasłużoną emeryturę, mnie zaś udało się zadać
naszemu jubilatowi kilka pytań.

Maciej Trubisz: Panie Henryku,
w trakcie naszej telefonicznej rozmowy wspominał Pan, że „jakoś to tak
szybko zleciało”, a 60 lat to naprawdę
bardzo długi okres. Pamięta Pan swoje pierwsze dni w pracy?
Henryk Mazur: Oczywiście, pamiętam

początki swojej pracy w Rokicie. Sama
fabryka różniła się znacznie od tej, którą dzisiaj znamy, a którą z łezką w oku
z racji wieku opuszczam. Zakład wygląda
całkowicie inaczej: nie ma wielu budynków, w których znajdowały się wówczas
wydziały produkcyjne, zmianie uległa
również powierzchnia zakładu – znacząco się wszystko rozrosło.
Pracę rozpocząłem na wydziale remontowym, który odpowiedzialny był za wszystkie remonty na wydziałach produkcyjnych. Dzięki temu szybko poznałem cały
teren fabryki. Kilka lat pracy na tym wydziale było dla mnie cennym doświadczeniem, które w dalszej części swojej pracy
wykorzystałem na wydziale remontowym
w elektrociepłowni EC-1 (która już nie
istnieje ), a następnie na EC-2, która zastąpiła EC-1, gdzie prace remontowe prowadziłem przez kilka kolejnych lat.
Co było dalej?

Kolejnych przeszło ponad 20 lat spędziłem na wydziale produkcyjnym, w skład
którego wchodzi demineralizacja wody,
pompownie wód obiegowych, ujęcie
wody z rzeki Jodłówki na Wałach na
potrzebę demineralizacji, a w ostatnim
czasie również sieci cieplne i parowe oraz
produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania na zakładu PCC i miasta
Brzeg Dolny.

Gdyby miał Pan opisać, który
z okresów był kluczowy dla rozwoju
firmy, to o czym by Pan wspomniał?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć.
Powstanie każdego nowego wydziału
produkcyjnego wnosiło ze sobą nową
technologię, polepszały się warunki
pracy, jak również znacząco poprawiał
się wpływ produkcji na ochronę środowiska. Gdybym jednak miał wskazać
najważniejszy okres, to wskazałbym
bardzo ważną inwestycję, jaką była budowa nowej elektrolizy soli, dla której
wybudowana została stacja demineralizacji wody, z której popłynęła również
woda do kotłów parowych elektrociepłowni. Po 10 latach od uruchomienia EC-2 nareszcie można było zasilić
kotły dobrze przygotowaną wodą, a to
przyczyniło się do wyeliminowania
awarii na EC-2, związanych z brakiem
wody o odpowiednich parametrach do
produkcji pary wodnej.
Jaka była Pana recepta na przepracowanie aż 60 lat w jednej firmie?
Jakich rad udzieliłby Pan młodym,
ambitnym pracownikom, by przepracować taki okres w jednej firmie?

Jednej recepty na przepracowanie dłuższego okresu w jednej firmie nie ma.
Na pewno trzeba lubić to, co się robi –
wtedy jest zdecydowanie łatwiej i przyjemniej. Wszędzie zdarzają się drobne
niepowodzenia, ale nimi nie należy
się zrażać. Swoją wiedzę czerpałem od
pracowników bardziej doświadczonych
i od nich się sporo uczyłem i to też radziłbym innym osobom, by tak właśnie
postępowały – to ogromna wiedza, której nigdzie nie da się wyczytać.

Gdyby cofnął się Pan 60 lat, czy wybrałby Pan taką samą ścieżkę zawodową? Jak wspomina Pan ten okres
z perspektywy ludzi, z którymi Pan
pracował i którymi Pan jako kierownik w Centrum Energetyki zarządzał?

Raczej tak, mimo że możliwości zmiany
pracy przez 60 lat było naprawdę wiele, szczególnie że wiele zakładów pracy
ofertowało mieszkania na terenie całego
kraju, z czego skorzystała część z moich
znajomych z pracy w Rokicie. Ja jednak
zostałem w Rokicie. Na pewno jednym
z ważniejszych powodów byli ludzie,
których spotkałem na całej swojej zawodowej drodze, a z którymi w ramach
różnych zespołów przepracowałem wiele
miesięcy czy nawet i lat. Mieliśmy świetną atmosferę w pracy, nie występowały
między nami konflikty, co było ogromną
wartością naszych zespołów. To jednak
wymagało nieustannego pielęgnowania
relacji każdego dnia. Dzisiaj powiedzieć
mogę, że życzę wszystkim, by spotkali
na swojej zawodowej drodze takich ludzi
jak ja, a wszystko na pewno się dobrze
ułoży.
Dziękujemy, Panie Henryku, i życzymy wiele zdrowia i radości na zasłużonej emeryturze.
Maciej Trubisz
Redakcja
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Stały rozwój techniczny i technologiczny
sprawił, że sektor spożywczy w ciągu
ostatnich lat przeszedł znaczące
przeobrażenia. Dzięki innowacyjności
i kreatywności ma on ogromny potencjał.
Branża spożywcza jest jedną
z najsilniejszych gałęzi polskiego
przemysłu.

