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Pozdrowienia
z Husaviku

Na północnym wybrzeżu Islandii, w malowniczym miasteczku Husavik,
zamieszkiwanym przez 2400 mieszkańców, została wybudowana fabryka
produkcji krzemometalu. Jest to pierwsza tego typu fabryka w Grupie PCC. Wraz
z jej uruchomieniem w 2018 roku stała się jedną z najbardziej zaawansowanych
i przyjaznych środowisku hut. Źródłem energii dla PCC Bakki są źródła energii
geotermalnej, czyniące zakład w 100% operowany z energii odnawialnej
i przyczyniające się do znacznego ograniczenia emisji. Dwa piece elektryczne
o mocy 24 MW są w stanie wyprodukować 32 tysiące ton krzemometalu na rok.

H

usavik jest małą miejscowością, położoną w niedużej
odległości od koła podbiegunowego. Można by rzec:
koniec świata. Ze względu
na swoje położenie latem można się cieszyć 24-godzinnym światłem dziennym,
natomiast zimą w dużej mierze panują
tu ciemności ubarwiane pojawiającą się
zorzą. Miasteczko leży nad zatoką Skjálfandi. Słynie ona z żyjących w niej wielorybów, które można podziwiać z pokładów statków rybackich lub z szybkich
łodzi motorowych. Jest to największe
centrum obserwacyjne tych niesamowitych morskich ssaków w Europie. Z miasta prowadzi wiele tras trekkingowych,
możemy między innymi wybrać się nad
jezioro Botnsvatn, górę Húsavíkurfjall
lub wzdłuż zatoki. Jak na Islandię jest to
całkiem spore miasteczko. Główną gałęzią gospodarki jest tu rybołówstwo oraz
przetwórstwo rybne (tutejsze ryby, takie
jak golec arktyczny, dorsz czy łosoś, są
godne polecenia).
4

Kilka słów o procesie i produktach

Z racji tego, że piszemy do „PCC ChemNews”, najprościej będzie opisać nasz
proces reakcją chemiczną. W bardzo dużym uproszeniu wygląda ona tak: SiO2 +
2C → Si + CO2. Tlenek krzemu to inaczej kwarcyt, źródłem węgla jest zrębka
drewna oraz węgiel kamienny. Do procesu trzeba dostarczyć dużych ilości energii
elektrycznej, w piecu temperatura jest
bliska 2000oC. Na Islandii właściwie cała
energia elektryczna pochodzi ze źródeł
odnawialnych, takich jak energia geotermalna, oraz z elektrowni wodnych, dzięki czemu ślad węglowy naszego krzemu
jest mniejszy. Niemniej Grupa PCC nie
zamierza na tym poprzestać.
W planach jest stopniowe zastępowanie
węgla kamiennego, który jest paliwem
kopalnym, węglem drzewnym, który jest
surowcem odnawialnym. Dzięki temu
działaniu nasz ślad węglowy będzie zredukowany praktycznie do zera.

Niestety jak to w chemii bywa, reakcje
chemiczne są bardziej złożone. Zanim
tlenek krzemu (IV) zredukujemy do
czystego krzemu, powstają tlenek krzemu (II), który wrze w 1200oC, odprawuje więc z pieca, a następnie utlenia się
z tlenem z powietrza, tworząc z powrotem tlenek krzemu (IV). Jego kryształy
są bardzo małe, przez co nazywa się on
mikrokrzemionką. Mikrokrzemionka
ma zastosowanie w budownictwie jako
dodatek do betonów oraz jako składnik
materiałów ogniotrwałych. Krzem metaliczny natomiast ma zastosowanie jako
dodatek do stopów aluminiów, elektroniki oraz w produkcji chemicznej.
Tohmasz Horyń
COO
PCC BakkiSilicon
Adam Płachta
Specjalista techniczny
kierujący zespołem
PCC Rokita
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Krótka
historia
zakładów
chemicznych
z Rokitą
w tle
Tegoroczny jubileusz 75-lecia zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym to
naturalna okazja do przypomnienia najważniejszych faktów z przeszłości. Tym
razem jednak zamiast przedstawić tradycyjne kalendarium – przeczytajmy historię
opowiedzianą z perspektywy naszego firmowego diabełka.

D

iabeł Rokita jest z zakładami chemicznymi od samego początku, udzielając
pomocy i opieki. Na początek powróćmy do pewnego
zdarzenia z okolic Wielkanocy 2002
roku, które uwiecznił Stanisław Tomalak (dzisiaj ceniony artysta, dawniej
dyspozytor naszego zakładu) na wielkanocnej kartce świątecznej. Na kartce
tej możemy zobaczyć naszego diabełka
malującego świąteczne pisanki. Zrobił
to na swój sposób, używając barw oraz
motywów firmowych. Co by nie mówić,
najważniejsza była chęć, zapał i podziwu godna (co najmniej półtechniczna)
skala produkcji. Przemyślenia podczas
pracy nad świątecznymi pisankami zapewne utwierdziły diabełka w przekonaniu, jak ważne dla firmy chemicznej
jest skalowanie procesów technologicznych od fazy laboratoryjnej. To zaś było
bodźcem do uruchomienia znacznie
później (bo w 2018 roku) projektu Centrum Innowacji i Skalowania Procesów
współfinansowanego ze środków Unii
6

