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produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
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Szanowni Państwo

Jesienne wydanie Ogniwa rozpoczynamy 
niecodziennym spotkaniem jakie miało miej-
sce w  Dworze w  Smólsku  – liderów naszej 
organizacji pod hasłem „Ja Lider XXI wieku”. 
Inne wyjątkowe wydarzenia to uroczysto-
ści Dnia Energetyka w 66. roku działalności 
RAFAKO. Prezentujemy część oficjalną oraz 
przebieg festynu w Szymocicach. 

W dziale „Nasze Realizacje” przeczytacie 
o ostatnich osiągnięciach Grupy PBG, w tym 
o uruchomieniu Instalacji Mokrego Odsiar-
czania Spalin, inwestycji prowadzonych jed-
nocześnie we Wrocławiu, Krakowie i Gdyni. 

W tym wydaniu prezentujemy sylwetkę pre-
zesa Rafako Engineering pana Alana Beroud, 
kontynuujemy wywiad z Szefami Biura Pro-
jektowego RAFAKO oraz zdradzamy specyfikę 
pracy w sekretariacie głównym siedziby PBG. 

Dokumentujemy oraz przedstawiamy rela-
cje z naszych wspólnych osiągnięć i sukcesów – 
wystawy pt. „Mam talent” oraz wręczania sta-
tuetki Czarodziejskie Drzewo.

Ponadto przeczytacie o  niezwykłych pa-
sjach i osiągnieciach sportowych mieszkań-
ców Raciborza oraz dowiecie się jak żegnali-
śmy lato w Wysogotowie podczas rodzinnego 
pikniku. 

Na jesienne wieczory polecamy propozycje 
filmowe, książkowe i muzyczne oraz zaprasza-
my do udziału w konkursie na tłumaczenie 
wiersza Juliana Tuwima. 

Ciekawej lektury!

Joanna Januszewska 
Redaktor naczelna

http://pilcrowstudio.pl
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5 października 2015 roku w zabytkowych 
wnętrzach smólskiego dworu miało miejsce 

spotkanie „Ja – Lider XXI wieku” z udziałem Rad 
Nadzorczych i Zarządów Spółek Grupy PBG.

Opracowanie: Karolina Kubica-Kamińska, 
 starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG SA 

Zdjęcia: Robert Jatczak, PBG SA

W gronie 120 przedstawicieli różnych 
obszarów działalności Grupy rozmawia-
no o przywileju i wielkiej odpowiedzial-
ności bycia liderem. Prelekcja dotycząca 
nowoczesnych trendów przywództwa, 
wygłoszona przez międzynarodowego 
trenera biznesu Mateusza Grzesiaka, 
i warsztaty pod tytułem „Łączy nas ja-
kość współpracy” były okazją do bilansu, 
którego powinien cyklicznie dokonywać 
każdy, kto na co dzień zarządza zespo-
łem. Efektem spotkania był imponują-
cy wiszący most, a  także nawiązanie 
kontaktów i relacji między kluczowymi 
pracownikami Grupy PBG.

JA
Lider XXI wieku
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Jednym z zadań dla liderów 
było opisanie efektów ich 
wspólnej pracy w formie 
notatki prasowej dla telewizji. 
Było to tym trudniejsze, 
ponieważ projekt mostu był 
nietypowy, realizowany 
w trudnych warunkach 
i powstawał jednocześnie 
w sześciu „wioskach”. 
Świetnie wywiązali się i z tego 
zadania. Zapoznajcie się 
z notatką prasową powyżej 
przygotowaną przez liderów.

Beata Zalewska
DKA Trening

W zadaniach warsztatowych, pomimo 
ich zabawowego charakteru, „zaszyte” 
były duże wyzwania. Zespoły musiały 
zmierzyć się z następującymi zadania-
mi: leadership – jak sobie z nim pora-
dzić gdy liderów jest kilku; komunikacja 
partycypacyjna vs autokratyczna; róż-
ne kultury organizacyjne; cele party-
kularne vs cele całej organizacji – nasz 
kawałek mostu czy cała konstrukcja. 
Pomimo tego, że nie wszyscy się znali 
osobiście, a także niekoniecznie każdy 

„Nasi doświadczeni 
i wyspecjalizowani inżynierowie 
połączyli siły i uczynili 
niemożliwe możliwym. 
Unikatowa i innowacyjna oraz 
wysoce ekologiczna technologia 
łącząca pokolenia pozwoliły 
na zespolenie papieru, drewna, 
słomek w kolorze różowym oraz 
gumek w trwałą konstrukcję. 
Jesteśmy przekonani, że 
technologia i współdziałanie 
pozwoliły nam osiągnąć cel 
jakim jest połączenie naszych 
społeczności. Nasz wspólny 
sukces możliwy był dzięki 
współpracy liderów, kreatywnym 
ideom oraz precyzyjnie 
określonym zadaniom dla 
każdej z wiosek. Wspólny cel 
zmobilizował nas do efektywnej 
pracy”.

Mateusz Grzesiak
Dziękuję Wam wszystkim za możliwość 
wspierania Waszej misji podnoszenia 
poziomu funkcjonowania społeczeń-
stwa. To zaszczyt pomagać tym, którzy 
budują tak ważne dla Polski inwestycje. 
Życzę wielkich sukcesów! 

musi lubić takie „nietypowe” zadania, 
to co szczególnie rzucało się w oczy, to 
chęć wywiązania się z zadania. Jedna 
z  grup w  Taquin poświęciła na to na-
wet kawałek przerwy. Z  pierwszego 
zadania wyciągnięto wnioski, zarówno 
z sukcesów, jak i kłopotów podczas jego 
realizacji. Jak wiadomo, sukces wykuwa 
się w błędach, więc to naszym zdaniem 
ważna obserwacja, która pokazuje 
ogromny potencjał zespołów, z którymi 
pracowaliśmy.
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Rafał Wilczyński
PBG S.A.

Niezmiernie ciekawy wykład 
był tylko jednym z  punktów 
bogatego programu, będącego 
wyrazem dbałości o rozwój klu-
czowego personelu. Pan Mateusz 
Grzesiak w sposób niezwykle cie-
kawy i jednocześnie bardzo pro-
fesjonalny opowiedział o różnych 
aspektach zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. Jest to obszar wie-
dzy, bez znajomości której trudno 
dziś sobie wyobrazić właściwe 

Piotr Karaś
RAFAKO S.A.

Bardzo dziękuję za świetnie zorganizowaną imprezę, 
na dodatek w tak uroczym miejscu. Wykład pana Grze-
siaka – pierwsza klasa. Budowanie przęseł mostu siłą 
rzeczy nie było w stanie w pełni zaangażować wszyst-
kich z uwagi na prozaiczny fakt zbyt małej wielkości 

„warsztatu pracy”, jakim był ten mały kawałek mostu. 
Kto jednak chciał, to się dopchał. Mimo wszystko, za-
bawa przy tym była przednia.

Przemysław Nowak
PBG oil and gas

Kolejna niezapomniana przygoda w firmie. 
Warto było ją przeżyć i stać się bogatszym 
o nowe motywujące doświadczenia.

motywowanie podwładnych do 
wykonywania powierzonych im 
zadań. Zrozumienie zmieniają-
cych się potrzeb pracowników, 
w szczególności w aspekcie ob-
serwowanych różnic pomiędzy 
kolejnymi pokoleniami w  tym 
zakresie, jest obecnie niezbęd-
ne, aby zapewnić oczekiwaną 
efektywność systemów moty-
wacyjnych wdrażanych w orga-
nizacjach.

Uczestnicy warsztatów 
„Ja lider XXI wieku” przed 
dworem w Smólsku
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Rejestracja praw do akcji 
serii J RAFAKO w depozy-
cie prowadzonym przez 
Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A.

Ruszają roboty 
fundamentowe przy 
budowie bloku 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III.

PBG – nadzwyczajne 
walne zgromadzenie 
ws. warunkowego 
podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję 
akcji zwykłych na okaziciela 
serii I z jednoczesnym 
pozbawieniem prawa 
poboru, emisji warrantów 
subskrypcyjnych 
serii A z jednoczesnym 
pozbawieniem prawa 
poboru oraz zmiany 
statutu.

RAFAKO – fundusze za-
rządzane przez Nationale-
-Nederlanden PTE stają się 
posiadaczami praw do akcji 
spółki, które w przypadku 
zamiany na akcje spowodu-
ją, że fundusze będą miały 
łącznie 8.031.507 akcji, co 
stanowić będzie 9,46 proc. 
ogólnej liczby głosów. 

RAFAKO informuje 
o pomyślnym pierwszym 
podaniu spalin na instala-
cjach mokrego odsiarczania 
spalin z Grupy EDF Polska 
w Gdyni, Krakowie  
i Wrocławiu.

PBG oraz najwięksi wie-
rzyciele Spółki podpisują 
umowę restrukturyzacyjną, 
która reguluje zobowiąza-
nia stron. Umowa zawiera 
zobowiązanie wierzycieli do 
oddania głosu za układem 
podczas zgromadzenia 
wierzycieli, zaplanowanego 
na dni od 3 do 5 sierpnia.

Akcjonariusze PBG decydu-
ją o warunkowym podwyż-
szeniu kapitału zakładowe-
go spółki poprzez emisję do 
45 mln akcji serii I o łącznej 
wartości do 900 tys. zł. 
Emisja skierowana jest do 
Jerzego Wiśniewskiego 
i wynika z uchwał walnego 
zgromadzenia.

RAFAKO – zakończenie 
publicznej subskrypcji akcji 
serii J Spółki.

Głosowanie wierzycieli nad 
układem PBG (3–5 sierpnia).

PBG zawiera z głównym 
akcjonariuszem Jerzym 
Wiśniewskim umowę 
nabycia 75% udziałów PBG 
oil and gas za 10,5 mln zł 
oraz umowę pożyczki na 
kwotę 10,5 mln zł. Obie 
umowy zostają zawarte 
w wykonaniu postanowień 
umowy restrukturyzacyjnej 
zawartej z wierzycielami.

W Skalar Office PBG Gallery 
otwiera dwie wystawy 
malarskie pod wspólnym 
tytułem „Impresje polsko-
-hiszpańskie”.

Koniec kolejnego ważnego 
etapu budowy nowej elektro-
ciepłowni w Grupie Azoty 
KĘDZIERZYN – zamontowanie 
walczaka, będącego elemen-
tem kotła parowego o wydaj-
ności 140 Mg/h.  

6-osobowa drużyna RAFAKO 
zdobywa złoty puchar 
TAURON CUP II Mistrzostw 
Polski Energetyków w Kolar-
stwie Szosowym. Zmagania 
odbywają się w ramach Tour 
de Pologne Amatorów w 
Bukowinie Tatrzańskiej.

Osiągnięto 20 proc. zaawan-
sowania budowy nowych 
bloków w Elektrowni Opole.

Turniej tenisa ziemnego na 
kortach RAFAKO z oka-
zji 35-lecia Solidarności 
organizowany przez NSZZ 
Solidarność RAFAKO S.A. 
i Ognisko TKKF RAFAKO.

Sędzia komisarz ogłasza 
oficjalnie wynik głosowa-
nia nad układem PBG S.A. 
Stwierdza zawarcie układu 
Spółki z Wierzycielami o tre-
ści zgodnej z propozycjami 
układowymi spółki z dnia 
28 kwietnia. Za przyjęciem 
układu głosują wierzyciele, 
na których przypada 94,61% 
wierzytelności spółki.

I RAFAKO Półmaraton 
w Raciborzu, w którym 
udział bierze 750 osób.

Grupa PBG publikuje wyniki 
finansowe za pierwsze pół-
rocze 2015 r.

Na warszawskim Powiślu 
w Galerii Delfiny wernisaż 
Małgorzaty Wiśniewskiej 
pt. „Duże i małe – z daleka 
i z bliska”.
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

28 RAFAKO i AGH podpisują 
porozumienie o współpracy, 
która koncentrować się 
będzie wokół kwestii zwią-
zanych z materiałami dla 
energetyki.

Drużyna Konstruktorów 
(TK), pracowników raci-
borskiej Spółki, zdobywa Pu-
char Prezesa RAFAKO S.A. 
w finałowej fazie XI edycji 
Turnieju Piłkarskiego. 

Rada nadzorcza PBG 
powołuje pana Dariusza 
Szymańskiego na stanowi-
sko wiceprezesa Spółki.

Oferta RAFAKO, warta 
96,56 mln zł brutto, naj-
korzystniejsza w przetargu 
na budowę instalacji od-
siarczania spalin dla kotłów 
K7 i K8 w elektrociepłowni 
Białystok.

Uroczystości Dnia Energe-
tyka w RAFAKO. Akademia 
w Pałacyku RAFAKO – spot-
kanie zarządu i przyjaciół 
Spółki z pracownikami, uho-
norowano jubilatów i eme-
rytów, a także innowatorów 
i spawaczy roku. Festyn dla 
pracowników i ich rodzin 
w Szymocicach.
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WYDARZENIA – GRUPA PBG

8 Zarejestrowanie podwyż-
szenia kapitału zakłado-
wego oraz zmiany Statutu 
RAFAKO.

Zakończenie negocjacji 
i zawarcie aneksu nr 2 do 
umowy znaczącej TLNG. 
Aneks zmienia ostateczny 
termin realizacji inwestycji 
na 31 maja 2016 r.

Quercus Towarzystwo Fun-
duszy Inwestycyjnych S.A. 
zawiadamia o zwiększeniu 
przez Fundusze udziału 
w ogólnej liczbie głosów 
w spółce RAFAKO oraz prze-
kroczeniu przez Fundusze 
wspólnie oraz samodzielnie 
przez QUERCUS Parasolo-
wy SFIO progu 5% ogólnej 
liczby głosów w Spółce.

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Raciborza w tenisie. Organi-
zatorem jest OSiR, a sędzią 
naczelnym turnieju Henryk 
Swoboda trener grupy TKKF 
RAFAKO.

Do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym do-
puszczonych jest 15.331.998 
(piętnaście milionów trzysta 
trzydzieści jeden tysięcy 
dziewięćset dziewięćdzie-W

RZ
ES

IE
Ń

siąt osiem) akcji zwykłych 
na okaziciela serii J spółki 
RAFAKO S.A. o wartości 
nominalnej 2 zł (dwa złote) 
każda.

Zmiany we władzach PBG – 
Przemysław Szkudlarczyk 
składa rezygnację z członko-
stwa w Radzie Nadzorczej 
PBG. Powołanie do nadzoru 
Spółki Jacka Krzyżaniaka.

Sąd Upadłościowy zatwier-
dza układ PBG z wierzycie-
lami. 

Powołanie pana Przemy-
sławs Szkudlarczyka przez 
Radę Nadzorczą PBG oil 
and gas na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki.

Wręczenie Statuetki 
Czarodziejskiego Drzewa 
dla Fundacji PBG, RAFAKO 
i Dworu w Smólsku.

W Pałacyku Myśliwskim 
RAFAKO ma miejsce trzecia 
z cyklu wystawa pracow-
ników Grupy PBG Mam 
Talent.

RAFAKO podpisuje z Enea 
Wytwarzanie kontrakt 
na budowę „pod klucz” 
instalacji odsiarczania 
spalin dla kotłów parowych 
OP-230 w Elektrociepłowni 
Białystok.

RAFAKO wyposaża swoich 
pracowników w kolejne 
3 defibrylatory – urządzenia 
ratujące życie.
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Obchody Dnia Energetyka podzie-
lone są tradycyjnie już na dwie czę-
ści: uroczystą galę, podczas której, 
w towarzystwie zaproszonych gości, 
wręczane są nagrody i wyróżnienia 
dla pracowników RAFAKO oraz po-
dziękowania dla osób, które odcho-
dzą na emeryturę. Drugiego dnia 
świętuje się już w szerokim gronie 
rodziny, przyjaciół i znajomych pod-
czas firmowego festynu. 

W tym roku uroczystość odbyła 
się 4 września w reprezentacyjnym 
Domu Strzeleckim RAFAKO, tzw. 

„pałacyku”. Wzięli w niej udział m.in. 
Zarząd RAFAKO, przedstawiciele za-
rządów spółek zależnych, lokalnych 
władz samorządowych, współpra-
cujących firm i  instytucji i przede 
wszystkim zasłużeni pracownicy 
firmy.

W  obchodach po raz pierwszy 
uczestniczyła obecna Prezes Za-
rządu RAFAKO S.A., Agnieszka Wa-
silewska – Semail, która niemalże 
dokładnie rok temu stanęła na czele 
raciborskiej Spółki. – Dziękuję za to, 
co przez ten ostatni rok się wyda-
rzyło. Zrobiliśmy dużo, a nie było to 
łatwe. Osiągnęliśmy zysk za 2014 r., 
po trudnych latach, gdy sektor fi-
nansowy zamknął się na RAFAKO, 
co w znacznym stopniu utrudniło 
pozyskiwanie nowych kontraktów. 
Dziękuję za determinację w stwo-
rzeniu warunków do rozwoju 
Spółki. – mówiła prezes Agnieszka 
Wasilewska – Semail. – Udało nam 
się przebrnąć przez bardzo trudny 
czas jednocześnie generując dobre 
wyniki. Pierwsze półrocze br. było 
lepsze niż ten sam okres przed ro-
kiem, który też był już całkiem do-
bry. Nie pozostaje już nic innego jak 
pokazać, że RAFAKO potrafi wygrać 
kontrakty, które pozwolą wykorzy-
stać nasze najlepsze kompetencje, 
zarówno te związane z  technolo-

giami kotłowymi jak i technologiami 
ochrony środowiska, które są naszą 
przyszłością – powiedziała prezes 
A. Wasilewska-Semail, podkreślając, 
że Dzień Energetyka jest świętem 
wszystkich pracowników RAFAKO 
i okazją do podziękowania za wkład 
w rozwój firmy tym wszystkim, któ-
rzy się do tego przyczyniają swoją 
codzienną, rzetelną pracą.

Głos zabrali również inni przed-
stawiciele władz Spółki. – Dziś towa-
rzyszą nam duże emocje. Szczegól-
nie, jeśli widzi się tych zasłużonych 
dla RAFAKO. Patrzymy na wspania-
łe jubileusze, wyróżnienia oraz licz-
bę osób związanych z firmą przez 
tak długi czasu. Niesamowite jest 
to, że widać tu związek z RAFAKO 
nie tylko zawodowy, ale emocjonal-
ny – powiedział Tomasz Tomczak, 
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. 
Realizacji Projektów RAFAKO S.A. – 
Obchody Dnia Energetyka to chy-
ba najważniejszy dzień w roku dla 
RAFAKO, pracowników, ich rodzin 
i najpewniej także dla całego miasta. 
Dla mnie osobiście jest to wielka ra-
dość i wielki zaszczyt, że mam oka-
zję być częścią tej społeczności oraz 
tego wielkiego projektu, który jest 
największy na skalę Polski i Europy, 
jeżeli chodzi o to, co dziś RAFAKO 
prezentuje i co może samodzielnie 
stworzyć – mówił Jarosław Dusiło, 
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. 
Finansowych Zastępca Dyrektora 
Generalnego RAFAKO S.A., który 
także nie szczędził ciepłych słów na 
temat pracowników RAFAKO S.A. 

– Dla mnie to bardzo duże prze-
życie, bo od pewnego czasu ob-
chody Dnia Energetyka odbywają 
się w  tym pięknych pałacyku, co 
jeszcze bardziej podnosi ich ran-
gę. Z roku na rok przeżywamy tu 
wiele wzniosłych momentów. Nie 
raz mieliśmy okazję gratulować 

Obchody Dnia Energetyka to chyba 
najważniejszy dzień w roku dla RAFAKO, 
pracowników, ich rodzin i najpewniej także dla 
całego miasta.

Uroczyste obchody Dnia Energetyka to w RAFAKO S.A. wspaniała tradycja, w której 
zawarte jest wszystko, co najlepsze: szacunek dla solidnej pracy, przekazywany 

z pokolenia na pokolenie oraz chęć ciągłego rozwoju, dzięki czemu przedsiębiorstwo 
potrafi odpowiadać na potrzeby i wyzwania otoczenia rynkowego. W takich 

momentach najlepiej widać, że RAFAKO to nie tylko produkty, kontrakty, hale 
produkcyjne, lecz przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy każdego dnia, swoją pracą, 

na różnych stanowiskach, budują historię i przyszłość dla siebie i swoich rodzin.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Justyna Korzeniak, Adventure Media

66 LAT TRADYCJI 
Uroczyste obchody Dnia 

Energetyka w RAFAKO
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nadkrytycznych. Przez ten czas 
opiniowałem także kilka prac 
Politechniki Śląskiej. 

Moje przesłanie do młodych 
pracowników to pamiętać, że 
ważniejsze są całościowe sukce-
sy niż osobiste. W tych ogólnych 
powodzeniach zawsze znajdzie 
się miejsce na indywidualne – 
powiedział Henryk Pol.

Na gali nie zabrakło przed-
stawicieli władz miasta i  po-
wiatu.  – Na święcie Energety-
ka w  RAFAKO jestem po raz 
pierwszy. Dla mnie, jako sta-
rosty to obowiązek, ale także 
wielka przyjemność obchodzić 
ten szczególny dzień wspólnie 
z pracownikami tego zakładu. 
Wśród załogi mam wielu ko-
legów, znajomych, z  którymi 
przez wiele lat współpracowa-
łam. Ponadto RAFAKO to jeden 
z największych pracodawców 
w okolicy, zatrudniający wielu 
naszych mieszkańców. Życzę 
RAFAKO wielu sukcesów, do-
brych kontraktów i rzetelnych 
kontrahentów, aby przez ko-
lejne lata mogło tak prężnie 
funkcjonować jak to robi to 
do tej pory  – mówił Ryszard 
Winiarski, starosta powiatu 
raciborskiego.

Do życzeń dołączył się także 
obecny na gali prezydent Raci-
borza, Mirosław Lenk. – Po raz 
9  mam zaszczyt uczestniczyć 
w obchodach Dnia Energetyka. 
Mam nadzieję, że ten rok będzie 
równie szczęśliwy dla Spółki, co 
poprzedni. Póki co, docierają do 
mnie same dobre wiadomości: 
RAFAKO podpisuje kolejne ko-
rzystne kontrakty, osiągnęło 
dobry wynik finansowy za dru-
gi kwartał, oby tak dalej. Życzę 
RAFAKO jeszcze większych suk-

cesów, lepszych kontraktów, ale 
przede wszystkim stabilizacji. – 
powiedział Mirosław Lenk, któ-
ry korzystając z okazji podzię-
kował także władzom Spółki 
i  załodze za współorganizację 
I RAFAKO Półmaraton Racibórz 
i wyraził nadzieję, że kolejne edy-
cje imprezy będą równie udane, 
co tegoroczna.

Po wystąpieniu przedstawi-
cieli władz Spółki i zaproszonych 
gości przyszedł czas na wręcze-
nie nagród i wyróżnień dla za-
służonych pracowników, jubi-
latów oraz osób, które przeszły 
w ciągu tego roku na emeryturę. 
Wieczór zakończył się koncer-
tem Krzysztofa Krawczyka.

Wrażenia pracowników:

Piotr Karaś, Dyrektor Biura 
Marketingu, wyróżniony na-
grodą I stopnia w kategorii Or-
ganizacja, Zarządzanie i Kształ-

towanie Wizerunku Firmy za 
organizację udanej próby bicia 
rekordu Guinnessa w nordic wal-
king z okazji jubileuszu 65-lecia 
RAFAKO S.A.:

– Dzisiejszy wieczór to dla 
mnie wydarzenie szczególne ze 
względu na wyróżnienie, jakie 
właśnie otrzymałem. Przyznam, 
że bardzo motywuje mnie to do 
dalszych działań i szukania no-
wych pomysłów. Za sukcesem, 
jakim zakończyła się próba 
ustanowienia nowego rekor-
du Guinnessa stało wiele osób. 
Mamy wspaniałą społeczność, 
gdyż zarówno pracownicy jak 
i ludzie z regionu chętni są do 
tego typu przedsięwzięć. Trzeba 
było ich tylko nieco zmobilizo-
wać w czym bardzo pomogła 
Adventure Media, agencja pub-
lic relations z którą od lat współ-
pracujemy. W tej chwili oceniam, 
że bez tej propagandy i reklamy 
nie byłoby sukcesu. Musiało to 

Po wystąpieniu przedstawicieli władz Spółki 
i zaproszonych gości przyszedł czas na wręczenie nagród 
i wyróżnień dla zasłużonych pracowników, jubilatów oraz 
osób, które przeszły w ciągu tego roku na emeryturę. 
Wieczór zakończył się koncertem Krzysztofa Krawczyka.

osobom, które 45 – 50 lat przepra-
cowały w RAFAKO. Ja za rok obcho-
dzić będę „dopiero” jubileusz 30 lat 
pracy, ale właśnie to jest dla naszej 
firmy charakterystyczne, że ludzie 
pracują tu wiele lat. Niemało jest 
takich, którzy przepracowali całe 
swoje życie, wspólnie tworząc war-
tość i markę tej firmy, a przy oka-
zji miasta. Sam zakład liczy 66 lat, 
ale mam nadzieję, że jeszcze wiele 
przed nami – mówił Krzysztof Bu-
rek, Wiceprezes Zarządu Dyrektor 
ds. Handlowych. 

Podczas ceremonii odczytano 
również list gratulacyjny Główne-
go Akcjonariusza i Prezesa Zarządu 
PBG S.A. oraz Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej RAFAKO S. A. Je-
rzego Wiśniewskiego i Małgorzaty 
Wiśniewskiej – Członka Rady Nad-
zorczej RAFAKO S.A. oraz Prezesa 
Fundacji PBG.

Podczas uroczystej gali specjal-
ne wyróżnienie za pięć lat pracy 
w  ramach Ministerstwa Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego otrzy-

mał Henryk Pol, który w RAFAKO 
przepracował 60 lat. – W RAFAKO 
zatrudniony byłem od 1954 roku. 
Przyznać muszę, że zawsze miałem 
szczęście do dobrych przełożonych, 
takich jak dyrektor Frączek czy 
główny konstruktor Hajkowski. 
Starali się przede wszystkim, aby-
śmy mieli mieszkania oraz wysy-
łali nas na studia. Dzięki nim lata 
spędzone w RAFAKO wspominam 
jak najlepiej. Rwaliśmy do przodu, 
a każdy czuł się częścią tego z cze-
go żyje. Co więcej, odnosiliśmy suk-
cesy, byliśmy wiodącym zakładem, 

a ja jako dyrektor techniczny od-
powiedzialny byłem ze wdrożenie 
energetyki jądrowej. Pracowałem 
na wielu stanowiskach zaczynając 
od młodszego konstruktora a skoń-
czywszy na Dyrektorze Naczelnym, 
którym byłem do 1988 roku. Jako 
ciekawostkę dodam, że właśnie tu-
taj poznawaliśmy swoje przyszłe 
żony, na zabawach sylwestrowych. 
Dziś wyróżniony zostałem za pięć 
lat pracy w ramach Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bra-
łem intensywny udział we wdraża-
niu programu dotyczącego bloków 

Mam nadzieję, że ten 
rok będzie równie 
szczęśliwy dla Spół-
ki, co poprzedni. Póki 
co, docierają do mnie 
same dobre wia-
domości: RAFAKO 
podpisuje kolejne 
korzystne kontrak-
ty, osiągnęło dobry 
wynik finansowy za 
drugi kwartał, oby 
tak dalej. 

Uhonorowanie zasłużonych 
pracowników; poniżej Zarząd 

RAFAKO S.A. podczas obchodów Dnia 
Energetyka, fot. Aleksandra Dik
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NAGRODZENI PODCZAS  
OBCHODÓW DNIA ENERGETYKA

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA RAFAKO” 
wyróżnieni zostali następujący pra-
cownicy firmy: Ewa Caban, Aniela 
Pieruszka, Zbigniew Błaszczyk, 
Bogusław Buda, Marian Czyżycki, 
Robert Doleżych, Zygmunt Junka, 
Joachim Kaszny, Grzegorz Latacz, 
Daniel Nasiadka, Ryszard Sumik.

Kapituła wyróżniła nagrodą 
I stopnia w kategorii Organizacja, Za-
rządzanie i Kształtowanie Wizerun-
ku Firmy Piotra Karasia, natomiast 
w kategorii Rozwój Techniki i Projek-
towania Michała Szudygę. Nagrody 
II stopnia Kapituła przyznała w kate-
gorii Rozwój Techniki i Projektowa-
nia Robertowi Demelowi i Dawidowi 

Królikowi, w kategorii Pozyskiwanie 
i  Realizacja Kontraktów Markowi 
Zdanowiczowi, w kategorii Wytwa-
rzanie, Jakość i Obsługa Produkcji 
Mirosławowi Kurzowi, zaś w kate-
gorii Zarządzanie Finansami i Kosz-
tami przedsiębiorstwa Wojciechowi 
Zembatemu. Kapituła przyznała na-
grody specjalne Romanowi Bobero-
wi i Mariuszowi Twardawie.

Na wniosek Komisji i  decyzją 
Prezesa Zarządu tytułem „Spawa-
cza Roku 2014” wyróżnieni zostali 
następujący pracownicy. Za najwyż-
szej klasy umiejętności ręcznego spa-
wania metodą TIG: Dariusz Ejsmont, 
Dariusz Podlasek i Krystian Sitek. 

Za najwyższej klasy umiejętności 
w  zakresie spawania króćców do 
komór kotłowych w  metodzie 121: 
Janusz Dudek i Robert Jurczyk.

Tytuł MISTRZA RAFAKO S.A. 
w  spawaniu metodą 141  w  roku 
2015  w  konkursie w  szybkości spa-
wania otrzymał Krystian Szmid. Na-
tomiast Piotr Gorywoda i Bernard 
Paprotny wyróżnieni zostali „Dy-
plomem Uznania” za osiągnięcie 
w  2014  roku najlepszych wyników 
w  zakresie wydajności i  jakości 
ręcznego spawania w metodzie TIG 
z całego grona pracowników rozpo-
czynających pracę i zdobywających 
pierwsze szlify w zawodzie spawacza.

szczerze, że uwielbiam to co robię. Jest 
to moja wielka pasja. Studiując na Po-
litechnice tematem mojego dyplomu 
było właśnie odsiarczanie spalin. Tym 
bardziej cieszę się, że mogę oddawać 
się pasji i pracować w swoim zawodzie. 
Wszystkie siły i umiejętności jakie po-
siadam, staram się jak najlepiej wyko-
rzystać w pracy. Dzięki temu czuję się 
spełniona. 

Adam Kręcichwost, emeryt 
Dzisiejsze wydarzenie odbieram bar-
dzo pozytywnie. W  Dniu Energetyka 
uczestniczę już czwarty lub piąty raz. 
Pamiętam, że niegdyś impreza odbywa-
ła się w jednej z raciborskich restauracji. 
Obchody przeniesiono do Domu Strzele-
ckiego, gdy ten został odremontowany. 

W  RAFAKO S.A. pracowałem 43  lata 
i wspominam je bardzo dobrze.

Radosław Żylak, Ślusarz Starszy na 
Wydziale Produkcyjnym, 30 lat pracy 
w RAFAKO S.A.
W  obchodach Dnia Energetyka biorę 
udział drugi raz. W tym roku obchodzę 
jubileusz 30-lecia pracy w firmie, z którą 
związany jestem praktycznie całe życie; 
wcześniej pracował tu także mój ojciec, 
uczęszczałem także do rafakowskiego 
przedszkola, korzystałem z organizo-
wanych przez zakład wczasów i zimo-
wisk. Jestem szczęśliwy, że tutaj pracuję 
i mam nadzieję, że ta sytuacja nie zmie-
ni się aż do emerytury.

Franciszek Jasiński, emeryt, 35 lat pra-
cy w RAFAKO S.A.
Powiem krótko: w RAFAKO pracuje mi 
się dobrze i przyjemnie. 

Mirosław Sontag, Ślusarz Starszy na 
Wydziale Produkcyjnym, 25 lat pracy: 
Praca w  RAFAKO S.A. daje mi dużo 
satysfakcji i sprawia mi przyjemność, 
o czym świadczy mój staż – ćwierć wie-
ku! Wiadomo, przez tyle lat bywało raz 
lepiej, raz gorzej, jednak moje ogólne 
odczucia są jak najbardziej pozytywne. 
Skończyłem szkołę w RAFAKO S.A. po 
której od razu zacząłem pracę, którą 
wykonuję po dziś dzień.

Piotr Gorywoda, Operator Urządzeń 
Spawalniczych na Wydziale W22, wy-
różniony „Dyplomem Uznania” za osiąg-
nięcie w 2014 roku najlepszych wyników 
w zakresie wydajności i jakości ręcznego 
spawania w metodzie TIG.
Przyznam szczerze, że nie spodziewa-
łem się tego wyróżnienia. Jestem bar-
dzo zaskoczony. W RAFAKO pracuję od 
3 lat, z czego jestem bardzo zadowolony. 
Przede wszystkim panuje tu świetna at-
mosfera, są duże możliwości rozwoju 
zawodowego.