J

ej udział w sektorze spożywczym w Unii Europejskiej
to około 9%. Polska jest na ósmym miejscu wśród
eksporterów żywności z krajów UE, a wpływy
z eksportu znacząco się zwiększają. Jak podaje
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, w 2019 roku był to wzrost o 7%, czyli do 32
miliardów euro w stosunku do 29,7 miliardów euro w roku
ubiegłym. Artykuły spożywcze pochodzące z Polski od lat
cieszą się popularnością na zagranicznych rynkach. Nadszedł
czas, w którym branża rolno-spożywcza jest atrakcyjnym
obszarem dla rozwoju start-upów, do tej pory kojarzonych
przede wszystkim z branżą technologiczną i informatyczną.
Przemysł spożywczy to dział gospodarki zajmujący się
wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych
do spożycia. Chemia dodatków do artykułów spożywczych
odgrywa tu ogromną rolę. Utrzymanie wysokiej jakości
żywności to właśnie ich zasługa. Dodatki do artykułów
spożywczych przedłużają bowiem trwałość tych produktów
oraz polepszają ich walory smakowe. W celu poprawy
działania i stabilności takich produktów stosuje się na przykład
karboksymetylocelulozę (CMC, guma celulozowa, karmeloza),
będącą pochodną kwasu monochlorooctowego. CMC to
najczęściej biały sypki proszek, może również występować
w postaci granulatu. Rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie,
w której pęcznieje i ma właściwości słabego elektrolitu
anionowego o pH 6,5–8,0. Roztwory wodne charakteryzują
się ponadto dużą lepkością, która wzrasta wraz ze wzrostem

Dla dociekliwych

stopnia polimeryzacji. Karboksymetyloceluloza nie jest
produktem jednolitym, jest bezsmakowa i bezzapachowa.
CMC jest stosunkowo odporna na działanie mikroorganizmów,
może jednak ulegać depolimeryzacji.
Karboksymetyloceluloza wykorzystywana jest w przemyśle
spożywczym jako stabilizator, zagęstnik, emulgator, środek
przeciwzbrylający, wypełniacz i błonnik pokarmowy.
Oznaczana jest symbolem E466. Poprawia konsystencję
produktów, takich jak: lody, niskokaloryczne i bezglutenowe
desery, przetwory mleczne, majonez, gumy do żucia,
modyfikowane mleko dla niemowląt czy gotowe produkty
smażone. Wykorzystywana jest także do klejenia elementów
podczas modelowania figurek, robi się z niej klej cukrowy oraz
dodaje do masy cukrowej, lukru plastycznego oraz napojów.
Można użyć jej do wypieku bezglutenowego pieczywa
oraz przygotowania sosów sałatkowych. Wykazuje zerową
wartość kaloryczną. Nie ulega strawieniu ani wchłanianiu
w przewodzie pokarmowym, częściowo jest rozkładana przez
florę bakteryjną, a 90% karboksymetylocelulozy jest wydalane
w postaci niezmienionej. Substancja nie stwarza ryzyka
mutagenności ani karcenogenności. Badania wykazały, że
ma działanie bakteriobójcze wewnątrz tkanek, co potwierdza
zupełne bezpieczeństwo jej stosowania. Globalny rynek
karboksymetylocelulozy w 2019 roku osiągnął wartość 1,735
miliardów dolarów i rośnie w tempie 4,1% rocznie.
Karboksymetyloceluloza zajmuje drugie miejsce wśród
największych aplikacji dla kwasu monochlorooctowego.
Kwas monochlorooctowy (MCAA) stosowany jest również
do produkcji kofeiny syntetycznej. Można trafić na nią
w napojach gazowanych (przede wszystkim w coli), napojach
energetycznych oraz suplementach diety. Kofeina jest
środkiem działającym pobudzająco. Działa na ośrodkowy
układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje
mózgu. Przyjmuje się ją w celu zmniejszenia zmęczenia,
poprawy sprawności fizycznej, koordynacji, koncentracji,
wytrzymałości i czujności. Przyspiesza przemianę materii,
pobudza spalanie tkanki tłuszczowej oraz poprawia funkcje
oddechowe. Wspomaga regulację gospodarki cukrowej
i zmniejsza bolesność mięśni po intensywnym wysiłku fizyczny.
Po wprowadzeniu do organizmu wchłania się w przeciągu
45 minut. Jej spożywanie jest bezpieczne dla człowieka, o ile
nie przekracza 600 miligramów na dzień. Syntetyczna kofeina
sprawia, że produkt ją zawierający działa szybciej i znacznie
bardziej intensywnie niż naturalna kofeina, którą zawiera
kawa.
Kwas monochlorooctowy poza zastosowaniem w branży
spożywczej wykorzystywany jest również w wielu innych
gałęziach przemysłu. Na liście możliwych aplikacji są
agrochemikalia, środki ochrony roślin, nawozy, tworzywa
sztuczne, detergenty, farby, lakiery, kosmetyki, środki
higieny osobistej oraz przemysł farmaceutyczny, celulozowopapierniczy i wydobywczy.
Roksana Dembińska
Specjalista ds. Marketingu
PCC MCAA
Marta Lipka
Specjalista ds. Marketingu
PCC Rokita
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Zobaczyć Morze

inaczej
Na przekór i przewrotnie
tak został nazwany
projekt, którego
uczestników
w połowie stanowią
osoby z dysfunkcją
wzroku – osoby
niewidzące.