Europejskiej. Planowanym efektem jest
wybudowanie laboratorium aplikacyjnego wraz z halą skalowania i magazynem,
a także zakupienie infrastruktury B+R
do prowadzenia badań aplikacyjnych
oraz ćwierć- i półtechnicznych.
Od zawsze wiadomo, że nasz diabełek to
nie bies szlachecki jak Boruta, ale swojski, bo chłopski, ze wszystkimi swoimi
wadami i zaletami. Sprowadzony został
ze Zgierza do Brzegu Dolnego przez
inż. Romana Tworosa w listopadzie
1946 roku, by już od stycznia 1947 roku
pojawić się w nazwie zakładów. Próżno
jednak szukać go w starym logo.
Diabelskie korzenie ma pierwsza organiczna produkcja Rokity uruchomiona
pod koniec 1947 roku. Była to instalacja bezwodnika octowego: półproduktu
potrzebnego do wytwarzania aspiryny
w Stargardzie Gdańskim. Według ludowych wierzeń diabeł Rokita chętnie
zamieszkiwał we wnętrzach starych
wierzb. Stąd też znał lecznicze własno-

2009 - d

iabelek w

logo HDK
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o Kosmetu

1996 - diabeł w log

i Akcyjnej

1995 - oficjalnelogo Spółk

ści salicylanów zawartych w korze. Pewnego razu Rokita użyczył Bożebogowi
pnia leśnej wierzby, gdy ten nie wiedział,
w jaki sposób pozbyć ma się ropy oraz
robactwa z rany na czole. Rana zagoiła
się dzięki działaniu wierzbowego wywaru. Tu należy wyjaśnić, że aspiryna to
chemicznie kwas acetylosalicylowy – pochodna kwasu salicylowego. Natomiast
piekielny klimat dopełnia zastosowana
z konieczności technologia produkcji
z wykorzystaniem związków siarki.
Kto wie, czy nie za sprawą ludowego
pochodzenia Rokity w programie produkcji od wczesnych lat obecne były
środki do ochrony płodów rolnych. Wytwarzano preparaty o historycznych już
nazwach: owadobójczy Gamatox, Ditox
przeciwko stonce ziemniaczanej czy
Rotanox użyteczny przeciw owadom
zbożowym (a nawet do zabezpieczania
zbiorów bibliotecznych). Rolnicy dzięki
Rokicie wiedzą, że CCC to substancja
aktywna, to nazwa środka przeciwko
wyleganiu zbóż zapewniająca gospodarzowi „twarde źdźbło”. Użytkownicy potwierdzają wysoką jakość i skuteczność
preparatu. Najważniejszym jednak był
Pielik, rozwijany od niewielkiej doświadczalnej skali 20–30 ton na rok w 1952
roku do dużej instalacji produkcyjnej
uruchomionej w 1968 roku, na której
uruchomiono również preparaty płynne Aminopieliki. Wytwórnia po wielu
modyfikacjach aparatury i technologii
pracuje do dziś, wytwarzając herbicydy
stosowane w ochronie zbóż przeciwko
chwastom dwuliściennym – obecnie już
pod inną nazwą, niezwiązaną z PCC.
Przedstawiając diabelskie zalety, pokażmy też drugą stronę medalu. W ludowych legendach diabeł Rokita posiada
niezwykłą siłę fizyczną, ale sprytna
„baba” bez trudu jest w stanie wyprowadzić go w pole. Czy to prawda więc, że
dał się „babie” oszukać? No dał się... i to
niejednokrotnie, ale któż z nas jest bez
wad?

Przez lata wszyscy wiedzieli, co to za
czort, natomiast nikt nie miał pojęcia,
jak wygląda. Sytuacja utrzymywała się
do końca lat 50., kiedy to ogłoszono
konkurs na nowe logo zakładów chemicznych. Wtedy powstał znak graficzny
fabryki, prezentujący diabełka w płomieniu, otoczonego
pierścieniem
benzenowym,
który godnie zastąpił wcześniejsze logo. Nowe
logo zostało oficjalnie ogłoszone w biuletynie
Urzędu Patentowego w 1958
roku, gdzie towarzyszyło liście
wyrobów wytwarzanych przez
zakłady
chemiczne i zastrzeżonych znakiem
towarowym. Autorem logo jest
mgr
Zdzisław
Torbus, grafik
amator, wówczas
pracownik Rokity.

1996 - diabeł w lo

go Kolchemu

W 1947 roku zakłady przyjęły
nazwę „Sztandarowa Fabryka Chemiczna
Półfabr ykatów
O rg a n i c z nyc h
Rokita”. Kwestią czasu było,
kiedy diabeł trafi na sztandary.
Jednym z nich
był
Sztandar
NSZZ „Solidarność”
NZPO
„Organika-Rokita” wykonany

1998 - Rokita zaprasza na stronę
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Reklamy z 1993 i 2004
w pierwszych miesiącach 1981 roku
przez firmę hafciarską pana Kludzika
w Poznaniu. Sztandar o wymiarach 120
× 95 cm, dwustronny, z podwójnej warstwy jedwabiu. Rewers – na niebieskim
tle w centralnym miejscu symbol zakładów Rokita: kolorowany, stylizowany na
pierwszej literze nazwy zakładów diabeł
Rokita wpisany w pierścień benzenowy
(podstawowy układ atomów węgla w węglowodorach aromatycznych i pokrewnych). Pierścień ten opisany jest pełną,
ówczesną nazwą zakładów chemicznych
w Brzegu Dolnym. Tu trzeba przypomnieć, że Rokita znacznie wcześniej
znalazł się na sztandarze klubu sportowego. Trudno potwierdzić, czy mieścił
się na sztandarze zakładów chemicznych, bo sztandar zaginął i tylko „diabli
wiedzą” gdzie i kiedy.
Na początku transformacji ustrojowej
w 1991 roku uruchomiona została produkcja środków myjących, czyszczących
i piorących, płynów hamulcowych oraz
kosmetyków samochodowych. Był to
pierwszy obszar działalności, w której
produkty (w drobnych opakowaniach)
kierowano do klientów indywidualnych,
detalicznych. Proces budowy rozpozna8