W tym roku obchodzę jubileusz 30-lecia pracy w firmie, z którą związany jestem 
praktycznie całe życie; wcześniej pracował tu także mój ojciec, uczęszczałem 
także do rafakowskiego przedszkola, korzystałem z organizowanych przez zakład 
wczasów i zimowisk. Jestem szczęśliwy, że tutaj pracuję i mam nadzieję, że ta 
sytuacja nie zmieni się aż do emerytury.

dotrzeć do sporej grupy osób. Jestem 
szczęśliwy, że wszystko się udało. Na-
szła mnie dziś refleksja, że raciborska 
Spółka pamięta i docenia to, że zakład 
to tak naprawdę są ludzie i ich praca 
(także staż pracy) jest tak uroczyście do-
ceniana. Cieszę się niezmiernie, że stało 
się to już tradycją i oby było kontynuo-
wane przez kolejne lata. Znalezienie się 
tego dnia w gronie osób wyróżnionych 
jest wspaniałym przeżyciem.

Ewa Caban, Specjalista w Dziale Han-
dlowo-Ofertowym ds. Sprzedaży i Mo-
dernizacji, odznaka „Zasłużony dla 
RAFAKO”:

Pracuję w Dziale Odsiarczania Spa-
lin, który jest dość młody, ponieważ 
istnieje bodajże od 1993 roku. Powiem 

Kwiaty dla pani Anny Zembaty-Łęskiej w podziękowaniu za prowadzenie uroczystości, fot. Aleksandra Dik
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Jubileusz 40-lecia pracy w RAFAKO 

Barbara Guła, Krystyna Krakowczyk, 
Gabriela Lejeune, Jolanta Sitek, 

Grażyna Szyksznian, Teresa Wygnał, 
Marian Bialik, Paweł Boczkowski, 
Bernard Bogdon, Bronisław Briks, 
Kazimierz Dziedzic, Henryk Kierek, 

Jerzy Majnusz, Piotr Matuszek, 
Gerard Modla, Piotr Pinkowicz, 

Krzysztof Płachta, Emanuel Reisky, 
Waldemar Skrzynecki, Hubert Sławik, 

Arnold Sojka, Adam Sutowicz, 
Krystian Ulrich 

Jubileusz 45-lecia pracy w RAFAKO 

Edmund Budziak, Marian Czyżycki, 
Edward Miśkowicz, Jan Niklewicz, 

Hubert Okręt, Antoni Paliświat, 
Marian Widera

Jubileusz 50-lecia pracy w RAFAKO 

Franciszek Kampka

4540 50

Pracownicy, którzy w roku poprzednim, 
bieżącym przeszli na emeryturę: 
Urszula Wejerowska, Ludwik Biegus, 
Jerzy Dębski, Gustaw Ehrentraut, 
Edward Górny, Czesław Herba, 
Jerzy Hoszycki, Zygmunt Junka, 
Jan Karapulka, Gerard Kaziur, 
Jerzy Kędzior, Adam Kręcichwost, 
Henryk Krzykała, Henryk Łachut, 
Bernard Morcinek, Bogumił Płaczek, 
Jan Szarabajko, Józef Urbanek, 
Józef Woźniczek, Franciszek Zubrzycki 

Jubileusz 25-lecia pracy w RAFAKO 

Dorota Cebulska, 
Beata Piaskowska, Roman Andziul, 
Stanisław Bachryj, Daniel Bańczyk, 

Krzysztof Bieniek, Piotr Bogacz, 
Edward Cioć, Jerzy Dzedzyk, 

Grzegorz Gurk, Krzysztof Hrycko, 
Jarosław Kaczmarczyk, Wiesław Kałus, 
Ryszard Kasiuchnicz, Joachim Kaszny, 

Piotr Kawka, Henryk Kołos, 
Krzysztof Krasek, Andrzej Macowicz, 

Józef Makulik, Teodor Makulik, 
Stanisław Mync, Czesław Panicz, 

Stanisław Pawłowicz, Roland Przybyła, 
Piotr Psota, Antoni Pytlik, 

Janusz Romaniuk, Stanisław Rzytki, 
Marek Sobota, Mirosław Sontag, 

Jacek Sowa, Piotr Sowa, 
Krzysztof Starzec, Gerard Szczuka, 

Marek Tylka, Piotr Urbanek, 
Janusz Zabłotny, Grzegorz Zając, 

Bernard Zygla, Janusz Żurek

Jubileusz 30-lecia pracy w RAFAKO 

Irma Gaber, Barbara Glinkowska, 
Jadwiga Hütter, Joanna Miketa, 

Danuta Multaniak, Bożena Nowak, 
Zofia Seruga, Barbara Szafirska, 
Lidia Tomala, Dariusz Bulanda, 
Konrad Ciepły, Dariusz Czerner, 

Teofil Czogała, Jerzy Dębski, 
Henryk Draga, Norbert Draga, 

Dariusz Ejsmont, Henryk Fojcik, 
Andrzej Fryga, Grzegorz Golik, 

Dariusz Hernas, Wojciech Jasiński, 
Bogdan Jurczyk, Dariusz Jurochnik, 

Lucjan Kania, Czesław Karaszkiewicz, 
Tomasz Kasza, Leszek Kawalec, 

Aleksander Kędzierski, 
Ryszard Klimaszewski, 

Marian Kocjan, Janusz Kozakiewicz, 
Jerzy Krempa, Stanisław Król, 
Marek Langer, Łukasz Legan, 

Wiesław Macioł, Roman Majnusz, 
Jerzy Małys, Waldemar Mrozek, 

Tomasz Nowaczewski, 
Wojciech Nowak, Norbert Nowakowski, 
Joachim Obruśnik, Marek Pieczonka, 

Roman Plewa, Piotr Posmyk, 
Krzysztof Rogowski, Marek Rola, 

Ryszard Rzeszowski, Jan Strzybny, 
Ryszard Szumlański, 

Bogusław Szypuła, Dariusz Ściana, 
Bernard Wyrtki, Andrzej Zajda, 
Adam Ząbek, Radosław Żylak

Jubileusz 35-lecia pracy w RAFAKO: 

Barbara Barucka, Zuzanna Bożyńska, 
Krystyna Jeszka, Lilianna Staroń, 

Krystyna Sutkowska, 
Małgorzata Wołoszyn, 
Krystyna Zapotoczna, 

Marek Adamczyk, 
Józef Antoszczyszyn, Krystian Brauner, 

Marian Czekała, Robert Doleżych, 
Renald Dzwonkiewicz, 

Stanisław Fudali, Marek Gdesz, 
Marek Grunnenberg, 

Franciszek Jasiński, Janusz Kobiela, 
Jerzy Kowalik, Adam Kumur, 

Andrzej Niestrój, Andrzej Nosol, 
Bogdan Ogiński, Krzysztof Pawlus, 

Czesław Pikul, Marek Podeszfa, 
Henryk Przeworski, Kazimierz Ptak, 
Jarosław Pyret, Janusz Ratajczak, 

Jan Rusin, Ryszard Skrzyniarz, 
Gerard Sobota, Leon Soszyński, 

Dariusz Sowa, Józef Stopa, 
Zbigniew Szczepaniak, Andrzej Szyra, 
Henryk Wiśniewski, Wacław Wyrostek, 

Andrzej Zagrobelny

3525 30
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Tradycyjnie obchody Dnia Energetyka 
w RAFAKO S.A. podzielone są na dwie 
części. Uroczysta gala odbywa się 
w piątek, zaś festyn dla wszystkich pra-
cowników i ich rodzin, przyjaciół oraz 
sympatyków firmy organizowany jest 
w sobotę w Ośrodku Wypoczynkowym 
AquaBrax w Szymocicach. Tym razem, 
podobnie jak rok wcześniej, obchody 
miały dodatkowo wymiar charytatywny. 
Podczas całej imprezy zbierano datki na 
leczenie i rehabilitację dwóch niepełno-
sprawnych sióstr, Nadii i Natalii, córek 
jednej z pracownic RAFAKO S.A.

Każdy, kto wrzucił datek do puszki na 
rzecz dziewczynek, otrzymał parasol-
kę z logo RAFAKO. Niepełnosprawnym 
siostrom można było pomóc też w inny 
sposób: jednym z punktów programu 
Festynu był Zlot Gwieździsty Rowerów. 
Aby wziąć w nim udział, wystarczyło 
na teren ośrodka przyjechać rowe-
rem, a  RAFAKO za każdą taką osobę 
wpłacało pieniądze na konto rodziny 
chorych dziewczynek. Ta sama zasada 
obowiązywała podczas marszu nordic 
walking trasą ubiegłorocznego bicia re-
kordu Guinnessa. W ten sposób łącznie 
udało się zebrać dla dziewczynek ponad 
16 tys. zł. 

– Dopiero rozpoczynamy zabawę, 
a ludzi już jest sporo, co ogromnie nas 
cieszy. Przyszli nie tylko pracownicy 
RAFAKO z rodzinami, lecz także wielu 
sympatyków naszej firmy, na co dzień 
nie związanych z naszym zakładem. Po-
przez takie imprezy chcemy pokazać, 
że RAFAKO to nie tylko ciężka praca, 
sposób na wspólne spędzanie wolnego 

czasu w gronie wspaniałych ludzi, któ-
rzy mają wiele pasji i ogromne serce – 
mówiła na początku pikniku Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny RAFAKO S.A., która 
osobiście kwestowała na rzecz chorych 
dziewczynek oraz wzięła udział w mar-
szu nordic walking. – Staramy się po-
magać tym, którzy nie mieli w życiu 
tyle szczęścia co my. Widać, że ludzie 
chętnie przyłączyli się do naszej akcji, 
bo skarbonki z godziny na godzinę stają 
się coraz cięższe, a niektóre już wypeł-
niły się po brzegi – dodała Agnieszka 
Wasilewska-Semail. 

Uczestnicy marszu przemierzyli tra-
sę o długości ok. 3,5 km, którą poprowa-
dzono duktami rudzkich lasów. Była to 
ta sama droga, na której w ubiegłym 
roku, z okazji 65-lecia RAFAKO S.A., kij-
karze pobili rekord Guinnessa. 

– Nie ukrywam, że trasa marszu zro-
biła na mnie ogromne wrażenie. Między 
innymi dlatego wróciliśmy z niej jako 
jedni z  ostatnich. Nie mogliśmy się 
oprzeć pięknym widokom, które zapie-
rały dech w piersiach. Droga była nam 
doskonale znana, ponieważ w zeszłym 
roku uczestniczyliśmy w Biciu Rekordu 
Guinessa w Nordic Walking. Nie gonili-
śmy do mety także z tego powodu, że 
celem dzisiejszej imprezy jest przede 
wszystkim pomoc charytatywna dwóm 
dziewczynkom. Myślę, że każda forma 
wsparcia jest pożądana. Nasze inicja-
tywy pokazały, że warto organizować 
takie akcje  – relacjonował Jarosław 
Dusiło, Wiceprezes Zarządu Dyrektora 
ds. Finansowych, Zastępca Dyrektora 
Generalnego. 

W  marszu nordic walking wzięli 
udział również Ewa i Bartosz Główka, 
rodzice niepełnosprawnej Magdy, dla 
której dokładnie tydzień wcześniej, 
podczas I RAFAKO Półmaratonu w Ra-
cibórzu zbierano datki na sprzęt i reha-
bilitację. – Wraz z mężem już od paru lat 
uczestniczymy w tego typu imprezach. 

W sobotę 5 września na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AquaBrax w Szymocicach świętowali 
energetycy z RAFAKO S.A. Zaśpiewał dla nich Krzysztof Krawczyk i wystąpił Kabaret Młodych 
Panów. Impreza miała również akcent charytatywny – w tym celu odbył się Zlot Gwieździsty 

Rowerów oraz marsz Nordic Walking trasą ubiegłorocznego rekordu Guinnessa. 

Tekst, zdjęcia: Justyna Korzeniak, Aleksandra Dik, Adventure Media 

Energetycy po raz kolejny świętowali 
w Szymocicach! Podczas całej imprezy zbierano datki 

na leczenie i rehabilitację dwóch 
niepełnosprawnych sióstr Nadii 
i Natalii, córek jednej z pracownic 
RAFAKO S.A.

Energetycy z RAFAKO świętowali w Szymocicach, fot. Justyna Korzeniak
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My prosimy o pomoc przy le-
czeniu i rehabilitacji naszej 
niepełnosprawnej córki Mag-
dy, w związku z czym sami, 
jak tylko możemy, chcemy 
pomóc innym. Dlatego dziś 
przyszliśmy wesprzeć Nata-
lię i Nadię. Już rok temu wzię-
liśmy udział w Biciu Rekordu 
Guinnessa w Nordic Walking, 
więc trasę znamy dobrze 
i z przyjemnością raz jeszcze 
ją pokonaliśmy – przyznała 
Ewa Główka. 

  – Jestem drugi raz na 
takiej imprezie. W  roku po-
przednim było wspaniale, 
dlatego jestem pewna, że 
w tym będzie równie dobrze. 
Przyjechaliśmy głównie ze 

względu na cel charytatyw-
ny tego wydarzenia. Niezwy-
kle ważne jest, aby takich 
dni jak dzisiejszy było jak 
najwięcej – wyjaśniła Teresa 
Idzi z Kietrza.

 – Wydarzenia takie jak 
dziś są niesamowicie istot-
ne. Podobnie jak zeszłoty-
godniowy I RAFAKO Półma-
raton Racibórz stanowią 
połączenie możliwości ak-
tywnego spędzenia wolne-
go czasu z pomocą osobom, 
które jej potrzebują. Jest to 
rewelacyjna sprawa. Uwa-
żam, że takie imprezy po-
winny być organizowane 
jak najczęściej.  – wyjaśnił 
Algis Brusokas, Specjalista 

ds. Gwarancji w RAFAKO S.A., 
który wspólnie z żoną wziął 
udział w  marszu nordic 
walking.

– Bardzo mi się dzisiaj po-
doba. Jest dobra organizacja 
oraz pogoda dopisuje. Cie-
szę się, że mogę wspomóc 
potrzebujące dziewczyn-
ki, dla których zbierane są 
pieniądze na leczenie. Akcje 
takie jak dziś są niezwykle 
potrzebne. Nordic walking 
uprawiam bardzo krótko, 
głównie jeżdżę na rowerze, 
ale dziś pomaszeruję. Wie-
dzę na temat tego sportu za-
czerpnęłam z portali interne-
towych. Myślę, że na trasie 
sobie poradzę  – wyjaśniła 

przed startem Teresa Fijołkow-
ska z Raciborza.

– Dzisiejsza impreza jest już 
szóstą, w  której uczestniczę 
wspólnie z  innymi rafakowca-
mi. Bardzo mi się podoba, tym 
bardziej, że miło wspominam 
ubiegłoroczne Bicie Rekordu 
Guinessa w  Nordic Walking. 
Trasa jest mi znana. Co więcej, 
cel dzisiejszego wydarzenie jest 
jak najbardziej słuszny, ponie-
waż zbierane są pieniądze na 
niepełnosprawne dziewczynki. 
W pracy zawodowej także mam 
styczność z takimi dziećmi, dla-

tego wiem, że liczy się każda zło-
tówka przeznaczona na lecze-
nie. Nie potrafiłabym odmówić 
wzięcia udziału w takiej akcji, 
tym bardziej, że nordic walking 
uprawiam od czterech lat. Uwa-
żam, że jest to świetny sposób 
na spędzanie czasu, a przy tym 
dbanie o kondycję fizyczną – za-
pewniła Aneta Siorak z Kietrza.

– Nie jest to moja pierwsza 
tego typu impreza rafakwska. 
Uczestniczyłam już kilkakrot-
nie w Dniu Energetyka. Bardzo 
mi się tutaj podoba, jest prze-
pięknie. Uważam, że wydarze-
nia takie jak dziś, o wymiarze 
charytatywnym, powinny od-
bywać się zdecydowanie częś-
ciej – dodała Bernadeta Zimoń 
z Rybnika.

Pierwsza marsz z  kijkami 
ukończyła Sylwia Jurczyk, któ-
rej mąż pracuje w  RAFAKO.  – 
Cudownie się szło. Regularnie 
od roku chodzę z  kijami na 
dystansie 5 i 10 km. Pomaganie 
to szlachetny cel. Szliśmy dla 
chorych dziewczynek, ale też 
dla samego siebie, bo przecież 
idziemy po zdrowie – stwierdzi-
ła Sylwia Jurczyk. 

Tuż za nią meldowali się kolej-
ni maszerujący. – Przyjechałem 
z mamą. Nie było żadnych nie-
spodzianek na trasie, tylko było 

Cieszę się, że 
mogę wspomóc 
potrzebujące 
dziewczynki, dla 
których zbierane 
są pieniądze na 
leczenie. Akcje takie 
jak dziś są niezwykle 
potrzebne.

Po aktywnym rozpoczęciu pikniku rodzinnego 
przyszedł czas na wspólne biesiadowanie. Występy 
artystyczne odbywały się na głównej scenie. 

Atrakcje dla najmłod-
szych z okazji Dnia 

Energetyka, fot. Justyna 
Korzeniak

Prezes Zarządu RAFAKO S.A. 
Agnieszka Wasilewska - Semail, 
fot. Justyna Korzeniak

Kabaret 
Młodych Panów, 

fot. Aleksandra Dik
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trochę piasku  – stwierdził 
Michał Nosal, uczeń I klasy 
Gimnazjum, raciborzanin, 
którego tata jest pracowni-
kiem RAFAKO. – Trasa świet-
na, tak jak w zeszłym roku, 
urozmaicona, trochę twarda, 
trochę miękka. Fajni ludzie, 
przyjemnie się szło. Podsu-
mowując: było miło i  sym-
patycznie. Warto brać udział 
w takich imprezach, wtedy 
możemy pomóc innych oso-
bom, które tej pomocy aku-
rat potrzebują  – przyznał 
Zygmunt Górecki, specjali-
sta ds. koordynacji kontroli 
jakości przy projektach EDF 
w RAFAKO S.A. – W zeszłym 
roku brałam udział w biciu 
rekordu z całą rodziną – po-
wiedziała po przemarszu 
Monika Zawadzka, emeryt-
ka, która pracowała przez 
36  lat w  RAFAKO S.A. w  in-
wentaryzacji.

Na trasie nie zabrakło 
również Piotra Karasia, Dy-
rektora Marketingu RAFAKO, 
pomysłodawcy ubiegłorocz-
nej udanej próby ustanowie-
nia nowego rekordu Guin-
nessa. – Dzisiejszy marsz był 
inny niż rok temu. Było luź-
niej, mniej tłoczno, spokoj-
niej, można było podziwiać 
przyrodę, nikt nie gonił, nie 
wyprzedzał. Ludzie wiedzie-
li jak iść, większość osób to 
uczestnicy ubiegłorocznego 
bicia rekordu. Uważam, że 
warto uprawiać nordic wal-
king dla własnego zdrowia, 
to sport dla każdego  – ko-
mentował Piotr Karaś. 

Po aktywnym rozpoczęciu 
pikniku rodzinnego przy-
szedł czas na wspólne biesia-

dowanie. Występy artystycz-
ne odbywały się na głównej 
scenie. Program rozpoczął 
się od przedstawienia dla 
najmłodszych „Pojeździmy 
po świecie”. Swoje umiejętno-
ści taneczno-wokalne prezen-
towali podopieczni z Domu 
Dziecka w Gorzyczkach, któ-
ry od lat wspierany jest przez 
RAFAKO. Ponadto podczas 
całej imprezy dostępny był 

„Figloraj” dla najmłodszych, 
gdzie odbywały się animacje, 
gry i zabawy oraz malowanie 
buziek. 

Kolejnym punktem impre-
zy był występ zespołu DOXXX, 
po którym do aktywnego sty-
lu życia zachęcił Grzegorz 

pocztowych z całego świata upa-
miętniających pontyfikat Jana 
Pawła II. – Prezentujemy makiety 
stadionów z Gdańska, Warszawy 
i Poznania. Poza tym mamy tutaj 
reprodukcję wystawy znaczków 
z całego świata obrazujących pon-
tyfikat Jana Pawła  II  – opowia-
dała Karolina Kubica-Kamińska 
z Fundacji PBG. Wystawa liczy po-
nad 2000 egzemplarzy znaczków, 
natomiast makiety stadionów 
wykonane są z brązu oraz dosto-
sowane dla osób słabowidzących 
i niewidomych – ich opis dostępny 
jest w alfabecie Braille’a. – Na co 
dzień eksponaty podziwiać moż-
na w  holach budynków spółek 
grupy PBG w  Poznaniu. Zależy 
nam na tym, by zobaczyło je 
jak najwięcej osób, stąd można 
powiedzieć, że jest to wystawa 
pielgrzymująca – dodała Karolina 
Kubica-Kamińska. 

Jak co roku obchodom Dnia 
Energetyka towarzyszyła piękna 
pogoda, miła atmosfera i dosko-
nała zabawa do późnych godzin 
nocnych.

Dodatkową atrakcją tegorocznego pikniku była specjal-
nie sprowadzona na tę okazję wystawa makiet stadionów 
zbudowanych przez PBG S.A. na Euro 2012 oraz wystawa 
znaczków pocztowych z całego świata upamiętniających 
pontyfikat Jana Pawła II.

Sumik, instruktor Latino 
Dance z  Akademii Fitness. 
Tuż po zajęciach fitness odbył 
się koncert Mony Lisy. 

Wieczór należał do naj-
jaśniejszych gwiazd polskiej 
estrady: Krzysztof Krawczyk 
wraz z zespołem zagrał dla 
publiczności swoje najwięk-
sze przeboje. Natomiast na 
finał pikniku rodzinnego dla 
energetyków wystąpił Kaba-
ret Młodych Panów. 

Dodatkową atrakcją te-
gorocznego pikniku była 
specjalnie sprowadzona na 
tę okazję wystawa makiet 
stadionów zbudowanych 
przez PBG S.A. na Euro 2012 
oraz wystawa znaczków 

Podczas całej 
imprezy dostępny 
był „Figloraj” dla 
najmłodszych, 
gdzie odbywały 
się animacje, gry 
i zabawy oraz 
malowanie buziek.

Atrakcje dla najmłodszych, fot. Aleksandra Dik

Wystawa Makiet Stadionów zbudowanych przez PBG S.A. i znaczków pocztowych upamiętniających 
pontyfikat Jana Pawła II, fot. Justyna Korzeniak
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SPAWACZ ROKU 2014
Zgodnie z wieloletnią tradycją RAFAKO, każdego roku podczas Dnia Energetyka 

przyznawane są odznaki „Spawacza Roku” oraz wyróżnienia dla najlepszych spawaczy. 
W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymało 5 pracowników RAFAKO.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media 

Od 30 lat związany jest z RA-
FAKO S. A. Jego przygoda 
z  raciborską Spółką rozpo-
częła się już w czasach szkol-
nych, bowiem to tutaj konty-
nuował swoją edukację po 
podstawówce. W trzyletniej 
szkole przyzakładowej zdo-
był zawód ślusarz-spawacz, 
po czym podjął pracę w za-
kładzie. Od 2000 roku zapisy-
wał się na kursy spawalnicze. 
Najpierw nauczył się spawa-
nia metodą MAG, następnie 
TIG i od tej pory pracuje już 
jako spawacz. W  tym roku 
świętował podwójnie – 30-le-
cie pracy oraz uzyskanie 
tytułu Spawacza Roku 2014. 

 – W RAFAKO przepracowa-
łem całe moje dotychczaso-
we życie zawodowe, z prze-
rwą na służbę w marynarce 
wojennej. RAFAKO dało mi 
stabilne zatrudnienie i szan-
sę rozwoju, dzięki czemu 
mogłem zaplanować swoją 
przyszłość  – podkreśla Da-
riusz Ejsmont. Prywatnie pan 
Dariusz to szczęśliwy ojciec 
dwójki dzieci. Lubi górskie 
wyprawy, jazdę na rowerze 
i morsowanie. Jego życiowe 
motto brzmi: „Jakość – bez-
płatną reklamą”, co przekła-
da się na jego pracę zawo-
dową, za którą w tym roku 
otrzymał wyróżnienie. 

W RAFAKO S.A. pracuje już 
28  lat. Uczył się w  szkole 
przyzakładowej, następnie 
przyjęto go na zakład w cha-
rakterze ślusarz-spawacz. Od 
2003 roku, czyli wtedy, gdy 
podniósł swoje kwalifikacje, 
pracuje jako spawacz. W tym 
roku został wyróżniony tytu-
łem Spawacza Roku 2014. – 
Do pracy w  RAFAKO prze-
konał mnie mój kolega. Był 
to wówczas, tak jak i teraz, 
największy zakład w okolicy, 

W  RAFAKO S.A. pracuje od 
8  lat. Skończył technikum 
mechaniczne, ale bardziej 
niż naprawy samochodów 
interesowało go spawanie. 
Jeszcze w  szkole średniej 
zdobył uprawnienia spa-
walnicze, po czym przyjęto 
go na zakład. – RAFAKO to 
stabilna firma, dająca mło-
dym ludziom wiele możliwo-

w którym zapewniano dobre 
warunki pracy i  stabilne 
zatrudnienie. Przyszedłem, 
przekonałem się i  pozosta-
łem po dziś dzień  – mówi 
Dariusz Podlasek. Po godzi-
nach pracy pan Darek zakła-
da sportowy dres i biegnie na 
boisko sędziować piłkarzom 
nożnym. Przez wiele lat sam 
kopał piłkę. Ma dwójkę dzieci, 
z których syn to obiecujący 
pływak, a córka uzdolniona 
fryzjerka. 

ści, rozwoju i kształcenia się. 
W  dzisiejszych czasach nie-
wiele firm proponuje takie 
warunki zatrudnienia, dla-
tego cieszę się, że mogę być 
częścią tej załogi  – przeko-
nuje Krystian Sitek. Po pracy 
pan Krystian lubi relaks się 
na łonie natury, wycieczki po 
zakątkach Polski oraz rekre-
acyjnie jazdę na rowerze.

Krystian Sitek

Dariusz Podlasek

Dariusz Ejsmont
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W  RAFAKO S.A. pracuje od 
1984  roku, czyli 31  lat. Za-
czynał jako ślusarz-spawacz. 
12 lat temu zdobył kwalifika-
cje spawacza i od tego czasu 
pracuje w tym właśnie zawo-
dzie. W tym roku jego praca 
została nagrodzona tytułem 
Spawacza Roku.  – Nie spo-
dziewałem się nagrody, ale 

Do RAFAKO S.A. skierował 
go Urząd Pracy. Pomyślnie 
ukończył  kursy spawalnicze 
i dołączył do załogi RAFAKO
 – Nie pracuję tu długo, bo od 
2009  roku. Jednak muszę 
przyznać, że jest ciekawie, 
rozwojowo. Ludzie są bar-
dzo sympatyczni  i życzliwi, 
a to bardzo ważne, aby bry-

RAFAKO S.A pracuje od 8 lat. 
Z zawodu jest mechanikiem 
samochodowym, jednak pra-
ca w warsztacie nie dawała 
mu tyle satysfakcji co spa-
wanie. Dlatego postanowił 
się przekwalifikować i,  jak 
się okazało, opłacało się. Pan 
Krystian podczas gali z okazji 
Obchodów Dnia Energetyka 
otrzymał wyróżnienie Mistrza 

W RAFAKO pracuje od sierp-
nia 2009 roku. Swoją przygo-
dę z zakładem zaczynał jako 
ślusarz, dziś jest spawaczem, 
w dodatku bardzo utalento-
wanym. – Uprawnienia spa-
walnicze zrobiłem w niedłu-
gim czasie po zatrudnieniu. 
Od razu po ukończeniu kursu 
zostałem przeszkolony na 
automaty metodą 121 – mówi 
Robert Jurczyk, Spawacz 
Roku 2014. W  kolejnych la-
tach podnosił swoje kwalifi-
kacje o następne uprawnie-
nia. Prywatnie pan Robert 

Ten niespełna 23-latek, to je-
den z  najbardziej uzdolnio-
nych spawaczy w  załodze 
rafakowców. W  tym roku 
wyróżniono go Dyplomem 
Uznania za osiągnięcie 
w 2014 roku najlepszych wy-
ników w zakresie wydajności 
i jakości ręcznego spawania 
w metodzie TIG. – Przyznam 
szczerze, że nie spodziewa-
łem się tego wyróżnienia. 
Jestem bardzo zaskoczony. 

bardzo się cieszę, że otrzyma-
łem takie wyróżnienie – pod-
kreśla Janusz Dudek. Po pra-
cy pan Janusz pakuje plecak 
i wraz z całą rodziną jedzie 
w góry przemierzać kolejne 
malownicze szlaki. Gdy ma 
trochę mniej czasu, wsiada 
na rower i  zwiedza tereny 
wokół powiatu raciborskiego. 

gada dobrze się dogadywała. 
Mamy wspólne  zaintereso-
wania i potrafimy współpra-
cować ze sobą – podkreśla 
Bernard Paprotny.  Po pracy 
pan Bernard zakłada korki, 
strój piłkarza i  biegnie na 
boisko, jest jednym  z piłka-
rzy LKS Nędza w lidze okrę-
gowej.

RAFAKO S.A. w spawaniu me-
todą 141 w roku 2015. – Cieszę 
się z otrzymanego wyróżnie-
nia, ponieważ wiem, że moja 
praca została doceniona. Spa-
waniem zajmuję się już 6 lat. 
Kurs zrobiłem oczywiście 
w  RAFAKO S. A. Bardzo mi 
się tutaj podoba, ponieważ 
jest wiele możliwości rozwo-
ju – opowiada Krystian Szmid. 

jest hobbystą – ogrodnikiem. 
Wspólnie z żoną zajmują się 
przydomowym ogrodem, 
który nazywają „oazą spo-
koju”. Oprócz czasu spędza-
nego na świeżym powietrzu 
pan Robert lubi zaszyć się 
w  swojej domowej siłowni. 
Tam nie tylko ćwiczy mięś-
nie, lecz także odpręża się 
psychicznie.  – W  młodości 
trenowałem podnoszenie 
ciężarów, teraz nie mam na 
to aż tyle czasu, więc ćwiczę 
w domu – tłumaczy Robert 
Jurczyk. 

W  raciborskiej Spółce pra-
cuję od 3 lat z czego jestem 
bardzo zadowolony. Przede 
wszystkim panuje tu świetna 
atmosfera. Ponadto są duże 
możliwości rozwoju oraz 
poznania wielu technik, na 
przykład spawania – powie-
dział Piotr Gorywoda. Oprócz 
spawania, pan Piotr intere-
suje się motoryzacją, a dla re-
kreacji i odpoczynku chodzi 
po górach. 

Janusz Dudek 

Bernard Paprotny

Krystian Szmid 

Robert Jurczyk 

Piotr Gorywoda 

Mistrz RAFAKO

Dyplomy uznania
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– Nasze inwestycje w odsiarcza-
nie i odazotowanie spalin gwa-
rantują nam kompatybilność 
z zaostrzającymi się od nowego 
roku wymogami dotyczącymi 
emisji. Instalacje to gwaran-
cja ciągłości dostaw ciepła dla 
Wrocławia. To także czystsze 
powietrze nad miastem – mówi 
Wojciech Heydel, prezes zarządu 
Zespołu Elektrociepłowni Wroc-
ławskich KOGENERACJA  S.A., 
przyznając, że bez tej instalacji 

Nie tylko na Wybrzeżu i w Małopolsce, lecz także na Dolnym Śląsku powietrze będzie czystsze. 30 lipca 
na terenie Elektrociepłowni Wrocław, należącej do KOGENERACJI S.A. z Grupy EDF w Polsce, wspólnie 
z RAFAKO S.A., została uruchomiona Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Dzięki niej gazy 

będące efektem spalania w tutejszej elektrociepłowni są oczyszczane z tlenków siarki i pyłów. 

Tekst: Lucyna Siwek, Raciborska Telewizja Kablowa; Aleksandra Dik, Adventure Media 
Zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

KOGENERACJA uruchomiła nowoczesną 
instalację oczyszczania spalin

EC Wrocław nie mogłaby dłużej 
produkować ciepła zgodnie z eu-
ropejskimi normami.

– Instalacja Mokrego Odsiar-
czania spalin warunkuje naszą 
przyszłość. Zdaję sobie sprawę, 
że to kulminacja wielu miesię-
cy prac, a jednocześnie dopiero 
wstęp do procesów optymaliza-
cji, uruchamiania i włączania 
kolejnych bloków – dopowiada 
Marek Salmonowicz, dyrektor 
techniczny KOGENERACJI S.A. 

w  RAFAKO S.A. i  wyjaśnia, że 
gęsto zabudowany teren był 
największym wyzwaniem rea-
lizacyjnym.

Newralgicznym momentem 
był montaż kolektora spalin. – 
Kolektor ma sześć metrów 
średnicy. Musieliśmy go wpro-
wadzić w niewielką przestrzeń 
na pracującym obiekcie, po-
między kotły wodne a  paro-
we. Przez cały okres budowy, 
z uwagi na ograniczony teren, 
wyzwaniem była odpowiednia 
koordynacja ustawień dźwi-
gów i konieczność budowy in-
stalacji etapami „budynek po 
budynku” – wspomina Damian 
Klinos, kierownik projektu IMOS 
WROCŁAW w RAFAKO S.A. 