O

d 2006 roku jestem organizatorem rejsów, których
założeniem jest pokazanie
ludziom z niepełnosprawnością narządu wzroku
morza. Mój niewidzący przyjaciel, szantymen, pieśniarz, który całe swoje życie
śpiewał o morzu, zapragnął zabrać na
morze swoich niewidzących przyjaciół.
On wcześniej już żeglował, ale nigdy
w takiej formule, jaką zaproponowaliśmy.
Udało się nam bowiem stworzyć formułę
wypoczynku połączonego z rehabilitacją
społeczną – czegoś, na co nie ma leku
w aptece.
Moja przygoda z żeglarstwem rozpoczęła
się dość późno – miałem 24 lata, kiedy
to po raz pierwszy na Mazurach pożeglowałem z wujkiem jego jachtem. Już
po miesiącu stałem się współwłaścicielem niewielkiej żaglówki. Żeglarstwo jest
miłością od pierwszego wejrzenia. Przez
kilka lat eksplorowałem Mazury, co
weekend, zaczynając żeglugę od pierwszych dni maja, a kończąc pod koniec
października. Co weekend jeździłem na
Mazury, traktując własny jacht jak działkę rekreacyjną. Wtedy też odkryłem
magię samotnego żeglarstwa, bo to jest
magia, która wymaga sprawności fizycz-

Niewidzący załogant rejsu dzięki live linie
przechodzi z dziobu żaglowca w stronę rufy.

nej, umiejętności – tych żeglarskich, ale
również pewnego rodzaju predyspozycji
psychicznych. Włócząc się po Mazurach,
poznałem jedną z najpiękniejszych krain
w Polsce i jestem przekonany, że nie tylko w Polsce. Jak to z reguły bywa, apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Mazury stały się
za małe i coraz częściej ruszałem na morze. Za mną już około 90 kNm, kilkanaście mórz cieplejszych i chłodniejszych,
przejścia przez Atlantyk, Ocean Indyjski
i Spokojny. W swojej karierze żeglarskiej
pływałem jako załogant, oficer, motorzysta, kucharz, bosman, zastępca kapitana
i kapitan. Poznałem od podstaw rękodzieło morskie. Przez pewien wycinek mojego życia poza hobby była to praca. Na zlecenie przeprowadzałem jachty z punktu
A do B. Przy okazji zwiedziłem kawałek
świata. Aranżowałem również transporty
jachtów drogą lądową i morską na flatrackach. To też logistyka wymagająca dużej
wiedzy i koordynacji.
Niewidomy sternik?
Czy to jest możliwe?

Oczywiście, że tak! Choć wszyscy pukali
się w głowę…
Pamiętam swój pierwszy rejs z osobami
niewidzącymi. Była to dla mnie wielka niewiadoma. Ruszałem na tę wyprawę pełen
obaw, zakładałem, że będę asystentem,
będę zmuszony pomagać i bez takich jak
ja ten rejs się nie uda. Jakże mylne były te
założenia. Nie znałem świata ludzi z niepełnosprawnościami, nie wiedziałem, jak
się zachowywać, czy współczuć, czy być
obojętnym, czy można poruszać tematy
wrażliwe… Jadąc na żaglowiec „Zawisza
Czarny”, myślałem: „Będę cieniem podążającym za swoim podopiecznym”. Jakże
wielkim zdumieniem było, gdy usłyszałem z ust niewidomego dowcip: „Kiedy
niewidomy ma klaustrofobię? Ano wtedy,
kiedy białą laskę wsadzi do wiadra”. Był
to dla mnie szok, że można żartować ze
swojej niepełnosprawności. Wtedy też zacząłem rozumieć, że to taki sam człowiek
jak ja – zdrowy facet. Zrozumiałem, że ci
ludzie posiadają dystans do tego, co ich
spotkało, a różnimy się tylko jednym: ja
widzę, oni nie. Wtedy też nauczyłem się
dystansu do samego siebie.
Podczas 10-dniowego rejsu z Gdyni do
Oslo wyprostowała się moja świadomość
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Niewidzący załoganci w drodze do kuchni żaglowca podczas wachty kambuzowej.

podołają. Tworzy to postawę pewności
i aktywności, czyli bardzo dobry wstęp
do aktywizacji zawodowej.
Ciekawostki techniczne

o ludziach z dysfunkcjami. Wyprostowała
się na tyle, że zrozumiałem, że nie należy
robić nic na siłę, nie należy na siłę pomagać. Jeśli ktoś poprosi o pomoc, to tak,
wtedy się zaangażuj, zaproponuj wsparcie, ale nic na siłę.
Formuła nigdzie indziej niestosowana – Polak wymyślił!

Jachty nie pływają same, ale dzięki wysiłkowi załogi. Na dużych jednostkach
niezmiernie ważne jest powstanie zgranego zespołu, gdyż dzięki temu staje się
możliwe sprawne wykonanie zadań. Formuła 50% na 50% wymusza zaangażowanie w pracę również osób niewidomych.
Siłą rzeczy w takich zadaniach stają się
częścią zespołu. Zaangażowanie w czynności żeglarskie prawie automatycznie
przenosi się na inne aspekty życia na statku. Są to prace porządkowe, gospodarcze, w kuchni, a także wyjścia turystyczne w portach (zwiedzanie miejscowości
i ich atrakcji) lub rozrywkowe spędzenie
czasu na wspólnym śpiewie szant i snuciu
morskich opowieści. Załoga przebywa ze
sobą 24 godziny na dobę, razem spożywa posiłki, razem wypoczywa, mieszka
w tych samych warunkach, doświadcza
tych samych przeciwności natury. Klimat
wspólnego żeglowania, otwartość widzących oraz aktywność osób niewidomych
sprzyja powstawaniu prawdziwie rozumianej integracji. Załoga nie dzieli się
na tych bez wzroku i widzących, ale na
normalne, tradycyjne wachty. Stajemy się
całością. Uczestnicy są świadomi swoich
pewnych właściwości: jeden jest silniejszy fizycznie, drugi wyższy, jeden może
przeczytać mapę i spojrzeć w gwiazdy,
a drugi może wykonać nudną pracę przy
obieraniu ziemniaków. Brak wzroku staje
się w takiej załodze jedną z cech, którą
zwyczajnie uwzględnia się przy rozdziela-