roku

walności marki wspomagał rokicki diabełek występujący w materiałach reklamowych, a nawet w telewizji. Flagowe
produkty tego okresu to płyny do mycia
naczyń Romigo, do kąpieli Rodos oraz
do płukania Posejdon.
Dnia 1 kwietnia 1992 roku nastąpiła
duża zmiana związana z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego
w spółkę akcyjną Rokita S.A. Diabeł
Rokita niezmiennie pozostał w logo
zakładów, chociaż poddano go liftingowi. Zniknęła poprzeczna belka, a sam
trójząb uległ zaokrągleniu z kanciastej
wersji lat 70. Zastosowano nowy font,
a w samym logo największa zmiana zaszła z literą „a”, która odłączyła się od
litery „t”.
Zakończenie dość luźnego podejścia do
wyglądu logo było konsekwencją wdrożenia nowego jednolitego systemu tożsamości wizualnej spółki. System został zaprojektowany przez renomowaną firmę
Codes – twórcę podobnych systemów
dla wielu innych firm , między innymi
Daewoo. Kompletny obraz tożsamości
wizualnej składał się z wielu elementów, jak: logotyp, logo, symbol firmy,

a
2010 - diabeł Rokit
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2001 - Rokita na 55 uro
dzinach
- Stanisław Tomalak

typografia (font z grupy futura) i kolory
firmowe (niebieski – rokita reflex blue,
szary, biały, czarny i srebrny).
W 1996 roku szczególnym patronatem
objęto dwie ze spółek wydzielanych wtedy ze struktur Rokity. Diabeł pojawił
się w pierwotnym logo Zakładu Chemii
Gospodarczej i Samochodowej Kosmet-Rokita Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa
Transportowo-Spedycyjnego Kolchem-Rokita Sp. z o.o. Kosmet ma obecnie
nowe logo, a Kolchem stał się z powrotem częścią zakładów chemicznych jako
wydział kolejowy.
W lipcu 1997 roku mieliśmy powódź tysiąclecia, podczas której zalane zostały
duże obszary kraju, w tym gminy Brzeg
Dolny. W efekcie ograniczeń logistyczno-technologicznych Zakłady Chemiczne Rokita SA zatrzymały produkcję.
W sierpniu 1998 roku uruchomiono
stronę internetową z podstawowymi
informacjami o firmie oraz ofercie
handlowej czterech kompleksów produkcyjno-handlowych funkcjonujących
od listopada 1997 roku. Profesjonalnie
opracowany serwis uwzględniający również aspekty środowiskowe budził słuszną dumę autorów. W pierwszych latach
internetu jeszcze mało kto przykładał

odpowiednią wagę do takich zagadnień,
jak pozycjonowanie stron w przeglądarkach internetowych czy koszty dotarcia
z opublikowaną treścią do potencjalnych
odbiorców (grup docelowych). Na szczęście prekursorem na tym polu był nasz
firmowy diabełek, który od początku zapraszał na stronę.
W 1999 roku diabeł Rokita pomagał
wdrożyć system zarządzania jakością
ISO 9001 w Zakładach Chemicznych
Rokita SA. Tłumaczył załodze zawiłości tego nowego, nieznanego systemu
zarządzania. Przez niektórych uważanego za szatański wynalazek. W tym celu
zagościł na okładce samouczka przeznaczonego dla pracowników. Autorem rysunku jest Stanisław Tomalak, wówczas
pracownik działu marketingu. W tym
okresie stworzył on wiele innych prac,
często w klimacie satyrycznym, na których pojawiał się rokicki diabełek.

2000 - Dzień Chemika

1999 - diabeł Rokita wdraża
ISO9001 Stanisław Tomalak

2020 - ognisty diabełek
Mateusza Mrozka

Rokita swojej postaci użyczył w linii
reklamowej Rokita-Agro SA. W roku
2004 wykorzystano w materiałach reklamowych firmy wizerunek diabła jako
pozytywnej, humorystycznej postaci
sprzyjającej polskim farmerom. Na początku istniały pewne obawy związane
z mocno zakorzenionym katolicyzmem
środowisk wiejskich i dość agresywną
9
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2002 - Rokita maluje pisanki. Życzenia wielkanocne - S. Tomalak
kolorystyką grafiki. Podjęto jednak ryzyko wprowadzenia nowej linii, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Agrowski diabełek przyjął się doskonale, tym
bardziej że w jego postać wcielił się pracownik Rokity-Agro, kierownik zespołu
przedstawicieli handlowych Bogusław
Miazga. Diabeł Rokita na bardzo długo
zagościł w Rokicie-Agro i kusił swoim
urokiem aż do oficjalnego pożegnania
po zmianie właściciela.

świętować z zakładami kolejne rocznice.
Podobnie jak wcześniej, kiedy to z tortem 55-lecia naszkicował go Stanisław
Tomalak.

Dnia 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W zakładach
oraz Rokicie nie zrobiło to większego
wrażenia, bo byliśmy do tego doskonale przygotowani. Eksport produktów do
Europy Zachodniej od zawsze stanowił
znaczący udział w sprzedaży. Ponadto już 4 września 1995 roku Rokita SA
przystąpiła do Eurochloru – branżowego stowarzyszenia zachodnioeuropejskich producentów chloru. Eurochlor
jest grupą branżową Cefic (Europejskiej
Rady Przemysłu Chemicznego), która
z kolei reprezentuje firmy chemiczne
w całej Europie.