– To zdecydowanie najlepsza 
budowa pod względem termino-
wym, organizacyjnym, zarówno 
projektowym, jak i  wykonaw-
czym. Uważam, że zorganizowa-
na była bardzo dobrze – zapew-
nia Bogdan Brzoza, kierownik 
budowy IMOS WROCŁAW, który 
przyznaje, że ta instalacja była 

najciekawszym doświadczeniem 
zawodowym w jego wieloletniej 
karierze.

Terminowe uruchomienie 
instalacji możliwe było dzięki 
dobrej współpracy inwestora, 
generalnego wykonawcy i  firm 
podwykonawczych. Za wzorową 
współpracę podczas tej inwestycji 
RAFAKO S.A., dziękował Wojciech 
Heydel, prezes zarządu KOGENE-
RACJA S.A. Bardzo wysoko stan-
dard pracy z RAFAKO ocenia też 
Marek Salmonowicz, dyrektor 
techniczny KOGENERACJI S.A. 

– KOGENERACJA S.A. jest in-
westorem wymagającym i zna-
jącym technologie. Traktowali-
śmy się po partnersku  – mówi 
Damian Klinos.  – Współpraca 
była nienaganna  – potwierdza 
Bogdan Brzoza.

Współpracę z RAFAKO chwali 
sobie także Marta Łuczak z pod-
wykonawczej firmy Bart. – Kierow-
nictwo firmy bardzo konkretne, 
rzetelne, fajni współpracownicy. 
Jeżeli chodzi o nadzór i wsparcie – 
same plusy. 

Przy budowie instalacji we Wrocławiu z RAFAKO S.A. współpracowało 
60 firm podwykonawczych. Średnio na terenie budowy pracowało 
200 osób, w szczytowych momentach natężenia robót liczba pracowników 
przekraczała 300 osób.

Elektrociepłownia Wrocław należąca do KOGENERACJI S.A. z Grupy EDF, 
Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), fot. Aleksandra Dik

Pierwsze podanie spalin 
nastąpiło po kilkunastu mie-
siącach trudnych prac projek-
towych i budowlanych. – Mało 
kto wierzył, że w takim miejscu, 
gdzie z  trudem robi się nie-
wielkie realizacje, uda nam się 
postawić sporych rozmiarów 
obiekt przemysłowy. Ale dzię-
ki projektantom i determinacji 
całego zespołu zrobiliśmy to! – 
mówi Roman Głowacki, dyrek-
tor budowy IMOS WROCŁAW 

W czasie budowy nie było większych 
niespodzianek ani dłuższych przestojów. 
Nie doszło też do żadnego wypadku przy 
pracy. – Nie było sytuacji trudnych, być 
może dzięki temu, że braliśmy udział 
w konkursie „Buduj Bezpiecznie” orga-
nizowanym przez Państwową Inspek-
cję Pracy, w którym zajęliśmy pierwsze 
miejsce w województwie dolnośląskim. 
Ludzie są wyczuleni, żeby zachowywać 
się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
tak aby jeden drugiemu nie zrobił 
krzywdy, nawet niechcący. Dzięki temu 
nie mieliśmy żadnego wypadku – mówi 
Roman Głowacki, dyrektor budowy. 

Przy budowie instalacji we Wroc-
ławiu z RAFAKO S.A. współpracowało 
60 firm podwykonawczych. Średnio na 
terenie budowy pracowało 200  osób, 
w szczytowych momentach natężenia 
robót liczba pracowników przekraczała 
300 osób. 

RAFAKO S.A. i  KOGENERACJA S.A. 
mają powody do świętowania, ale to 
jeszcze nie koniec. – Następne czynności, 
które będziemy wykonywać w ramach 
prac rozruchowych, to wszelkiego ro-
dzaju regulacja układów i sprawdzenie 
poprawności ich działania. To potrwa 
około 30 dni. Następnie, po pomyślnym 
zakończeniu wszystkich prób, przystą-
pimy do ruchu odbiorowego – tłuma-
czy Damian Klinos, kierownik projektu 
IMOS WROCŁAW W RAFAKO S.A. 

Instalacja zaprojektowana jest dla 
wszystkich pięciu kotłów zabudowa-
nych w Elektrociepłowni Wrocław. Jej 
minimalna wydajność to 170 tys. Nm3 na 
godzinę, a maksymalna przepustowość 
to 1,5 mln Nm3 na godzinę.

Zakres prac dla IMOS Wrocław obej-
mował, podobnie jak w trzech wcześ-
niejszych instalacjach realizowanych 
w Gdańsku, Gdyni i Krakowie, realizację 
obiektu „pod klucz”, czyli kompleksowe 
zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wy-
posażenia, budowę i montaż oraz rozruch 
i przekazanie do eksploatacji. 
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Sam moment pierwszego podania 
nieoczyszczonych spalin do instala-
cji jest kluczowy w całym procesie 
inwestycyjnym. Oznacza, że układ 
technologiczny jest sprawny, prace 
rozruchowe przebiegają prawidło-
wo i można przejść do końcowej fazy 
rozruchu i odbioru instalacji przez 
inwestora. – Jest to moment, w któ-
rym zakończone zostały wszystkie 
roboty budowlane i montaże urzą-
dzeń, sprawdzonych wcześniej me-
todą „na zimno”, czyli bez udziału 
spalin. Dziś po raz pierwszy podali-
śmy spaliny do instalacji, która oka-
zała się sprawna i zadziałała tak, jak 
będzie funkcjonować w przyszłości, 
w trakcie eksploatacji – mówi Adam 
Miara, kierownik realizacji pro-
jektu IMOS z  EDF Polska, Oddział 
nr 1 w Krakowie.

Inwestycja jest bardzo ważnym 
elementem ochrony środowiska nie 
tylko dla Grupy EDF w Polsce, lecz 
przede wszystkim dla Krakowa, gdzie 
zanieczyszczenie powietrza stanowi 
istotny problem. Dzięki instalacji bu-
dowanej przez RAFAKO Grupa PBG 
emisja szkodliwych tlenków siarki 
zostanie obniżona aż pięciokrotnie, 
kilkukrotnie zredukowana zostanie 
też emisja pyłów. – Jakość powietrza 
nad Krakowem powinna się w tym 
aspekcie znacząco poprawić, tym 
bardziej, że parametry emisyjne na 
naszej instalacji są nawet wyższe 
od tych, jakie będą obowiązywać 
w  unijnych dyrektywach już od 
2016 r. – dodaje A. Miara z krakow-
skiej elektrociepłowni.

– Dzisiejszy dzień, czyli pierwsze 
podanie spalin do instalacji jest uko-
ronowaniem 2,5-letniej intensywnej 
pracy całego zespołu. IMOS w Kra-
kowie to jeden z czterech tego typu 
projektów realizowanych niemalże 
równolegle dla Grupy EDF w Polsce, 
z tym że ten obiekt jest największy 

i najbardziej skomplikowany tech-
nologicznie – mówi Jerzy Błasiak, 
kierownik projektu IMOS Kraków 
z RAFAKO S.A.

Moment, w  którym nad komi-
nem uniesie się obłok pary wod-
nej  – znak, że wszystkie procesy 
zachodzą poprawnie – był z napię-
ciem wyczekiwany przez cały zespół 
realizujący inwestycję. – W związ-
ku z tym, że jest to nowy obiekt, po-
danie spalin do instalacji odbywa 
się tu po raz pierwszy; trzeba kon-
trolować każdy krok, by wszystko 
odbywało się zgodnie z założenia-
mi. Jak widać, wszystko poszło 
sprawnie. Pozostaje nam utrzymać 
te procesy w ruchu, a jak przyjdzie 
na to pora, przekazać instalację in-
westorowi – mówi Szymon Dziar-
maga z firmy SBB Energy, która na 
zlecenie RAFAKO prowadzi rozruch 
instalacji.

– Teraz mamy 40  dni na ruch 
regulacyjny, który zakończy się 
ruchem odbiorowym całej insta-
lacji. Znaczenie tej inwestycji dla 
krakowskiej elektrociepłowni jest 
ogromne. Wszystkie elektrownie 
mają pewne wymogi ekologiczne; 
do końca 2015  r. muszą uzyskać 
limit 200mg SO2/m3. Potrzebna 
jest do tego właśnie taka instala-
cja odsiarczania spalin, jaką tu 
wybudowaliśmy. Najważniejszy 
jest przy tym absorber, w którym 
zachodzą wszystkie reakcje wyła-
pywania tlenków siarki – wyjaśnia 
Jacek Noworyta, dyrektor budowy 
IMOS Kraków z RAFAKO S.A.

Przedstawiciel inwestora nie 
kryje zadowolenia z  przebiegu 
współpracy. – RAFAKO wybudowa-
ło już wiele instalacji odsiarczania 
spalin na terenie Polski, w związku 
z czym jest jednym z najbardziej 
doświadczonych wykonawców 
w tej dziedzinie. Warto pamiętać, 

Nowoczesna instalacja oczyszczania 
spalin w krakowskiej elektrociepłowni

Z sukcesem zakończyło się podanie spalin do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w krakowskiej 
elektrociepłowni. To największa z czterech tego typu inwestycji realizowanych niemalże równolegle dla 

Grupy EDF w Polsce przez RAFAKO S.A., w kontrakcie o łącznej wartości 947 mln złotych brutto. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Sam moment 
pierwszego 
podania 
nieoczyszczonych 
spalin do 
instalacji jest 
kluczowy 
w całym procesie 
inwestycyjnym. 
Oznacza, że układ 
technologiczny 
jest sprawny, 
prace rozruchowe 
przebiegają 
prawidłowo 
i można przejść 
do końcowej fazy 
rozruchu i odbioru 
instalacji przez 
inwestora.
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stanowią istotną część portfela 
zamówień RAFAKO. Warto pod-
kreślić, że są one realizowane 
w oparciu o naszą technologię 
odsiarczania. Jak do tej pory 
wszystko odbywa się zgodnie 
z harmonogramem i oczekiwa-
niami klienta  – podsumowuje 
Magdalena Wawrzynowicz, 
dyrektor ds. Realizacji Kontrak-
tów Strategicznych RAFAKO S.A.

Zakres prac dla IMOS Kra-
ków obejmował realizację „pod 
klucz”, czyli kompleksowe za-
projektowanie, dostawę urzą-

dzeń i  wyposażenia, budowę 
i  montaż oraz rozruch i  prze-
kazanie obiektu do eksploatacji. 
Generalnym wykonawcą jest 
RAFAKO S.A. w  konsorcjum 
z PBG S. A. Krakowska elektro-
ciepłownia jest jedną z czterech, 
obok Gdańska, Gdyni i Wrocła-
wia, w której Grupa EDF w Pol-
sce realizuje taką inwestycję. 
Kontrakt na budowę wszystkich 
czterech obiektów podpisany zo-
stał 6 grudnia 2012 r. i opiewał 
na łączną kwotę 947 mln złotych 
brutto.

Załoga realizująca 
inwestycję w krakow-
skiej elektrociepłowni, 
fot. Aleksandra Dik

Dzięki instalacji budowanej 
przez RAFAKO Grupa PBG emisja 
szkodliwych tlenków siarki 
zostanie obniżona aż pięciokrotnie, 
kilkukrotnie zredukowana zostanie 
też emisja pyłów.

EDF Polska stawia sobie za cel ochronę 
środowiska, a instalacja odsiarczania 
spalin doskonale się w ten plan wpisuje. 
Jej uruchomienie pozwoli na kilkukrot-
ne zmniejszenie emisji tlenków siarki 
i  pyłu. Absorber instalacji przejmie 
w  100  proc. spalin z  naszych urzą-
dzeń: dwóch bloków energetycznych 
i kotła wodnego – tłumaczy Krzysztof 
Świtlik, dyrektor Departamentu Tech-
nicznego Oddziału Wybrzeże EDF Pol-
ska S.A. Instalacja Mokrego Odsiarcza-
nia Spalin przyczyni się do znacznej 
poprawy jakości powietrza, pozwoli 
też na dotrzymanie norm emisyjnych. 
Zaostrzone wymogi zaczną obowiązy-
wać z początkiem 2016 roku.

– Start ruchu regulacyjnego IMOS-u 
w Gdyni przebiegł bezproblemowo. Pra-
ce realizujemy zgodnie z harmonogra-
mem. Rozruch „na gorąco” to kolejny 
etap, obejmujący optymalizację pra-
cy instalacji – powiedział, w chwilę po 
przełomowym dla realizacji inwestycji 
momencie, Wojciech Piechnik, dyrektor 
projektu IMOS EDF w RAFAKO S.A.

Instalacja w Gdyni jest jedną z czte-
rech, jakie RAFAKO S.A. realizuje dla EDF 
Polska. Pozostałe inwestycje środowi-
skowe dotyczą odsiarczania w elektro-
ciepłowniach w Gdańsku, w Krakowie 
i we Wrocławiu. Gdyńska jest wśród nich 
instalacją najmniejszą, a co za tym idzie, 
bardzo interesującą technologicznie. – 
Jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak ta 
instalacja zachowa się podczas pro-

cesów optymalizacji w trakcie ruchu 
regulacyjnego. Im mniejsza instalacja, 
tym zmiany parametrów urządzeń 
w  trakcie pracy zachodzą szybciej  – 
wyjaśnia Roman Cielecki, dyrektor 
budowy RAFAKO S.A. dla IMOS Gdańsk 
i Gdynia, który przypomina, że w gdyń-
skiej elektrociepłowni pracują 3 kotły 
wyprodukowane przez RAFAKO S.A. 
w latach 70. – Realizacja tej inwestycji 
jest naszym symbolicznym powrotem 
do Gdyni – dodaje R. Cielecki.

Budowa instalacji odsiarczania była 
ogromnym przedsięwzięciem logistycz-
nym. Na placu budowy od sierpnia 
2013 roku przez 1 mln 500 tys. roboczo-
godzin pracowało kilkaset osób. Wyko-
rzystano prawie 3500 ton stali zbrojenio-
wej i konstrukcyjnej, 11 tys. m3 betonu 
i ok. 120 km kabli. Największy dźwig uży-
ty przy budowie instalacji miał 350 ton 
udźwigu, a  wysokość żurawi sięgała 
120 m. To był ogrom pracy i wyzwań, 
jakim z powodzeniem stawili czoła pra-
cownicy RAFAKO S.A. 

Realizacja projektu wymagała duże-
go doświadczenia i wiedzy, jaką posiada-
ją eksperci z RAFAKO S.A., którzy podob-
ne instalacje z powodzeniem realizują 
na całym świecie. To także okazja do 
zawodowego wdrożenia się dla najzdol-
niejszych młodych inżynierów. Justyna 
Kucharek, specjalista ds. obsługi budo-
wy IMOS Gdynia, która pracowała ramię 
w ramię z kierownikiem budowy, przy-
znaje, że bywały dni, w których drzwi 

Pięciokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki i kilkukrotna redukcja emisji pyłu to kolejny 
krok w kierunku polepszenia jakości powietrza w Trójmieście. Taką poprawę parametrów spalin 

emitowanych przez Gdyńską Elektrociepłownię gwarantuje nowo wybudowana Instalacja Mokrego 
Odsiarczania Spalin. Podobna instalacja od 3 czerwca działa już w Elektrociepłowni Gdańskiej. 
Inwestorem instalacji jest EDF Polska S.A., a wykonawcą – RAFAKO S.A. 28 lipca 2015 r. nastąpił 

moment pierwszego podania nieoczyszczonych spalin na nową instalację w Gdyni.

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media; Lucyna Siwek, Raciborska Telewizja Kablowa 
Zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media 

Pierwsze podanie spalin do IMOS 
w elektrociepłowni gdyńskiej EDF Polska

Budowa instalacji 
odsiarczania 
była ogromnym 
przedsięwzięciem 
logistycznym. 
Na placu budowy 
od sierpnia 2013 roku 
przez 1 mln 500 tys. 
roboczogodzin 
pracowało kilkaset 
osób. Wykorzystano 
prawie 3500 ton 
stali zbrojeniowej 
i konstrukcyjnej, 
11 tys. m3 betonu 
i ok. 120 km kabli.

że proces inwestycyjny jest 
zawsze skomplikowany. Jed-
nak, jak widać to po dzisiejszym 
dniu, efekt tego jest imponujący, 
tym bardziej, że krakowska in-
stalacja była najtrudniejsza  – 
przyznaje Adam Miara z  kra-
kowskiej elektrociepłowni. 

– To dla nas kamień milowy je-
żeli chodzi o współpracę z Grupą 
EDF w Polsce, którą z perspek-
tywy RAFAKO oceniamy jako 
wzorową. Za nami pomyślne 
podanie spalin na IMOS Kraków. 
Wszystkie instalacje łącznie 
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biura właściwie się nie zamy-
kały. – Byłam pierwszą osobą, 
do której przychodzili wszyscy 
zainteresowani budową. To 
były setki pytań i szybkich prob-
lemów do rozwiązania. To nie 
była moja pierwsza budowa, ale 
najważniejsza, bo ta inwestycja 
nie ma sobie równych w Gdyni – 
podkreśla młoda inżynier.

Inwestycja takich rozmia-
rów wiąże się z koniecznością 
prowadzenia obszernej doku-
mentacji. – W samym szczycie 
przychodziło po kilkadziesiąt 
projektów wykonawczych 
dziennie. W  sumie w  biurze 
budowy mamy ich ok. 340. Do 
tego dochodzą dokumentacje ja-
kościowe, techniczno – ruchowe 
i protokoły odbioru. To miliony 
kartek, którymi trzeba było się 
zająć  – wspomina Karolina 
Zamiar, specjalista ds. doku-
mentacji technicznej w biurze 
budowy IMOS Gdynia. 

– Młodzież, z którą mamy tu 
do czynienia jest świetnie przy-
gotowana do pracy, m.in. pod 
względem technicznym, znajo-
mości języków obcych, jest peł-
na zapału. Potrzebuje jednak 
kogoś, kto podzieli się swoim 
doświadczeniem i  poprowa-
dzi. Dla mnie była to ogromna 
radość towarzyszyć tym mło-
dym inżynierom w początkach 
ich zawodowej kariery – mówi 
Roman Cielecki z RAFAKO.

Sukces, jakim niewątpliwie 
jest pomyślne podanie spalin 
do instalacji, sprawił, że radości 
z tego faktu towarzyszyła nutka 
żalu. – Przez cały czas realiza-
cji prac, dzięki kierownictwu 
i całemu zespołowi – panowała 
tu świetna atmosfera. Teraz 
będziemy musieli się pożegnać – 
przyznaje Maria Bartnikowska, 
która w  czasie budowy przyj-
mowała i  rozdzielała dostawy 
wszystkich elementów instalacji. 

Budowę instalacji trzeba było 
pogodzić z codziennym funkcjo-
nowaniem elektrociepłowni, jak 
i nie zawsze sprzyjającymi wa-
runkami atmosferycznymi. Wy-
zwaniem był m. in. silny wiatr, 
który zwłaszcza tu, w  części 
portowej Gdyni, bywa szczegól-
nie dokuczliwy.  – Elementów 
wielkogabarytowych nie moż-
na montować przy silnym wie-
trze. Ograniczenia podczas prac 

budowlanych, spowodowane 
prędkościami wiatru występo-
wały tu częściej, niż na innych 
obiektach – potwierdza Roman 
Cielecki.

Nowo powstała instalacja 
jest z  daleka widoczna dla 
mieszkańców Gdyni i turystów 
odwiedzających Trójmiasto. 
Znak rozpoznawczy stanowi 
110-metrowy komin, który – tu 
ciekawostka – montowany był 
metodą wypychania, a więc gór-
na jego część została zamonto-
wana jako pierwsza. Ekologicz-
na inwestycja cieszy się sporym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców, czego dowiodły 
dni otwarte w Elektrociepłowni 
Gdynia. – Z naszego zaproszenia 
w czerwcu skorzystało ponad 
500 osób – relacjonuje Krzysztof 
Świtlik z EDF Polska S.A. 

Zakres prac dla IMOS Gdynia 
obejmuje realizację „pod klucz”, 

czyli kompleksowe zaprojektowanie, do-
stawę urządzeń i wyposażenia, budowę 
i montaż oraz rozruch instalacji oraz 
przekazanie jej do eksploatacji. Za roz-
ruch instalacji, podobnie jak w Gdańsku, 
odpowiedzialna jest firma Energotherm 
Consulting z Przeźmierowa koło Pozna-
nia. – Są to dla nas kluczowe projekty. 
Od dłuższego czasu współpracujemy 
z RAFAKO S.A. na wielu płaszczyznach 
i bardzo cenimy sobie tę współpracę – 
mówi Cezary Polski, prezes zarządu 
firmy Energotherm Consulting.

W  pozostałych inwestycjach śro-
dowiskowych realizowanych w  tym 
portfelu zamówień przez konsorcjum 
RAFAKO S.A. i PBG S.A. dla EDF Polska 
w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu także 
z powodzeniem, w ostatnich dniach lip-
ca, rozpoczęto ruch regulacyjny. Zgod-
nie z harmonogramem prac instalacje 
zostaną oddane do użytku najpóźniej 
z końcem października. Łączna wartość 
kontraktu, czyli wszystkich czterech in-
stalacji, wynosi 947 mln złotych brutto. 

Instalacje oczyszczania spalin są 
jednym z kluczowych elementów obiek-
tów energetycznych, których celem jest 

ochrona środowiska poprzez ograni-
czenie emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji, m.in. tlenków siarki, azotu, 
CO2 i pyłów, które są efektem spalania 
węgla. RAFAKO  S.A. jest doświadczo-
nym projektantem i wytwórcą instalacji 
odsiarczania, odazotowania i  odpy-
lania. W  zakresie odsiarczania spalin 
RAFAKO S.A. oferuje systemy redukcji 
metodą półsuchą i  mokrą w  oparciu 
o własne know-how. Łącznie wybudowało 
już kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania 
z potwierdzonymi przepływami spalin 
dla metody mokrej do 2 800 000 mN3/h 
oraz uzyskiwanymi sprawnościami usu-
wania SO2 dochodzącymi do 99 proc. 

Grupa EDF to obecnie największy 
w Polsce zagraniczny inwestor w sek-
torze energii elektrycznej i cieplnej oraz 
jeden z największych w kraju odbiorców 
węgla. W skład Grupy wchodzą elektro-
ciepłownie w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, 
Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu oraz 
Rybniku. EDF w Polsce obecnie posiada 
10-procentowy udział w rynku energii 
elektrycznej oraz 15-procentowy w ryn-
ku ciepła sieciowego. Łącznie Grupa za-
trudnia blisko 3000 osób.

Realizacja projektu wymagała dużego doświadczenia i wiedzy, 
jaką posiadają eksperci z RAFAKO S.A., którzy podobne instalacje 
z powodzeniem realizują na całym świecie. To także okazja 
do zawodowego wdrożenia się dla najzdolniejszych młodych 
inżynierów.

Zespół realizujący inwe-
stycję w Elektrociepłow-
ni Gdyńskiej EDF Polska, 

fot. Aleskandra Dik 

Moment podania 
nieoczyszczonych 
spalin na instalację, 
fot. Aleksandra Dik

Instalacje oczyszczania 
spalin są jednym 
z kluczowych elementów 
obiektów energetycznych, 
których celem jest ochrona 
środowiska poprzez 
ograniczenie emisji do 
atmosfery szkodliwych 
substancji, m.in. tlenków 
siarki, azotu, CO2 i pyłów, 
które są efektem spalania 
węgla.
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Komisja odbiorowa stwier-
dziła, że cała inwestycja zo-
stała wykonana zgodnie 
z  Projektem Technologicz-
nym, pozwoleniem na budo-
wę, Projektem Budowlanym, 
Projektem Wykonawczym 
oraz  Dokumentacją Wyko-
nawczą.

Odbiór techniczny zo-
stał zakończony podpisa-
niem protokołu z  odbioru 
technicznego inwestycji, 
w  którym nie stwierdzono 
usterek limitujących roz-
ruch i dopuszczono nas do 

DZIEDUSZYCE
odbiór techniczny inwestycji 

Przygotowujemy się do przeprowadzenia 
72-godzinnej Próby Gwarancyjnej, która 
ma wykazać osiągnięcie parametrów 
procesowych zgodnych z Projektem 
Technologicznym oraz Parametrów 
Gwarantowanych Inwestycji. 

rozpoczęcia rozruchu tech-
nologicznego.

Obecnie trwa rozruch in-
westycji, wszystkie instalacje 
działają poprawnie. Przygo-
towujemy się także do prze-
prowadzenia 72-godzinnej 
Próby Gwarancyjnej, która 
ma wykazać osiągnięcie 
parametrów procesowych 
zgodnych z Projektem Tech-
nologicznym oraz Parame-
trów Gwarantowanych Inwe-
stycji. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji to 
listopad 2015 r.

Ośrodek Produkcyjny Dzieduszyce – nowy 
separator V-400 o pojemności 27 m3

Poniżej: Strefa D2/D4k – zabudowa nowego kontenera technologicznego 
(z oddzielnym pomieszczeniem pomp i pomieszczeniem AKPiA), szczelna 
wanna ociekowa, paletopojemniki z inhibitorami (korozji, soli, hydratów), 
nowe ogrodzenie strefy, nowy plac manewrowy i droga dojazdowa

W dniu 23 września 2015 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie odwiertów Dzieduszyce 2 i 4K” 

Tekst: Jacek Sztachański, project manager, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Piotr Jesionek, PBG oil and gas; Grzegorz Cieszyński, PBG oil and gas
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UROCZYSTE PODWIESZENIE 
WALCZAKA W ELEKTROCIEPŁOWNI 

GRUPY AZOTY KĘDZIERZYN

6 sierpnia na terenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN odbyło się uroczyste 
podwieszenie walczaka, a tym samym rozpoczęcie montażu kotła nowej 

elektrociepłowni, budowanej na potrzeby kędzierzyńskiego zakładu. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media  

Uroczyste podwieszenie wal-
czaka kończy jeden z  waż-
niejszych etapów realizacji 
kontraktu zawartego przez 
RAFAKO z  Grupą Azoty 
KĘDZIERZYN w 2014 r. o war-
tości 320 mln zł netto. 

– Dzisiejsze wydarzenie 
ma podwójny wymiar; z jed-
nej strony jest symbolem 
pozytywnych, zgodnych 
z  harmonogramem i  ocze-
kiwanych przez nas dzia-

łań związanych z reali-
zacją całej inwestycji. 
Jest także bardzo waż-
ny dla społeczno-
ści Grupy Azoty 
KĘDZIERZYN. Budo-
wa nowej elektro-
ciepłowni jest ko-
nieczna z punktu 
widzenia naszej 
działalności  – 
p o w i e d z i a ł 
Adam Lesz-

kiewicz, Pre-
zes Zarządu 
Grupy Azo-

ty KĘDZIERZYN w trakcie uro-
czystości, dziękując RAFAKO, 
jak i wszystkim podwykonaw-
com i pracownikom za spraw-
ną i terminową realizację in-
westycji.

– Nie tak dawno odby-
ło się wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budo-
wę nowej elektrociepłowni. 
Dziś uroczyście dokonuje-
my podwieszenia walczaka. 
Wszystko odbywa się zgod-
nie z  przyjętym harmono-
gramem i  bardzo dobrze 
wróży całemu projektowi  – 
powiedziała Agnieszka Wa-
silewska-Semail, Prezes Za-
rządu i Dyrektor Generalna 
RAFAKO  S.A.  – Dzisiejsza 
uroczystość jest bliska ser-
cu wszystkich RAFAKOw-
ców. Montaż walczaka, na-
zywanego sercem kotła, 
jest symbolicznym momen-
tem i kamieniem milowym 
nie tylko dla naszego za-
kładu wytwórczego, lecz 
także dla wszystkich osób 

U
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zaangażowanych w ten projekt. 
Z tego miejsca dziękuję wszyst-
kim za gigantyczną pracę, jaką 
włożyli w to, by realizacja pro-
jektu odbywała się zgodnie 
z  harmonogramem. Dziękuję 
też inwestorowi za dotychcza-
sową współpracę, która ukła-
da się wzorowo  – dodała pre-
zes RAFAKO, podkreślając, że 
w prace, oprócz zewnętrznych 
podwykonawców, zaangażowa-
na jest także ENERGOTECHNIKA 
ENGINEERING – firma z Grupy 
RAFAKO. 

W  branży energetycznej 
podwieszenie walczaka, czyli 
uposadowienie go w konstruk-
cji nośnej, nie bez powodu jest 
tak uroczyście celebrowane. 
Walczak nazywany jest „sercem 
kotła”, gdyż dla kotłów z tzw. na-
turalną cyrkulacją stanowi naj-
ważniejszy element jego części 
ciśnieniowej, w  którym nastę-
puję oddzielenie wody od pary. 
Oddzielona woda spływa rurami 
opadowymi w dół, zaś para wod-

na przechodzi do dalszej części 
kotła, aby potem w formie pary 
przegrzanej napędzać turbinę. 

Podwieszenie walczaka to 
symboliczny kamień milowy 
w  realizacji inwestycji. Ozna-
cza, że cykl ważnych prób tech-
nologicznych mamy już za sobą, 
a jednocześnie zakończone też 
zostały najważniejsze prace 
budowlane, w tym m.in. budo-
wa fundamentów i konstrukcji 
umożliwiającej posadowienie 
walczaka. Projekt wkracza w ko-
lejną fazę realizacji. – W swojej 
historii RAFAKO zrealizowało 
już ponad 2500 walczaków dla 
kotłów na całym świecie i – jak 
można się spodziewać  – nie 
tylko dla naszych własnych 
kotłów. Największe ważyły 
nawet prawie 200  ton i  były 
dostarczone do elektrowni na 
Tajwanie. Jednak niezależnie 
od gabarytów za każdym ra-
zem jesteśmy dumni, gdy mamy 
okazję podziwiać ten element, 
fachowo i terminowo osadzany 

na swoim miejscu – powiedział 
uczestniczący w  uroczystości 
Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu i Dyrektor ds. Handlo-
wych w RAFAKO S. A. Walczak 
dostarczony do kędzierzyńskie-
go zakładu waży ok. 30 ton, przy 
12 metrach długości.

– Będzie to kompletna jed-
nostka, dostosowana do potrzeb 
zamawiającego i możliwości już 
istniejącej infrastruktury. Obiekt, 
oprócz kotła, będzie wyposażony 
we wszelkiego rodzaju instalację, 
m.in. odsiarczania i odazotowa-
nia spalin. Sam projekt może nie 
jest wielki, ale jest bardzo waż-
ny, ponieważ jest realizowany 
w  formule EPC (Engineering, 
Procurement, Construction)  – 
kompleksowej realizacji projek-
tu – powiedział Karol Sawicki, 
dyrektor Projektu Grupy Azoty 
KĘDZIERZYN z RAFAKO S.A.

Przyjęty harmonogram za-
kłada, że realizacja całej in-
westycji potrwa 29  miesiący 
i  zakończy się w  październi-

ku 2016 r. To ambitny plan, ale 
jak widać z postępu robót, moż-
liwy do wykonania. – Staramy 
się na bieżąco zawierać umowy 
z podwykonawcami i dostaw-
cami. Wiele prac udało nam 
się zakontraktować wcześniej 
niż zakładaliśmy – powiedział 
Alojzy Richter, kierownik pro-
jektu, odpowiedzialny za ko-
cioł i  instalacje SCR (katali-
tycznego odazotowania spalin) 
z RAFAKO S.A. – Podwieszenie 
walczaka to początek monta-
żu kotła. Obecnie rozpoczął się 
montaż ścian szczelnych pierw-
szego ciągu, które są pod wal-
czakiem. Za tę część prac od-
powiada nasz podwykonawca, 
firma REMAK – dodał A. Richter. 

Sprawna organizacja prac, 
a tym samym terminowe ich pro-
wadzenie, wynika ze struktury ze-
społu realizującego projekt. – Po-
dzieliliśmy go na 5 podprojektów, 
które powierzyliśmy osobom 
specjalizującym się w konkret-
nych realizacjach: elektrofiltry 
i filtry workowe, odsiarczanie 
spalin, wyspa kotłowa, wyspa 
maszynowa oraz projekt ogól-
ny, czyli instalacje wspólne 
poszczególnych wysp. Jak na 
razie sprawdza się to bardzo 
dobrze  – powiedział Grzegorz 
Podsiadło, dyrektor Biura Han-
dlowego Sprzedaży Komplet-
nych Obiektów z  RAFAKO  S.A., 
który do końca kwietnia pełnił 
funkcję p.o. Dyrektora Projektu 
w Kędzierzynie-Koźlu. Za koordy-
nację wszystkich prac na placu 
budowy odpowiedzialny jest Zbi-
gniew Masłoń, pełniący funkcję 
dyrektora budowy z  ramienia 
RAFAKO S.A. 