niu zadań lub funkcji. Podejście takie nie
eliminuje jednostki, a wręcz przeciwnie –
włącza ją do działania.
W takich warunkach wspólnego żeglowania istnieje możliwość weryfikacji stereotypów. Można na miejscu sprawdzić,
na ile zasłyszane lub wyobrażone sobie
cechy osób niewidomych pokrywają się
z rzeczywistością. Chyba trudno doszukiwać się lepszej sposobności edukacji osób
zdrowych. Zaobserwowaliśmy, że po 10
dniach łamią się wcześniejsze uprzedzenia u osób zdrowych. Natomiast osoby
z niepełnosprawnością wzrokową mogą
doświadczyć funkcjonowania w zespole,
w którym panuje życzliwość, zrozumienie
ograniczeń, stawianie wymogów, współpraca, poszanowanie godności i równoprawne traktowanie. Jest to klimat
jeszcze rzadko występujący w „lądowej”
rzeczywistości. Niemniej rejsy pozwalają
uwierzyć, że takie pozytywne postawy
i relacje w ogóle mogą istnieć i przynosić
pozytywne efekty. Tak powstała rehabilitacja społeczna podczas rejsów „Zobaczyć Morze”.
Projekt „Zobaczyć Morze” nie ma na
celu prowadzenia rehabilitacji zawodowej. Natomiast wykształca postawy, które
sprzyjają aktywności zawodowej. Osoby
niewidome sprawdzają i weryfikują swoje możliwości w trudnych warunkach
morskich. Dzięki temu są pewni swojej
wartości, swoich możliwości. Działając
w zespole, nabierają przekonania, że są
potrzebni w społeczeństwie i mogą sporo
ofiarować mu ze swojej strony. Ich wysiłki
mogą być uznane i docenione. Uczą się,
że istnieje możliwość wzajemnej współpracy, której nie dyskryminuje niepełnosprawność wzrokowa. Mogą mieć też
wsparcie w sytuacjach, którym sami nie

„Zawisza Czarny”, na którym pływaliśmy 10 lat, dorobił się instrukcji w postaci
książki braille’owskiej opisującej pokład,
olinowanie, ożaglowanie i pomieszczenia socjalne. Dodatkowo na wszystkich
jednostkach, na których pływamy, instalujemy „mówiący” wskaźnik wychylenia płetwy sterowej oraz „mówiącego”
GPS-a wskazującego kurs. To podstawowe narzędzie do tego, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły na takich samych
zasadach jak te widzące stanąć za sterem
i prowadzić jacht czy żaglowiec ważący około 185 BRT. Dodatkowo w 2016
roku byliśmy pomysłodawcami i przyczyniliśmy się do powstania aplikacji na
smartfony Seeing Sailing Assistant, która
umożliwia słuchanie kursu i prędkości
jednostki. Naszą ideą było, żeby osoby
niedowidzące, które były z nami na morzu, mogły wybrać się potem pod żagle
i czynnie uczestniczyć w rejsie również
z innymi osobami. Przykładem dobrze
wykonanej pracy przy aplikacji może być
dwójka niewidomych przyjaciół, którzy
w 2018 roku wybrali się na rejs organizowany przez Śląski Yacht Klub po to, by
opłynąć Horn.
Cyfry są nieubłagalne

Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka
Opoki, której jestem fundatorem, przez
14 lat zorganizowała 36 pełnomorskich
rejsów, w których udział wzięło około
1300 żeglarzy, z czego połowa to osoby
z dysfunkcją wzroku. Wielu z nich wraca
na morze, ciesząc się szumem fal i tym,
co widzą inaczej niż my widzący. Niech
tak zostanie, bo morze jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.
Robert Krzemiński
Project Manager ICY Tczew
PCC Intermodal
Niewidzący sternik w słuchawkach słyszy
kurs jakim płynie oraz kat wychylenia płetwy
sterowej.
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Bezpieczne

grzybobranie
Tegoroczne lato obfitowało
we wszystko, czego można się
po lecie spodziewać – nie zabrakło dni
słonecznych, ale nie zbrakło
i dni deszczowych, które – szczególnie
z punktu widzenia rozwoju grzybni
– są tak bardzo ważne. Być może
i części z naszych czytelników udało
się już zebrać pierwsze grzyby tego
lata…
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rzed nami wyczekiwana,
szczególnie przeze mnie,
złota polska jesień. To okres,
w którym wielu z nas ruszy
do lasu w poszukiwaniu charakterystycznych w smaku i będących
doskonałym dodatkiem do wielu dań
grzybów. O tym, jak przygotować się do
takiego zbioru, co zabrać ze sobą i które
grzyby są jadalne, a które nie, będzie ten
artykuł.
Jak znaleźć odpowiednie miejsce? Moim
zdaniem daleko nie trzeba szukać – wystarczy wyjechać poza miejsce zamieszkania, gdzie znajduje się las, i od tego
można rozpocząć przygodę z grzybobraniem. Oczywiście każdy „rasowy
grzybiarz” ma swoje ulubione miejsca
i – jak to się zwykło mówić – jeśli w tym
miejscu grzybów nie ma, to nie ma ich
nigdzie.
Kiedy wybrać się na grzyby? Przyjęło
się, że na grzyby wyjeżdża się z rana
– w moim odczuciu to dotyczy tylko
tych miejsc, które są często odwiedzane przez grzybiarzy – sam mam takie
miejsce w okolicach Wołowa, dokąd
mogę jechać o dowolnej porze dnia, by
zbierać grzyby. By dotrzeć w to miejsce,
trzeba przedrzeć się przez gąszcz wysokich roślin, co skutecznie powstrzymuje
grzybiarzy przed ich pokonaniem – nie
wiedzą tylko o tym, że tam właśnie kryją
się „leśne skarby”.
Czy rodzaj lasu ma znaczenie? Oczywiście, że tak – nie tylko dla rodzaju grzyba, ale również i dla nas, zbieraczy. Lasy
sosnowe występujące w monokulturze
mogą być dość nudne – o ile pierwsze
wrażenie jest bardzo przyjemne, o tyle
przebywanie w takim lesie przed dłuższy czas sprawia, że widok staje się
monotonny. Zdecydowanie ciekawiej
prezentują się lasy liściaste – opadające
liście nie tylko powodują, że krajobraz
nabiera pięknych barw, ale w takich warunkach okazać się może, że potrzeba
bardziej wprawnego w wyszukiwaniu
grzyba oka, bo ten będzie chciał ukryć
swój kapelusz pod liśćmi.
Jak przygotować się do zbiorów? Przede
wszystkim wygodne buty – jeśli będą wodoodporne lub z membraną – na pewno,
spacerując przez wilgotne tereny, szybko
zauważymy ich zalety. Do lasu zawsze
wybieram się w długim rękawie, długich
spodniach i… czapce z daszkiem. Czapeczka powoduje, że gdy przechodzimy
między drzewami czy krzakami – na
naszą twarz nie trafią pajęczyny (czego
nie lubię), chroni nas też przed innymi
robaczkami, które mogą spadać z drzew.
W plecaku zawsze mam coś do zjedzenia