W roku 2010 i następnych diabeł Rokita wyjątkową troską obdarzał obszar
związany z bezpieczeństwem i higieną
pracy, udzielając cennych rad na terenie
fabryki oraz na łamach biuletynu zakładowego. Przypominał: „Dopuszczalna
prędkość na terenie zakładu to 30 km/h,
obowiązuje również całkowity zakaz
wnoszenia, spożywania alkoholu oraz
przebywania pod jego wpływem”. W tej
sytuacji trudno się dziwić, że sukcesem
zakończył się trwający cztery dni (19–22
lipca 2016 roku) w PCC Rokita (oraz
PCC Exol) audyt certyfikujący system
zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy na zgodność z normą OHSAS
18001. Autorem grafik z behapowskim
diabełkiem jest Rafał Cwenk.

W 2005 roku zakłady zmieniły nazwę,
pod którą prowadzą działalność jako
PCC Rokita SA. W konsekwencji diabełek zniknął z logo. W nazwie pozostał,
przez co nie ma podstaw do organizacji oficjalnego pożegnania. Jest obecny i jako szacowny jubilat może nadal
10

Dnia 31 lipca 2008 roku w PCC Rokita uroczyście otwarto nową wytwórnię
Siarczanowane 2. Firma zwiększyła
czterokrotnie moce produkcyjne anionowych środków powierzchniowo czynnych z 10 do 40 tysięcy ton rocznie.

Jak widać na jednym z rysunków, diabeł zna język angielski, którego podstaw nauczył się znacznie wcześniej, bo
podczas przygotowań załogi do kon-

traktu libijskiego w latach 80. Rokita
po uruchomieniu nowoczesnej elektrolizy rtęciowej w 1976 roku dysponowała
nadmiarem wyszkolonych fachowców,
których usługi mogła zaoferować. Pochodzili oni po części z zamykanej starej
rtęciówki pracującej od 1957 roku, gdyż
nowa instalacja nie wymagała tak licznej
obsługi.
W 2016 roku PCC Rokita SA dokonała
pełnej konwersji elektrolizy na nowoczesną membranową. Dało to korzyści ekologiczne związane ze znacznie mniejszym
zużyciem energii elektrycznej (spadek
emisji CO2) oraz eliminacją szkodliwych
substancji właściwych dla technologii rtęciowej. Pozostał jednak zapas ciekłej rtęci
z elektrolizerów bez możliwości wykorzystania lub odsprzedaży. W 2018 została
ona przetworzona na mobilnej instalacji
sprowadzonej w tym celu do Brzegu Dolnego. Uzyskano siarczek rtęci – stabilny
związek chemiczny, nierozpuszczalny
w wodzie, który nie stanowi większego
zagrożenia dla środowiska ani zdrowia.
Po zapakowaniu został przewieziony do
miejsca końcowego składowania w podziemnych wyrobiskach kopalni soli.
Trudno w tym miejscu nie dostrzec po
raz kolejny pomocnej ręki diabła Rokity,
tym razem w obszarze ekologii. To przecież moc piekielnej siarki zneutralizowała
rtęć stanowiącą ogromne zagrożenie dla
ludzi i środowiska naturalnego.
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Diabełek Rrokita - pszczelarz

Nie może być również dziełem
przypadku, że komórka plastra
miodu do złudzenia przypomina
pierścień benzenowy obecny
w wielu produktach Rokity,
a wcześniej również w logo
zakładów.

Nie może być również dziełem przypadku, że komórka plastra miodu do złudzenia przypomina pierścień benzenowy obecny w wielu produktach Rokity,
a wcześniej również w logo zakładów.
Aktywność diabła Rokity związana jest
nie tylko z obszarem produkcji czy sprzedaży, ale również dotyka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Patronuje
on bowiem kilku lokalnym organizacjom
pozarządowym:
Pomaga ratować ludzkie życia ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi
„Rokita” przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, które regularnie
i z sukcesem organizuje grupowe akcje
zbiórki krwi. Odbywają się one tradycyjnie na terenie ZET-ki oraz Technikum
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w CKZiU
w Wołowie, obejmując tym samym obszar powiatu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2009 roku. Nie był to początek krwiodawstwa w Brzegu Dolnym,
ponieważ Klub Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
zakładach chemicznych został założony
w kwietniu 1974 roku przez grupę inicjatywną z Bolesławem Kosmowskim na
czele. Tradycją klubu były organizowane
wyjazdowe akcje grupowego oddawania
krwi w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu.