– Do moich zadań należy re-
alizacja instalacji oczyszczania 

spalin IOS w  zakresie koordy-
nacji wykonania dokumentacji 
projektowej, zakupowej oraz 
kontraktacji urządzeń zgodnie 
z dokumentacją. W przypadku 
naszego projektu mogę śmiało 
stwierdzić, że jesteśmy na eta-
pie finalnym. Jeśli chodzi o kon-
traktację to mamy zakontrakto-
wane w okolicach 70 – 80 proc. 
naszych urządzeń i  usług 
z podwykonawcami. Natomiast 
teraz będziemy przechodzić do 
realizacji na budowie; nastąpi 
montaż urządzeń oraz, w póź-
niejszym czasie, synchronizacja 
instalacji IOS z kotłem i instala-
cją SCR. Planujemy, że podanie 
spalin do instalacji odsiarczania 

W swojej histo-
rii RAFAKO 
zrealizowało 
już ponad 
2500 wal-
czaków dla 
kotłów na 
całym świecie 
i – jak można 
się spodzie-
wać – nie tylko 
dla naszych 
własnych 
kotłów.

Uroczyste podwieszenie walczaka w EC Grupy 
Azoty Kędzierzyn, fot. Aleksandra Dik

Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Kędzierzyn, fot. Aleksandra Dik

Będzie to kompletna 
jednostka, dostosowana 
do potrzeb zamawiającego 
i możliwości już istniejącej 
infrastruktury. Sam projekt 
może nie jest wielki, ale jest 
bardzo ważny, ponieważ jest 
realizowany w formule EPC 
(Engineering, Procurement, 
Construction) – kompleksowej 
realizacji projektu.

Dyrektor Projektu Grupy Azoty Kędzierzyn z RAFAKO S.A., fot. Aleksandra Dik
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półsuchego nastąpi w trzecim 
kwartale przyszłego roku – wy-
jaśnił Zbigniew Smok, kierow-
nik ds. IOS na Elektrociepłowni 
Grupy Azoty KĘDZIERZYN. 

Dokumentacja, w  oparciu 
o  którą realizowana jest in-
westycja, opracowywana jest 
w RAFAKO przez projektantów, 
wśród których znajduje się co-
raz więcej kobiet. Jedna z nich 
to Patrycja Sopyła-Tkocz.

– Jestem odpowiedzialna za 
instalację SCR, czyli za odazo-
towanie spalin. W Kędzierzynie 
mamy do czynienia z kompak-
towym obiektem. Ze względów 
na już istniejącą infrastrukturę 
wiąże się z tym pewne wyzwa-
nie. Musieliśmy uwzględnić 

kilka elementów, które są no-
wością w tego typu projektach, 
m.in. umiejscowienie reaktora 
nad obrotowym podgrzewa-
czem. Wszystko po to, by do-
stosować obiekt do oczekiwań 
zamawiającego – powiedziała 
pani Patrycja.

Inwestycja, o  której mowa, 
to realizacja etapu 1  zadania 
inwestycyjnego pn. „Nowa elek-
trociepłownia w Grupie Azoty 
Zakładach Azotowych Kędzie-
rzyn S.A.”, zawierającego budo-
wę, dostawę urządzeń i  usług 
oraz uruchomienie kotłowni 
z kotłem pyłowym o wydajności 
140 Mg/h pary o temperaturze 
495°C i ciśnieniu 7,5 MPa, opala-
nym węglem kamiennym, budo-

wę i dostawę urządzeń i usług 
oraz uruchomienie turbozespo-
łu upustowo-kondensacyjnego 
o mocy ok. 25 MWe w istniejącej 
maszynowni, o  parametrach 
wlotowych pary: temperatura 
490°C i  ciśnienie 7,0  MPa. Kę-
dzierzyńska elektrociepłownia 
będzie nowoczesnym obiektem 
produkującym energię elek-
tryczną na potrzeby Grupy Azo-
ty KĘDZIERZYN, spełniającym 
surowe normy środowiskowe 
obowiązujące od 2016 r. Dzięki 
zastosowanej technologii obiekt 
zapewni inwestorowi 7-krotne 
obniżenie zużycia energii elek-
trycznej i 5-krotny spadek emi-
sji pyłów. Popioły, otrzymywane 
w procesie spalania węgla jako 
produkt uboczny, będą sprze-
dawane do okolicznych cemen-
towni, co rozwiąże problem ich 
składowania. 

Kontrakt opiewający na 
320  mln zł został podpisany 
w 2014 r. W maju 2015 r. odbyło się 
uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod inwestycję. 
Termin oddania elektrociepłow-
ni do użytku przewidziany jest na 
koniec października 2016 r. 

Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym 
obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby 
Grupy Azoty KĘDZIERZYN, spełniającym surowe normy 
środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastoso-
wanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne 
obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek 
emisji pyłów.

Uroczyste podwieszenie walczaka w EC Grupy Azoty Kędzierzyn, fot. Aleksandra Dik

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A., fot. Aleksandra Dik



48 49Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE R E A L IZ ACJ E

Firma RAFAKO S.A. jest znaczącym 
podwykonawcą tej inwestycji, odpo-
wiedzialnym za cały ciąg technologicz-
ny. Dostarczone przez raciborską Spół-
kę kotły pomyślnie przeszły już próby 
szczelności.

Zakład Termicznego Unieszkodliwia-
nia Odpadów (ZTUO), który powstaje na 
Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, to 
aktualnie jeden z  sześciu takich pro-
jektów spalarniowych realizowanych 
w kraju. Pozostałe powstają w: Białym-
stoku, Krakowie, Koninie, Bydgoszczy 
i Poznaniu. Jednak tylko w jednym z tych 
projektów uczestniczy RAFAKO S.A. 

– W Szczecinie – i tylko tutaj – w seg-
mencie oczyszczania spalin mamy do 
czynienia z obligatoryjnym odzyskiem 
ciepła. To będzie najbardziej efektyw-
na energetycznie spalarnia w  Polsce. 
Oprócz energii z  kotła, EcoGenerator 
będzie dodatkowo odzyskiwał przy 
pomocy pomp ciepła energię ze skrap-
lania pary wodnej w spalinach w ilości 
dwóch megawatów z każdej z dwóch 
linii oczyszczania spalin. Pompy cie-
pła w instalacjach oczyszczania spalin 
to standardowa technologia odzysku 
ciepła spotykana na rynku skandy-
nawskim, ale w  pozostałych krajach 
Europy to ciągle rzadkość – podkreśla 
dr inż. Jerzy Mirosław, projektant wio-
dący projektu „Budowa ZTUO Szczecin” 
z  RAFAKO S.A. Z  firmą związany od 
1999 roku, Główny Projektant i wybitny 
ekspert w dziedzinie termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych i przemysłowych. 
Absolwent wydziału Fizyki i  Techniki 
Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie – Doktor Nauk Fizycznych, 
doskonały inżynier.

Warto podkreślić, że w  projekcie 
szczecińskim dla segmentu oczyszcza-
nia spalin jest zdefiniowana metoda 
mokra, a  dla wszystkich innych pro-
jektów w Polsce jest to metoda półsu-
cha. Właśnie metoda mokra umożliwia 
dodatkowo odzysk ciepła, co odróżnia 

To będzie najbardziej efektywna energetycznie spalarnia w Polsce – tak mówi się 
o budowanym na Ostrowie Grabowskim koło Szczecina zakładzie termicznego 

unieszkodliwiania odpadów – EcoGenerator.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A. 

RAFAKO znaczącym podwykonawcą 
budowy EcoGeneratora

F



50 51Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE R E A L IZ ACJ E

nawcą, ale za to najbardziej zna-
czącym, bo odpowiedzialnym za 
cały ciąg technologiczny. – Jeste-
śmy odpowiedzialni za: projekt, 
dostawę i całą kwestię związaną 
z montażem i rozruchem ciągu 
technologicznego, czyli począw-
szy od rusztu, poprzez kocioł od-
zyskowy, segment oczyszczania 
spalin, skończywszy na seg-
mencie oczyszczania ścieków 
technologicznych. Przy czym: 
ruszt, kocioł i segment oczysz-
czania spalin wykonane zosta-
ły dwa razy, bo mamy dwie li-
nie technologiczne. Natomiast 
segment oczyszczania ścieków 
jest wspólny dla obu linii – tłu-
maczy J. Mirosław. – W tym seg-
mencie oczyszczania spalin 
trzeba było stworzyć warunki 
zarówno od strony projektowej, 
jak i konstrukcyjnej, żeby można 
było umiejscowić węzeł techno-
logiczny umożliwiający odzysk 
ciepła ze skroplenia pary wod-
nej w spalinach – dodaje. 

Pod koniec czerwca oba 
kotły wyprodukowane przez 
RAFAKO S.A. pomyślnie przeszły 
wodną próbę szczelności. Każdy 
taki kocioł odzyskowy składa się 
głównie z rurek o grubości ścia-
nek od 3 do 25 mm. Same elementy 

ciśnieniowe ważą ok. 600 ton. Spa-
wacze wykonali ok. 4 tysiące spoin. 
Czerwcowa próba polegała na na-
pełnieniu wodą rur i stopniowym 
zwiększaniu ciśnienia wody przy 
użyciu pompy. Podczas normal-
nej eksploatacji każdy kocioł 
będzie produkował parę o ciśnie-
niu 40 barów. Jego dopuszczalne 
ciśnienie wg projektu to 58 barów. 
Ale podczas próby musiał wytrzy-
mać ponad 97 barów.

– Podczas realizowania in-
westycji związanych z budową 
kotłów, np. takich jak te dla 
spalarni szczecińskiej, trady-
cyjnie obchodzimy dwa święta. 
Pierwszym ważnym etapem są 
kwestie związane z posadowie-
niem walczaków. Wtedy mówi-
my o tzw. chrzcinach walczaka 
i takie odbyły się już wiosną br. 
Jak już kotły się zamontuje, prze-
prowadza się tzw. próbę wodną. 
Polega ona na szczelnym napeł-
nieniu kotłów wodą. Następnie, 
poprzez odpowiedni system 
pomp uzyskuje się wymagane 
ciśnienie wodne i sprawdza się, 
czy cała ta instalacja kotłowa jest 
szczelna. Przeprowadzona pod 
koniec czerwca próba wodna dla 
obu kotłów wyszła prawidłowo – 
opowiada Jerzy Mirosław.

Aktualnie na placu budowy 
ZTUO w Szczecinie zakończono 
montaż komina oraz prowa-
dzone są prace przy montażu 
instalacji oczyszczania spalin 
(zmontowane są już elektrofiltry, 
posadawiane są absorbery oraz 
system filtrów workowych), które 
prowadzi RAFAKO S.A. oraz pra-
ce związane z końcówką montażu 
rusztów i pozostałych elementów 
kotłów. Generalnym wykonawcą 
tej inwestycji jest firma Mostostal 
Warszawa S.A., a  generalnym 
projektantem całości Biuro Pro-
jektowe Polteron z Krakowa. 

Zakład Termicznego Unie-
szkodliwiania Odpadów po-
wstaje na Ostrowie Grabowskim. 
Koszt inwestycji to 666  mln zł, 
z czego 255 mln stanowi unijne 
dofinansowanie. EcoGenerator 
będzie miał 32,5  m wysokości 
i powierzchnię ok. 9,5 tys. m2. Cały 
teren przeznaczony pod ZTUO to 
ok. 12 hektarów. Oprócz budyn-
ku głównego będą tam place do 
składowania i manewrowe oraz 
instalacje pomocnicze. Moc 
przerobowa ZTUO w Szczecinie 
wyniesie 150 tysięcy ton odpadów 
komunalnych rocznie. Zakończe-
nie budowy przewiduje się w po-
łowie 2016 roku. 

 Walczak dostarczony przez RAFAKO, fot. Archiwum RAFAKO S.A.

ją od strony energetycznej od 
pozostałych. 

Czym zatem różni się szczeciń-
ski projekt od tradycyjnej elektro-
ciepłowni, opalanej np. węglem 
kamiennym?  – Nie wchodząc 
w  szczegóły, najbardziej zna-
czącą różnicą jest rozbudowany 
system oczyszczania spalin. Wy-
nika to z faktu, że ustawodawca 
przewidział znacznie ostrzejsze 
parametry emisyjne, które bez-
względnie muszą być docho-
wane. Z ekologicznego punktu 
widzenia spaliny z komina spa-
larni są znacznie czystsze niż 
spaliny emitowane ze spalania 
np. węgla kamiennego w  tra-
dycyjnej elektrociepłowni – tłu-
maczy Jerzy Mirosław. Ponadto 
kotły dedykowane spalarniom 
odpadów komunalnych mają 
inną konstrukcję rusztu oraz – 
ze względu na korozję – inną 
konstrukcję elementów kotła 
w stosunku do kotłów opalanych 
paliwem tradycyjnym.

RAFAKO S.A. ma silną pozycję 
na rynku, jeśli chodzi o kotły do 
tego typu obiektów. – Od ponad 
20 lat jesteśmy dostawcą kotłów 
do zakładów termicznego prze-
kształcania odpadów komu-
nalnych oraz przemysłowych. 
Uczestniczyliśmy do tej pory 
w ponad 70 różnych takich in-
westycjach w Europie, projektu-
jąc oraz dostarczając elementy 
ciśnieniowe kotłów bądź kotły 
do termicznego przekształcania 
odpadów. Jeżeli chodzi o Polskę, 
to taki projekt RAFAKO realizu-
je pierwszy raz – mówi projek-
tant wiodący ZTUO Szczecin 
z RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A. nie jest general-
nym wykonawcą tej szczecińskiej 
inwestycji, lecz tylko podwyko-

W Szczecinie – i tylko tutaj – w segmencie oczyszczania spalin mamy 
do czynienia z obligatoryjnym odzyskiem ciepła. To będzie najbardziej 
efektywna energetycznie spalarnia w Polsce. Oprócz energii z kotła, 
EcoGenerator będzie dodatkowo odzyskiwał przy pomocy pomp 
ciepła energię ze skraplania pary wodnej w spalinach w ilości dwóch 
megawatów z każdej z dwóch linii oczyszczania spalin.

Budowa EcoGeneratora z udziałem RAFAKO, 
fot. Archiwum RAFAKO S.A.
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BIURO PROJEKTOWO- 
-KONSTRUKCYJNE RAFAKO

– ciąg dalszy nastąpił
W wakacyjnym wydaniu biuletynu prezentowaliśmy pracowników i zadania Biura. Kontynuujemy naszą 

rozmowę z Szefami Biura, pytając o szczególne wydarzenia oraz zawodowe plany na przyszłość.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A. 
Zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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Joanna Januszewska: Jakie 
szczególne wydarzenia pa-
miętacie Panowie w długolet-
niej historii Biura Projektowo-

-Konstrukcyjnego?
Jerzy Mazurek: Sekcja pro-

jektowa, której zadaniem stało 
się planowanie systemów od-
siarczania spalin, zaczęła dzia-
łać w 1989 roku, a pierwsza reali-
zacja miała miejsce w 1991 roku. 
Mamy więc rzeczywiście spore 
doświadczenie w  tym obsza-
rze. Bardzo ważnym wydarze-
niem było dla nas podpisanie 
w 1992 roku razem z niemiecką 
firmą Steinmüller kontraktu na 
realizację instalacji odsiarcza-
nia spalin metodą mokrą w elek-
trowni Jaworzno III. W tej samej, 
w  której realizujemy obecnie 
blok o mocy 910 MW. Współpra-
ca z Elektrownią Jaworzno, te-
raz wchodzącą w skład Grupy 
Tauron, to zatem w  obszarze 
oczyszczania spalin już 24 lata. 

Kolejnym szczególnym wy-
darzeniem było podpisanie 
w  marcu 1997  roku kontrak-
tu na realizację dwóch linii 
mokrego odsiarczania spalin 
w Elektrowni Bełchatów. Po raz 
pierwszy RAFAKO realizowało 
samodzielnie tak dużą inwesty-
cję. To był ważny przełom. Kon-

kurowaliśmy wówczas z kilkoma 
dużymi światowymi koncernami, 
między innymi z  firmą, która 
wcześniej w elektrowni Bełcha-
tów zbudowała cztery instalacje 
odsiarczania spalin. Wygraliśmy, 
bo mieliśmy bardziej atrakcyjną 
ofertę. Na uwagę zasługuje rów-
nież to, że elektrownia wykazała 
się odwagą, powierzając zadanie 
nowemu podmiotowi o „krótkiej” 
liście referencyjnej, rezygnując 
ze współpracy ze sprawdzonym 
wcześniej dostawcą.

Zapamiętałem to jako szcze-
gólne wydarzenie także dlatego, 
że w tym samym roku w lipcu 
była powódź, która dotknęła 
szereg miast, a w szczególności 
Racibórz. Na terenie zakładu 
RAFAKO fala powodzi osiągnęła 
wysokość 2 metrów. Biura i hale 
były zalane, praktycznie zakład 
przestał funkcjonować. Z tego 
powodu pojawił się duży znak 

zapytania dla tego kontraktu. 
Nie było mowy o  przesunię-
ciu terminu, ponieważ w tego 
rodzaju projektach zaanga-
żowane są środki pomocowe, 
a  warunkiem ich otrzymania 
(lub braku obowiązku zwrotu 
nawet z  odsetkami karnymi) 
jest ukończenie w terminie rea-
lizacji i osiągnięcie zakładanych 
efektów ekologicznych.

Oczywiście istnieje pojęcie 
siły wyższej, można korzystać 
z odpowiednich zapisów w kon-
traktach, ale to jest zawsze obar-
czone pewną bardzo skompliko-
waną procedurą. Rozpoczął się 
wówczas proces przywracania 
zakładu do życia – sprzątanie, 
porządkowanie, któremu podo-
łaliśmy. Kontrakt został oddany 
w terminie. To zdarzenie dobrze 
pamiętam i świadczy ono o wy-
sokim potencjale realizacyjnym 
i organizacyjnym naszej firmy.

JJ: Biorąc pod uwagę obecne potrze-
by rynkowe jaką przyszłość kreślą Pa-
nowie dla prac Biura? 

Norbert Lejeune: Niepokoją nas syg-
nały, które pochodzą z Brukseli, a nawet 
z Rzymu, z Watykanu, zawarte w ency-
klice Papieża Franciszka, mówiące o tym, 
że energia uzyskiwana z węgla jest ener-
gią „nieczystą”. To nas boli, ponieważ 
uważamy, że wszystkie źródła energii, 
i te bazujące na paliwach kopalnych, jak 
i pochodzące ze źródeł odnawialnych, 
mają swoje miejsce na rynku i każde jest 

warte, żeby je wykorzystywać i rozwijać, 
oczywiście w  sposób optymalny kosz-
towo i z minimalnym oddziaływaniem 
lub wręcz bez szkody dla środowiska 
naturalnego. 

Energetyka oparta na paliwach 
kopalnych jest tańsza od energii odna-
wialnej. Cieszy nas, że udział energetyki 
odnawialnej na rynku rośnie. Jednak 
jest ona jeszcze na dzień dzisiejszy bar-
dzo droga. Gdyby nie było subwencji, to 
nikt by energii odnawialnej nie kupował. 
Energetyka odnawialna z wykorzysta-

niem wiatru, biomasy, słońca, wody itd. 
powinna być uzupełnieniem energetyki 
głównej opartej o energię jądrową i pa-
liwa kopalne. To właśnie ta energetyka 
powinna stanowić bazę energetyczną 
dla naszego kraju oraz dla reszty świata. 

Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że 
energetyka węglowa miałaby odchodzić 
na drugi plan, to powinniśmy się bać 
o naszą przyszłość, ponieważ wówczas 
zamówień na kotły energetyczne będzie 
na pewno mniej. Z drugiej jednak stro-
ny, gdybyśmy wzięli pod uwagę rozwój 

Pracownicy Pracowni Projektowej 
Automatyzacji i Urządzeń 

Elektrycznych Kotłów wraz z pra-
cownikami Zespołu Normalizacji, 

fot. Justyna Korzeniak

Część pracowników Pracowni Projektowych 
Instalacji Odsiarczania i Odazotowania 

Spalin, fot. Justyna Korzeniak

Część pracowników Pracowni Pro-
jektowej Instalacji Odazotowania 
Spalin, fot. Justyna Korzeniak

W tym samym roku w lipcu 
była powódź, która dotknęła 
szereg miast, a w szczególności 
Racibórz. Na terenie zakładu 
RAFAKO fala powodzi osiągnęła 
wysokość 2 metrów. Biura i hale 
były zalane, praktycznie zakład 
przestał funkcjonować.
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technologii materiałowych i rozwój tech-
nologii energetycznych, jak chociażby 
wdrożenie bloków nadkrytycznych lub 
supernadkrytycznych, to powinniśmy 
wyraźnie światu powiedzieć, że to jest 
kierunek, w którym powinniśmy pójść 
dlatego, że wzrost sprawności bloku 
z  poziomu 34% – 35% na poziom 45% 
czy w niedalekiej, jak sądzę, przyszłości 
nawet do poziomu 50% jest tak mocną 
redukcją wygenerowanego dwutlenku 
węgla, że to jest kierunek, w którym po-
winniśmy iść i rozwijać te technologie. Nie 
powinniśmy mówić, że węgiel jest zły i że 
nie wolno nam na bazie węgla generować 
energii, gdyż szkodzimy środowisku.

JM: Muszę trochę polemizować na te-
mat krytyki encykliki Papieża Franciszka, 

ponieważ może ona wynikać z wybiór-
czego traktowania całości tekstu przez 
media. Encyklika zwraca uwagę na to, że 
sprawy ochrony środowiska i odpowie-
dzialności za skutki korzystania z zaso-
bów naturalnych muszą stać się priory-
tetem rozwoju. Papież zaznacza jednak, 
że kraje, które skorzystały z wysokiego 
stopnia uprzemysłowienia kosztem hi-
storycznej ogromnej emisji zanieczysz-
czeń i gazów cieplarnianych, ponoszą 
teraz większą odpowiedzialność za to, 
by przyczynić się do rozwiązania proble-
mów, które same spowodowały i nie jest 
sprawiedliwe narzucanie takich samych 
norm i opłat krajom biedniejszym. Takie 
rozwiązanie tylko pogłębi przepaść mię-
dzy biednymi i bogatymi.

Producenci paliw oceniają, że dla 
większości ludzi na świecie węgiel po-
zostanie najtańszym źródłem ener-
gii przez następne 100 czy 200  lat. 
Zatem myślę, że będzie jakiś obszar 
pracy dla nas na polu zapewnienia 
jak najlepszego i bezpiecznego dla 
środowiska sposobu wykorzystania 
paliw kopalnych. Rozwijając pro-
jekty badawcze w  zakresie oczysz-
czania spalin, przygotowujemy się 
do nowych zadań. Jednak w Polsce 
takich dużych realizacji jak insta-
lacje oczyszczania dla bloków nad-
krytycznych, czy projekt czterech 
instalacji odsiarczania dla elektro-
ciepłowni Grupy EDF: Wrocław, Kra-
ków, Gdańsk i Gdynia – już na pewno 
mieć nie będziemy. Szukamy nowych 
obszarów, projektów za granicą. Ry-
nek Turecki, Bałkany, Ukraina to są 
obszary, gdzie możemy proponować 
nasze technologie.

NL: Inny ważny temat to uwa-
runkowania ochrony środowiska 
dotyczące maksymalnej ochrony 
zanieczyszczeń. Best available tech-
nologies (BAT)*, które będą niedługo 
wdrożone i obowiązujące na rynku 
europejskim, mówią o bardzo niskich 
poziomach emisji, nie tylko tlenu 
siarki, azotu, pyłu, lecz także rtęci, 
fluorów, dioksyn i furanów. Będzie-
my, więc zmuszeni do opracowywa-
nia znacznie ulepszonych lub nawet 

zupełnie nowych systemów oczysz-
czania. Bardzo dużym wyzwaniem 
są ograniczenia co do maksymalnej 
emisji związków, które znajdują się 
w ściekach. 

Z jednej strony czujemy oddech 
ekologów i ich naciski, aby nie pro-
dukować kotłów na paliwa kopalne, 
a z drugiej strony czujemy, że będzie-
my mieć pracę w ochronie środowi-
ska, gdzie będziemy rozwijać nasze 
technologie oczyszczania i  szukać 
nowych rozwiązań. 

W latach 70., za czasów komuni-
zmu, mieliśmy „krótką wycieczkę” 
w stronę energetyki jądrowej. Nawet 
przy wjeździe do RAFAKO znajduje 
się stabilizator ciśnienia, który wów-
czas stworzyliśmy. Kto wie, czy jeżeli 
rzeczywiście program energetyki 
jądrowej i budowa pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej będą wchodziły 
w fazę projektu, być może będziemy 
również zaangażowani w te działa-
nia? Być może nasi konstruktorzy 
będą zaangażowani w proces przygo-
towania dokumentacji pod wykonaw-
stwo w naszej wytwórni zbiorników, 
wymienników, różnego rodzaju insta-
lacji dla elektrowni jądrowej. Oczywi-
ście części nuklearnej nie będziemy 
projektować ani dostarczać, ale mo-
żemy dostarczyć wiele urządzeń, apa-
ratów, które możemy wyprodukować, 
a nawet i zaprojektować. 

* BAT (ang. Best available technology – Najlepsze 
dostępne techniki) – zgodnie z dyrektywą 
IPPC standard służący określaniu wielkości 
emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów 
przemysłowych w UE (źródło: Wikipedia).
** CCS (ang. Carbon Capture and Storage – 
Sekwestracja dwutlenku węgla) – proces polegający 
na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze 
spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. 
Ta technologia może być zastosowana w przemyśle 
energetycznym, przy dużych elektrowniach opalanych 
paliwami kopalnymi bądź w przemyśle chemicznym 
(źródło: Wikipedia).

Część pracowników Pracowni Projektowej 
Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych, fot. Justyna Korzeniak

Producenci paliw 
oceniają, że 
dla większości 
ludzi na świecie 
węgiel pozostanie 
najtańszym źródłem 
energii przez 
następne 100 czy 
200 lat.
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Ireneusz Kierepka: Należy też 
wspomnieć o spalarniach odpadów. 
Nie ma co ukrywać, że jest to jeden 
z  naszych produktów, który może 
znaleźć się i znajduje się w ofercie 
na rynki całego świata. Potrafimy 
zaprojektować kocioł do spalania 
odpadów, gdzie potrafimy oczysz-
czać spaliny. Obecnie realizujemy 
projekt instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów dla Szczecina 
na zlecenie Mostostalu Warszawa. 
Spalarnie śmieci to także rynek, na 
którym powinniśmy mocniej zaist-
nieć w naszym kraju. Rafakowskich 
kotłów spalarni odpadów na świecie 
pracuje bardzo wiele. Produkowali-
śmy je i wysyłaliśmy do wielu krajów 
Europy Zachodniej, w tym Niemiec, 
Austrii, Belgii, Szwajcarii.

NL: Na zakończenie chciałbym 
dodać, że jest jeszcze jedna szansa 
dla nas. To jest Carbon Capture and 
Storage (CCS)**, o tym też warto pa-
miętać. Jesteśmy obecni w jednym 
z projektów badawczo rozwojowych, 
gdzie pracujemy nad możliwością 
przekształcenia dwutlenku węgla na 
inny gaz, który nadaje się do bezpo-
średniego wykorzystania. Być może 
jest to też dla nas nasza szansa na 
przyszłość.

JJ: Życzę realizacji bliskich i da-
lekosiężnych planów. Gratuluję do-
tychczasowych osiągnięć i bardzo 
dziękuję za rozmowę. 

Pierwszą część wywiadu czytajcie 
w wakacyjnym wydaniu biuletynu, 
numer 2 (189).

Kto wie, czy jeżeli rzeczywiście 
program energetyki jądrowej 
i budowa pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej będą wchodziły 
w fazę projektu, być może będziemy 
również zaangażowani w te 
działania? 

Część pracowników Pracowni Konstrukcyjnej Kotłów (Zespół Projektowy K111), 
fot. Justyna Korzeniak

Powyżej część 
pracowników Pracowni 
Konstrukcyjnej Kotłów 
(Zespół Projektowy 
K112) wraz z kierow-
nikiem K11 – Jerzym 
Majchrowiczem (1-szy 
z lewej); na zdjęciu 
po lewej dyrektor 
Biura – Norbert Lejeune 
wraz z poprzednim 
dyrektorem, obecnie 
Gł. Projektantem, 
Adamem Sutowiczem 
i sekretarką Janiną 
Laską, fot. Justyna 
Korzeniak
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Joanna Januszewska: Panie Prezesie, 
proszę przedstawić Spółkę Rafako 
Engineering. Opowiedzieć, dlaczego 
powstała. 

Alan Beroud: Spółka funkcjonuje już kil-
ka lat, jako podmiot zależny od Rafako. 
Tchnęliśmy w nią zupełnie nowe życie. 

Jest to zaplanowany i przemyślany 
krok całej Grupy kapitałowej PBG. Efekt 
zmian, które zachodzą na całym rynku 
wykonawstwa infrastruktury strate-
gicznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem rynku energetycznego. 

Nie jest tajemnicą, że ten ostatni od 
pewnego czasu ewoluuje z centralnie 
zlokalizowanych źródeł konwencjo-
nalnych o dużej mocy w stronę małych 
rozproszonych źródeł energii. Przyczy-
ny tego zjawiska tkwią zarówno w pra-
wodawstwie UE (które uprzywilejowuje 
OZE*), zmianie cen surowców oraz ich lo-
gistyki, jak i zmianie postrzegania istoty 
kwestii bezpieczeństwa energetycznego 
sensu largo, a bezpieczeństwa przesyłu 
sensu stricto. Implikuje to więc spadek 
popytu na rozwiązania dla wielkogaba-
rytowych źródeł konwencjonalnych, któ-
re obecnie są podstawowym produktem 
Grupy. Obecnie wielu ekspertów zadaje 
sobie pytanie o oczekiwania naszych 
kluczowych klientów w tym zmieniają-
cym się otoczeniu. Wydaje się, że potrze-
ba wypłaszczenia pików** związanych 
z OZE spowoduje konieczność budowy 
magazynów energii. Czy będą to jed-
nostki szczytowo pompowe, czy też inne 
rodzaje akumulatorów, będące swego 
rodzaju rynkowym perpetuum mobile 
efektu „shadow”, wykorzystującym róż-
nice w dobowym zapotrzebowaniu na 
moc, jest raczej trudno przewidywalne.

Następną kwestią jest poprawa 
efektywności istniejących jednostek 
wytwórczych i  infrastruktury przesy-
łowej, choćby w celu zmniejszenia strat 
na przesyle. Przy założeniach UE skumu-
lowana moc uniknięta*** do 2040 roku 

powinna wynieść około 4459 MW, czyli 
mniej więcej tyle, ile wynosi moc naj-
większej polskiej elektrowni systemowej. 
Kolejna kwestia to inwestycje w źródła 
rozproszone o małej mocy, które będą 
w stanie szybko wejść w system, równo-
ważąc wahnięcia związane z OZE.

Bardzo ważne zatem jest dostoso-
wanie naszej oferty do wyzwań regula-
cyjnych i rynkowych przy zachowaniu 
wysokiej jakości wykonywanych usług, 
tak by móc konkurować na krajowym 
i światowych rynkach. 

Oczywiście wspomniane przeze 
mnie zmiany nie nastaną z  dnia na 
dzień,  a wręcz, jak wspomniałem na 
początku, będą miały charakter ewo-
lucyjny. To umiejętność przewidywania 
zmian na rynku stała u podstaw sukce-
su naszej organizacji. GK PBG stała się 
czołową polską Grupą technologiczno-

-konstrukcyjną głównie dzięki temu, że 
jej Właściciele zastanawiali się nad tym, 
jak będzie wyglądał rynek w czasie. Tak 
jak przewidzieli pewne trendy w prze-
ciągu ostatnich 20 lat, tak analizują je 
również w przeciągu tych, które dopiero 
nastaną.

Jaką widzi Pan najbliższą przyszłość 
dla Spółki?

Źródłem naszego sukcesu w następnych 
latach będzie rozwój produktów i ryn-
ku, a nie tanie wykonawstwo. Z proste-
go powodu: w Chinach, Indiach, Indone-
zji i wielu innych miejscach jest tańsze. 
Możliwości na rozwój Właściciele Gru-
py upatrują więc: w pozyskaniu nowych 
rynków do sprzedaży swoich produktów 
(dla przykładu, w prawie wszystkich wy-
mienionych przeze mnie Państwach, nie 
mówiąc nawet o Afryce, węgiel jako su-
rowiec przeżywa swoisty renesans), 
opracowaniu nowych technologii, które 
będą stanowić bazę transformacji euro-
pejskiego rynku energii i w końcu w prze-
dłużeniu cyklu życia oferowanych przez 

Bardzo ważne 
zatem jest 
dostosowanie 
naszej oferty 
do wyzwań 
regulacyjnych 
i rynkowych 
przy zachowaniu 
wysokiej jakości 
wykonywanych 
usług, tak by 
móc konkurować 
na krajowym 
i światowych 
rynkach. 

Wywiad z Prezesem Zarządu RAFAKO Engineering, panem Alanem Beroud

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

RAFAKO ENGINEERING
Nowa spółka w Grupie PBG
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nią obiektów instalacji o długo-
terminowy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

Właśnie to ostatnie jest pod-
stawowym zadaniem rynkowym 
kierowanej przeze mnie Spółki. 