i do picia, na wypadek gdyby wycieczka
w lesie okazać się miała dłuższą, niż to
planowałem.
Jak dbać o to, by się nie zgubić w lesie?
Przede wszystkim staram się tak dobierać las na grzyby, by na stosunkowo niedużej przestrzeni w każdą stroną znajdowała się jakaś miejscowość – to chroni
mnie przed zagubieniem się w lesie,
bo nawet jeśli całkowicie stracę w nim
orientację – zawsze dojadę do drogi i do
miejscowości. Po drugie zawsze mam ze
sobą kompas i, uwzględniając kierunek
położenia słońca i moje położenie, staram się określać kierunek poruszania
i powrotu, uwzględniając oczywiście
ruch obrotowy Ziemi. Po trzecie można
korzystać z wielu urządzeń – przy dobrym zasięgu można skorzystać z telefonu komórkowego i włączonej lokalizacji.
Dostępne też są urządzenia GPS, które
naprawdę pomagają w lesie w odnajdywaniu drogi powrotnej, a ich ogromną
zaletą jest to, że gdy znajdziemy już
grzybnię, na której występują owocniki
(to one są nazywane grzybami), urządzenie to pozwala oznaczyć to miejsce
i w kolejnym roku bez problemu możemy do niego powrócić.
Jak zebrać kosz grzybów? Pamiętam,
gdy z rodzicami wybierałem się do lasu,
zawsze mieli pełne kosze grzybów, a ja
nigdy jako dzieciak ich nie widziałem.
Mama często przystawała przy grzybach
i mnie wołała, a ja po drodze niby sam
je znajdowałem, co sprawiało mi wiele
radości. Nie znam złotej rady na „dostrzeganie” grzybów. Myślę, że wymaga
to przystosowania wzroku do lasu i wyostrzenia zmysłu wzroku właśnie na ich
kolorystykę. Lubię je zbierać z rana, bo
wschodzące mocne słońce dobrze rozświetla ich wilgotne kapelusze i są łatwiej zauważalne.
Wykręcać czy ścinać? Ciężko jednoznacznie to stwierdzić – są szkoły, które
mówią, że grzyba należy wykręcać w całości, by reszta ściętego grzyba nie pozostawała i nie schła w grzybni. Druga
szkoła mówi o tym, że nie ma to znaczenia. Tu jednak uwaga dotycząca grzybów blaszkowych: wszystkie je należy
wykręcać wraz z podstawą trzonu – ona
bowiem służy do identyfikacji grzyba,
czy jest jadalny czy nie.
No właśnie, które grzyby są jadalne?
Najłatwiejszą metodą identyfikacji jest
sprawdzanie ich w atlasie grzybów.
Dawniej mówiło się o tym, że wszystkie grzyby z tzw. siateczką są grzybami
jadalnymi. Niestety nie jest to prawda,
bo chociażby goryczek żółciowy podobny do borowika jest grzybem trującym,

Nie zaleca się
jedzenia grzybów:

• kobietom w ciąży i karmiącym,
• dzieciom,
• osobom starszym,
• osobom z zaburzeniami
pracy przewodu pokarmowego.

a rozpoznać go można po gorzkawym
smaku, gdy się go spróbuje czubkiem
języka.
Obecnie dostępne są atlasy książkowe
i atlasy grzybów, które w formie aplikacji można zainstalować na telefonie i na
bieżąco weryfikować zbierane grzyby. Ja
stosuję taką zasadę, że jeśli nie jestem
pewny grzyba – zostawiam go w lesie.
A jeśli macie wątpliwości już po zbiorach w domu – w okresie jesiennym lokalne ośrodki sanepidu prowadzą liczne
kampanie zachęcające do konsultacji
z przeszkolonymi osobami w zakresie
identyfikacji grzybów. Warto skorzystać
z ich wiedzy, bo zatrucie grzybami może
być bardzo niebezpieczne. Do objawów
zatrucia zaliczyć można nudności, ból
brzucha i głowy, wymioty i podwyższoną
temperaturę ciała. Silne zatrucia mogą
zagrażać zdrowiu! W przypadku ich
wystąpienia po zjedzeniu grzybów bezwzględnie należy skontaktować się z numerem 112 celem wezwania pomocy.
Lasy w promieniu do 20 kilometrów od
siedziby naszej firmy są lasami grzybnymi. W okresie jesiennym spotkać tu
można często mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale również Wrocławia i okolic, którzy chętnie przyjeżdżają do nas
w poszukiwaniu leśnych skarbów.
Życzę Państwu udanego grzybobrania!
Podeślijcie swoje zdjęcia ze zbiorami –
opublikujemy je w zimowej edycji „PCC
Chem News”. Adres: biuletyn@pcc.eu.
Maciej Trubisz
Redakcja
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Historia jednego domu