Od 1946 roku dba o kondycję mieszkańców z Miejskim Klubem Sportowym „Rokita” w Brzegu Dolnym zrzeszającym siedem sekcji: zapaśniczą, tenisa stołowego,
brydża sportowego, piłki siatkowej dziewcząt, szachową, pływacką i sumo. Temat
nie jest tu rozwijany, bo to materiał na
kilka książek. Do tej pory doczekaliśmy
się publikacji W kręgu rokickiego sportu
1946–1992 napisanej przez dra Adama
Sznajderskiego, polonistę – nauczyciela
i wychowawcę wielu pokoleń uczniów
Technikum Chemicznego w Brzegu Dolnym, który do tego odnosił sportowe sukcesy razem z sekcją tenisa stołowego.
Aktywnie spędza wolny czas z Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Miejski „Rokita” powstałym w 1978 roku. Zorganizowana turystyka w zakładach chemicznych sięga
początku lat 60. Wtedy to powstało Zakładowe Koło PTTK organizacyjnie podległe pod Oddział Miejski we Wrocławiu.
Oddział kierowany obecnie przez prezes
Elżbietę Węgrzynowską liczy około 350
członków. Wśród nich są obecni oraz byli
pracownicy PCC Rokita i spółek, którzy
podczas aktywnego wypoczynku są blisko idei „zielonej chemii” obecnej również w Grupie PCC.

w 1952 roku. Logo związku ma co prawda rogi, ale zdecydowanie nie są one diabelskie.
Patrząc z perspektywy 75 lat, obserwujemy, że nasz diabełek Rokita w jednych
obszarach się uaktywnia, a z innych się
wycofuje. Mogą się pojawić sugestie, że
najwyższy czas przejść na emeryturę.
Zadajmy pytanie wprost, bez ogródek:
czy diabeł zrobił swoje i musi odejść?
Faktem jest, że zarówno PCC Rokita
SA, jak i wydzielone spółki rozwijają się,
osiągając regularnie od wielu lat dobre
wyniki. Na drodze jednak rozwoju wciąż
pojawiają się nowe projekty, przy realizacji których niecodzienna pomoc może
być potrzebna.
Jak w przyszłości diabeł Rokita pomoże zakładom – tego jeszcze nie wiemy.
Możemy być jednak pewni, że zrobi to
skutecznie, na swój własny sposób.
Marek Wielowski
Specjalista
PCC Rokita

Kolekcję trofeów dopełnia Koło Łowieckie „Rokita” w Brzegu Dolnym założone
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Z laboratorium
w Brzegu Dolnym
wprost do
laboratorium
na Islandii

Tomasz Graczykowski to przykład tego, że nasza firma jest globalna,
umożliwia rozwój i stawia ciekawe wyzwania przed pracownikami.
O tym, jak to się stało, że Tomasz trafił do naszej fabryki na Islandii,
zapytała Izabela Dreja-Dulewska.
Jak zaczęła się Twoja przygoda
w PCC?

Pracę w Grupie PCC rozpocząłem
w 2009 roku w spółce LabAnalityka.
Zajmowałem się pomiarami emisji do
atmosfery, badaniami dopuszczającymi
do pracy oraz pomiarami fizycznych
czynników szkodliwych na stanowiskach
pracy. Brałem czynny udział we wdrażaniu nowych metod z obszaru emisji gazów odlotowych do atmosfery.

zakwalifikować do Polskiego Centrum
Akredytacji na audytora technicznego
z obszaru gazów odlotowych. Niestety
pandemia uniemożliwiła mi odbycie
obowiązkowych ocen pod nadzorem doświadczonych audytorów.
W 2020 roku Laboratorium Badań Środowiska zostało połączone z Archiwum
Centralnym. Nadzór nad połączoną jednostką objęła kierowniczka Archiwum
Centralnego, a ja zostałem kierownikiem jakości.

Jak wyglądała Twoja ścieżka kariery
w LabAnalityce?

Dlaczego zdecydowałeś się wziąć
udział w rekrutacji na kierownika Laboratorium?

Swoją pracę w spółce rozpocząłem od
stanowiska specjalisty. W 2016 roku dostałem awans na starszego specjalistę,
a w 2018 roku zostałem kierownikiem
Laboratorium Badań Środowiska, wchodzącego w skład spółki LabAnalityka.
W tamtym okresie, wspólnie z pracownikami, udało nam się wdrożyć nową
normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Dodatkowo od 2019 roku udało mi się

Rekrutacja na kierownika jakości na Islandii była dla mnie sporym wyzwaniem
i możliwością poszerzenia swojej wiedzy
i umiejętności. Do tego zawsze chciałem
zobaczyć Islandię. Zanim przystąpiłem
do rekrutacji, przejrzałem trochę stron
internetowych dotyczących fabryki i jej
lokalizacji. Miejscowość, w której się
znajduje, na zdjęciach wyglądała prze-
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pięknie, a na żywo robi jeszcze większe
wrażenie.
Jak wyglądała rekrutacja w środku
pandemii?

Rekrutacja przebiegła bardzo dobrze.
Rozmowy były prowadzone przez komunikatory internetowe, a szczegóły uzupełnione drogą mailową i telefoniczną.
Jak wyglądały Twoje pierwsze dni
w PCC Bakki?

Cóż, pierwsze dni były dość intensywne.
Nowe miejsce, nowa technologia i nowy
system przepływu informacji stanowił
dla mnie nie lada wyzwanie. Musiałem
zapoznać się z instrukcjami i dokumentacją techniczną urządzeń pomiarowych. Rozpocząłem również wdrażanie
dokumentacji i nadzoru nad jakością
zgodnie z wiedzą, którą uzyskałem, pracując w Polsce.
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Co należy do Twoich głównych obowiązków?

Moim głównym obowiązkiem jest zapewnienie nadzoru nad prawidłową
pracą Laboratorium, pobieraniem próbek oraz przygotowanie certyfikatów
i przedstawianie wyników.
Jakie umiejętności i Twoje dotychczasowe kompetencje okazały się
przydatne na nowym stanowisku?