Zainteresowany obserwa-
cją konkurencji, trendów rynko-
wych i trochę „nowej mody na 
rynku usług”, podjąłem wyzwa-
nie zdefiniowane przez Prezesa 
Jerzego Wiśniewskiego i Zarzą-
dy Spółek PBG oil and gas oraz 
RAFAKO. Od początku tego roku 
rozpocząłem budowanie od pod-
staw koncepcji i założeń, a na-
stępnie w drugiej połowie roku, 
struktur. 

Od 1 września pozyskaliśmy 
do RAFAKO Engineering zasób 
kadrowy serwisu w segmencie 
oil and gas z  POG, a  od 1  paź-
dziernika część energetyczną 
z Działu Serwisu RAFAKO S.A.

Przy tej okazji pozwolę sobie 
powitać wszystkich Członków 
Załogi na pokładzie i zaprosić 

do wspólnego kreowania pod-
miotu serwisowego w  Grupie 
Kapitałowej PBG.

Jaka jest misja Spółki?

Misję definiujemy następująco: 
chcemy, żeby Spółka zaspoka-
jała potrzeby naszych Klientów 
z zakresu serwisu gwarancyjne-
go, pogwarancyjnego, remontów 
i  modernizacji urządzeń ener-
getycznych i  przemysłowych  – 
mamy na myśli nie tylko obiek-
ty budowane przez naszą Grupę 
Kapitałową, lecz także inne obiek-
ty energetyczne w kraju.

Kadra firmy to sprawdzeni pra-
cownicy RAFAKO i PBG. Jakie 
obszary i  specjalności łączy 
RAFAKO Engineering?

Z dniem 1 września przejęliśmy 
grupę specjalistów z PBG oil and 
gas, a 1 października dołączyli 
do nas pracownicy działu serwi-
su RAFAKO.

Wraz z kapitałem, jaki wnieśli 
pracownicy, pozyskaliśmy wie-
dzę, kompetencje i doświadcze-
nie tych Spółek oraz obowiązek 
realizacji serwisu gwarancyj-
nego dla kontraktów realizo-
wanych przez Spółki Grupy Ka-
pitałowej PBG. 

Czy już można odnotować 
wspólne osiągnięcia na koncie 
nowej spółki? Jakie?

Trudno w  momencie powsta-
nia spółki mówić o  sukcesach 
i  raczej koncentrujemy się na 
tym, aby z przejętych, niewspół-
pracujących ze sobą jak dotąd 
grup pracowniczych zbudować 
jeden zespół. Moją ambicją jest, 

Zainteresowany obserwacją konkurencji, trendów rynkowych i trochę „nowej 
mody na rynku usług”, podjąłem wyzwanie zdefiniowane przez Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego i Zarządy Spółek PBG oil and gas oraz RAFAKO. Od początku tego 
roku rozpocząłem budowanie od podstaw koncepcji i założeń, a następnie, w drugiej 
połowie roku, struktur. 

Mamy świadomość, że usługi 
remontowe charakteryzują się 
dużą sezonowością prac. Stąd 
też spółka planuje brać udział 
w  realizacji prac inwestycyj-
nych, które pozwolą generować 
przychody w okresach po zakoń-
czeniu kampanii remontowych, 
w sezonach jesienno-zimowych.

Kim jest Prezes Zarządu nowej 
spółki? Proszę zdradzić, jakie 
doświadczenie i umiejętności 
pomogą Panu z sukcesem kie-
rować nową organizacją. 

Pracowałem dla Grup kapitało-
wych: Impel, Vattenfall, organi-
zacji rządowych i budżetowych, 
ale moje osiągnięcia zawodo-
we określają jedynie jedną stro-
nę mnie jako człowieka. Każdy 
dzień traktuję jako nowe wyzwa-
nie. Jestem magistrem prawa 
i doktorantem na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego, absolwen-
tem MBA IAE Aix-En-Provence, 
studiów podyplomowych i kur-
sów, w tym na MIT, ale to jesz-

cze nie koniec, ponieważ od paź-
dziernika rozpocząłem studia na 
Politechnice Śląskiej – kierunek 
Energetyka.

Patrząc z zupełnie innej stro-
ny, jestem też „fighterem”. Zarów-
no w kontekście moich prywat-
nych zainteresowań, związanych 
ze sportem, ale też w kontekście 
moich dotychczasowych do-
świadczeń zawodowych. Za-
wsze fascynowało mnie osią-
ganie trudnych celów, szukanie 
nowych rozwiązań i strategiczne 
rozwiązywanie problemów. 

Uważam, że praktykowana 
i stale doskonalona przeze mnie 
umiejętność budowania zespo-
łów, pracy zespołowej oraz orien-
tacji na cele pozwolą wypraco-
wać sukces dla naszej organizacji.

Grupa PBG to firma ludzi z pa-
sją. Jakie są pasje Pana Prezesa?

Prywatnie moją największą pa-
sją jest rodzina. Moja cudowna 
Żona Magda, która mnie zawsze 
motywuje do działania i która 
nie pozwala mi na spokojny 

abyśmy wspólnie pracowali na 
rzecz stworzenia kultury orga-
nizacyjnej, abyśmy zdefiniowali 
nasze wartości, które będą wizy-
tówką naszej spółki i wyróżnią 
nas wśród innych firm. Chcemy 
włączyć pracowników naszej 
serwisowej organizacji do plano-
wania i realizacji jej rynkowego 
rozwoju. Zresztą to już się dzieje. 
Dzięki zaangażowaniu zespołu 
z POG już w pierwszym miesią-
cu wygraliśmy kilka przetargów 
na prace serwisowe w PGNIG S.A. 
Bardzo za to dziękuję współpra-
cownikom z Wysogotowa. 

Jakie plany krótko i długoter-
minowe są przed spółką?

Podstawowym zadaniem Spół-
ki jest wydłużenie cyklu życia 
dotychczasowych produktów 
Grupy Kapitałowej. Obecny pro-
dukt, tj. proces projektowania, 
produkcji oraz budowy obiek-
tów energetycznych i  przemy-
słowych zostaje wzbogacony 
o  długoterminowy serwis po-
gwarancyjny. Z obserwacji oto-
czenia rynkowego wynika, że 
nasza Grupa Kapitałowa musi 
podjąć walkę rynkową z konku-
rentami w tym obszarze. 

Naszym celem jest zbudo-
wanie na terenie kraju sieci za-
kładów serwisowych zlokalizo-
wanych przy dużych obiektach 
energetycznych i  zakładach 
przemysłowych. Zakłady nasze 
będą świadczyły usługę serwisu 
gwarancyjnego dla zbudowa-
nych przez naszą Grupę insta-
lacji, następnie usługę serwisu 
pogwarancyjnego, i  będą też  
brały udział w przetargach na 
remonty i  modernizacje tych 
obiektów.

Trudno w momencie powstania spółki 
mówić o sukcesach i raczej koncen-
trujemy się na tym, aby z przejętych, 
niewspółpracujących ze sobą jak dotąd 
grup pracowniczych zbudować jeden 
zespół. Moją ambicją jest, abyśmy 
wspólnie pracowali na rzecz stworze-
nia kultury organizacyjnej, abyśmy 
zdefiniowali nasze wartości, które będą 
wizytówką naszej spółki i wyróżniają 
nas wśród innych firm. 

Prezes Alan Beroud z Rafałem 
Damasiewiczem – dyrektorem 
ds. Ekonomicznych RAFAKO S.A.

sen o poranku. Dwoje dzieci bę-
dących radością mojego życia: 
pięcioletni syn Eryk i trzyletnia 
córka Pola, których głównym 
problemem jest, dlaczego tatuś 
nie może pracować mniej i by-
wać częściej w domu. Mój Syn na 
pytanie swojej wychowawczyni, 
jaka jest jego ulubiona zabawa, 
odpowiedział, że walka z  tatą 
przeciwko wyimaginowanym 
przeciwnikom. Kiedy Pani za-
pytała: Co to znaczy wyimagi-
nowany? – odpowiedział jej: To 
pani nie wie? Taki wyobrażony, 
którego ja widzę, a Pani nie!

Interesuję się również ak-
tywnie sportami walki. Obecnie 
trenuje Muya Thai i  Brazylij-
skie Jiu-Jitsu, ale posiadam też 
uprawnienia instruktora boksu, 
a  z  przygody z Krav-Magą po-
został mi czarny pas. Jednakże 
przygodę ze sportami walki za-
czynałem jako zawodnik Legii 
Warszawa w zapasach w stylu 
klasycznym. W ciągu mojej dwu-
dziestokilkuletniej przygody na 
macie nigdy nie poddałem walki. 
W sporty walki angażuje się nie 
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„Wszystko, co człowiek jest 
zdolny wyobrazić sobie, inni 
zdołają wcielić w  życie”  – 
tak brzmiało motto, które 
przyświecało trzydniowemu 
sympozjum. Autorem tych 
słów jest Juliusz Verne, pi-
sarz powieści podróżniczych 
i  fantastyczno-naukowych. 
Historia pokazała, że śmiałe 
wizje w wielu przypadkach 
stały się faktem i są podsta-
wą do dalszego rozwoju na-
uki i techniki. 

W  tegorocznej edycji 
wzięło udział ponad 700 eks-
pertów i  specjalistów oraz 
83  wystawców, reprezen-
tujących firmy oraz insty-
tucje związane z  branżą 
energetyczną. W  ramach 
sympozjum odbyły się 4 de-
baty i 11 paneli dyskusyjnych, 
podczas których omawiano 
aktualną sytuację w branży 
energetycznej oraz czekające 
ją wyzwania. Jednym z naj-
częściej poruszanych wątków 
był sierpniowy kryzys ener-
getyczny wywołany upałami, 
który spowodował przejście 
na 20-st. zasilania. 

Organizatorem wydarze-
nia było branżowe czaso-

Aktualna sytuacja w branży energetycznej oraz stojące przed nią wyzwania 
były przedmiotem XVII Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka 

Bełchatów 2015, które odbyło się w dniach 7 – 9 września w Bełchatowie.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

XVII SYMPOZJUM ENERGETYKÓW 
W BEŁCHATOWIE

pismo BMP (wydawca m.in. 
magazynu Energetyka Ciep-
lna i Zawodowa czy portalu 
KierunekEnergetyka.pl), go-
spodarzem – PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonal-
na S.A., a  sponsorem głów-
nym – RAFAKO S.A.

W ramach panelu wpro-
wadzającego Krzysztof Bu-
rek, Wiceprezes Zarządu 
i Dyrektor ds. Handlowych 
w RAFAKO S.A. wygłosił re-
ferat pt. „Kontrakty EPC 
w energetyce węglowej: «ła-
będzi śpiew» czy nowe moż-
liwości?”  – To jedna z  naj-
ważniejszych w  Polsce 

konferencji branżowych. 
Jej atutem jest to, że orga-
nizuje jąwydawnictwo, a 
nie konkretna firma. Dzię-
ki temu wszyscy wystaw-
cy i eksperci spotykają się 
na neutralnym gruncie, na 
równych prawach. Dla nas 
ważne jest także to, że Beł-
chatów to siedziba jedne-
go z  naszych najważniej-
szych klientów. Tego typu 
sympozja służą dyskusjom, 
wymianie poglądów, spot-
kaniom z  naszymi partne-
rami biznesowymi, nawią-
zywaniem nowych, bardzo 
ciekawych kontaktów  –  

Konferencja 
w Bełchatowie z 
udziałem Prezes Za-
rządu RAFAKO S.A. 
Agnieszki Wasi-
lewskiej-Semail, 
fot. Aleksandra Dik

Alan Beroud (pierwszy 
z prawej), pasjonat 
sztuk walki, sponsor 
warszawskiego klubu 
Garuda Muya-Thai Ghym,  
na zdjęciu poniżej 

tylko czynnie, ale też prywat-
nie, jako sponsor warszawskie-
go klubu Garuda Muya-Thai 
Ghym, co ostatnio, dzięki do-
datkowej pomocy z RAFAKO 
(2000 zł) zaowocowało dwoma 
medalami mistrzostw Europy 
w May Thai dla naszego kraju.

Moje hobby pomaga mi 
również w pracy, gdyż wiele 
elementów sztuk walki inspi-
ruje mnie do podejmowania 
walki rynkowej z konkuren-
cją w biznesie. 

Pozostaje mi zatem życzyć 
wielu sukcesów na gruncie 
prywatnym i  zawodowym 
a  przede wszystkim reali-
zacji nakreślonej wizji i wy-
zwań, które stoją przed Spół-
ką RAFAKO Engineering. 

*OZE  – Odnawialne Źródła 
Energii

**potrzeba wypłaszczenia pi-
ków  – powzięcie wszelkich 
działań prawnych, technicz-
nych, społecznych, ekono-
micznych w celu zrównowa-
żenia popytu z podażą energii 
elektrycznej. 

*** skumulowana moc uniknię-
ta – pojęcie z zakresu efektyw-
ności energetycznej, oznacza-
jące moc, która nie musiała być 
wytworzona. Szerzej w: E. Hille, 
M. Bryx, A. Beroud, „Analiza 
efektywności inwestycji w za-
kresie zdefiniowania pozio-
mu zużycia energii budynku 
zużywającego energię bliską 
zeru – zgodnie z Dyrektywą 
RECAST EPBD”, Warszawa 
2011, rozdział III i dalsze.

Prywatnie moją największą pasją 
jest rodzina. Moja cudowna Żona 
Magda, która mnie zawsze mo-
tywuje do działania i która nie 
pozwala mi na spokojny sen o po-
ranku oraz dwoje dzieci będących 
radością mojego życia: pięcioletni 
syn Eryk i trzyletnia córka Pola.

Alan Beroud z córką Polą i synem Erykiem
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Agnieszka Wasilewska-Semail. 
Prezes RAFAKO poruszała też 
m.in. kwestie opłacalności pro-
dukcji, która pozwoli nie tylko na 
zaspokojenie inwestorów, także 
prowadzenie i finansowanie ba-
dań naukowych, które wpłyną 
na rozwój nowych technologii, 
również z  zakresu alternatyw-
nych źródeł energii. 

Wśród debatujących, obok 
Agnieszki Wasilewskiej-Semail, 
byli także: Andrzej Dercz  – 
Prezes Zarządu ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o., Jacek 
Kaczorowski – Prezes Zarządu 
PGE GiEK SA, Albert Kępka – Pre-
zes Zarządu, Dyrektor General-
ny TAURON Wytwarzanie S.A., 
Jan Kurp – Członek Rady Nad-
zorczej SBB ENERGY S.A., Janusz 
Lewandowski z  Politechniki 

Warszawskiej, Andrzej Sikora 
z Instytutu Studiów Energetycz-
nych oraz Adam Witek – Prezes 
Zarządu „Energetyka” Sp. z o.o., 
Grupa Kapitałowa KGHM Polska 
Miedź S.A. 

– Za kilkadziesiąt lat to praw-
dopodobnie OZE będą podsta-
wowym źródłem energii, które 
w  dalszej kolejności zostaną 
pewnie zastąpione przez fuzję 
termojądrową lub inną rewo-
lucyjną technologię nuklearną. 
Wiele jednak zależy od rozwoju 
nauki, a także sytuacji geopoli-
tycznej. Wyzwaniem obecnych 
czasów jest natomiast opano-
wanie technologii magazyno-
wania energii oraz rozwiązanie 
problemu koegzystencji OZE 
z  energetyką konwencjonal-
ną, która wciąż przecież pełni 

ważną, nie tylko regulacyjną 
rolę w bilansie energii elektrycz-
nej. Kto wie, być może to właś-
nie węgiel, będący dziś w takiej 
niełasce, od którego odchodzi 
się nie tylko w Europie, ale tak-
że w USA czy Chinach, będzie 
paliwem przyszłości, nie tylko 
dla polskiej energetyki. Bacznie 
obserwujemy procesy zacho-
dzące w branży energetycznej. 
Staramy się przewidywać pew-
ne tendencje, a dyskusje, jakie 
toczą się w trakcie takich sym-
pozjów, czy to podczas publicz-
nej debaty, czy też w wąskim 
gronie, w  kuluarach, są dla 
nas bardzo ciekawe i inspirują-
ce – tak Agnieszka Wasilewska-

-Semail podsumowała udział 
RAFAKO S.A. w bełchatowskim 
sympozjum. 

Kto wie, być może to właśnie węgiel, będący dziś w takiej niełasce, od którego odchodzi się 
nie tylko w Europie, ale także w USA czy Chinach, będzie paliwem przyszłości, nie tylko dla 
polskiej energetyki. Bacznie obserwujemy procesy zachodzące w branży energetycznej. 

Konferencja w Bełchatowie z udziałem RAFAKO S.A.

powiedział Krzysztof Burek, 
Wiceprezes RAFAKO S.A. 

Agnieszka Wasilewska- 
-Semail,  Prezes Zarzą-
du i  Dyrektor Generalna 
RAFAKO  S.A. znalazła się 
w gronie ekspertów podczas 
debaty pt. „Węgiel, gaz, OZE, 
a  może odpady…”. Referat 
wprowadzający do dysku-
sji wygłosił Herbert Leopold 
Gabryś, Przewodniczący Ko-
mitetu ds. Polityki Klimatycz-
no-Energetycznej KIG, eks-
pert ds. Energetyki. 

Zagadnienia poruszane 
podczas debaty dotyczyły 
m.in. europejskiej solidarno-
ści a energetycznej niezależ-
ności Polski, wpływu regulacji 
prawnych, przyszłości węgla, 
podejścia do czystych tech-
nologii węglowych, stosun-
ku kosztów produkcji energii 
elektrycznej do ceny, po jakiej 
jest sprzedawana, czy też in-
nych rodzajów paliw kopal-
nych oraz odnawialnych źró-
deł energii. – Ktoś musi podjąć 
decyzję, w  jakim kierunku 

zmierza polska i europejska 
energetyka. Jako przedsię-
biorstwo związane z  prze-
mysłem energetycznym 
znajdujemy się w bardzo spe-
cyficznej sytuacji, w  której 
mamy do czynienia ze zderze-
niem dwóch światów: wolne-
go rynku, w ramach którego 
funkcjonują prywatne przed-
siębiorstwa, z  regulacjami 
jakimi podlega branża ener-
getyczna. Z jednej strony je-
stem przeciwnikiem odgór-
nych regulacji prawnych, 
gdyż mogą one usankcjono-
wać każdy absurd, z drugiej 
strony musimy mieć na uwa-
dze bezpieczeństwo energe-
tyczne kraju i  dziesiątki ty-
sięcy miejsc pracy, jakie daje 
energetyka i branże pokrew-
ne. Tylko w RAFAKO pracu-
je ok. 2000  osób! Jesteśmy 
firmą w  pełni komercyjną, 
funkcjonującą na zasadach 
wolnorynkowych, ale po 
drugiej stronie mamy klien-
tów, którzy działają na za-
sadzie odgórnych regulacji – 
mówiła w  trakcie dyskusji 

Ktoś musi podjąć decyzję, w jakim kierunku zmierza 
polska i europejska energetyka. Jako przedsiębiorstwo 
związane z przemysłem energetycznym znajdujemy 
się w bardzo specyficznej sytuacji, w której mamy do 
czynienia ze zderzeniem dwóch światów: wolnego rynku, 
w ramach którego funkcjonują prywatne przedsiębiorstwa 
z regulacjami, jakim podlega branża energetyczna.

Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Krzysztof Burek, fot. Aleksandra Dik
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UMOWA RAFAKO S.A. z AGH

Podpisanie porozumienia od-
było się w trakcie międzynaro-
dowego sympozjum „Własność 
przemysłowa w  innowacyjnej 
gospodarce”, odbywającego 
się w  dniach 3 – 4  września  
w Krakowie, w siedzibie Między-
narodowego Centrum Kultury. 
Ze strony RAFAKO S.A. umo-
wę podpisali Prezes Zarządu 
Agnieszka Wasilewska-Semail 
i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 
ds. Handlowych Krzysztof Burek. 
AGH reprezentowali Prorektor 
ds. Współpracy prof. Tomasz 
Szmuc oraz Dyrektor Centrum 
Energetyki AGH prof. Wojciech 
Nowak. 

– RAFAKO z AGH współpracu-
je już od wielu lat z pozytywnym 
skutkiem dla obu stron. Wiąże 
nas wiele wspólnie zrealizo-
wanych projektów. Tą umową 
chcemy podkreślić wagę tych 
kontaktów oraz znaczenie nowo 
powstałego Centrum Energetyki, 
reprezentującego dla nas sze-
roko rozumianą polską naukę. 
Jako Spółka, dla której rozwój 
myśli technicznej odgrywa bar-
dzo ważną rolę, chcielibyśmy 
uczestniczyć w wiodących pro-
jektach z  zakresu energetyki, 
które pozwolą nam nie tylko 
mieć wkład w rozwój nauki, lecz 
także skutecznie konkurować 
na rynku, nie tylko krajowym – 
podkreśliła Agnieszka Wasi-
lewska-Semail, Prezes Zarządu  
i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A.

– W  chwili obecnej możli-
wości współpracy rozszerzyły 
się jeszcze bardziej dzięki Cen-
trum Energetyki, jakie urucho-
miliśmy w ramach AGH. Dzięki 
niemu pojawiła się możliwość 
integracji całego środowiska 
naukowego oraz pośrednictwa 
między przemysłem a  polski-
mi uczelniami  – powiedział 
prof. Tomasz Szmuc, Prorektor 
ds. Współpracy AGH. 

– Tworzyliśmy zawsze bar-
dzo dobry model nauka-biznes. 
I  właśnie to przedsięwzięcie 
jest efektem tej dobrej współ-
pracy. Przeniesienie jej do Cen-
trum Energetyki AGH otwiera 
nowe perspektywy zarówno 
przed nami, jak i przed firmą. 
Obecnie mamy bardzo dobre 
kontakty z  Chinami i  Turcją, 
gdzie chcemy promować czy-
ste technologie węglowe. Rola 
RAFAKO będzie tu kluczowa, 
ponieważ firma zna tamte ryn-
ki – powiedział prof. Wojciech 
Nowak, Dyrektor Centrum 
Energetyki AGH.

– Centrum Energetyki pro-
ponuje nowatorskie podejście 
do badań akademickich, na ko-
mercyjnych zasadach. Jest bar-
dzo dobrze zarządzane, na jego 
czele stoi autorytet naukowy, 
który jest też bardzo dobrym 
managerem. Myślę, że jest to 
właściwy kierunek. Przemysł 
inwestuje w  to, co przyniesie 
zysk, nikt nie jest zainteresowa-

RAFAKO S.A. podpisało porozumienie o współpracy z Akademią 
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

z korzyścią dla nauki i przemysłu

ny produkowaniem opracowań, 
które zostaną odstawione na 
półkę. – powiedział Krzysztof 
Burek, Wiceprezes Zarządu 
i  Dyrektor ds. Handlowych 
w RAFAKO S.A.

– Podpisanie umowy to budu-
jący przykład właściwej współ-
pracy i  relacji, kierunkowego 
i  wizjonerskiego działania ze 
strony firmy oraz uczelni. Zna-
jąc potencjał intelektualny AGH 
wiem, że będą to słusznie zain-
westowane nakłady, które już 
w tej chwili przynoszą bardzo 
pozytywne rezultaty. W nieod-
ległej przyszłości dzięki takim 
umowom i współpracy zwrócą 
się wielokrotnie. To będzie dla 
mnie budujący i  bardzo opty-
mistyczny przykład dla innych 

branż, uczelni i  przedsię-
biorstw. Należy się cieszyć, 
gratulować i czekać, aż bę-
dzie to ta fala, która zburzy 
mur. Jestem przekonana, 
że powstanie wiele wspól-
nych rozwiązań. Taki rodzaj 
współpracy pomiędzy nauką 
a przemysłem powinien być 
udziałem każdego możliwe-
go partnera, czyli uczelni 
i  odpowiednio merytorycz-
nie związanego z nią przed-
siębiorcy czy przedsiębior-
stwa. Myślę, że do tej pory 
mamy wiele pozytywnych 
przykładów, dobrych relacji 
skutkujących wdrażaniem 
rozwiązań, które powsta-
ją na uczelniach bądź we 
współpracy, na zamówienie, 

z poszczególnymi partnera-
mi z przemysłu – powiedzia-
ła Alicja Adamczak, Prezes 
Urzędu Patentowego RP, 
obecna podczas podpisania 
umowy.

– Z  racji długoletniej 
współpracy z  AGH podpi-
sanie umowy jest formal-
nością, ale także pewną de-
monstracją woli i kierunku, 
w którym chcemy rozwijać 
naszą działalność; nie wy-
obrażamy sobie rozwoju 
nowoczesnych technologii 
bez obecności nauki. Nasze 
działania mają służyć przede 
wszystkim temu, aby prak-
tyczne rozwiązania wdra-
żać i chronić je jako wartość 
intelektualną, wzbogacającą 

nas wszystkich. Od wielu lat 
skutecznie współpracujemy 
z AGH zarówno w obszarze 
nowych materiałów, jak 
i  w  obszarze doskonalenia 
naszych podstawowych 
technologii. Nie jest to nasz 
jedyny partner naukowy, 
ale tak też odbieramy rolę 
Centrum Energetyki – jako 
ośrodka skupiającego 
wszystkich tych, którzy będą 
chcieli razem współpra-
cować w  obszarze nauki 
i przemysłu. Robimy to, jako 
RAFAKO, dla doskonalenia 
obecności naszej firmy na 
rynku – podsumował Witold 
Rożnowski, Pełnomocnik 
Prezesa Zarządu ds. Badań 
i Rozwoju RAFAKO S.A.

Z racji długoletniej 
współpracy z AGH 
podpisanie umowy 
jest formalnością, 
ale także pewną 
demonstracją woli 
i kierunku, w którym 
chcemy rozwijać 
naszą działalność; 
nie wyobrażamy 
sobie rozwoju 
nowoczesnych 
technologii bez 
obecności nauki.

RAFAKO S.A. podpisało umowę z AGH, fot. Aleksandra Dik



70 71Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Grzegorz Brożek – od tokarza 
po dyrektora produkcji

Grzegorz Brożek małymi krokami piął się po szczeblach edukacji oraz kariery. Swoją zawodową drogę rozpoczął 
jako tokarz w Fabryce Palenisk Mechanicznych w Mikołowie. Z biegiem lat powierzano mu coraz bardziej 

odpowiedzialne stanowiska, w tym kierownicze. Od lipca br. jest Dyrektorem Wytwórni Kotłów w RAFAKO S.A.  

Tekst i zdjęcie: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Grzegorz Brożek pracę w RAFAKO, 
a  konkretnie w  Zakładzie Elek-
trofiltrów w Pszczynie, rozpoczął 
w lutym 2009 roku. Ponieważ miał 
duże doświadczenie z poprzednich 
zakładów, wynikające z  obowiąz-
ków, jakie tam pełnił, powierzono 
mu funkcję dyrektora biura tech-
nicznego.  – Kiedy przyjęto mnie 
do pracy w pszczyńskim oddziale 
RAFAKO S.A., był to czas, kiedy bu-
dowano nowy wydział  – Zakład 
Elektrofiltrów w Pszczynie. Firma 
się powiększała. Nie była już tylko 
biurem projektowym, ale miała 
też własną produkcję. Moim zada-
niem było również pokierowanie 
tą właśnie produkcją – opowiada 
Grzegorz Brożek, Dyrektor Wy-
twórni Kotłów w RAFAKO S.A. 

Przez 6 lat pan Grzegorz zarzą-
dzał blisko 100-osobowym zespo-
łem. Jednak w połowie bieżącego 
roku Zarząd RAFAKO S.A. postano-
wił powierzyć mu nowe obowiązki. 
Od lipca Grzegorz Brożek został 
przeniesiony do głównej siedziby 
firmy w Raciborzu. Teraz dowodzi 
pracą blisko tysiąca osób.  – Nie 
ukrywam, że jest to dla mnie duże 
wyzwanie, ale tak naprawdę liczba 
osób w zespole, którym się kieruje 
nie ma większego znaczenia. Dla 
mnie najważniejsze jest, aby gru-
pa była zgrana i odpowiednio do-
brana pod względem kwalifikacji. 
Lubię mieć jasno wytyczone cele, 
bo to one są miernikiem sukcesu – 

z tytułem inżynier spawalnik, uzyskał 
tytuł EWE (europejski inżynier spawal-
nik) i przez kilka lat pracował w tym 
zawodzie. Przez cały czas kontynuował 
edukację, a w pracy otrzymywał kolejne 
awanse. – Stanowisko, jakie obecnie mi 
powierzono, jest dla mnie ogromnym 
wyróżnieniem, ale zdaję sobie sprawę, 

że nie jest one dożywotnie – przekonuje 
Grzegorz Brożek. 

Nowy szef produkcji kotłów w raci-
borskiej Spółce jest człowiekiem, który 
mocno stąpa po ziemi, jasno wyznacza 
ambitne zadania i skrupulatnie do nich 
dąży. Tymi zasadami kieruje się nie tylko 
w pracy zawodowej, lecz także w życiu 

Nowy szef produkcji 
kotłów w raciborskiej 
Spółce jest człowiekiem, 
który mocno stąpa po 
ziemi, jasno wyznacza 
ambitne zadania 
i skrupulatnie do nich 
dąży. Tymi zasadami 
kieruje się nie tylko 
w pracy zawodowej, lecz 
także w życiu prywatnym.

podkreśla Dyrektor Wytwórni Kot-
łów w RAFAKO S.A.

Sam przyznaje, że niecałe 3 mie-
siące to jeszcze za krótki czas, aby 
dobrze poznać zespół, z  którym 
będzie pracował. – Przez cały czas 
jeszcze się aklimatyzuję oraz uczę 
nowych zagadnień związanych 
z moim aktualnym stanowiskiem. 
Jestem też w  stałych rozjazdach, 
pomiędzy Raciborzem a Wyrami, 
ponieważ kieruję również tamtej-
szą 90-osobową grupą produkcyj-
ną – dodaje G. Brożek. 

Jednak zanim pan Grzegorz ob-
jął funkcje kierownicze przeszedł 
długą drogę zawodową. Po szkole 
zawodowej zdobył uprawnienia 
tokarza i przyjęto go do pracy pro-
dukcyjnej w FPM Mikołów. W mię-
dzyczasie ukończył studia na 
Politechnice Śląskiej w  Gliwicach 

prywatnym. Mimo że dużo pracuje, stale 
jest w rozjazdach, potrafi znaleźć czas 
na odpoczynek i ulubione sporty. Jest 
amatorem jazdy na rolkach i nartach, 
ponadto regularnie ćwiczy w  siłowni. 
Mówi, że lubi się zdrowo zmęczyć, bo 
tylko tak można zachować równowagę 
i nabrać energii do nowych wyzwań. 

OD REDAKCJI: 
Gratulujemy awansu i życzymy radości oraz 
sukcesów w codziennej pracy i sportowych pasjach!
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Justyna Baczyńska, nasza nowa koleżanka, dzieli się z czytelnikami 
„Ogniwa” swoimi pierwszymi wrażeniami w pracy w Grupie PBG. 

Tekst: Justyna Baczyńska, pracownik sekretariatu, PBG oil and gas

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY

Młoda sekretarka w pierwszym 
dniu pracy stoi nad niszczarką 
dokumentów z  lekko niepew-
ną miną. Oczarowany kolega 
z  pracy postanawia wybawić 
dziewczynę z  opresji. – Mogę 
Ci w czymś pomóc? – Pokaż mi, 

jak to działa. Chłopak bierze 
z jej rąk dokumenty i wkłada do 
niszczarki. – Bardzo Ci dzięku-
je. A którędy wychodzą kopie?

Wydawać by się mogło, że 
praca sekretarki to nieskompli-
kowana rola. Myślę, że większość 

z nas tak właśnie uważa. Cho-
ciaż trudno ją porównać  z sze-
regiem odpowiedzialnych stano-
wisk, jest równie ważna.

Niespełna trzy miesiące 
temu zaczęłam swoją przy-
godę właśnie w tym zawodzie. 

Śmiało mogę stwierdzić, że to 
niełatwe zadanie, które mocno 
wykracza poza moje dotychcza-
sowe wyobrażenie. Przez pierw-
sze dni bardzo dokładnie przy-
glądałam się koleżankom, aby 
dobrze wykonywać swoje zada-
nia. Mimo że moje doświadcze-
nie zawodowe jest jeszcze nie-
wielkie, wiem, że to nie tylko 
codzienne parzenie kawy. Do-
bra pamięć, podzielność uwagi 
i zdolność szybkiego kojarzenia 
to według mnie cechy najważ-
niejsze.

Przyznam szczerze, że praca 
w  sekretariacie bywa bardzo 
stresująca, jednak wynagra-
dzająca jest świadomość udzia-
łu, nawet niewielkiego, w spra-
wach, procesach, projektach 
ważnych dla Spółki. 

Sekretariat to centralne miej-
sce „odbioru” i „wysyłki” wszel-
kich informacji, często bardzo 
ważnych. W tym miejscu rysuje 
się kluczowe zadanie asystentek 
zarządu, ponieważ z  mojego 
punktu widzenia sposób i tem-
po obiegu informacji wewnątrz 
firmy są bardzo istotne.