– tym razem nieistniejącego

Wrocław to miasto niezwykłe. Niezwykłe pod wieloma względami, również
historycznymi. Oczywiste rzeczy związane z historią są… oczywiste. Zawsze więc
w poznawaniu historii tego wspaniałego miasta szukam ciekawostek na jego temat.

W

pewnym stopniu interesuję się lotnictwem
i znany jest mi przypadek barona Manfreda
von Richthofena (1892–1918), nazywanego
„Czerwonym Baronem”, którego uznaje się
za wielkiego asa lotnictwa – i to przez wielkie
„A”. Jego osiągnięcia są niepodważalne, choć zaskakiwać mogą
tu dwie kwestie. Po pierwsze – ponoć nie zdał pierwszego egzaminu z pilotażu (nie pamiętam, gdzie o tym przeczytałem i czy
przypadkiem nie mylę go z Einsteinem i matematyką albo Roentgenem i fizyką, ale nie jest to praca naukowa, proszę zatem
wybaczyć). Po drugie – ten legendarny pilot urodził się właśnie
we Wrocławiu! A mi przez lata nie przyszło do głowy, by sprawdzić, gdzie ta legenda lotnictwa mieszkała.

Zacząłem szukać w dostępnych informacjach i wyłonił się
z tego pewien chaos. W najłatwiej dostępnym i najbardziej
miarodajnym źródle, pewnym internetowym kompendium
wiedzy wszelakiej, czytamy „czarno na białym”, że baron urodził się w Kleinburgu, czyli dzisiejszym Borku. Od razu skojarzyłem to z piękną willą na Racławickiej 27. Okazały budynek
(zdjęcie 1) jak ulał pasuje do zamożnej szlacheckiej rodziny,
a jak się okazuje – co najmniej jeden Richthofen musiał w tejże
willi pomieszkiwać. Otóż budynek ten, zanim po wojnie zorganizowano w nim sierociniec, w latach 1937–1941 był siedzibą
konsulatu honorowego Dominikany, a konsulem był Heinrich-Lothar Freiherr von Richthofen.

Zdjęcie 1: Willa, ul. Racławicka 27

Zdjęcie 2: Willa, ul. Racławicka 27 – detal schodów
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Zdjęcie 4: Dom Manfreda von Richthofena – kiedyś,
ul. gen. Władysława Sikorskiego, Świdnica
(źródło: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Zdjęcie 5: Dom Manfreda von Richthofena – dzisiaj,
ul. gen. Władysława Sikorskiego, Świdnica
(źródło: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Budynek na Racławickiej powstał jednak 11 lat po tym, jak
Manfred przyszedł na świat. Młody baron nie mógł w tej pięknej willi mieszkać, bo jego rodzina w 1901 roku zmieniła adres
zamieszkania na świdnicki, a dom rodziny Richthofenów stoi
do dzisiaj na ulicy gen. Sikorskiego 19 (zdjęcie 4 i 5). Co ciekawe, w roku 1933, 15 lat po śmierci „Czerwonego Barona”,
otwarto w willi Richthofenów w Świdnicy muzeum poświęcone sławnemu lotnikowi, a ulicę przemianowano na Manfred
von Richthofenstrasse.
Co do willi na Racławickiej 27 we Wrocławiu – to niszczejący
przez lata budynek doczekał się kilka lat temu renowacji. Dzisiaj cieszy nasze oczy nie tylko fasadą, ale także tym, co kryje
w środku – misternie odremontowaną klatką schodową (zdjęcie 2 i 3) z oryginalnymi schodami, których stalowe elementy
wykonano w nieistniejących już przedwojennych wrocławskich
zakładach. Warto przy okazji spaceru po okolicy użyć dzwonka i poudawać na przykład listonosza, żeby zajrzeć do wnętrza.

Zdjęcie 6: al. Lipowa 6 (źródło: Poloniae Amici, polska-org.pl)

O tym, że budynek mógł być kiedyś sierocińcem, w pewien
sposób przypomina umieszczona w korytarzu kamienna tablica poświęcona Januszowi Korczakowi.
Wracając do miejsca, w którym pierwsze lata życia miał spędzić przyszły as niemieckiego lotnictwa – część informacji kierowała mnie na aleję Lipową 6 (też Borek). Stojąca tu willa
również mogłaby być scenerią narodzin Manfreda, gdyby nie
to, że – podobnie jak ta na Racławickiej – ta również powstała
kilka lat po tym wydarzeniu (zdjęcie 6).
Najprawdopodobniej pierwszym domem Manfreda von
Richthofena była kamienica przy Kaiser-Wilhelm-Strasse
92–94. Dzisiaj byłaby to narożna kamienica z widokiem na
dwie ulice Powstańców Śląskich i Wielką. Co prawda Manfred
pisał w swoich pamiętnikach, że urodził się w Borku (co, jak
wspomniałem, potwierdzają określone źródła), a róg Powstańców i Wielkiej leży zdecydowanie poza Borkiem. Możliwy jest
jednak taki scenariusz, że wkrótce po przyjściu Manfreda na
świat rodzina przeprowadziła się na aleję Lipową, nie pod numer 6, a 18 (źródło: http://www.tajemniczywroclaw.pl/2012/02/
historia-czerwonego-barona.html).
Niestety, tamten fragment miasta, gdzie kiedyś górowały
piękne kamienice, dzisiaj zabudowany jest znacznie mniej
uroczymi (moim zdaniem) blokowiskami, a tego jak wyglądał
wrocławski dom rodzinny „Czerwonego Barona” możemy się
dowiedzieć jedynie ze starych pocztówek (zdjęcie 7).