Przede wszystkim zarządzanie czasem
i znajomość Excela. Dzięki pracy w Laboratorium Badań Środowiska, gdzie
mamy wiele różnych metod badawczych,
mogłem szybko wdrożyć się w analizy,
które wykonywane są tutaj na miejscu.
Oczywiście wymagało to przeczytania
norm i różnego rodzaju artykułów naukowych. Na szczęście miałem już okazję wdrażać normy w języku angielskim
w Polsce, więc nie stanowiło to dla mnie
problemu. Dodatkowo mam doświadczenie w przeprowadzaniu audytów,
więc mogłem zweryfikować jakość wykonywanych analiz.
Jakie wyzwania czekają Cię w najbliższej przyszłości?

Przede wszystkim chciałbym jeszcze
bardziej usystematyzować dokumentację systemową w Laboratorium. Moim
celem jest ciągłe doskonalenie, zarówno
własne, jak i pracowników wykonujących analizy. W związku z nieustającym
rozwojem zakładu w przyszłości będziemy mieli jeszcze więcej analiz, które należy wykonać szybko, ale również z zapewnieniem odpowiedniej jakości.
Co udało Ci się zwiedzić i co poleciłbyś osobie, która pierwszy raz udaje
się na Islandię?

Na chwilę obecną nie miałem okazji,
żeby porządnie pozwiedzać. Oczywiście
byłem na kilku lokalnych wycieczkach,
podczas których zobaczyłem wiele ciekawych miejsc. Chodziłem również

po wygasłym wulkanie, co stanowi wyjątkowe przeżycie. Prawda jest jednak
taka, że każdego dnia, gdy wychodzę
do pracy, widok jest oszałamiający. Husavik naprawdę robi wrażenie. Również
droga z lotniska w Rejkaviku zachwyca.
Co chwilę inny krajobraz… jeziora, góry,
łąki i moje ulubione wodospady.
Przede wszystkim mogę polecić odzież
termoaktywną. Na Islandię przyleciałem w czerwcu i przywitały mnie opady śniegu. Tak naprawdę należy być
przygotowanym na różne warunki. Na
Islandii żyje się spokojniej, a w miejscowości, w której mieszkam, większość
niezbędnych rzeczy jest dostępna. Przed
nami zima, jestem więc ciekaw tego, jak
będzie tutaj wyglądać. Plusem jest to, że
na miejscu znajduje się stok narciarski,
a kolejny oddalony jest tylko o 80 kilometrów.
Rozmawiała
Izabela Dreja-Dulewska
HR Business Partner
Dział Personalny PCC

Husavik naprawdę
robi wrażenie.
Również droga
z lotniska
w Rejkaviku
zachwyca. Co chwilę
inny krajobraz…
jeziora, góry, łąki
i moje ulubione
wodospady.
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Program Stypendialny
Grupy PCC od kuchni
Dnia 20 września 2021 roku swoją przygodę z Grupą PCC rozpoczęło
14 stypendystów. Są to studenci Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej
i reprezentują zarówno kierunki chemiczne, jak i techniczne tych uczelni. Zobaczcie,
jakie prace z nami realizują i dlaczego zdecydowali się wziąć udział w naszym
programie.

P

odczas rozmów, które przeprowadzono z naszymi stypendystami, podkreślali oni
zgodnie, że są osobami, które chcą się wszechstronnie
rozwijać i zdobywać praktyczne umiejętności. Jedna ze stypendystek – Bohdana
Demianova (stypendystka PCC Rokita,
KR) – zapytana o motywację i wyobrażenia swojej dalszej drogi zawodowej,
powiedziała: „Chciałabym czerpać doświadczenie i wiedzę od ludzi z różnych
krajów oraz móc cieszyć się każdym
swoim dniem w pracy. Widzę siebie jako
pracownika firmy, w której będę miała
wszystkie wyżej wspomniane możliwości
i wsparcie zawodowe. Mam szczerą nadzieję, że będzie to PCC Rokita”.
Z kolei dla Kamila realizującego pracę
w spółce LabMatic istotne jest branie
czynnego udziału w ważnych (z punktu
widzenia firmy) projektach wewnętrznych oraz – jeśli będzie to możliwe –
międzynarodowych: „Zależy mi na pracy
w przemyśle skorelowanej z moją specjalnością kształcenia. Chciałbym odczuwać
14

odpowiedzialność za podejmowane działania, uczyć się coraz nowszych rzeczy
oraz stale się rozwijać, mając na uwadze,
iż studia to dopiero początek mojej przyszłej drogi zawodowej”.
Zapytani o to, dlaczego wybrali właśnie
nasz program stypendialny, udzielali różnorodnych odpowiedzi. Poniżej prezentujemy trzy z nich.
Krystian (PCC Rokita, KR): „Bardzo mi
zależało, aby już w pracy magisterskiej
przeprowadzić badania na obiektach rzeczywiście funkcjonujących, a nie jakiejś
wymyślonej konfiguracji teoretycznej”.
Dla wielu osób ważne jest, aby współpracować z ekspertami, którzy pracują
w naszej firmie, co potwierdził Piotr Lizak z PCC Exol: „Wybrałem Program
Stypendialny Grupy PCC ze względu na
możliwość rozwoju w dziedzinie, która
mnie interesuje, i współpracę z ludźmi,
którzy w przemyśle na wysokim poziomie działają już od wielu lat”.