Ponadto sekretariat to miej-
sce pierwszego kontaktu gości 
zewnętrznych ze Spółką. Zatem 
sekretarka jest jej wizytówką – 
a to niełatwe i odpowiedzialne 
zadanie. Na szczęście z natury 
jestem pogodną i  uśmiechnię-
tą osobą, co bardzo ułatwia mi 
sprawę. 

Pełniąc tę funkcję, niewątpli-
wie można wypracować w sobie 
podzielność uwagi, dyscyplinę 
i sumienność w pełnieniu obo-
wiązków, dobrą organizację 
pracy, umiejętność wykony-
wania zadań pod presją czasu 

i nierzadko pod wpływem duże-
go stresu.

Na pewno nie każda osoba 
ma predyspozycje do pracy na 
takim właśnie stanowisku i nie 
każdy mógłby czuć się w tej roli 
dobrze. Ja jednak mam nadzie-
ję, że pozytywnie oceniacie moją 
pracę, że jestem Wam, Drodzy 
Koledzy i  Koleżanki, pomoc-
na i  potrzebna. Dużo radości 
sprawia mi bycie częścią ze-
społu pracującego w  „Zetce”*, 
który postrzegam jako bardzo 
zgrany…

Obiecałam podzielić się wra-
żeniami z pierwszych miesięcy 
mojej pracy. Powiem więc krót-
ko… „Nie taki diabeł straszny, jak 
go malują.”

 * budynek Z (Zarządu) mieszczą-
cy się w siedzibie głównej Grupy 
PBG na Wysogotowie.

Młoda sekretarka 
w pierwszym dniu pracy stoi 
nad niszczarką dokumentów 
z lekko niepewną miną. 
Oczarowany kolega z pracy 
postanawia wybawić 
dziewczynę z opresji. – Mogę 
Ci w czymś pomóc? – Pokaż 
mi, jak to działa. Chłopak 
bierze z jej rąk dokumenty 
i wkłada do niszczarki. – 
Bardzo Ci dziękuje. A którędy 
wychodzą kopie?

Przyznam 
szczerze, że praca 
w sekretariacie 
bywa bardzo 
stresująca, jednak 
wynagradzająca 
jest świadomość 
udziału, nawet 
niewielkiego, 
w sprawach, 
procesach, 
projektach 
ważnych dla 
Spółki. 

Justyna Baczyńska 
na stanowisku pracy, 
fot. Anna Baczyńska 
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Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,

A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.

Nazłociło się liści,
Że koszami wynosić,
A trawa, jaka bujna,
Aż się prosi, by kosić.

Lato w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.

Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej.

(…)

I wiersze sam wymyśliłem.
Nie wiem, czy co pomogą,

Powoli je piszę, powoli,
Z miłością, żalem, trwogą.

I ty, mój czytelniku,
Powoli, powoli czytaj
Wielkie lato umiera
I wielką jesień wita.

(…)

STROFY  
O PÓŹNYM LECIE  

Julian Tuwim

Autumn – Jesień
Ogłaszamy konkurs na najepsze tłumaczenie wiersza.  

Na Wasze propozycje czekamy do końca listopada. 

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A. 
Zdjęcie: Łukasz Januszewski

Uwaga konkurs!
Użyj wyobraźni i przetłumacz 
wiersz jednego ze sławnych pol-
skich poetów na język angielski.

Najlepsze tłumaczenia zostaną 
nagrodzone. Czekamy na Twoją 
propozycje do końca listopada.

Attention – Contest!
Use your imagination and trans-
late the poem of one of the famous 
polish poet into English.

The best translations will be 
awarded. We wait for your pro-
position till the end of November. 

AUTUMN VOCABULARY 
 JESIENNY SŁOWNICZEK 

jarzębina – rowan
żołądź – acorn

kasztan – chestnut
mgła – fog 

dynia – pumpkin
liście – leaves
grabie – rake

skakać z radości – to be on cloud number nine
grabienie liści – raking leaves
złota jesień – golden autumn
klucz ptaków –  v-formation
babie lato – Indian summer 
powiew wiatru – wind blow 

chmury – clouds
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Po trzech latach przerwy wróciliśmy do tradycji i wspólnie pożegnaliśmy lato 
firmowym piknikiem pod hasłem „Wesołe Miasteczko Grupy PBG”.

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG SA 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

POWRÓT DO TRADYCJI,  
czyli pożegnanie lata na Wysogotowie
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Karolina Kubica-Kamińska
starszy specjalista ds. regulacji 
korporacyjnych, PBG S.A.

Podczas rodzinnej imprezy zor-
ganizowanej na terenie firmy nie 
zabrakło pięknej pogody i dosko-
nałych humorów. Odbyły się nie-
codzienne konkursy, zawody i ry-
walizacje angażujące rodziców 
i dzieci. Dużych i małych bawił 
teatr kukiełkowy „Pinezka”. Idea 
pikniku pozostała ta sama: dobra 
zabawa pracowników i ich rodzin, 
której celem jest również niesienie 
pomocy potrzebującym. Podczas 
pikniku bawiły się z nami dzieci 
z Ochronki „Jurek”.

Mariusz Łożyński
wiceprezes zarządu PBG S.A.,  
prezes zarządu PBG Avatia

Cieszę się, że powróciliśmy do 
firmowej tradycji rodzinnych 
pikników. Spotykamy się od lat 
w tym samym miejscu i czerpie-
my radość z bycia razem i wspól-
nej zabawy.  Udział w pikniku to 
zawsze uroczy czas i kontynuo-
wanie jakże barwnej kultury or-
ganizacyjnej Grupy PBG. Do jego 
uczestników dołącza kolejne po-
kolenie dzieci  – wnuczęta na-
szych pracowników! Jestem pod 
wrażeniem organizacji, a szcze-
gólnie cieszy mnie, że to właśnie 
dzieci były głównymi odbiorca-
mi naszego pikniku. Do zobacze-
nia już wkrótce podczas kolejne-
go spotkania!

Występ artystyczny Małgosi Prętkiej, Córki pani Lidki

Andrzej Dawidek
specjalista ds. finansowych, PBG S.A. 

Najlepszą oceną dla pik-
niku PBG niech będzie 
to, że najmłodszy i  zara-
zem najważniejszy czło-
nek mojej rodziny  – nie-
spełna 3-letni Antoś – był 
zachwycony. Z dużym za-
interesowaniem obser-
wował scenki odgrywa-
ne przez artystów teatru 
Pinezka, wraz z  nowo 
poznanymi kolegami do 
upadłego wdrapywał się 
i  zjeżdżał z  dmuchane-
go zamku, oczarowany 
poznawał wnętrze stra-
żackiego wozu. W czasie 
krótkich przerw pomiędzy 
poszczególnymi atrakcja-
mi regenerował siły, pała-
szując ulubione hot dogi 
i smaczny placek.
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Ewa Springer
specjalista ds. Controllingu i Finansów, PBG Avatia

Podczas tegorocznego Pikniku bardzo mi się podobało i świetnie 
się bawiłam! Byłam pod wrażeniem organizacji gier terenowych. 
Szczególnie tej rodzinnej „Szuflandia”, nawiązującej do zabawnej 
komedii „Kingsajz”, wymagającej umiejętności sprawnościowych 
i odrobiny logicznego myślenia.

Podczas wykonywania zadań czuliśmy się jak krasnoludki 
w wielkim świecie, co wyjątkowo przeżywała Nadia – moja córka. 
Do dziś wspomina, że mogła zobaczyć krasnoludki, a przez kilka 
kolejnych dni nie obyło się bez włączania w domu teledysku oraz 
urywków filmu „Kingsajz”.

Bardzo rozbawiły nas również przedstawienia teatrzyku 
Pinezka, a liczne atrakcje dla dzieci nie pozwalały im nawet na 
chwilę nudy. Piknik przebiegał  w ciepłym, rodzinnym klimacie. 

Sebastian Kłobuszyński
starszy specjalista ds. zakupów kontraktowych, 
PBG oil and gas

Zwyczajowo Piknik był świetnie przy-
gotowany z mnóstwem atrakcji dla 
najmłodszych. Tłumy naszych milu-
sińskich oblegały dmuchany zamek, 
karuzelę i  urządzenie, które dzięki 
sprytnemu mechanizmowi pozwa-
lało umieścić plastikowe piłki w stru-
mieniu powietrza, co wyglądało jak-
by piłki lewitowały nad powierzchnią 
urządzenia. Ponadto w ramach za-
baw i  atrakcji można było wziąć 
udział w konkursie plastycznym, grze 
terenowej, sprawdzić swoją celność 
na strzelnicy, zapoznać się ze sprzę-
tem strażackim i usiąść za kierownicą 
wozu operacyjnego Straży Pożarnej!

Jednak najjaśniejszym punk-
tem pikniku niewątpliwie był występ 
Gdańskiego Teatru PINEZKA. Ich po-
pisy (pojawiali się na scenie w 3 odsło-
nach) powodowały, że dzieciaki, które 
nie potrafią w miejscu usiedzieć na-
wet minuty, zatrzymywały się jak za-
hipnotyzowane i  oglądały przedsta-
wienie z ogromnym zaciekawieniem. 
Pogoda jak zwykle dopisała, był pięk-
ny słoneczny dzień.

Urodzinowy tort najstarszej uczestniczki 
Rodzinnego Pikniku Grupy PBG, mamy pani prezes 

Małgorzaty Wiśniewskiej

Jacek Stachański próbuje swoich sił 
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Jolanta Lelińska-Starzak
z-ca dyrektora ds. ryzyk finansowych, PBG oil and gas

Choć na tegorocznym Pikniku byłam tylko chwilę, zachwyciła mnie 
piękna letnia pogoda i ciekawe atrakcje przygotowane dla dzieci. Mój 
syn Mateusz był pod ogromnym wrażeniem występu teatru Pinezka 
oraz dmuchanej zjeżdżalni, z której korzystał do woli.

Magdalena Adamczyk
specjalistka ds. certyfikacji, 
PBG oil and gas

To był nasz pierwszy Piknik Rodzinny. 
Nie wiedziałam, czego możemy się spo-
dziewać. Okazało się, że był on wspaniałą 
formą aktywnego spędzenia słonecznej 
soboty. W zabawy zaangażowana była 
zarówno nasza 20-miesięczna córeczka, 
jak i my. Alicja zdobyła nawet nagrodę 
za najbardziej abstrakcyjny rysunek. 
W międzyczasie było też „coś dla ducha, 
coś dla ciała” smaczne jedzonko oraz 
napoje. Jednym słowem fajna zabawa. 
Do zobaczenia za rok.

Kuba Adamczyk (mąż Magdy)
Przyjemna atmosfera rodzinnego pikni-
ku udzieliła się wszystkim. Gry i zabawy 
pozwoliły na chwile oderwać się od co-
dziennej pracy, a pyszny poczęstunek do-
pełnił całości.

Przemysław Nowak 
główny specjalista ds. bhp, 
Inspektor ppoż., PBG oil and gas

Reaktywacja rodzinnego pikniku 
PBG to super pomysł. Rodzinne spot-
kania są bardzo miłą formą spędza-
nia wolnego czasu. Pogoda dopisa-
ła, a moje szkraby nie chciały wyjść 
z imprezy z własnej woli.

Idea pikniku pozostała ta sama: dobra 
zabawa pracowników i ich rodzin, 
której celem jest również niesienie 
pomocy potrzebującym.
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Punktualnie o 11.00 Jacek Bożek 
z  Klubu Gaja powitał gości, 
partnerów akcji i dziennikarzy. 
Czytanie wierszy trwało prawie 
godzinę. Jako pierwsza wystąpi-
ła Beata Jewiarz, dziennikarka 
i aktorka, która przypomniała, 
że właśnie 9 października Cze-
sław Miłosz otrzymał Nagrodę 
Nobla. Nie mogło więc obyć się 
bez literatury noblisty. Wiersz 

„Do leszczyny”, napisany u schył-
ku życia w Szetejniach, przeczy-
tała  Małgorzata Czyżewska 
z  Fundacji Pogranicze, która 
na wspólne czytanie przybyła 
aż z Litwy. Miłosza przywołała 
też Maja Ostaszewska, czytając 
z wielką klasą przekład poematu 
T.S. Eliota „Wydrążeni ludzie”. 

Zwykle o tej porze już w bie-
gu. Zebraliśmy się, żeby oddać 
rodzaj hołdu drzewom, przy-
rodzie… Czytanie drzewom 

Ten poranek był na Polach Mokotowskich w Warszawie całkiem 
inny niż wszystkie. Nie śpiew ptaków wypełniał bowiem przestrzeń, 

nie szum drzew kołysanych zimnym wiatrem w ten słoneczny 
poranek 9 października, a… wiersze, czytane przez ludzi… drzewom. 

Zgormadzeni wokół starych topoli dorośli i dzieci, wiersze 
poetów, bardziej i mniej znanych, czasem własne. Wśród słów – 
przesłanie Papieża Franciszka o potrzebie ochrony środowiska.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG 
Zdjęcia: Klub Gaja; Justyna Korzeniak; Jacek Balcer

Święto Drzewa

Spacerując po Polach Mokotowskich, 
uczestnicy uroczystości zawieszali na 
gałęziach drzew kartki z poezją i prozą. 

w  pięknym jesiennym słońcu, 
bez pośpiechu… Jak przyjem-
nie czasem się zatrzymać i ro-
zejrzeć dookoła. Dbajmy o drze-
wa żebyśmy mogli na co patrzeć 
w takiej chwili – powiedziała na 
koniec Maja Ostaszewska.

 Minister środowiska – Maciej 
Grabowski czytał fragmenty 
Encykliki Papieża Franciszka 

„Laudato Si”. Inni – Szymborską, 
Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, 
Tuwima i Brzechwę. 

Kiedy czytanie dobiegło 
końca, posadzono 7  drzew  – 
ostatecznie Święto Drzewa to 
także sadzenie drzew, za które 
za chwilę mieliśmy dostać na-
grody. Spacerując po Polach Mo-
kotowskich, uczestnicy uroczy-
stości zawieszali na gałęziach 
drzew kartki z  poezją i  prozą. 
Nie zabrakło jej także w  gma-
chu Biblioteki Narodowej, gdzie 
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przed wręczeniem nagród „Fotografię 
duszy” Jamesa Mahu czytał Bartłomiej 
Topa, a fragment „Lapidarium I” Boże-
na Dutko, sekretarz Fundacji Centrum 
Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuś-
cińskiego. 

Później przyszedł już czas na nagrody. 
Było ich wiele w różnych kategoriach, ale 
w tej najważniejszej – z punktu widzenia 
samych drzew – pierwsza przypadła nam 
w udziale – za posadzenie 2150 drzew 
w Wysogotowie, Raciborzu i Smólsku.

Były również nagrody dla szkół za 
zbiórki makulatury i  nagroda dla… 
drzewa, którą w tym roku dostał Dąb 
Jan z ośrodka kultury leśnej w Wielko-
polskim Gołuchowie, na którego zagło-
sowało ponad 1000 internautów. 

Inauguracja 13. Święta Drzewa 
zorganizowana była przez Klub Gaja 
wspólnie z Miastem Stołecznym War-
szawa i Lasami Państwowymi. Święto 
Drzewa objęte jest patronatem Ministra 
Środowiska, Ministra Edukacji Naro-
dowej, Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy, Wojewody Śląskiego, Mar-
szałka Województwa Śląskiego oraz 
patronatem medialnym Program 1 Pol-
skiego Radia. 

Później przyszedł już 
czas na nagrody. Było 
ich wiele w różnych 
kategoriach, ale w tej 
najważniejszej – 
z punktu widzenia 
samych drzew – 
pierwsza przypadła 
nam w udziale – za 
posadzenie 2150 drzew 
w Wysogotowie, 
Raciborzu i Smólsku. 

Krystian Kubiczek, mistrz praktyczny nauki 
zawodu, RAFAKO S.A.; poniżej w rękach Jacka 

Balcera statuetka Czarodziejskiego Drzewa dla 
Fundacji PBG, RAFAKO i Dworu w Smólsku

Wiersze czytane drzewom
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Na starcie I  Mistrzostw Polski 
Energetyków w  Półmaratonie 
30 sierpnia stanęło 46 biegaczy 
reprezentujących szeroko pojętą 
branżę energetyczną. W zmaga-
niach na dystansie 21 097,5 me-
trów (trasa miała atest Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki) uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele firm 
TAURON, PGE Elektrownia Opole, 
PAK SERWIS, ECOL, Eneregtyka 
Solarna ENSOL, PKP Eneregty-
ka ZE PAK, Energoprojekt Kato-
wice, ZRE KATOWICE, CBKK oraz 
RAFAKO S. A. Zawody odbywały 
się w Raciborzu, gdzie Spółka ma 
swoją siedzibę. Półmaratończy-
cy mieli przed sobą nie lada wy-
zwanie: w dniu biegu panowała 
bardzo wysoka temperatura. 
Organizatorzy I  RAFAKO Pół-
maraton Racibórz, w  ramach 
którego rozegrano zawody dla 
eneregtyków, zadbali o wszyst-
kich sportowców, m.in. poprzez 
rozstawienie na trasie kurtyn 
wodnych i zabezpieczenie dużej 
liczby punktów nawadniania. 

Energetycy na trasie 
półmaratonu 

– Niedawno drużyna RAFAKO 
zajęła wysokie miejsce w  Mi-

W niedzielę 30 sierpnia w ramach I RAFAKO Półmaraton Racibórz odbyły się I Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Półmaratonie. W imprezie wzięło udział 46 reprezentantów szeroko pojętej branży 

energetycznej, w tym grupa z RAFAKO S.A, która zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Sportowcy zatrudnieni w raciborskiej firmie rywalizowali także o Puchar Prezes RAFAKO S.A. w Półmaratonie. 

Partnerem I Mistrzostw Polski Energetyków w Półmaratonie była Federacja Sportowa „Energetyk”.

Tekst: Anna Koza, Adventure Media 
Zdjęcia: Aleksandra Dik i Justyna Korzeniak, Adventure Media

I Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Półmaratonie

strzostwach Polski Energety-
ki w  Triathlonie. Bardzo ki-
bicuję naszym sportowcom 
i  cieszę się, że pokazują in-
nym RAFAKOwcom, a  przede 
wszystkim społeczności lokal-
nej, że warto prowadzić aktyw-
ny tryb życia – mówiła Prezes 
Zarządu RAFAKO i  Dyrektor 
Generalna tej firmy, Agnieszka 
Wasilewska-Semail, która strza-
łem z pistoletu startowego dała 
sygnał do biegu półmaratończy-
kom. Biegacze mieli do pokona-
nia 2 pętle ulicami Raciborza. 
Pierwsze miejsce Mistrzostw 
Polski Eneregtyków w  Półma-
tonie w  klasyfikacji kobiet za-
jęła Agnieszka Rębisz z  firmy 
Energetyka Solarna ENSOL, 
druga była Danuta Cwynar re-
prezentująca RAFAKO S.A., a na 
trzecim miejscu podium stanę-
ła Ewa Lampa (Eneregoprojekt 
Katowice S.A.). Najlepszym pół-
mratończykiem wśród energe-
tyków okazał się Dariusz Sta-
rzyński reprezentujący PKP 
Energetykę, drugie miejsce zajął 
Jacek Seweryn (ZRE Katowice), 
trzeci był Jarosław Glinkowski, 
przedstawiciel ZE PAK. W klasy-
fikacji drużynowej mistrzostw 

Niedawno drużyna 
RAFAKO zajęła 
wysokie miejsce 
w Mistrzostwach 
Polski Energetyki 
w Triathlonie. 
Bardzo kibicuję 
naszym 
sportowcom 
i cieszę się, że 
pokazują innym 
RAFAKOwcom, 
a przede wszystkim 
społeczności 
lokalnej, że warto 
prowadzić aktywny 
tryb życia.
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zwyciężył zespół RAFAKO, dru-
gie miejsce zajęła drużyna Ene-
regtyki Solarnej ENSOL, na trze-
cim miejscu podium uplasowali 
się przedstawiciele PAK SERWIS.

Co więcej, biegacze z  firmy 
RAFAKO S.A. walczyli także o I Pu-
char Prezes RAFAKO S.A. w Pół-
maratonie. To cenne trofeum 
zdobyła Danuta Cwynar, która 
była najlepsza wśród kobiet. Naj-
szybszym RAFAKOwcem okazał 
się z kolei Jan Wilczek. Zdobyw-
cy pierwszych sześciu miejsc od-
bierali nagrody z  rąk Agniesz-
ki Wasilewskiej-Semail, Prezes 
Zarządu i Dyrektor Generalnej 
RAFAKO S.A. oraz Krzysztofa 
Burka, Wiceprezesa Zarządu 
RAFAKO S.A. i Dyrektora ds. Han-
dlowych. – Trudno mi określić, 
czy trasa była ciężka czy nie, 
ponieważ na pewno każda ma 

swoją specyfikę. Trzeba było ją 
pokonać i to zrobiliśmy. Wszyscy 
mieli te same warunki. Co więcej, 
dzisiejszy półmaraton był moim 
pierwszym w życiu – podkreślał 
Łukasz Kocurek z RAFAKO S.A., 
który wraz z Pawłem Klinikiem 
i  Janem Wilczkiem sięgnął po 
złoto w rywalizacji drużynowej 
energetyków. – Nie wiem, kto był 
odpowiedzialny za poszczególne 
części, ale chylimy czoła przed 
osobami, które odpowiadały 
za przebieg tej imprezy. Brali-
śmy już udział w różnych tego 
typu przedsięwzięciach, nie tyl-
ko biegowych lecz także rowe-
rowych, i  zgodnie twierdzimy, 
że I RAFAKO Półmaraton Raci-
bórz odbył się na bardzo wyso-
kim poziomie. Począwszy od re-
jestracji zawodników, punktów 
nawadniania, kurtyn wodnych, 
po grupy dopingujące i orkiestrę 
na trasie – dodał Ł. Kocurek. War-
to odnotować, że wspomnianą 
orkiestrą uskrzydlającą wszyst-
kich startujących w półmarato-
nie była Zakładowa Orkiestra 
Dęta RAFAKO. 

– Teraz, kiedy już ochło-
nęliśmy nieco po zawodach, 
zadowoleni jesteśmy przede 
wszystkim z zajęcia pierwsze-
go miejsca na podium w  dru-
żynówce. Co do samej imprezy, 
to uważam, że jak najbardziej 
warto takie akcje organizo-
wać – powiedział z kolei Paweł 
Klinik. RAFAKOwiec przyznaje, 
że miał nadzieję na lepszy wynik 
indywidualny, ale upał był zbyt 
mocny i biegło się bardzo cięż-
ko. – Pogoda mocno dała nam 
popalić, było zdecydowanie za 
gorąco. Oczywiście, amatorzy 
tego sportu mówią, że w  każ-
dej pogodzie można biegać, 

ale wysokie temperatury nie 
pozwalają na bicie rekordów. 
Organizacja biegu natomiast 
była rewelacyjna, na bardzo, 
bardzo wysokim poziomie, tym 
bardziej, że to była pierwsza 
tego typu impreza w  naszym 
mieście oraz I Mistrzostwa Pol-
ski Energetyków w Półmarato-
nie. Doskonały pomysł i  czas, 
w którym się one odbywały. Za 
tydzień obchodzimy dzień Ener-
getyka w RAFAKO, od września 
rozpoczynają się maratony. Dla 
nas, biegaczy, to świetne połą-
czenie obchodów z  porządną 
rozgrzewką przed maratonami, 
w których zamierzamy starto-
wać  – powiedziała po starcie 
Magdalena Woskowska, repre-
zentująca RAFAKO S.A., która na 
swoim koncie ma udział w wielu 
biegach długodystansowych. 

Zwycięzca zmagań o Puchar 
Prezes RAFAKO S.A., Jan Wilczek, 
to kolejny doświadczony biegacz 
pracujący w RAFAKO. – Biegam 
już kilka lat i  są to maratony, 
półmaratony, trasy 10 km. Mogę 
śmiało powiedzieć, że startuję 
na wszystkich dystansach. Wra-
cając do dzisiejszego biegu, to 
był on wyczerpujący ze względu 
na temperaturę. Dla mnie było 
zdecydowanie za ciepło. Szcze-
rze jednak powiem, że dzięki 
temu wyciągnąłem wnioski 
i następnym razem przy takiej 
pogodzie,inaczej rozłożę swoje 
siły – podkreślił. – Impreza ge-
nialna, trasa także, oczywiście 
pomijając doskwierający upał, 
który znacznie utrudniał jej 
przemierzanie. Pochwalić mu-
szę kibiców, którzy niesamowi-
cie motywowali i dopingowali 
uczestników. Poza tym liczba 
punktów nawadniania była 

To rewelacyjne 
wydarzenie. 
Super trasa, 
super bieg 
i świetni 
kibice. Już 
nie wspomnę 
o orkiestrze 
i grupach 
dopingujących, 
które 
dodawały 
sił w trakcie 
pokonywania 
drogi.

Zawodnicy na starcie raciborskiego półmaratonu, fot. Aleksandra Dik

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. z zawodnikami sponsorowanymi przez RAFAKO: 
bokserem Igorem Jakubowskim (RAFAKO Hussars Poland) i triathlonistką Ewą Bugdoł, fot. Adventure Media
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Krzysztof Burek. – Dla mnie 
jest to pewnego rodzaju 
wysiłek, ale ważna jest in-
tencja. Bardzo nam miło, że 
możemy wesprzeć te działa-
nia, tym bardziej że są one 
związane z  pracownikiem 
naszej firmy  – mówił wice-
prezes Krzysztof Burek na 
mecie „Biegu dla Magdy”. 
Dla Magdy pobiegli także 
sportowcy wspierani przez 
RAFAKO – Ewa Bugdoł, sied-
miokrotna Mistrzyni Polski 
w Triathlonie na dystansie 
długim, i  Igor Jakubowski, 
bokser RAFAKO Hussars 
Poland, aktualny Wicemistrz 
Europy Seniorów w  wadze 
ciężkiej. Organizatorem 
I  RAFAKO Półmaraton Ra-
cibórz było Miasto Racibórz 
oraz Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Raciborzu. 

WYNIKI I MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W PÓŁMARATONIE 

Klasyfikacja generalna mężczyzn: I. Dariusz Starzyński (PKP Energetyka), 
II. Jacek Seweryn (ZRE Katowice), III. Jarosław Glinkowski (ZE PAK), 
IV. Sławomir Stąpor (TAURON), V. Mariusz Rębisz (Energetyka Solarna 
ENSOL), VI. Jan Wilczek (RAFAKO S.A.). 

Klasyfikacja generalna kobiet: I. Agnieszka Rębisz (Energetyka Solarna 
ENSOL), II. Danuta Cwynar (RAFAKO S.A.), III. Ewa Lampa (Energoprojekt 

-Katowice S.A.), IV. Magdalena Woskowska (RAFAKO S.A.), V. Małgorzata 
Glinkowska (ZE PAK), VI. Gabriela Sobczyk (RAFAKO S.A.). 

Klasyfikacja drużynowa: I. RAFAKO S.A., II. Energetyka Solarna 
ENSOL, III. PAK Serwis, IV. Tauron, V. PGE Elektrownia Opole.  

WYNIKI ZAWODÓW O PUCHAR PREZES RAFAKO S.A.   

Klasyfikacja kobiet I. Cwynar Danuta, II. Woskowska Magdalena, 
III. Sobczyk Gabriela.

Klasyfikacja mężczyzn I. Jan Wilczek, II. Paweł Klinik, III. Łukasz 
Kocurek, IV. Piotr Kędzior, V. Krzysztof Jeremicz, VI. Grzegorz Bulenda.

Chylimy czoła przed osobami, które 
odpowiadały za przebieg tej imprezy. 
Braliśmy już udział w różnych tego typu 
przedsięwzięciach, nie tylko biegowych 
lecz także rowerowych i zgodnie 
twierdzimy, że I RAFAKO Półmaraton 
Racibórz odbył się na bardzo wysokim 
poziomie. 

Grupa rafakowców wygrała 
I Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Półmaratonie, fot. Justyna Korzeniak 

idealna, w  każdej chwili moż-
na było się napić – powiedziała 
Gabriela Sobczyk z RAFAKO S.A., 
która na długich dystansach bie-
ga już od dziesięciu lat. 

Charytatywny „Bieg dla Magdy” 
Zanim na trasie pojawili się pół-
maratończycy, wszyscy chętni 
mogli wziąć udział w specjalnym 

„Biegu dla Magdy” na dystansie 
400 metrów. Wydarzenie poprze-
dziło I RAFAKO Półmaraton Raci-
bórz i wpisało się w jego chary-
tatywny wymiar. Zarówno w tej 
krótkiej rozgrzewce biegowej, 
jak i półmaratonie udział wzięli 
członkowie Fundacji Spartanie 
Dzieciom – największej polskiej 
grupy biegaczy, którzy poprzez 
swój udział w takich imprezach 
pomagają chorym i  niepełno-
sprawnym dzieciom. Spartanie 
biegli w  charakterystycznych 
strojach starożytnych wojowni-
ków i zbierali do puszek pienią-
dze na leczenie Magdy Główki 
z Raciborza. 

Ta cierpiąca na dziecięce cze-
rokończynowe porażenie móz-
gowe 15-letnia raciborzanka jest 
córką Bartosza Główki, techno-
loga pracującego w RAFAKO S.A., 
prywatnie zapalonego biega-
cza, który pokonał najpierw 
400 metrów „Biegu dla Magdy”, 
a następnie przebiegł półmara-
ton. – Było bardzo gorąco, ale 
na szczęście było dużo kurtyn 
wodnych na trasie. To mój dru-
gi półmaraton, jestem zadowolo-
ny, że go ukończyłem; zwłaszcza 
przy tym upale i z kontuzją ko-
lana. To był mój priorytet, żeby 
ukończyć bieg dla córki – mówił 
Bartosz Główka na mecie półma-
ratonu. Jednym z 37 Spartan, któ-
rzy wzięli udział w raciborskim 

święcie biegowym, był Adam 
Król, na co dzień pracownik 
PGE Elektrowni Opole – To re-
welacyjne wydarzenie. Super 
trasa, super bieg i świetni kibice. 
Już nie wspomnę o orkiestrze 
i grupach dopingujących, które 
dodawały sił w trakcie pokony-
wania drogi – tak A. Król opisy-
wał raciborski półmaraton. 

Widowiskowe stroje Spartan 
przyciągają uwagę, ale utrud-
niają także bieg. Niewygodny 
jest zwłaszcza hełm, który ogra-
nicza pole widzenia i  stanowi 
dodatkowy ciężar. – Przy takiej 
pogodzie jak dziś, czyli w upale, 
bieganie w stroju jest naprawdę 
bardzo trudne, jednak nie ma ni-
czego piękniejszego niż uśmiech 
rodziców dziecka, dla którego to 
robimy. To rekompensuje nam 
zmęczenie. Zachęcam wszyst-
kich do przyłączenia się do 
Spartan – namawiał. W „Biegu 
dla Magdy” nie mogło zabrak-
nąć także silnej reprezentacji 
raciborskiej firmy. RAFAKOwcy 
przebiegli 400 m ubrani w cha-
rakterystyczne służbowe kaski. 
W  wydarzeniu uczestniczyli 
także Prezes Agnieszka Wasi-
lewska-Semail oraz Wiceprezes 

Wspólne zdjęcie z Magdą Główką - niepełnosprawną córką pana Bartosza, pracownika RAFAKO S.A., dla której, w ramach raciborskiego Półmaratonu, zorganizowano akcję 
charytatywną, fot. Adventure Media
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Kraków Business Run to jedyny 
w  swoim rodzaju charytatyw-
ny bieg biznesowy w  formie 
sztafety. Osoby biorące w nim 
udział wspierają działania Fun-
dacji Jaśka Meli Poza Horyzon-
ty, która na co dzień pomaga 
osobom po amputacjach. Bieg 
w Krakowie to część ogólnopol-
skiej imprezy – Poland Business 
Run – jednocześnie odbywającej 
się w różnych miastach Polski. 

Cel przedsięwzięcia jest 
szczytny, więc na starcie nie 
zabrakło również silnej repre-

RAFAKOWCY STARTOWALI  
W POLAND BUSINESS RUN

W niedzielę, 6. września w Krakowie reprezentanci RAFAKO S.A. wzięli udział w największym 
charytatywnym biegu firmowym Poland Business Run. Biegi rozgrywane były równolegle w sześciu 
miastach, a całkowity dochód przekazany został podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

zentacji RAFAKOwców. Wystar-
towali oni w sztafecie 5 x 3,4 km, 
w składzie: Krzysztof Jeremicz, 
Danuta Cwynar, Magdalena 
Woskowska, Paweł Zalewski, 
Grzegorz Bulenda. 

Zawodnicy z  raciborskiej 
Spółki uplasowali się na 23. 

miejscu na 300  startujących 
zespołów, a wśród sztafet mie-
szanych zajęli 2. miejsce. Dodat-
kowo Magdalena Woskowska 
została uhonorowana za I miej-
sce wśród kobiet w rywalizacji 
Endomondo na największą licz-
bę przebiegniętych kilometrów. – 

Świetnie zorganizowana 
impreza. Profesjonalna 
rozgrzewka z Adą Pałką, do-
ping Piotra Gruszki i słowa 
podziękowania Janka Meli. 
Ciekawa trasa ulicami Stre-
fy Kultury. Ale najważniejszy 
był cel charytatywny biegu, 
czyli zebranie funduszy na 
protezy dla beneficjentów 
Fundacji Jaśka Meli Poza 
Horyzonty, który udało się 
go osiągnąć – mówi dumnie 
Magdalena Woskowska.