Zdjęcie 7: Kamienica, ul. Powstancow Ślaskich 92 i 94
(źródło: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Na szczęście wiele skarbów architektury i historii możemy dalej podziwiać i co ważne, nawet jeśli niepozorne, to z perspektywy czających się za nimi historii, nabierają one szczególnej
wartości. Zachęcam do patrzenia w ten sposób na to, co nas
otacza. Warto.
Bartosz Bańkowski
Dyrektor ds. Nowych Technologii
PCC Rokita
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Dla naszych górskich
biegaczy sezon 2020/2021
będzie niezwykły pod
każdym względem. Nie
tylko dlatego, że wiele
wydarzeń sportowych
zostało odwołanych,
ale też i dlatego, że te,
które się odbywają, mają
znaczne ograniczenia.

R

ok 2020 zaczął się dla nas
obiecująco od maratonu
w Rudawach. Okres jesienno-zimowy bardzo dobrze
przepracowaliśmy wspólnie z chłopakami, więc paliwo do nóg
było podawane właściwie. Rudawy Janowickie w zimowej szacie wyglądały
przepięknie, co tylko nakręciło mnie
na kolejny start, którym miał być Ultra
Chojnik, czyli 106 kilometrów po Karkonoszach pod koniec czerwca. Niestety
sytuacja, która zaistniała, zmusiła organizatorów do przełożenia imprezy na
wrzesień, więc następnym celem miał
być Ultramaraton Karkonoski. Mimo
zniesienia obostrzeń i powrotu imprez
biegowych organizator nie miał już możliwości zorganizowania tych zawodów
ze względu na zbyt wiele spraw organizacyjnych, których „dopięcie na ostatni”
guzik w tak krótkim czasie możliwe nie
było. U nas głód biegu jednak wygrał.
W taki sposób narodził się pomysł na
alternatywę i powstał pomysł #karkonoskichallenge, czyli wycieczki biegowej ze
Szklarskiej Poręby na Śnieżkę i z powrotem trasą Maratonu Karkonoskiego. To

dawało około 60 kilometrów superzabawy bez wsparcia technicznego, oznaczeń
trasy czy punktów z jedzeniem i wodą,
a dla nas było zupełnie nowym doświadczeniem.
Wraz z Łukaszem i Rafałem postanowiliśmy wyjechać z Brzegu Dolnego w kierunku Szklarskiej Poręby o 2.00 w nocy,
by po 4.00 wybiec na trasę i przywitać
wschód słońca na grani na Śnieżnych
Kotłach. Oczywiście zmęczenie było, ale
widok wschodzącego nad górami słońca
daje niezwykłego kopa. Na chwilę człowiek zapomina o wszystkim, liczy się
tylko ten moment. Po chwili kontemplacji ruszyliśmy dalej w kierunku królowej
Karkonoszy – majestatycznej Śnieżce. Po 26 kilometrach dobiegliśmy do
Domu Śląskiego, gdzie uzupełniliśmy
zapasy wody i w drogę na szczyt Śnieżki.
29. kilometr – jesteśmy na szczycie. Tu
niestety skończyła się podróż przez jeszcze wcześniej opustoszałe Karkonosze,
a zaczęła podróż przez zadeptane góry
– z całą pewnością wyciąg na Kopę już
działał. Była też spora liczba znajomych
biegaczy, którzy podobnie jak my wpa-

dli na pomysł zrobienia trasy Maratonu
Karkonoskiego w dniu, w którym miał
się odbyć. Takie wycieczki biegowe są
fajną metodą na zwiedzanie, ponieważ
w krótszym czasie można zwiedzić więcej. Dla nas, biegaczy, to również dobry
długi trening i rozeznanie terenu przed
kolejnymi startami. Będziemy wiedzieli,
gdzie można uzupełnić wodę na trasie,
a gdzie schłodzić się w górskim potoku.
Przebiegliśmy 60 kilometrów najpiękniejszymi zakątkami Karkonoszy z przystankami na jedzenie, uzupełnienie płynów w spokojnym, treningowym tempie.
Zajęło nam to mniej niż 10 godzin w superatmosferze.
Przed nami przygotowania do kolejnego
biegu: Ultra Chojnik. 102 kilometry po
górach w jesiennej scenerii z sumą przewyższeń 51 metrów – z całą pewnością
nogi będą bolały, ale czego nie robi się
z miłości do biegania…
PCC ULTRA RUNNERS
Paweł Lis
Rafał Woźniak
Łukasz Rakowski
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Złoty Maraton DFBG
bieg ultra na dystansie 45 kilometrów

– edycja Covid
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To był mój pierwszy start
w tym roku. Przygotowania
do biegu były słabe, a to
przez to, że wszystkie
wcześniejsze biegi kolejno
odwoływano, co wpływało
negatywnie na motywację
do treningu w okresie
marca–kwietnia.