Z kolei Karolina Tuligłowska przed programem stypendialnym miała okazję
odbywać u nas praktyki, o czym wspomniała w swej wypowiedzi: „Chciałabym
kontynuować pracę w PCC, w Zespole
Analiz i Optymalizacji Procesowych. Realizując praktyki i wykonując powierzone
zadania, mogę stwierdzić, że zdecydowanie jest to coś, czym chciałabym się zająć
na stałe”.
Bardzo nas cieszą takie opinie. W rozmowach ze wszystkimi uczestnikami programu przejawiają się takie hasła, jak rozwój
umiejętności, nowe perspektywy oraz
praca z ekspertami. I taka jest właśnie
idea Programu Stypendialnego Grupy
PCC – rozwijanie kompetencji studentów
we współpracy z mentorami naszej firmy.
Trzymamy kciuki za naszych stypendystów! Mamy nadzieję, że będzie to dla
Was ciekawa przygoda, będąca jedynie
początkiem Waszej kariery w naszej firmie. Powodzenia!
Karolina Ławecka
Specjalista ds. Personalnych
Grupa PCC
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Imię i nazwisko

Jednostka

Temat pracy

Justyna Rychel

PCC Exol

Badanie kompatybilności i działania środków antykorozyjnych w kompozycjach czyszczących bazujących na produktach powierzchniowo
aktywnych PCC Exol

Michał Kopański

PCC Exol

Badanie synergii różnych układów etoksylowanych alkoholi tłuszczowych i ich wpływu na właściwości detergencyjne formulacji piorących i
czyszczących

Patryk Miszkurka

PCC Exol

Badanie kompatybilności i działania środków antykorozyjnych w kompozycjach czyszczących bazujących na produktach powierzchniowo
aktywnych PCC Exol SA

Piotr Lizak

PCC Exol

Zastosowanie procesów membranowych w celu redukcji zawartości soli
nieorganicznych w produktach PCC Exol z grupy betain

Krystian Słoń

PCC Rokita

Obliczenia porównawcze reaktorów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej przy użyciu metod CFD

Aleksandra Kania

PCC Rokita

Badanie stabilności formulacji poliuretanowych

Karol Bus

PCC Rokita

Optymalizacja sposobu oczyszczania polioli

Bohdana Demianova

PCC Rokita

Wpływ budowy chemicznej polioli na wybrane właściwości pianek
poliuretanowych

Ewelina Szewczyk

PCC Rokita

Weryfikacja efektu synergii ESBO oraz fosforanów arylowych ze stabilizatorami termicznymi (fosforyny) na degradację tworzywa PCW

Adrian Radoliński

PCC Rokita

Otrzymywanie fosforanów trialkilowych w wyniku reakcji estryfikacji
kwasu fosforowego alkoholami

Karolina Tuligłowska

PCC Rokita

Wykorzystanie kalorymetrii reakcyjnej do analizy procesu syntezy
(związek chemiczny) celem oceny ryzyka oraz skalowania procesu

Jakub Smoliński

PCC Rokita

Aparaty elektryczne instalowane w rozdzielni i wykorzystujące technologie zgodne z ideą Przemysłu 4.0 na przykładzie PCC Rokita SA

Magdalena Madalińska

PCC MCAA

Optymalizacja warunków syntezy i oczyszczania 70% kwasu glikolowego jako pochodnej kwasu monochlorooctowego

Kamil Czekaj

LabMatic

Badania, monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych z zastosowaniem spektralnej analizy prądu i drgań mechanicznych i metod sztucznej inteligencji na przykładzie PCC Rokita
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W oczekiwaniu na

Świętego Mikołaja
Czy Święty Mikołaj był postacią prawdziwą, czy to tylko
postać, która kojarzy nam się
z bajek z brzuchatym dziadkiem z wielką, siwą brodą
i workiem prezentów? Okazuje
się, że to postać prawdziwa!

U

rodził się około 270 roku
w mieście Patara w Licji
(dzisiaj jest to teren należący
do Turcji). Od wczesnych lat
był bardzo uczynny i wrażliwy na drugiego człowieka i nigdy nie
przechodził obojętnie obok ludzi, którzy
potrzebowali pomocy. Podzielił się również majątkiem, jaki mu został po śmierci
rodziców.
Mało kto wie, że Święty Mikołaj jest też
patronem marynarzy i rybaków, a to za
sprawą tego, że swoją modlitwą uratował
rybaków w trakcie sztormu.
Znanych jest wiele historii, w których
Święty Mikołaj stawał w obronie potrzebujących. Ale jedna z nich jest szczególna – z niej właśnie w wielu krajach wzięła
się tradycja wystawiania przy kominku
bucików czy skarpet na prezenty. Otóż
według legendy pewien człowiek, popadłszy w nędzę, zmuszony był do sprzedania
swoich trzech córek do domu publicznego. Święty Mikołaj, który był też biskupem Miry, gdy się o tym dowiedział
– postanowił pod osłoną nocy wrzucić
przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Sakiewki te wpadły do trzewiczków
i pończoch, które zostawione były przy
kominku do wysuszenia. Pieniądze, rzecz
jasna, uratowały córki i tak oto zrodziła
się tradycja pozostawiania bucików czy
skarpet przy kominku w oczekiwaniu na
prezenty od Świętego Mikołaja.
Oczywiście nie każdy ma w domu kominek, ale to nie oznacza, że Święty Mikołaj
ich nie odwiedzi, tym bowiem, którzy nie
mają kominka, Mikołaj wsuwa prezenty
pod poduszkę!
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia między
rokiem 345 a 352, natomiast dobroć, jaką
darzył ludzi, pozostała w pamięci i tradycja robienia dobrych uczynków jest kultywowana do dzisiaj.
Maciej Trubisz
Redakcja
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NDACJA