Zadowolony ze swojego 
startu był również kolejny re-
prezentant RAFAKO, Paweł 
Zalewski. – Z udziału w tym 
biegu cieszę się podwójnie. 
Po pierwsze, że po raz kolej-
ny mogłem oddać się swojej 
pasji, a  po drugie biegnąc 
mogłem wspomóc podopiecz-
nych Fundacji Jaśka Meli 
Poza Horyzonty. Business 
Run na pewno wpisze się jako 
obowiązkowy punkt mojego 
kalendarza startowego na 
każdy rok – podkreśla Paweł 
Zalewski. – To budujące, że 
z roku na rok wzrasta liczba 
uczestników Business Run. 
Świadczy to o coraz większej 
świadomości społeczeństwa 
w  kwestii wsparcia inicja-
tyw charytatywnych. Liczę, 
iż trend ten utrzyma się jak 
najdłużej. Rywalizacja w tym 
dniu stanowiła drugorzędny 
aspekt imprezy, niemniej jed-
nak cieszy fakt, że na blisko 
trzysta startujących szta-
fet nasza drużyna RAFAKO 
zajęła 23.  miejsce  – dodaje 
RAFAKOwiec.   W  samych 
Katowicach z  opłat starto-
wych oraz z akcji zbierania 
funduszy zebrano ponad 

100  tys. zł.  – RAFAKO  S.A. 
po raz drugi wzięło udział 
w  tej szlachetnej akcji. Fir-
ma chętnie wspiera różne 
inicjatywy charytatywne. 
Cieszymy się, że i my mamy 
w tym swój mały wkład. Za-
zwyczaj biegamy dla siebie, 
tym razem pobiegliśmy dla 
innych. Za rok też tu będzie-
my  – zapowiada Krzysztof 
Jeremicz, lider teamu biega-
czy z RAFAKO S.A. 

Świetnie zorganizowana impreza. Profesjonalna rozgrzewka 
z Adą Pałką, doping Piotra Gruszki i słowa podziękowania Janka 
Meli. Ciekawa trasa ulicami Strefy Kultury. Ale najważniejszy był 
cel charytatywny biegu, czyli zebranie funduszy na protezy dla 
beneficjentów Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, który udało 
się go osiągnąć.

To budujące, że z roku na rok wzrasta 
liczba uczestników Business Run. 
Świadczy to o coraz większej świadomości 
społeczeństwa w kwestii wsparcia inicjatyw 
charytatywnych. Liczę, iż trend ten 
utrzyma się jak najdłużej.
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Festiwal Biegów w  Krynicy-Zdroju to 
jedno z  największych wydarzeń spor-
towych dla rodzin w  Polsce. Cechą 
charakterystyczną Festiwalu jest mno-
gość konkurencji towarzyszących oraz 
atrakcji okołobiegowych. Odbywa się 
on przy okazji Forum Ekonomicznego. 
W tym roku na imprezie nie zabrakło 
silnej grupy RAFAKOwskich biegaczy. 

 RAFAKO S.A. reprezentowało 10 osób: 
Gabriela Sobczyk, Magdalena Woskow-

Reprezentacja RAFAKO uczestniczyła 
w biegu w Krynicy-Zdroju

W dniach 11 – 13 września reprezentanci RAFAKO S.A. wzięli udział w największej biegowej imprezie w Polsce – 
Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdroju. W tym roku była to już 6. edycja wydarzenia, w ramach którego 

odbyło się około 30 biegów na różnych dystansach. W obrębie Festiwalu zorganizowano ponadto ciekawe 
prelekcje, panele dyskusyjne, koncerty, a także targi sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Krzysztof Jeremicz

ska, Ryszard Baran, Robert Gemza, 
Bartosz Główka, Paweł Klinik, Krzysz-
tof Jeremicz, Rafał Rydzak, Jan Wilczek 
i Paweł Zalewski. Każdy z reprezentan-
tów RAFAKO wziął udział w co najmniej 
jednym biegu dziennie.  W piątek (10.09) 
wszyscy reprezentanci raciborskiej Spół-
ki wystartowali w „Biegu w krawacie”, 
który rozgrywany był na deptaku w Kry-
nicy na dystansie około 600 m. Obowiąz-
kowym atrybutem każdego biegacza 

był krawat. Niektórzy założyli 
także eleganckie koszule. Bieg 
miał raczej zabawowy charak-
ter i  był dobrym preludium 
przed kolejnymi startami. 

Najlepszy czas spośród 
RAFAKOwców uzyskał Paweł 
Zalewski, który zajął 17. miejsce 
na 88 sklasyfikowanych osób.   
Drugiego dnia, jako pierwsza 
na trasę „Biegu kobiet”, rozgry-
wanego na krynickim depta-
ku, wybiegła Gabriela Sobczyk. 
Chwilę później wraz z siódem-
ką innych RAFAKOwców wy-
startowała w „Życiowej Dzie-
siątce”. Nazwa biegu wywodzi 
się od trasy, na której jest roz-
grywana. Wiedzie ona z Kry-
nicy-Zdroju do Muszyny prak-
tycznie cały czas w dół, co ma 
sprzyjać ustanawianiu rekor-
dów życiowych na dystansie 
10  km. Był to najliczniej ob-
sadzony bieg, gdyż na star-
cie stanęło ponad 1500  bie-
gaczy. Ostatecznie szóstka 
RAFAKOwców ustanowi-
ła swoje nowe rekordy życio-
we na 10 km, a najlepszy czas 
39:26 uzyskał Jan Wilczek. Po-
zwoliło to na zajęcie 144. miej-
sca w  klasyfikacji open i  14. 
w  kategorii wiekowej.  Pozo-
stała dwójka RAFAKOwców, 
Magdalena Woskowska i  Pa-
weł Klinik, postanowiła zmie-
rzyć się z nie lada wyzwaniem 
i  wystartować w  „Biegu gór-
skim” na 34 km. Bieg, jak sama 

nazwa wskazuje, rozgrywa-
ny był na trudnej, górzystej 
trasie, obfitującej w  liczne 
podbiegi i zbiegi. Zawodnicy 
obowiązkowo musieli mieć 
naładowany telefon komór-
kowy oraz latarkę czołów-
kę. – Magda i Paweł bardzo 
dobrze sobie poradzili, bieg-
nąc razem cały dystans. Po-
konanie trasy zajęło im nieco 
ponad 4,5 godziny, co pozwo-
liło na wyprzedzenie ponad 
300 z około 500 uczestników 
biegu – relacjonuje Krzysztof 
Jeremicz, lider teamu biega-
czy z RAFAKO S.A.  W niedzie-

lę RAFAKOwcy solidarnie po-
dzielili się pomiędzy dwa 
starty. Połowa z  nich wzię-
ła udział w  półmaratonie, 
który do łatwych nie nale-
żał. – Przez pierwsze 5 kilo-
metrów trasa wiodła w dół, 
po czym zaczynała się stop-
niowa wspinaczka, która od 
15 – 18 km była bardzo stroma 
i wymagająca. Za to ostatnie 
3 km biegły ostro w dół, co 
było bardzo fajnym uczuciem, 
szczególnie jak wbiegło się już 
do samej Krynicy i widziało 
dopingujących nas kibiców – 
opowiada Krzysztof Jeremicz. 

Festiwal Biegów w Krynicy-
Zdroju, to jedno z największych 
wydarzeń sportowych dla rodzin 
w Polsce. Cechą charakterystyczną 
Festiwalu jest mnogość konkurencji 
towarzyszących oraz atrakcji 
okołobiegowych. Odbywa się on przy 
okazji Forum Ekonomicznego. W tym 
roku na imprezie nie zabrakło silnej 
grupy RAFAKOwskich biegaczy.

Uczestnicy biegu 
w Krynicy Zdrój 

F
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Najlepszym z RAFAKOwców 
okazał się Jan Wilczek (czas 
netto 1:32:03), który uplasował 
się na wysokim 39. miejscu na 
533 sklasyfikowane osoby.  Po-
została piątka RAFAKOwców 
zdecydowała się na „Bieg gór-
ski” na Jaworzynę. Był on roz-
grywany w formule alpejskiej 
(cały czas pod górę) po zboczu 
nartostrady na dystansie oko-
ło 2,6 km. Różnica wysokości 
pomiędzy startem a metą wy-
nosiła około 460 m. Patrząc na 
tempo zawodników, tak na-
prawdę była to raczej wspi-
naczka niż bieg. Najlepszym 
z RAFAKOwców okazał się Pa-
weł Klinik, który zajął 13. miej-
sce na prawie 100 sklasyfiko-
wanych uczestników.  

Wrażenia uczestników: 
Krzysztof Jeremicz
Jestem pod wrażeniem or-
ganizacji całej imprezy. Za-
zwyczaj jadę na bieg, star-
tuję, wracam i odpoczywam. 
W  Krynicy żyłem biegami 
przez cały weekend. Codzien-
nie miałem jakiś start, uczest-
niczyłem w  targach, wykła-
dach, koncertach i poznałem 
wielu ciekawych ludzi. Biega-
ło mi się tu bardzo dobrze, co 
podbudowało mnie psychicz-
nie przed kolejnymi startami. 
Zdecydowanie chciałbym tu 
wrócić i z czystym sumieniem 
mogę polecić starty wszyst-
kim, którzy tu jeszcze nie byli.  

Magdalena Woskowska
(o swoim biegu górskim na 
34 km) Bardzo ciekawa, ale 
niełatwa trasa: na 34 km od-
cinku do pokonania było po-
nad 1500 m przewyższenia na 

czterech wzniesieniach oraz 
zbiegi do 4  dolin. Pogoda 
była idealna na bieg górski: 
świetna widoczność zapew-
niała piękne widoki. Na trasie 
spotykaliśmy zawodników 
startujących na dłuższych 
dystansach (64 oraz 100 km) 
wyróżniających się kolorami 
numeru startowego, dla któ-
rych to był ostatni etap bie-
gu. Biegło się bardzo dobrze, 
udało się pokonać trasę po-
niżej zakładanego czasu i bez 
kryzysów. Na pewno nie był 
to mój ostatni bieg górski.  

Robert Gemza  
Fantastyczna impreza, na 
każdym kroku dało się wy-
czuć atmosferę prawdziwego 
święta biegania. Należy pod-

kreślić doskonałą organizację, 
co jest nie lada sztuką przy 
takiej ilości biegów i  uczest-
ników. Jestem zadowolony ze 
swoich wyników, szczególnie 
z  życiówki na 10  km, choć 
może troszkę zbyt ostrożnie 
podszedłem do niedzielnego 
półmaratonu. Nie co dzień bie-
gam po górach, a praktycznie 
nigdy dzień po dniu, dlatego 
zacząłem nieco wolniej niż 
zwykle, żeby zachować siły 
na ciężkie podbiegi i końców-
kę. Bardzo malownicza trasa 
okazała się jednak nie aż tak 
trudna jak przewidywałem, 
a sił również wystarczyło, więc 
jest taki malutki niedosyt, co 
oczywiście nie zmienia faktu, 
że wyjazd do Krynicy uważam 
za bardzo udany.

W Krynicy żyłem 
biegami przez cały 
weekend. Codziennie 
miałem jakiś start, 
uczestniczyłem 
w targach, wykła-
dach, koncertach 
i poznałem wielu 
ciekawych ludzi. Bie-
gało mi się tu bardzo 
dobrze, co podbudo-
wało mnie psychicz-
nie przed kolejnymi 
startami. Zdecydo-
wanie chciałbym tu 
wrócić...

Uczestnicy biegu 
w Krynicy Zdrój 

Grupa rafakowców uczestniczyła 
w biegu w Krynicy, fot. Archiwum 

Krzysztofa Jeremicza
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Triathlon Stronie Śląskie to górska 
odsłona Enea Tri Tour – cyklu najwięk-
szych dziewięciu imprez triathlonowych 
w  Polsce. Podczas całego weekendu 
sportowej rywalizacji, która odbyła się 
w dniach 15 – 16 sierpnia br. w dolnoślą-
skim Stroniu Śląskim, zawodnicy mieli 
okazję powalczyć o tytuł Mistrza Polski 
na dystansie długim ITU oraz w cros-
striathlonie, którego trasa przebiegała 
w górskich i szutrowych warunkach. 

spodziewałam się, że trasa bę-
dzie aż tak wyczerpująca. Mor-
dercza wręcz. W  tak ciężkich 
zawodach w Polsce jeszcze nie 
brałam udziału – przyznaje Ewa 
Bugdoł. – Wszystkie etapy rywa-
lizacji wymagały wielkiego wy-
siłku z mojej strony. W pływaniu 
do pokonania były cztery pętle, 
gdzie po każdej z nich odbywał 
się ok. 200  m bieg w  wodzie. 
W odcinku kolarskim do przeje-
chania było 5 pętli, a na każdej 
z nich długi podjazd mierzący ok. 
7 km i długi kręty zjazd. Co wię-
cej, początkowo postanowiłam 
wystartować na rowerze cza-
sowym, jednak ze względu na 
własne bezpieczeństwo i specy-
fikę trasy zdecydowałam się na 

Kolejne Mistrzostwo Polski 
w Triathlonie dla Ewy Bugdoł

Ewa Bugdoł, wielokrotna Mistrzyni Polski w Triathlonie na Dystansie Długim, ponownie 
zatriumfowała. W niedzielę 16 sierpnia br. sponsorowana przez RAFAKO Grupa PBG zawodniczka, 

zdobyła siódme Mistrzostwo Polski w Triathlon Stronie Ślaskie na Dystansie Długim ITU (20).

Autor tekstu: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Ewy Bugdoł

Ewa Bugdoł, utytułowana zawod-
niczka z Rud, zwyciężyła wśród kobiet 
na Dystansie Długim ITU (20), który skła-
dał się z 3 km pływania, 80 km jazdy ro-
werem oraz 20 km biegu. Triathlonistka 
osiągnęła czas 5 h 43 min. W klasyfikacji 
generalnej natomiast uplasowała się na 
11 miejscu. 

Jak sama przyznaje, stopień trudno-
ści trasy w Triathlon Stronie Śląskie był 
dla niej niemałym zaskoczeniem – Nie 

Nie spodziewałam się, że trasa będzie 
aż tak wyczerpująca. Mordercza wręcz. 
W tak ciężkich zawodach w Polsce 
jeszcze nie brałam udziału.

rower szosowy. Dodam jeszcze, 
że przewyższenia sięgały ponad 
1600 m. Ostani etap zawodów, 
odcinek biegowy, także nie był 
lekki i  strasznie mi się dłużył. 
Jednak w  dużej mierze dzięki 
dopingowi kibiców udało mi się 
go z  powodzeniem pokonać  – 
relacjonuje zawodniczka z Rud.

Pomimo tak niełatwego star-
tu, Ewa Bugdoł nie żałuje, że zde-
cydowała się na udział. – Muszę 
przyznać, że pomimo wyczerpu-
jącego dystansu jestem szczęś-
liwa, że udało mi się zdobyć ko-
lejny tytuł Mistrza Polski oraz 
cenne punkty, które wliczane są 
do Pucharu Świata – opowiada 
reprezentantka WLKS Kmicic 
Częstochowa. 
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W czwartek 15 października punk-
tualnie w południe w Domu Strze-
leckim RAFAKO, tzw. Pałacyku, 
otwarto wystawę pt. Mam Talent. 
Autorami prezentowanych tam 
fotografii, szkiców czy obrazów są 
pracownicy Grupy PBG, w tym firmy 
RAFAKO S.A. Prace 16 utalentowa-
nych osób będzie można podziwiać 
do 15 listopada w godz. od 8.00 do 
16.00 w Rafakowskim Pałacyku. 

Jan Grzeszczak, czyli chłopak 
z gitarą, pracujący od kwietnia br. 
w  RAFAKO, otworzył czwartkową 
wystawę „Mam Talent”. Był to jego 
pierwszy występ na żywo przed tak 
liczną publicznością. Dla wielu po-
zostałych artystów amatorów, na 
co dzień pracowników Grupy PBG, 
w tym RAFAKO S.A., prezentacja prac 
także była debiutem. Na wystawie zo-
baczyć można m.in. fotografie, przed-
stawiające najpiękniejsze zakątki Pol-
ski, w tym Racibórz widziany oczami 
Artura Wierzbickiego, starszego re-
ferenta, inżyniera z RAFAKO albo też 
portrety, wyrażające konkretne emo-
cje, autorstwa Alicji Kopczyńskiej, in-
formatyczki  z RAFAKO.  – Na co dzień 
pracuję w RAFAKO w Biurze Infor-
matyki, a po godzinach pakuję apa-
rat  i wyruszam na poszukiwanie 
wyjątkowych ujęć. Fotografią pa-
sjonuję się od 10 lat. Najbardziej lu-
bię fotografować ruch ze względu 
na możliwość uwiecznienia dyna-
miki oraz portrety, które pozwala-
ją na zapisanie konkretnych emocji 
na zdjęciu – mówi Alicja Kopczyńska 
z RAFAKO S.A.

– Lubię ciut dłużej spoglądać na 
świat. Ten manewr doskonale spraw-
dza się po zmroku, kiedy ograniczo-
na liczba fotonów błądzi, zaryso-
wując przestrzeń. Ustawiam swój 
aparat na statywie, czekam na tę 
wyjątkową chwilę, którą zapisuję na 
fotografii. Robię zdjęcia od kiedy pa-

miętam. Od niedawna pisuję artyku-
ły do gazet. Okazjonalnie uczestni-
czę w wystawach, bo rzadko zdarza 
się szansa, by ktoś, tak jak tu, na wy-
stawie Mam Talent, mógł ujawnić 
się ze swoją nieszkodliwą obsesją – 
mówi żartobliwie Artur Wierzbicki, 
starszy referent, inżynier  z RAFAKO. 

Wspomnienia na fotografiach, 
prezentowane w Pałacyku uchwy-
cili również Łukasz Kozik, infor-
matyk z RAFAKO S.A., oraz Daniel 
Malisz, kierownik Utrzymania 
Ruchu w RAFAKO S.A. Natomiast 
zupełnie z  innej strony pokazał 
się Jan Zdziebczok, kierownik 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
w RAFAKO S.A. Pod Pałacyk przy-
jechał zabytkowym Garbusem, 
którego sam odrestaurował. – Moje 
zainteresowania obejmują wiele 
tematów związanych  z techniką, 
a chodzi głównie o to, by czas prze-
znaczony na wypoczynek spędza-
ny był aktywnie i w poczuciu mile 
spędzonych chwil. Czasami trzeba 
się mocno wysilić i ubrudzić, ale 
wówczas osiągnięty sukces lepiej 
smakuje – przekonuje Jan Zdzieb-
czok, kierownik OSZ  w RAFAKO.

Łącznie z Grupy PBG zaprezen-
towało się 6 Rafakowców i 10 pra-
cowników z  pozostałych spółek 
Grupy. Dominowały fotografie ale 
były też szkice, obrazy wyszywane 
ściegiem krzyżykowym i malowane, 
była też prezentacja książki o histo-
rii PBG oraz wiersze okolicznościo-
we firmowej poetki. Organizator-
kami przedsięwzięcia są Iwona 
Bis i Lidia Prętka, przedstawicielki 
Fundacji PBG, od lat prowadzące 
PBG Gallery w siedzibie Spółki PBG 
w Wysogotowie. 

Po raz trzeci organizujemy 
wystawę MAM TALENT z  cyklu 
Pracownicy Grupy PBG Prezenetu-
ją. Po raz drugi biorą w niej udział 

W czwartek 15 października punktualnie w południe w Domu Strzeleckim RAFAKO, 
tzw. Pałacyku, otwarto wystawę pt. Mam Talent. Autorami prezentowanych 

tam fotografii, szkiców czy obrazów są pracownicy Grupy PBG, w tym 
firmy RAFAKO S.A. Prace 16 utalentowanych osób będzie można podziwiać 

do 15 listopada w godz. od 8.00 do 16.00 w Rafakowskim Pałacyku. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Mam talent w RAFAKO

fot. Alicja Kopczyńska

Na co dzień pracuję 
w RAFAKO w Biurze 
Informatyki, a po 
godzinach pakuję 
aparat  i wyruszam 
na poszukiwanie 
wyjątkowych 
ujęć. Fotografią 
pasjonuję się od 
10 lat. Najbardziej 
lubię fotografować 
ruch ze względu 
na możliwość 
uwiecznienia 
dynamiki oraz 
portrety, które 
pozwalają 
na zapisanie 
konkretnych emocji 
na zdjęciu
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się bliżej. Osoby, które tutaj 
dziś prezentują swoje prace, 
mają ogromny talent, który 
warto pokazać. Ich obecność 
tutaj jest także dowodem na 
to, że praca zawodowa nie 
wypełnia ich całego życia, 
jest coś więcej – przekonuje 
Anna Zembaty-Łęska, Dy-
rektor Biura Personalnego 
w RAFAKO. 

– Pasje ogromnie nas wzbo-
gacają. Dzięki pasji mamy 
bogatszy sposób myślenia, 
inaczej podchodzimy do ży-
cia, a także do pracy. Każda 
osoba, która ma jakieś zain-
teresowania, jest twórcza, 
a w pracy potrzeba nam lu-
dzi twórczych, kreatywnych, 
potrafiących szerzej spojrzeć 
na to, co ich otacza. Cieszymy 
się, że nasi pracownicy nie 

żyją tylko pracą zawodową, 
ale mają swoje hobby oraz 
prowadzą życie rodzinne  – 
mówi Anna Zembaty-Łęska.

– Pomysł jest bardzo 
dobry. Mamy okazję poka-
zać naszych pracowników 
z  nieco innej perspektywy. 
Na co dzień jesteśmy skon-
centrowani na swojej pracy 
zawodowej, a  tak napraw-
dę w  wielu ludziach drze-
mie sporo nieujawnionych 
talentów. Organizując tego 
typu przedsięwzięcia, po-
znajemy naszych pracow-
ników z  nieco innej strony, 
często bardzo interesującej 
czy wręcz pozytywnie za-
skakującej. Okazało się, na 
przykład, że mamy osoby 
wśród nas, które pasjonują 
się starymi pojazdami i  co 

Każda osoba, 
która ma jakieś 
zainteresowania 
jest twórcza, 
a w pracy 
potrzeba nam 
ludzi twórczych, 
kreatywnych, 
potrafiących 
szerzej spojrzeć 
na to, co ich 
otacza.

więcej potrafią je skutecznie, zgodnie 
ze sztuką, reperować. Nie wiedzieli-
śmy też, że wśród załogi jest tylu uta-
lentowanych fotografów. Często mówi 
się, że teraz zdjęcia może robić każdy. 
Owszem, ale w  dobrej fotografii cho-
dzi o coś więcej. Należy wiedzieć, jak 
uchwycić niepowtarzalne chwile, a to 
już sztuka – podkreśla Krzysztof Burek, 
wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Han-
dlowych w RAFAKO S.A.

Gościem specjalnym wystawy była 
utalentowana triathlonistka, kilkukrot-
na Mistrzyni Polski w triathlonie długim, 
Ewa Bugdoł.

Jak twierdzą organizatorzy, prezen-
tacja talentów i pasji pracowników jest 
doskonałym sposobem, aby się integro-
wać i zachęcać do rozwijania pasji, ale 
też dzielić się z innymi swoimi umiejęt-
nościami oraz pokazać, że nie samą pra-
cą żyje człowiek. Wystawę prac pt. MAM 
TALENT można oglądać codziennie 
w godzinach od 8.00 do 16.00 do 15 listo-
pada w Domu Strzeleckim RAFAKO przy 
ul. Łąkowej 33. 

Często mówi się, że teraz zdjęcia może robić 
każdy. Owszem, ale w dobrej fotografii chodzi 
o coś więcej. Należy wiedzieć, jak uchwycić 
niepowtarzalne chwile, a to już sztuka.

pracownicy RAFAKO S. A. Po 
raz pierwszy wystawa ma 
swoje uroczyste otwarcie 
właśnie w  Raciborzu. Mu-
simy przyznać, że zdjęcia 
i  ich ilość, jaka przysłana 
została na wystawę, zrobiły 
na nas ogromne wrażenie. 
Miałyśmy twardy orzech do 
zgryzienia, które wybrać do 
prezentacji  – mówią zgod-
nie Iwona Bis i Lidia Prętka, 
przedstawicielki Fundacji 
PBG, które też są artystkami, 
uczą się malarstwa. Ich pra-
ce można oglądać również 
w Pałacyku RAFAKO.

– RAFAKO to bardzo duża 
firma, zatrudniająca wielu 
ludzi, którzy, mimo że pra-
cują ze sobą, niewiele o sobie 
wiedzą, a tego typu inicjaty-
wy pozwalają na poznanie 

Poniżej uczestnicy wystawy Mam talent: Alicja Kopczyńska  oraz Jan Zdziebczok. W wystawie udział wzięli 
również: Iwona Bis, Łukasz Boruta, Michał Czerwiński, Piotr Hofman, Łukasz Kozik, Paweł Krzywda, Daniel Malisz, 
Anna Matuszak, Magdalena Mielcarek, Lidia Prętka, Karolina Szumińska, Hanna Śmiglak oraz Artur Wierzbicki.
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GALERIA DELFINY.  
MAŁE I DUŻE Z DALEKA I Z BLISKA 

Nie o delfiny tu chodzi, a o niezwykle interesującą osobowość życia kulturalnego Warszawy. 
Delfina Krasicka przyjechała do Polski z Argentyny. Tutaj ta pełna wigoru młoda artystka 

o polskich korzeniach rozwinęła działalność charytatywną oraz kulturalną.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG

To ona, wraz z artystką Anną Trochim, za-
łożyła galerię sztuki na Powiślu. Rozwijała 
także swoją twórczość związaną z unikato-
wą tkaniną, haftem i gobelinami. Kolorowe 
obrazy malowane nicią na krosnach do dziś 
można obejrzeć w jej pracowni. 

Choć nie ma już dziś z  nami artystki 
Delfiny, honory domu w Galerii nadal spra-
wuje jej małżonek, hrabia Ignacy Krasicki, 
a prowadzi ją nadal wzorowo wspomniana 
pani Anna. Zaproszenie wystosowane przez 
Galerię Delfiny pod adresem pani Małgorza-
ty Wiśniewskiej było miłym zaskoczeniem.

Zaskoczyło nas też pozytywnie kilka 
innych rzeczy związanych z organizacją 
samej wystawy. Wyjątkowa i profesjonal-
na aranżacja obrazów artystki, elegancki 
poczęstunek, pełna obsługa medialna 
i  dokumentacyjna. Rodzinna atmosfera  
i rodzinne powiązania osób związanych 
z Galerią także były dla nas interesującym 
odkryciem. Herbata czy kawa przy kuchen-
nym stole, ciekawe rozmowy w przyległym 
ogródku z lampką dobrego wina, a może 
rzut okiem do pracowni słynnej Delfiny.

Wieczór wernisażowy był piękny i ciepły, 
jak na koniec lata i początek września przy-
stało. Goście przybywali tłumnie. Bukiety 
kwiatów, miłe powitania i zachwyty. Ileż 
interesujących i pochlebnych opinii padło 
pod adresem autorki wystawy. Prezentacja 
pani Małgorzaty i była ciekawym połącze-
niem malarstwa i fotografii.

Ileż interesujących 
i pochlebnych opinii 
padło pod adresem 
autorki wystawy. 
Prezentacja pani 
Małgorzaty 
i była ciekawym 
połączeniem 
malarstwa 
i fotografii.
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Miniaturowe akwarelki sta-
ły się przedmiotem dłuższej 
mowy wygłoszonej przez znaw-
cę przedmiotu, Andrzeja Grab-
kowskiego. To osobowość kultu-
ry warszawskiego środowiska 
artystycznego, człowiek o dużej 
wiedzy i wrażliwości na sztukę, 
słowem ekspert, z którego opi-
nią liczą się ludzie z branży i nie 
tylko.

– Łatwo zauważyć, oglądając 
te prace, że Artystka dobrze czu-
je się w tej technice; akwarelki są 
naprawdę dobre. Pani Małgorza-
to, proszę pielęgnować artystycz-
ne zamiłowanie do akwareli. 

Wyczucie i swoboda cechują 
te jakże miniaturowe próby po-
kazania krajobrazu  w  maleń-
kiej przestrzeni. Jednocześnie 
Małgorzata Wiśniewska zapre-
zentowała na wystawie swoje 
fotografie w dużych formatach. 
Przedstawiają one fragmenty 
roślin, niedostrzegalne gołym 
okiem nici pajęczyn, krople rosy 
czy kwiaty i liście w jesiennej lub 
wiosennej krasie.

Ze szczególnym uznaniem 
spotkała się fenomenalna foto-
grafia o  tajemniczym, malar-
skim klimacie i magii natury za-
klętej w kropli wody. Pan Andrzej, 
wyrażając swój zachwyt, stwier-
dził krótko – Gdyby ta fotografia 
znalazła się w tym samym mo-
mencie w  podobnych okolicz-
nościach, tyle że nie na wysta-
wie w Warszawie, a w Nowym 
Jorku, z pewnością wyceniono 
by ją na tysiące dolarów. 

Cóż, nic dodać, nic ująć – sztu-
kę kochają emocje ale także… pie-
niądze.

Z miłą chęcią pan Andrzej wy-
powiedział też swoją opinię na 
temat akrylowej serii obrazów 
Małgorzaty Wiśniewskiej z  cy-
klu „Czyżby czyżyk?” – Te prace 
przemawiają prawdą, szczeroś-
cią, zarówno w tym co przedsta-
wiają jak i w kolorystyce. 

Gratulujemy Pani Małgorza-
cie Wiśniewskiej talentu i intere-
sującej wystawy w warszawskiej 
Galerii Delfiny.

Do zobaczenia na kolejnej. 

Łatwo zauważyć, 
oglądając te prace, że 
Artystka dobrze czuje się 
w tej technice; akwarelki 
są naprawdę dobre. 
Pani Małgorzato, proszę 
pielęgnować artystyczne 
zamiłowanie do akwareli. 

Miniaturowe 
akwarelki stały 
się przedmiotem 
dłuższej mowy 
wygłoszonej przez 
znawcę przedmiotu, 
fot. Lidia Prętka 
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Sześć dzielnic, dwa mosty i dwa brzegi Wisły połączone jedną, wyjątkową trasą, finisz w samym 
sercu Stadionu Narodowego – tak w skrócie można opisać 37. PZU Maraton Warszawski, który 
odbył się 27 września. Na imprezie nie zabrakło silnej 10-osobowej reprezentacji RAFAKO S.A.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO S.A. 

RAFAKOwcy przebiegli 
Maraton Warszawski

W niedzielę 27 września blisko 
6500 biegaczy ukończyło 37. PZU 
Maraton Warszawski, wśród tej 
imponującej liczby byli również 
pracownicy RAFAKO S.A. W tak 
licznym składzie (10  osób) wy-
startowali po raz pierwszy. 

Maraton Warszawski jest 
jednym z  największych pol-
skich maratonów, zaliczanym 
do Korony Maratonów Polskich. 
Do 2014  roku była to najwięk-
sza w  kraju impreza biegowa. 
W 2013 roku padł polski rekord – 
ukończyło go 8506 osób. W tym 
roku – ponad 6500 zawodników 
i zawodniczek. 

Linię mety przekroczyli wszy-
scy zawodnicy z  raciborskiej 
Spółki, czyli: Danuta Cwynar, 
Gabriela Sobczyk, Magdale-
na Woskowska, Ryszard Baran, 
Grzegorz Bulenda, Bartosz Głów-
ka, Krzysztof Jeremicz, Paweł 
Klinik, Jan Wilczek, Paweł Zalew-
ski. Dla dwojga z nich, Danuty 
i Bartosza, był to debiut w tak 
dużej imprezie.  – Był to mój 
pierwszy maraton. Po pokona-
niu całego dystansu dopiero 
poczułem, co to jest bieganie... 
dosłownie – opowiada z przeję-
ciem Bartosz Główka, technolog 
z RAFAKO S.A. – Jeszcze miesiąc 
temu mój udział w biegu stał pod 
znakiem zapytania. Walczyłem 
z kontuzją kolana. Na szczęście 
wszystko dobrze się skończy-
ło, mogłem wystartować i,  co 
najważniejsze, ukończyć bieg 
w stolicy. Teraz z dumą mogę 
powiedzieć, że jestem maratoń-
czykiem! Nogi trochę obolałe, 
ale ponoć tak ma być – kontynu-
uje Bartosz Główka. – Atmosfera 
była super. Strefy kibica dawały 
mi niezłego kopa podczas biegu. 
Pogoda dopisała, idealna tem-

peratura do biegania. Maraton 
ukończyłem z czasem 4:22:20 – 
dodaje B. Główka. 