W

maju ciężko było mi
już usiedzieć w domu,
a komunikat organizatora z czerwca był na
tyle optymistyczny, że
biegi w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w Lądku-Zdroju
mogły się odbyć. Oczywiste jednak było,
że będą miały wyjątkowy charakter. Postanowiłem wystartować, ale biec spokojnie, rozważnie i przede wszystkim
bezpiecznie. Nie ukrywam, że była lekka
trema i zdenerwowanie – nie przez sam
start, a bardziej przez pandemię.
Podczas festiwalu biegowego stosowano
się konsekwentnie do wszelkich nakazów, obostrzeń, nowych regulacji. Słowem: organizatory zdali ten egzamin
z wynikiem bardzo dobrym. Zmiany
organizacyjne, starty interwałowe (ograniczenie do minimum tłoku na starcie
oraz na punktach kontrolnych, specjalne
chusty na tę edycję) – to wszystko dodawało element odkrywania czegoś nowego i biegania w zupełnie innym stylu.
Dla mnie bieganie to swoista wolność,
która tutaj została ograniczona, ale najważniejsze, że udało się przebiec!
Wybrana przeze mnie trasa miała dać
dużo radości w bieganiu – wybrałem spokojną 45-tkę, tzw. złotą trasę. Trasa mnie
nie zawiodła, była ciekawa i urokliwa,
dodatkowego kolorytu i atrakcyjności
dostarczyła tego dnia pogoda. Naprawdę była bardzo zmienna: od lekkiego
deszczu i ulewy (było kilka zjazdów na
tyłku i tzw. „sanki”), mgły – dodające
swoistego uroku, po słoneczną pogodę,
momentami odczuwalną jako „patelnia”
– jednym słowem: niemal cztery pory
roku na 45 kilometrach. Trasa biegła od
Lądka Zdroju pograniczem na górę Borówkową z późniejszym zbiegiem do jak
zwykle słonecznego i urokliwego Złotego Stoku (zaliczone po drodze szczy-

ty: Trojak, Karpień, Bukowa i Kobyla
Kopa, Borówkowa, Jawornik, Kikoł).
W górach zazwyczaj po długim zbiegu
musi być i długo, i mocniej pod górkę –
Jawornik Wielki już czekał, więc siedem
kilometrów i prawie 400 metrów w górę,
po szczycie kolejna „dzida” w dół i do
Orłowca, a później znów jedna górka
i do mety w słońcu. Lądek Zdrój popołudniem był już słoneczny i wypełniony
zadowolonymi i uśmiechniętymi biegaczami.

potocznie mówią o sobie nasi zakładowi
biegacze) w górach – jakaś dzika, niezatłoczona trasa, bo jak żyć bez biegania…
Marcin „Szczepan” Szczepankiewicz
PCC Ultra Runners

Jak było – tak było: https://www.youtube.com/watch?v=30TxwAlnVGw
Super było, ale się skończyło, złoty ultramaraton miał być przetarciem przed
jesiennym kolejnym ultra, którego na razie nie widać… Startu pewnie nie będzie,
ale będzie na pewno jakiś challenge biegowy z „Dzikami z fabryki” (red.: tak
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Odnalazłam
w sobie nową pasję

Z
Zaczęło się niedawno
i zupełnie niewinnie
od jednego szydełka
i starej włóczki. Początki są
zawsze trudne i wymagają
dużych nakładów
cierpliwości. Uczyłam się
podstawowych ściegów,
aby w końcu stworzyć
pierwszego kwiatka,
z którego byłam dumna
jak paw.
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każdym dniem chciałam więcej, a jak to mówią: praktyka
czyni mistrza. Rzuciłam się
na „głęboką wodę” i postanowiłam stworzyć pierwszą maskotkę. Zaopatrzyłam się w pełen zestaw
szydełek, różnych rodzajów włóczek,
które niekoniecznie były dobrym wyborem. Rozprułam poduszkę i tak oto powstała pierwsza maskotka – królik.

W ostatnim czasie dziergam torebki,
dużo torebek. Od sznurkowych typu
boho po bardziej eleganckie z przędzy.
Każdą staram się robić inaczej, wprowadzać zmiany, inne kolory, zawieszki itp.,
aby różniły się od siebie i by każda z nich
była niepowtarzalna. Nadal z każdym
dniem mam ochotę na więcej. I choć nie
wiem, kiedy powstały te wszystkie prace,
wiem na pewno, że będą kolejne!

Zafascynowana rękodziełem, stałam się
youtube’owym samoukiem szydełkowym. Przeglądając tutoriale, natknęłam
się na prace ze sznurka (torebki, koszyki,
podkładki itp.), w których się zakochałam. Nie mogłam uwierzyć w to, że ze
zwykłego sznurka potrafią powstać tak
niezwykłe prace. Musiałam to sprawdzić
i tak zaczęła się produkcja koszyków na
skalę „masową”. W międzyczasie wróciłam do maskotek – tym razem dużych,
pluszowych, z prawdziwego zdarzenia
i z profesjonalnych materiałów. Tak też
zrobiłam owcę , która stała się „hitem”.
Owca „Stefcia”, bo tak ostatnio została
nazwana, została stworzona wielokrotnie i jeszcze się nie znudziła.

Rękodzieło stało się nowym, bardzo
modnym trendem. Wszystkie prace
wychodzące dosłownie spod rąk są
unikatowe, indywidualne oraz przede
wszystkim robione ręcznie. Osoba, która je tworzy, podchodzi do każdej pracy
indywidualnie i z ogromną pasją – tak
samo i ja. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że nie tylko rozwijam
w sobie nowe umiejętności, ale również
sprawiam moim pracami wielką radość
zarówno samej sobie, jak i innym. Jest
to ogromna motywacja dla mnie do tworzenia kolejnych prac.
Ewa Mielka
Specjalista
ds. administracyjno-biurowych
PCC Intermodal