Zapraszaj znajomych do pracy
w PCC i zyskaj nawet 3 000 zł!*
WYSOKOŚĆ WYPŁACONEJ NAGRODY:

e

3 000 zł - stanowiska kierownicz

2 000 zł - aparatowi, stanowiska specjalistyczne

1 000 zł - stanowiska bez doświadczenia
* po przepracowaniu 4 pełnych miesięcy przez znajomego otrzymasz nagrodę
(za wyjątkiem stanowiska Aparatowy, gdzie wypłata przysługuje po przepracowaniu 6 pełnych miesięcy)

Jak to zrobić?
Wystarczy, że wyślesz formularz, CV i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na adres: rekomendacje@pcc.eu
Dokumenty dostępne są na portalu Pracownik PCC
lub w Dziale Personalnym w bud. G-1, pok.6a

Poleć pracownika
i otrzymaj nagrodę!
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Święta przed nami, a więc każdy z nas zaczyna
przeszukiwać najlepsze przepisy na wspaniałe
potrawy wigilijne, które zagoszczą na naszych
stołach. W oczekiwaniu na świąteczną gwiazdkę
zachęcamy do wypróbowania naszych przepisów.

Pierogi z makiem
Ciasto:
560 g mąki pszennej
2 łyżki oleju
1 jajko
250 g ciepłej wody

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki włożyć
do naczynia wg podanej
kolejności i wyrabiać. Ciasto
wyjąć i rozwałkować.
Następnie rozpuszczamy
masło z miodem. Wsypać
mak i dodać cukier puder
oraz bakalie i skórkę pomarańczy. Wszystko razem
wymieszać.
18

Farsz:
100 g zmielonych migdałów bez skórki
100 g rodzynek
2-3 łyżki cukru pudru
15 dkg sparzonego i zmielonego maku
3-4 łyżki miodu
5 dkg masła
łyżka smażonej skórki pomarańczowej

Z ciasta wykroić kółka na
pierogi, każde napełnić
farszem.
Wrzucać na wrzącą i osoloną wodę. Gotować ok. 3 min
od momentu wypłynięcia na
powierzchnię wody.
Uprażyć płatki migdałów
na maśle, dodać bułkę tartą
a następnie polać pierogi.

Polewa:
100 g płatki migdałów
łyżka masła
odrobina bułki tartej
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Piernik

Składniki:
1 kostka masła
1 szklanka cukru
1 szklanka mleka
4 jaja
2 łyżeczki kakao
2 łyżki sody oczyszczonej
1/2 kg mąki
2 opakowania przyprawy korzennej
Dżem śliwkowy / powidła

Sposób wykonania:
Masło i cukier ze szczyptą soli utrzeć
na puszystą masę. Ciągle ucierając, dodawać po jednym jajku. Dodać mąkę,
sodę oczyszczoną, kakao i przyprawę
korzenną, dalej ucierać. Następnie wlać
1 szklankę mleka, utrzeć.
Ciasta przelać do 2 średniej wielkości
foremek „keksówek” wyłożonych papierem do pieczenia.
Piekarnik nagrzać do 180 st. C i piec
przez ok. 45 min. Po tym czasie należy
sprawdzić patyczkiem, czy ciasto się
upiekło. Jeśli przyczepia się do patyczka, wydłużyć czas pieczenia.
Ostudzone ciasto przekroić w poprzek
i przełożyć powidłami.
Polewa czekoladowa
1 czekolada deserowa lub gorzka
Kilka łyżek mleka
1 łyżka masła orzechowego
(niekoniecznie, ale polecamy!)
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej,
dodać mleko i masło orzechowe
i wymieszać przy użyciu trzepaczki.
Ozdobić piernik polewą czekoladową.
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Biegiem
po zdrowie!

To już kilkuletnia tradycja, że jesienią reprezentacja PCC Rokita bierze
udział w biegu z przeszkodami. W roku ubiegłym ze względu na odwołane
imprezy nie mogliśmy niestety brać udziału w żadnych zawodach. W tym
jednak roku udaliśmy się do Białobrzegów, gdzie wystartowaliśmy liczną,
bo ponad 30-osobową, reprezentacją na dystansie Rekrut.

S

am obecnie wziąłem udział
w zawodach – po raz pierwszy – i przyznam szczerze:
polecam każdemu, bo to
naprawdę świetna zabawa
i jeszcze lepsza forma integracji. Kąpiele
błotne, wodne, kąpiele w lodzie i liczne
ciekawe przeszkody (w tym ogniowe) na
trasie powodują, że kilkukilometrowy
bieg mija tak naprawdę nie wiadomo
kiedy.
Co najważniejsze – udało się nam wygrać klasyfikację zespołową i tym samym można powiedzieć, że niestraszna
nam była pandemia i o swoją formę fizyczną dbaliśmy bardzo dobrze!
Cieszymy się, że z roku na rok nasza reprezentacja się powiększa. Na wiosnę na
pewno wrócimy jeszcze większą i silniejszą grupą! Łączy nas chemia do sportu!
Maciej Trubisz
Redakcja
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Świąteczny konkurs

bożonarodzeniowy
Tegorocznym tematem
konkursu świątecznego
była „najpiękniejsza dekoracja choinkowa”. Prace
konkursowe spływały przez
trzy tygodnie, co łącznie
dało nam ich 480!

K

ażda jest niepowtarzalna
i wyjątkowa. Wybraliśmy
jednak jedną najbardziej
wyjątkową, która wykonana
została przez naszego kolegę ze spółki PCC Autochem długopisem
3d i za nią właśnie przyznaliśmy nagrodę główną w konkursie w wysokości 500
złotych.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie
Maciej Trubisz
Redakcja
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Świąteczna
galeria
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