– Podczas biegu i  na mecie 
czułam się fantastycznie. Trafi-
łam z formą, zrealizowałam cel, 
to znaczy w debiucie złamałam 
4 godziny. Mój oficjalny rezultat 
to 3:59:35. Atmosfera była świet-
na. Sprzyjała pogoda, kibice 
i biegnący kolorowy tłum. Uwa-
żam, że każdy biegacz powinien 
spróbować udziału w masowej 
imprezie tego typu, zorganizo-
wanej na najwyższym poziomie 
i w ciekawym miejscu – podkre-
śla Danuta Cwynar.  

O  ile dzień wcześniej było 
wietrznie i  deszczowo, o  tyle 
w sam dzień startu pogoda była 
niemalże idealna do biegania. 
Temperatura wynosiła w  gra-
nicach 12–15  stopni Celsjusza. 
Wszyscy reprezentanci RAFAKO 
z zadowoleniem wspominają to 
wydarzenie. Większość z  nich 
pobiła swoje rekordy życiowe. 
Najlepsze czasy wśród rafa-
kowców uzyskali: Paweł Klinik 
(03:00:51), który zajął 186. miej-
sce w kat. open oraz Jan Wilczek 
(03:08:28) – 283. miejsce w kat. 
open. Obaj ustanowili swoje re-
kordy życiowe. 

– W  porównaniu do innych 
maratonów, w których uczest-
niczyłem, ten organizacyjnie nie 
zrobił na mnie dużego wrażenia. 
Najważniejsze jednak były do-
bre warunki pogodowe, które 
sprzyjały biegaczom w  osią-
ganiu planowanych wyników. 
Mimo ostatnio słabszej formy 
udało mi się o  ponad 3  minu-
ty poprawić rekord życiowy. 
W  związku z  tym, że nigdy 
wcześniej nie byłem w  War-
szawie, udział w maratonie był 

Grupa 
biegaczy 
z RAFAKO 
podczas 
startu 
w maratonie 
warszaw-
skim, fot.  
Archiwum 
RAFAKO S.A.
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dla mnie również okazją do zwiedzenia 
stolicy – mówi Paweł Klinik, technolog 
z RAFAKO S.A.

Wśród kobiet najlepiej zaprezento-
wała się Danuta Cwynar, która w swo-
im debiucie złamała 4 godziny (03:59:22). 
Bardzo dobrze pobiegła także Magdale-
na Woskowska, która poprawiła swój re-
kord życiowy o około 13 minut (04:00:45).

W ramach zawodów rozegrano tak-
że Drużynowe Mistrzostwa Polski, do któ-
rych zaliczano wyniki 5 zawodników z naj-
lepszymi czasami, w tym minimum jednej 
kobiety. W tej klasyfikacji RAFAKO S.A. 
w  składzie: Paweł Klinik, Jan Wilczek, 
Grzegorz Bulenda, Krzysztof Jeremicz, 
Danuta Cwynar zajęło wysokie 10. miej-
sce w Polsce.  Po raz pierwszy w ramach 
Maratonu Warszawskiego wprowadzo-
no również specjalne kategorie dla firm. 
Dotyczyły one trzech głównych obsza-
rów: – Najszybsza firma – brano tutaj pod 
uwagę czasy trzech najlepszych zawod-
ników. I  tu, co było dla mnie sporym 
zaskoczeniem, udało się zdobyć 3. miej-
sce – mówi Krzysztof Jeremicz, lider tea-

mu RAFAKO S.A. – Dzięki postawie naszej 
niezawodnej trójki: Pawła Klinika, Jana 
Wilczka i Grzegorza Bulendy osiągnęli-
śmy ogromny sukces, gdyż w pokona-
nym polu pozostawiliśmy takie duże 
firmy, jak: Bank Pekao S.A. czy Orange 
Polska czy NBP – dodaje. – Kolejny: naj-
bardziej rozbiegana firma – w tej katego-
rii liczyła się suma kilometrów przebieg-
niętych przez wszystkich uczestników 
firmy, wszystkich biegów organizowa-
nych w ramach Maratonu Warszawskie-
go. RAFAKO S.A. przebiegło 421,95  km 
(10  zawodników ukończyło maraton). 
Nadal oczekujemy na wyniki w tej kate-
gorii. Trzeci, ostatni obszar: Firma przyja-
zna bieganiu – to kategoria specjalna dla 
firm (statuetka Geparda), które najbar-
dziej wspierają biegaczy. Zwycięzcy nie 
zostali jeszcze ogłoszeni, ale informacja 
o wspieraniu biegaczy przez RAFAKO S.A. 
znalazła się w oficjalnym informatorze 
z Maratonu, który został rozdany wszyst-
kim biegaczom i umieszczony na stronie 
internetowej Maratonu Warszawskiego – 
tłumaczy Krzysztof Jeremicz.

Krzysztof Jeremicz
Sportowo był to dla mnie zde-
cydowanie najlepszy spośród 
trzech maratonów, w  których 
brałem udział. W  dwóch po-
przednich dobiegłem do mety 
siłą woli, totalnie wykończony. 
Tym razem nie przeszkodziły 
mi względy zdrowotne, dopi-
sała pogoda, a także lepiej niż 
poprzednio zadbałem o  właś-
ciwe nawodnienie. To sprawiło, 
że do końca zachowałem siły, 
na drugiej części dystansu już 
w zasadzie tylko wyprzedzałem 
i jeszcze wystarczyło mi sił na 
efektowny finisz na Stadionie 
Narodowym. Co dziwne, omi-
nęła mnie tzw. ściana, która 
zazwyczaj dopada biegaczy 
pomiędzy 30  a  32  kilometrem. 
Dzięki temu sam bieg dostarczył 
mi bardzo dużo radości i frajdy. 
Dużym wsparciem byli też kibi-
ce, którzy mocno dopingowali. 
Niezapomnianym przeżyciem 
był dla mnie również finisz na 
Stadionie Narodowym. Cieszy 
mnie także to, że o ponad trzy 
minuty udało mi się poprawić 
swój rekord życiowy, który wy-
nosi obecnie 03:41:24. Dobrym 
pomysłem jest także to, że orga-
nizatorzy wprowadzili kategorie 
dla firm, co z czasem powinno 
zaktywizować coraz większe 
rzesze pracowników do czyn-
nego uprawiania sportu. Jeśli 
natomiast chodzi o maratony, 
to preferuję duże imprezy z faj-
ną oprawą i tłumem kibiców, od 
których czerpię energię.

Paweł Zalewski
To mój drugi maraton, w  którym uczestniczyłem. 
Wcześniej, w kwietniu, był Kraków. Za cel postawi-
łem sobie złamanie granicy 4 godzin. Udało się, mój 
czas to 3:52 i o ponad 10 minut poprawiony rekord 
życiowy. W czasie biegu starałem się równo rozkładać 
siły na całej długości trasy, aby na ostatnich kilome-
trach nie nadszedł kryzys i znaczny spadek tempa. 
Teraz mogę powiedzieć, że udało się to zrealizować 
i z końcowego wyniku jestem zadowolony. Jeśli chodzi 
o organizację i atmosferę panującą w czasie Mara-
tonu Warszawskiego, to również wywarły na mnie 
bardzo pozytywne wrażenia. Przypadła mi do gustu 
lokalizacja miasteczka biegowego i mety na Stadionie 
Narodowym.

Ryszard Baran
Maraton był super! Lubię duże 
masowe imprezy, gdzie wiele się 
dzieje i  jest mnóstwo atrakcji. 
Trasa, moim zdaniem, bardzo 
dobra, chociaż oczywiście taka 
impreza powinna przebiegać 
przez centrum Warszawy. Kibice 
na trasie dopisali i byli bardzo 
kreatywni w formach motywo-
wania biegaczy, chociaż okrzyki 

„została już tylko dycha” mogły 
łatwo odnieść odwrotny skutek. 
Co do finiszu na Stadionie Na-
rodowym – to niezapomniane, 
wspaniałe przeżycie. Ostatnie 
kilometry do mety były bar-
dzo ciężkie, ale widok stadionu 
i okrzyki kibiców dodały mi jesz-
cze energii, aby dobiec i zwycię-
żyć z własnymi słabościami. Po 
biegu oczywiście były problemy 
z chodzeniem, ale poza tym to 
samopoczucie rewelacyjne 
zwłaszcza, że pobiłem rekord 
życiowy, który obecnie wynosi 
3:57:28.

Maraton Warszawski biegłam drugi raz, poprzed-
nio kilka lat temu, kiedy robiłam Koronę Marato-
nów Polskich. Wtedy start i meta były w centrum 
stolicy, na Krakowskim Przedmieściu. Trasa biegu 
była więc atrakcyjniejsza „turystycznie”, wzdłuż 
wszystkich zabytków, również koło stadionu, któ-
ry wtedy był w fazie budowy. Tym razem Stadion 
Narodowy był główną atrakcją, miejscem Biura 
Zawodów, targów i wykładów, a przede wszystkim 
po raz ostatni można było finiszować na jego środ-
ku. Wbiegnięcie w szpalerze kibiców na stadion to 
zupełnie inne, niesamowite i niezapomniane wraże-
nia. Z poziomu murawy stadion wydaje się malutki, 
a mieści kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Każdy maraton 
to walka ze swoimi słabościami, ale też wielka sa-
tysfakcja z ukończenia na mecie. Tym razem pobie-
gło mi się lekko, może zbyt asekuracyjnie, ale dzięki 
temu miałam po maratonie jeszcze siły pospacero-

wać po mieście i popodziwiać panoramę Warszawy 
z Pałacu Kultury i Nauki. RAFAKOwcy uczestniczyli 
w tej imprezie pierwszy raz, dla niektórych był to 
debiut maratoński, dla mnie był to już 29 maraton. 
Każda impreza ma swój klimat i urok. Maratony le-
piej biega się w tłumie, kiedy nawzajem się dopingu-
jemy, rozmawiamy i czas szybciej leci. Tym razem 
też spotkałam kilku znajomych, biegłam chwilkę 
z żonglerem, który w trakcie biegu żonglował pi-
łeczkami, z kolei na metę dotarłam z biegaczem 
przebranym za kelnera, który niósł w ręce cały czas 
tacę z napojami. Wiadomo, że wtedy nie pobije się 
rekordów, ale bieganie nie polega tylko na tym, to 
ma być przede wszystkim przyjemność i zabawa. 
Z kolei biegi kameralne mają swój urok, zwłasz-
cza crossy, gdzie można odetchnąć, popodziwiać 
widoki, a na zakończenie jest zazwyczaj spotkanie 
integracyjne i ognisko. 

Co do finiszu na Stadionie Narodowym – to 
niezapomniane, wspaniałe przeżycie. Ostatnie 
kilometry do mety były bardzo ciężkie, ale widok 
stadionu i okrzyki kibiców dodały mi jeszcze energii, 
aby dobiec i zwyciężyć z własnymi słabościami.

O ile dzień wcześniej było wietrznie 
i deszczowo, o tyle w sam dzień startu 
pogoda była niemalże idealna do biegania. 
Temperatura wynosiła w granicach 
12–15 stopni Celsjusza.

Gabriela Sobczyk

Rafakowcy przed Stadionem Narodowym, fot. Archiwum RAFAKO S.A. 
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W założeniu tradycji Kościoła 
jest to święto radosne, jednak 
w naszym kraju podczas tego 
święta panuje nastrój reflek-
sji, modlitwy, wspomnienia 
bliskich, odwiedzania cmen-
tarzy, składania kwiatów 
i zapalania zniczy.

Nie wszędzie jednak jest 
to czas smutku i  nostalgii. 
W krajach anglosaskich czy 
państwach pozaeuropejskich 
święto to ma charakter bar-
dziej radosny.

W Meksyku czy na Filipi-
nach jest to święto radości. 
Na cmentarzach organizuje 
się uczty i biesiady. W krajach 
anglosaskich o tradycji pro-
testanckiej, takich jak USA, 
Nowa Zelandia, Australia czy 
Wielka Brytania, hucznie ob-
chodzi się Halloween.

Warto też wspomnieć 
o „smaczkach” dnia Wszyst-
kich Świętych.

W Niemczech w tym dniu 
odbywają się uroczyste obia-
dy, na grobach śpiewa chór 
lub gra orkiestra. Gospodynie 
pieką specjalny „chlebek”, któ-
ry służy jako podarek dla dzie-
ci od rodziców chrzestnych. 

We Francji nie ma tra-
dycji zapalania zniczy czy 
świec. Cmentarze generalnie 
odwiedzane są przez grupy 
młodzieży, które udają się 
na groby swoich idoli mu-

zycznych, na czele z grobem 
legendarnego gwiazdora 
rocka Jima Morrisona, który 
jest pochowany na paryskim 
Cmentarzu Père-Lachaise. 
Młodzi czuwają cały dzień 
i  pół nocy, śpiewają i  grają 
na gitarze.

W  Hiszpanii w  prowincji 
Soria zachował się tzw. Ry-
tuał Ducha. Jest to procesja,  
w  której na czarno ubrani 
żałobnicy podzieleni są na 
grupy kawalerów żonatych  
i pozostałych. Po zakończeniu 
procesji ksiądz dzieli ciastka 
i wino. 

W  Słowacji stawiają na 
stołach chleb i  inne potra-
wy, wierząc, że bliscy zmarli 
przyjdą w  pokojowych za-
miarach, i stawiają szklankę 
wody. 

W  Nikaragui bliscy zo-
stają przy grobach całą noc 
i śpią w pobliżu zmarłych.

Japończycy puszczają 
małe łódki z  latarenkami 
i ofiarami, które nocą płyną  
z nurtem rzeki. 

Co religia i co kraj, to inne 
zwyczaje i  obyczaje. Ważne 
jest to, aby godnie uczcić 
zmarłych, naszych kocha-
nych bliskich, za którymi 
tęsknimy nie tylko gdy drzewa 
żółkną i ogarnia nas nostalgia. 

Memento Mori, Kochani.

O SZYBY DESZCZ DZWONI, 
DESZCZ DZWONI JESIENNY

 
(Leopold Staff, Deszcz jesienny)

Dzień Wszystkich Świętych to chrześcijańska 
uroczystość ku czci wszystkich znanych i nieznanych 

świętych obchodzona w Polsce 1 listopada. 

Ryszard „Rylew” Lewicki, Fundacja PBG
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FILMOWA JESIEŃ!
Jakie filmy musicie koniecznie zobaczyć w końcówce 2015 roku? Poniżej kilka propozycji 

filmowych zaplanowanych tak, by przetrwać jesienną chandrę w długie i zimne wieczory…

Autor: Anna Przybylska, Specjalista w biurze Audytu Wewnętrznego i Restrukturyzacji, PBG S.A. 
Źródło: filmweb.pl, onet.pl 
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Wielką jesienną premierą jest 
niewątpliwie film Spectre w re-
żyserii Sama Mendesa oraz we-
dług scenariusza Johna Logana, 
Neala Purvisa oraz Roberta 
Wade'a. W głównej roli po raz 
czwarty występuje Daniel Craig, 
a  u  jego boku wystąpi piękna 
i zjawiskowa Monica Bellucci. 

James Bond stara się odkryć 
prawdę dotyczącą złowrogiej 
organizacji WIDMO. Kluczem do 
tego jest tajemnicza wiadomość 
z przeszłości 007. 

24. odsłona filmowych przy-
gód Jamesa Bonda to dla jego 
fanów pozycja obowiązkowa! 
Premiera: 6 listopada.

Steve Jobs to film biograficz-
ny opowiadający o szefie firmy 
Apple. Scenariusz do produkcji 
został oparty na książce „Steve 
Jobs” Waltera Isaacsona, jedy-
nej biografii, która była akcep-
towana przez głównego zainte-
resowanego. W filmie pokazano 
jedynie trzy długie sceny, które 
rozgrywają się w  czasie, gdy 
Jobs wprowadzał na rynek swo-
je najważniejsze produkty.

W  tytułowej roli występuje 
Michael Fassbender, a za kame-
rą stanął Danny Boyle. W obsa-
dzie znaleźli się także Kate Win-
slet oraz Seth Rogen. Premiera: 
13 listopada.

Na tegoroczną jesień zapla-
nowano również ostatnią część 
ekranizacji bestsellerowej try-
logii autorstwa amerykańskiej 
pisarki Suzanne Collins: Igrzy-
ska śmierci: Kosogłos. Część 2. 
Jedna z  najpopularniejszych 
serii kinowych ostatnich lat do-
biega końca…

Katniss Everdeen oraz miesz-
kańcy 13.  dystryktu próbują 
wygrać wojnę domową między 

autokratycznym Kapitolem 
a  Dystryktami Panem. W  roli 
głównej niezmiennie Jennifer 
Lawrence oraz Josh Hutcherson. 
Premiera: 20 listopada

Ostatnią kinową propozycją 
jest film pt. Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy. 

Amerykański film z gatunku 
space opera w reżyserii J. J. Ab-
ramsa. Jest to siódma odsłona 

serii filmów Gwiezdne woj-
ny. Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Antho-
ny Daniels, Peter Mayhew 
i  Kenny Baker ponownie 
wcielają się w  role z  po-
przednich części. Akcja fil-
mu rozgrywa się około 30 lat 
po wydarzeniach z  Powro-
tu Jedi i koncentruje się na 
losach trójki nowych głów-
nych bohaterów.

Przebudzenie mocy bę-
dzie pierwszym filmem 
w planowanej trzeciej trylo-
gii Gwiezdnych wojen. Pre-
miera: 18 grudnia.

Nie zapomniano również 
o  najmłodszych widzach. 
W filmie Operacja Arktyka, 

13-letnia Julia wraz z  matką 
i  bliźniakami  – Idą i  Sindre – 
przeprowadza się do nowego 
miasta. To mroźna północ w Nor-
wegii. Ich ojciec pracuje jeszcze 
dalej  – prawie pod biegunem 
północnym. Dzieciaki postana-
wiają w  tajemnicy odwiedzić 
ojca i zakradają się do helikop-
tera ratowniczego. Ale trasa lotu 
zostaje zmieniona i rodzeństwo 
ląduje na opuszczonej wyspie 
na dalekiej północy. Niewielki 
zapas jedzenia, dzika przyroda 
i  brak kontaktu z  cywilizacją 
sprawiają, że Julia i jej młodsze 
rodzeństwo muszą połączyć siły, 
aby przetrwać w nadziei, że ratu-
nek w końcu nadejdzie. Premie-
ra: 20 listopada.

Drugą propozycją dla mło-
dych widzów jest animacja 
Dobry dinozaur. W alternatyw-
nej linii czasu, gdzie Ziemia ni-
gdy nie została zniszczona przez 
asteroidy, a  dinozaury nie wy-
marły, młody apatozaur o imie-
niu Arlo traci ojca w tragicznym 
wypadku. Pewnego dnia Arlo 
wpada do rzeki i zostaje ranny 
przez kamienie. Woda ponosi 
go daleko od domu. Starając się 
znaleźć drogę z  powrotem do 
góry Platana-Tooth, zaprzyjaź-
nia się z jaskiniowcem o imieniu 
Spot. Najmłodsi będą na pewno 
oczarowani pracą wykonaną 
w  słynnym studio Pixar oraz 
Walt Disney Pictures. Premiera: 
27 listopada.

Niewielki zapas 
jedzenia, dzika 
przyroda 
i brak kontaktu 
z cywilizacją 
sprawiają, że 
Julia i jej młodsze 
rodzeństwo muszą 
połączyć siły, 
aby przetrwać 
w nadziei, że 
ratunek w końcu 
nadejdzie.

Na tegoroczną jesień 
zaplanowano również 
ostatnią część ekranizacji 
bestsellerowej trylogii 
autorstwa amerykańskiej 
pisarki Suzanne Collins.
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Jeśli ktoś nie lubi wynurzać 
się spod ciepłego koca i  re-
zygnować z kubka herbaty 
z imbirem, a chciałby wczuć 
się w jesienną aurę za oknem, 
oto parę kultowych propozy-
cji filmowych:
• Dom nad jeziorem (2006),
• Duma i uprzedzenie (2005),
• Słodki listopad (2001),
• Masz wiadomość (1996),
• Łono(2010),
• Miłość w Nowym Yorku 

(2000),
• Melancholia (2011),

Zapewne każdy z nas ma 
swój ulubiony film, który 
rozbudzi pozytywną energię. 
Jesień to najlepsza pora roku, 
aby do niego powrócić!

Twórcy serialowych hi-
tów proponują kontynuację 
następujących pozycji:
• Detektyw,
• Pozostawieni,
• Dolina krzemowa.

Zachęcam do odkrycia 
serialowych premier:
• Westworld,
• Limitless,
• Marvel’s Agent Carter,
• Daredevil,
• Better Call Saul,
• Wayward Pines.

W filmie pokazano jedynie 
trzy długie sceny, które 
rozgrywają się w czasie, gdy 
Jobs wprowadzał na rynek swoje 
najważniejsze produkty.

Zapewne każdy z nas ma swój 
ulubiony film, który rozbudzi 
pozytywną energię. Jesień to 
najlepsza pora roku, aby do 
niego powrócić!
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PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE
Propozycje książkowe na tę jesień przedstawia Wiktoria Wiśniewska 

Tekst: Wiktoria Wiśniewska , dyrektor biura zarządu PBG S.A.

Jake i Natalie poznali się 
w  ośrodku pracy twórczej 
w  Vermoncie. Po trzech wspa-
niałych miesiącach intensyw-
nej znajomości Natalie oznaj-
miła Jake’owi, że wychodzi za 
mąż za swojego wieloletniego 
partnera Todda. Jake był obec-
ny na ślubie kobiety swojego ży-
cia i zdruzgotany obserwował, 
jak ta przysięga dozgonną mi-
łość innemu mężczyźnie. Co wię-
cej, Natalie wymusiła na Jake’u 
obietnicę, że pozostawi nowo-
żeńców w spokoju i nie będzie 
się z nią kontaktował. 

Od dnia ślubu minęło 6  lat. 
Jake, ceniony wykładowca uni-
wersytecki, nadal nie pogodził 
się z nagłą, niezrozumiałą dla 
niego decyzją ukochanej. Wciąż 
o  niej myśli, rozpamiętując 
wspólnie spędzone chwile. Pew-
nego dnia, zupełnie przypad-
kiem, natrafia w Internecie na 
nekrolog Todda. Postanawia 
polecieć na pogrzeb.

W postapokaliptycznej przyszło-
ści ludzkość mieszkająca na rui-
nach Chicago podzielona jest na 
pięć frakcji: Prawość, Altruizm, 
Nieustraszoność, Serdeczność 
i Erudycja. Poszczególne frakcje 
tworzą osoby, których przewa-
żającymi cechami charakteru są 
odpowiednio: szczerość, bezin-
teresowność, odwaga, pokojowe 
nastawienie i inteligencja.

Zadaniem każdej z frakcji 
jest kultywowanie u  ludzi ich 
pozytywnych cech, zaś elimi-
nowanie tych, które mogą stać 
się przyczyną wojen. Każdego 
roku, w wyznaczonym terminie, 
wszystkie osoby, które ukończyły 
szesnasty rok życia, przechodzą 
test predyspozycji, a następnie 
zmuszone są wybrać frakcję, 
w  której będą funkcjonować 
i  której podporządkują swoje 
życie. 

Ten, kto nie pasuje do żadnej 
frakcji, zostaje uznany za bez-
frakcyjnego i  wykluczony ze 
społeczeństwa. Ten, kto łączy 
cechy charakteru kilku frakcji, 
jest niezgodny – i musi zostać 
wyeliminowany, ponieważ nie 
można go kontrolować.

W  takiej rzeczywistości 
przyszło żyć szesnastoletniej 
Beatrice Prior, która podczas 
ceremonii wprowadzenia staje 
przed niezwykle trudnym wy-
borem. Musi zdecydować, czy 
zostaje z rodziną wśród altrui-
stów, z których się wywodzi, czy, 
słuchając instynktu dołączy do 
nieustraszonych. Ku zaskocze-

NIEZGODNA 
org. DIVERGENT

Veronica Roth

SZEŚĆ LAT PÓŹNIEJ 
org. SIX YEARS

Harlan Coben

Na miejscu okazuje się, że 
owszem, jest to pogrzeb Todda, 
natomiast pogrążona w  żało-
bie wdowa to nie Natalie. Jest 
nią kobieta, którą nieboszczyk 
poznał jeszcze w  liceum i  któ-
rą poślubił ponad 10  lat temu. 
Skołowany mężczyzna dzwoni 
do siostry Natalie, żądając wy-
jaśnień. Ta jednak twierdzi, że 
go nie zna i ostrzega, aby więcej 
jej nie niepokoił. Jake jest zde-
terminowany, pragnie odnaleźć 
kobietę, która złamała mu serce, 
i dowiedzieć się, co tak napraw-
dę wydarzyło się między nimi. 
Jedzie w tym celu do Vermont, 
do miejsca, gdzie się poznali. 
Tam okazuje się, że ich wspólni 

znajomi albo są nieosiągalni, 
albo twierdzą, że go nie znają, 
a ośrodek pracy twórczej w któ-
rym kochankowie się poznali 
nigdy nie istniał. 

Kontynuując poszukiwania 
kobiety, która być może w ogó-
le nie istniała, Jake odkrywa, że 
sytuacja jest znacznie bardziej 
skomplikowana, niż mógł sobie 
wyobrażać, a jego życie jest za-
grożone…

„Sześć lat później” to znako-
mity thriller z elementami sen-
sacji i romansu. Książka pełna 
jest tajemnic, zwrotów akcji 
oraz zagadek i  intryg, które 
trzymają czytelnika w nieustan-
nym napięciu.

niu wszystkich Beatrice zmienia 
imię na Tris i  idzie za głosem 
instynktu. Jako odważna musi 
odnaleźć się w  nowej sytuacji, 
przejść brutalne szkolenie oraz 
zmierzyć się ze swoimi najgłęb-
szymi lękami. 

Przechodząc kolejne etapy 
szkolenia, Tris jest coraz bar-
dziej przekonana o  swojej nie-
zgodności, co w obliczu wojny, 
jaka wybucha między frakcjami, 
może pomóc tym, których kocha, 
lub zniszczyć ją samą.

„Niezgodna” to niezwykle 
wciągająca powieść fantastycz-
na. Utwierdza czytelnika w prze-
konaniu, że nie ma idealnego 
systemu władzy, a człowiek po-
zbawiony możliwości decydowa-
nia o sobie będzie o tę wolność 
za wszelką cenę walczył.

„Niezgodna” to 
niezwykle wciągająca 
powieść fantastyczna. 
Utwierdza czytelnika 
w przekonaniu, że nie 
ma idealnego systemu 
władzy a człowiek 
pozbawiony możliwości 
decydowania o sobie, 
będzie o tę wolność za 
wszelką cenę walczył.
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Jack Savoretti 
WIRTTEN IN SCARS

Czwarta płyta chłopaka z  gita-
rą to coś dla fanów Paolo Nutiniego 
i George’a Ezry.

Chwytający za serce akustyczny 
pop – tak chyba można opisać bardzo 
przejmującą muzykę tego wyjątkowego 
singera-songwritera, dla którego równie 
ważnymi miejscami na świecie są Anglia, 
w której się wychował, Szwajcaria, w któ-
rej mieszka, oraz Włochy, skąd pochodzi 
jego rodzina, i które uważa za ojczyznę.

Jack Savoretti, ur. 10  października 
1984 r., jest piosenkarzem solowo-aku-
stycznym. Magazyn „Burn” porównał jego 
teksty do twórczości Simon&Garfunkel, 

„London’s Daily Telegraph” opisuje jego 
grę na gitarze jako mającą „pierwotną 
magię”, a wielu insiderów z branży mu-
zycznej mówi o nim jako o nowym Bobie 
Dylanie. Jack jako dziecko często się prze-
prowadzał, czemu, jak twierdzi, zawdzię-
cza swój„transatlantycki” akcent (amery-
kański dla Europejczyka, europejski dla 
Amerykanina).

Singiel „Written In Scars” to tytułowy 
singiel z najnowszego albumu, w two-
rzeniu którego wspomogli go Samuel 
Dixon (Adele, Sia) oraz Matt Benbrook 
(Paolo Nutini, Jake Bugg, Faithless).

Aqualung 
10 FUTURES 

Aqualung wraca po kilku la-
tach milczenia z  krążkiem, 
który ma być odejściem od 
dotychczasowego stylu ar-
tysty (piano rock spod znaku 
Coldplay i  Keane) na rzecz 
bardziej eksperymentalnych 
dźwięków. Na płycie pojawi-
li się m.in. SOHN, Lianne La 
Havas, Luke Sital-Singh oraz 
Josef Salvat.

Aqualung na topie jest 
już od dłuższego czasu. Je-
den z jego pierwszych hitów, 
„Strange And Beautiful” po-

Czwarta płyta chłopaka 
z gitarą to coś dla fanów Paolo 
Nutiniego i George’a Ezry.

Laura Welsh 
SOFT CONTROL

Jedni uwielbiają historię opowiedzia-
ną w „50 Twarzach Greya”, drudzy po 
prostu ją tolerują, a trzeci z głębi serca 
nienawidzą. Są jednak i tacy, którzy po-
mimo niechęci do książki E. L. James po-
kochali stworzony do filmu soundtrack. 
Wspólna praca takich artystów, jak 
Beyoncé, The Weeknd, Ellie Goulding, Sia 
czy Jessie Ware, skończyła się zarówno 
komercyjnym, jak i artystycznym suk-
cesem. Wśród tych starych wyjadaczy 
swój solowy numer umieściła również 
debiutująca Laura Welsh. Ciepło przy-
jęty kawałek „Undiscovered” stał się 
decydującym impulsem, aby po kilku 
zmianach daty premiery wytwórnia wo-
kalistki postanowiła w końcu wypuścić 
materiał zatytułowany „Soft Control”. 

„Soft Control” to brytyjski pop w kli-
matycznym, bardzo ozdobnym wydaniu. 
Kompozycje są przemyślane i dopraco-
wane w najdrobniejszych szczegółach. 
Teksty w większości traktują o miłości, 
często tej nieszczęśliwej, więc mają w so-
bie pewien rodzaj nostalgii i cierpienia, 
ale jednocześnie śpiewa je kobieta zdecy-
dowana, a nie użalająca się nad swoim 
losem dziewczynka.

PROPOZYCJE MUZYCZNE
Propozycje muzyczne na tę jesień przedstawia Asia Perczyńska 

Opracowanie: Asia Perczyńska, Fundacja PBG 
Źródło: ww.zazyjkultury.pl, www.elle.pl, www.empik.com, www.cgm.pl

Sposób wyśpiewywania kolejnych 
utworów przez Laurę to wypadkowa 
nie tylko jej niezaprzeczalnego talentu, 
ale także świadomości, jak spowodować, 
aby każdy dźwięk wywoływał u słucha-
cza określone w tekście emocje. Woka-
listka bez problemu jest w stanie roz-
począć utwór przy dźwiękach czystego 
pianina i  zakończyć silnym wokalem 
przy orkiestrowych aranżacjach. 

Myślę, że po przesłuchaniu płyty 
będziecie, tak jak ja, czekać na kolejny 
album tej artystki.

jawił się w reklamie Volkswa-
gena... w 2002 r. Ta piosenka 
znalazła się w pierwszej dzie-
siątce brytyjskich hitów. Póź-
niej Matt Hales nie odnosił 
już większych sukcesów ko-
mercyjnych, ale jego kawał-
ki pojawiły się w odcinkach 
„Grey ’s Anatomy”, „The O.C.”, 
„CSI: Miami”, czy „Gossip 
Girl”. Hales zdobył także sła-
wę jako producent – dla m.in. 
takich artystów, jak Leona Le-
wis, Brooke Fraser, Christina 
Perri i Sara Bareilles. 
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Z przestawionych poniżej liter ułóż słowa, które kojarzą się z jesienią. Hasło 
utworzą czytane kolejno litery z pól oznaczonych na szaro.

Autorka łamigłówki: Joanna Gościńska – specjalista ds. kadr i płac, CFI

1.  O M C R H O U M
2.  N K S A A Z T
3.  Ł G A M
4.  A K R K U
5.  Ł D Ą O Ż Ź
6.  I N D A Y
7.  B R G Z Y

8.  K Ś I L W A
9.  I E W Z S R Ń E

10.  Ń J S E E I
11.  Z R S U G A K
12.  K A Ś M A L
13.  B N J Ę A Z R I A
14.  I E L Ś I C

15.  E S D Z Z C
16.  O R S Z W
17.  A K K Z O
18.  E R Z P R Z M Y O K
19.  R K P A I W Z D W E
20.  O J Ł A K B
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ŁAMIGŁÓWKA JESIENNA

fot. Joanna Januszewska

fot. Piotr Mierzwa

Na prawidłowe rozwiązania 
czekamy do 30 listopada. 
Nadsyłajcie je na adres: 
redakcja@fundacjapbg.pl

Zwycięzcą naszej zabawy 
krzyżówkowej z ostatniego 
wydania Ogniwa jest pan 
Eliasz Blecharczyk z firmy 
Lonar. Gratulujemy wygra-
nej! Elegancki długopis z gra-
werem PBG wędruje do Pana 
Eliasza. 

fot. Małgorzata Wiśniewska 
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